
maxime în weekend - 29 - 31 iulie
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Sâmbătă
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Viorel  
Screciu

Avem un campionat 
în care ierarhiile  

se stabilesc în  
afara terenului. 15

dan  
negru

Nu cred în vorbe scrise 
pe ecrane, după cum 
nu cred în cărţi citite 

pe reader bookuri. 16

sport
Jupânul daniel 
Stanciu a bifat  
trei reuşite

Petrovici, Contra şi Uhrin 
jr. i-au încărcat CV-ul şi l-au ridi-
cat în ochii lui Iancu.  15

interviu
„Pilotajul auto 
înseamnă să cauţi 
limita, dar să nu o 
depăşeşti...“

Interviu cu Alexandru Krepelka, 
liderul echipei „Opinia Timişoarei 
Rally Team“.  11

actualitate
Clanul Cârpaci a 
băgat spaima  
în prefectul 
Mircea Băcală

Garajul Prefecturii, care se 
află în curtea unor romi, a 
fost forţat.  4

comunitate
Timişorenii se 
debranşează ilegal 
de la termoficare!
Nimeni nu face ceva pentru  
a stopa noua modă!.  13

economic
Produsele bio  
sunt o „amăgire 
pentru fraieri”!?
Acestea au ajuns un adevărat  
„măr al discordiei” între 
specialiştii în agricultură.  6

Roxana deaConeSCu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

S-a dus vremea rugilor 
de altădată, cu puzderie 
de cântăreţi de valoare şi 
ansambluri renumite din 
Banat. Organizatorii simt 

zdravăn criza pe pielea lor, 
aşa că distracţia la rugă nu 
mai e ce-a fost odată! Tot 
mai mulţi primari din Ti-
miş s-au văzut nevoiţi să  
renunţe la a-i mai chema 
să cânte la petreceri pe cei 
mai cunoscuţi cântăreţi de 

muzică populară din Ba-
nat pentru ca nici sponso-
rii nu se mai înghesuie cu 
banii. Lupta s-a mai dez-
morţit pe vreme de criză, 
iar vedetele au fost şi ele 
nevoite să lase din preţ. 
Oricât ar coborî, însă, ta-

rifele, sezonul rugilor le 
rotunjeşte bine buzunare-
le soliştilor în fiecare vară. 
Doar ruga în Banat trebuie 
să fie mare şi făloasă, deşi 
mulţi artişti au început să 
spună că rugile s-au cam 
transformat în bâlciuri pli-

ne de turcisme. În pagini-
le 2-3 facem o radiografie 
a celor mai aşteptate pe-
treceri din comune şi un 
top neoficial al preţurilor 
celor mai solicitaţi folclo-
rişti.
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paginile 7 - 10

Cum ne  
îngrijim  
plantele pe 
caniculă? pag 7

Igrasia -  
ce este  
şi cum scăpăm 
de ea? pag 10

Pictura pe  
perete  
a luat locul 
tapetului pag 9

Coriolan  
Gârboni

Visele se destramă, 
Moş Crăciun, Iepuraşul 
de Paşte şi Zâna Măse-

luţă... nu mai există. 13
ciTeşTe şTirile, dezBaTe pe foruM,  

află deTalii din culiSe, câşTigă preMii

ToTul despre 
echipa Ta
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timp liber - pagina 14
HeaVen: Concert amna  Joi, 28 iulie
Jaxx Pub: tequila Party  Sâmbătă, 30 iulie

ConCeRt Vama  
fraTelli 
Vineri, 29 iulie

Sezonul rugilor rotunjeşte 
conturile folcloriştilor din Banat!
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Criza loveşte şi în   distracţii,  
iar rugile se transf  ormă în bâlciuri

de euro. L-am mai avut şi pe 
Puiu Codreanu, dar deja nu 
mai vor oamenii. Ruga o fac 
din sponsorizări mai mult. 
Anul trecut am avut 100 de 
milioane şi abia am cheltuit 
50”, a declarat primarul din 
Şag, Venus Oprea. 

La Dudeştii Vechi, unde 
petrecerea are loc tot în 15 
august, va cânta o formaţie 
din Bulgaria, prilej de mare 
bucurie pentru cea mai mare 
comunitate de bulgari din Ro-
mânia. „Aducem o formaţie 
din Bulgaria. Noi avem şi o ce-
remonie de decernare a titlului 
de cetăţean de onoare, avem şi 
jocuri şi program artistic, oas-
peţi bulgari, oaspeţi din Franţa. 
Noi suntem bulgari catolici şi 
facem rugă fără solişti bănă-
teni. Nu ştiu dacă au ei priză 
la publicul nostru”, a explicat 
edilul Gheorghe Nacov.

Rugile sunt manifestări 
cuprinse pe agenda culturală 
a fiecărei localităţi, care pri-
mesc anual bani din bugetul 
judeţului. Sumele însă aco-
peră, de regulă, cheltuielile 
cu organizarea.

n Din cauza bugetelor reduse şi a lipsei de sponsori, primarii nu mai invită cântăreţi cunoscuţi la rugi, ci s     olişti mai... ieftini
Roxana deaConeSCu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro
CaiuS SeRaCin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Primarii sunt cei care de-
cid cine cântă la rugile din 
localităţile timişene. Iar anul 
acesta, vremurile nu au  prea 
ţinut cu ei. Majoritatea pri-
marilor care au rugi progra-
mate în luna august îşi ţin 
manifestările cu solişti mai 
puţin renumiţi, pentru că... 
sunt mai ieftini. Aceasta pen-
tru că artiştii faimoşi şi foar-
te căutaţi cer onorarii destul 
de piperate. Cu cât un cântă-
reţ este „mai bine cotat”, cu 
atât solicită mai mult pentru 
prestaţie şi, cum bugetele 
sponsorilor nu sunt prea bo-
gate, nici edilii nu-şi permit 
să-i aducă pe cei mai în vogă 
dintre artişti.

Între 900 şi 2.000 de euro 
pe oră, tariful soliştilor   

Am vrut să facem o ie-
rarhizare oficială a onora-
riilor cerute de interpreţii 
de muzică populară din 
Banat, dar atunci când i-am 
contactat, nu doar că n-au 
vrut să dezvăluie preţurile, 
ci ne-au închis şi telefonul 
în nas. O artistă renumită 
care este extrem de căuta-
tă pentru  rugile timişene 
ne-a declarat că „dacă eu 
îţi spun acuma cât câştig la 
rugă, a doua zi Fiscul este 
peste mine. Nu are rost să 
mă complic“. „Câştigurile 
de la rugi sunt măricele, 
dar mai bine se câştigă 
la nunţi, pentru că acolo 
oamenii aruncă cu bani”, 
ne-a mai spus aceasta. Tot 
ea ne-a mărturisit că o cân-
tare la o rugă îţi aduce în 
buzunare între 600 şi 1.500 
euro pe oră.  „Stana Izbaşa 
şi Puiu Codreanu iau cam 
2.000 de euro pe oră, dar 
ei şi vin cu saxofonist şi cu 
orgă”, a mai spus artista. 

„Pentru o oră, eu cer 
cam 1.500 de euro. Preten-
ţiile mele sunt să nu cânt 
manele, ci doar muzică de 
petrecere, populară şi să 
vină cu mine formaţia. Pre-
ţul poate fi negociat, dar 
trebuie să ne întâlnim să 
discutăm. Ce pot să vă mai 
spun este că în acea seară 
eu mai am câteva specta-
cole şi nu pot decât maxim 
2-3 ore”, ne-a asigurat o ce-
lebră cântăreaţă de muzică 
populară din Timiş pe care 
am contactat-o telefonic 
dându-ne drept  organiza-
tori de rugă. La final i-am 
spus că suntem jurnalişti 
şi a închis telefonul în cea 
mai mare grabă. Apoi n-a 
mai răspuns la mobil. 

Bugete de criză pentru 
rugile din timiş în 2011

Anul acesta foarte mulţi 
primari au evitat să mai che-
me vedete de primă mână 
şi s-au orientat spre tineri 
artişti, mai puţin cunoscuţi, 
aflaţi în plină ascensiune, şi 
care nu au pretenţii la sume 
mari. Daca banii ceruţi sunt 
mai puţini, şi sponsorii devin 
mai darnici.

Primăria trebuie să asigu-
re locul, utilităţile şi eventual 
o masă. Restul trebuie adu-
nat din sponsorizări. 

Să luăm exemplul comu-
nei Tormac, unde la manifes-
tarea din 6 august va cânta 
formaţia Chiş. Primarul de 
acolo a hotărât să dea 2.500 
de lei din bugetul localităţii 

pentru organizare. În Tere-
mia Mare, în 15 august, pe 
scena din faţa căminului cul-
tural va cânta Cornel Brici, 
cu încă două soliste mai pu-
ţin cunoscute de marea masă 
a timişenilor dornici de pe-
trecere. Primarul din Denta 
l-a invitat să urce pe scenă 
pe Stoian Mirciov. La Denta 
mai cântă şi Laura şi Adriana 
Botoş. Şi aici ruga are loc în 
15 august, de Sfânta Mărie 
Mare. La Giera, de exemplu, 
unde ruga este programată 
tot în 15 august, cântă Nelu 
Blidaru. „Cu el au vorbit co-
legii mei să vină. S-ar putea 
să mai cheme pe cineva, dar 
nu ştim sigur încă. El a fost 
mai ieftin, şi atunci l-am ales 
pe el să cânte”, ne-a spus un 

reprezentant al Primăriei Gi-
era. 

Nici primarul din Pesac, 
Cornel Toma, nu cheamă 
staruri ale muzicii populare 
la rugă. „Nu avem o forma-
ţie mai specială. Nu ne-am 
permis să aducem formaţii 
cunoscute sau solişti cunos-
cuţi. Suntem mai sărăcuţi. 
Am stabilit să dăm 5.000 de 
lei din bugetul local, dar am 
mai luat din bani pentru că 
am înfiinţat Serviciul de evi-
denţă a persoanelor”, ne-a 
declarat primarul. 

Solişti mai cunoscuţi 
ajung totuşi să cânte la Lie-
bling sau la Criciova, unde 
s-au găsit mai multe fonduri.  
La Liebling vor cânta Zorica 
Savu, Miron Frăţilă, Carmen 

Popovici şi Mihai Ianc, iar la 
Criciova va încinge jocuri Lu-
miniţa Jucu. În Liebling, din 
bugetul local au fost alocaţi 
6.000 de lei pentru rugă, iar 
primarul localităţii spune că 
suma cuprinde şi onorariul 
artiştilor.

Anul acesta, în Şag va cân-
ta o solistă care este lector 
de meserie, spune primarul. 
„Cântă o solistă care ţine şi 
cursuri. O să vedem pe cine 
mai găsim pentru două – trei 
ore, pentru că sunt şi zilele 
comunei tot acum. Am avut-
o în trecut şi pe Nicoleta Voi-
ca, dar cere prea mult. Nu mi 
se pare normal să dau banii 
comunităţii soliştilor. Sunt 
scumpi. Mirela Petrean e 
cea mai scumpă. Cere 1.500 

Timişenii uită de toate necazurile în zilele de rugă şi încing hore câmpeneşti

Mirela Petrean e 
cea mai scumpă. 
Cere 1.500 de euro. 
L-am mai avut şi 
pe Puiu Codreanu, 
dar deja nu mai vor 
oamenii.

 oprea Venus
primarul comunei şag

cât câştigă artiştii bănăţeni la rugi

traian Jurchelea: între 700 şi 900 de euro, pe 3-4 ore de spectacol 
Petrică mîţu Stoian: între 700 şi 1.000 de euro pe noapte
Nicoleta Voica: 1.200 euro fără formaţie, cu instrumental pe CD sau 1.700 euro cu formaţie
andreea Voica: 900 euro fără formaţie, cu instrumental pe CD sau 1.500 euro cu formaţie
Stana izbaşa: 1.500 euro fără formaţie, doar negative sau 2.000 euro cu formaţie
mirela Petrean: 1.500 euro cu formaţie,  spectacol între 3-4 ore

Organizatorii rugilor bănăţene trebuie 
să plătească 7% din bugetul manifestării 
Asociaţiei pentru Drepturi de Autor
gheorghe ilaş
gheorghe.ilas@opiniatimisoarei.ro

Având atribuţii de autori-
zare a repertoriului muzical 
protejat de Uniunea Com-
pozitorilor şi Muzicologilor 
din România şi de colectare 
a drepturilor de autor în do-
meniul muzical, Asociaţia 
pentru Drepturi de Autor se 
confruntă cu probleme deo-
sebite în tendinţa de  colecta-
re a taxelor legale. 

„Taxa datorată pentru uti-
lizarea operelor muzicale în 
scop ambiental şi lucrativ este 
de 7% din bugetul de cheltu-
ieli alocat unei manifestări. 
În condiţiile în care bugetul 
minim al unei rugi bănăţene 
sau a altui gen de eveniment 
unde se cântă şi se dansează 
este de 50.000 de lei, taxele 
pentru drepturi de autor ce ar 
trebui decontate la noi ar fi de 
circa 3.500-4.000 de lei. Nu e 
o sumă mare pentru bugetul 
unei localităţi, dar şi în aceste 
condiţii avem probleme în co-
lectarea acestor taxe. Nu mai 
puţin de 25% dintre cei care 
ar trebui să plătească această 
taxă, orăşele şi comune, ne 
evită în mod sistematic, fă-
cându-ne munca de recupe-
rare destul de dificilă. Artiştii 

aşteaptă să fie remuneraţi 
din banii adunaţi din aceas-
tă taxă”, ne-a declarat Liviu 
Râmneanţu (foto), inspec-
torul şef al Inspectoratului 
zonal UCMR - ADA Timişoara. 

La rândul său, reprezen-
tantul Uniunii Producătorilor 

de Fonograme din România 
în Timiş, inspectorul Chiper 
Pascu, spune că nu este de-
loc confortabil să te prezinţi 
la o rugă pentru a verifica 
licenţele de utilizare a mu-
zicii în scop ambiental, în 
pauzele recitalurilor live ale 
soliştilor. „Aceste controale 
se pot face numai în forţă, 
alături de echipaje de poliţie 
sau jandarmi, altfel rişti să-
ţi pui pe toată lumea în cap. 
Până să te legitimezi, îţi poate 
sparge maşina, cum era să se 
întâmple, nu cu mult timp în 
urmă, la o discotecă din Deta. 
Tinerii sunt înfiebântaţi de 
alcool şi pot recurge la acte 
de violenţă în cazul în care 
le întrerupi muzica”, spune 
şeful Inspectoratului Timiş al 
UPFR, Chiper Pascu.

Tinerii sunt 
înfiebântaţi de 
alcool şi pot 
recurge la acte 
de violenţă în 
cazul în care 
le întrerupi 
muzica.

Unul dintre artiştii bănă-
ţeni care nu mai vrea să 
audă de rugile din Timiş 
este Petrică moise (foto). 
Cantautorul, cunoscut în 
toată lumea după piesa 
„Ţara Mea-i Banatul Meu”, 
spune că nu se mai duce 
la rugi decât foarte rar. Nu 
pentru că nu ar câştiga 
din astfel de spectacole, ci 
pentru că organizatorii nu 
oferă artiştilor adevăraţi 
condiţii optime pentru 
a-şi desfăşura activitatea. 
„Ultimele mele rugi la 
care am participat au fost 
la Utvin anul acesta şi la 
Sânpetru. Nu mă mai duc, 
pentru că nu are rost. La 
ultima rugă mi-au dat o 
orgă şi m-au pus să cânt. 
Eu nu fac din astea. Ca 
să fie spectacol, e nevoie 
de ansamblu. O să supăr 
mulţi colegi de-ai mei, dar 
cei mai mulţi se duc pen-
tru câţiva bani să cânte 
în orice condiţii”, spune 
Petrică Moise. 
Acesta este de părere că 
sensul rugilor s-a pierdut 
demult şi că vina o poartă 
organizatorii, care aduc 
tot soiul de solişti care se 
remarcă doar prin hainele 
sclipicioase, cântăreţi a 
căror valoare este slabă, 
dar care costă puţin.
„Sensul de rugă s-a pier-
dut de mult timp. Oamenii 

se duc acolo numai aşa, 
să se îmbete. Totul s-a 
manelizat. Ne îmbrăcăm 
turceşte, ne comportăm 
turceşte, ce aţi vrea 
atunci? Primarii din ziua 
de astăzi sunt lipsiţi de 
gust şi atunci cheamă pe 
oricine. Important e ca 
solista să aibă o rochie 
cât mai sclipicioasă, care 
să danseze şi atâta. Nu 
mai contează calitatea. 
Uitaţi-vă la Ruga din Timi-
şoara. Din punctul meu de 
vedere, ar trebui făcută 
la Muzeul Satului, printre 
acele opere de artă, nu în 
Parcul Rozelor, cum este 
acum. Următorul meu 
spectacol va fi la Alibu-
nari, în Banatul Sârbesc, 
unde voi cânta pentru un 
public restrâns, însă cu-
noscător”, ne-a declarat 
Petrică Moise.

Petrică Moise: 
„Sensul de rugă s-a  
pierdut de mult timp. 
Oamenii se duc acolo 
numai aşa, să se îmbete. 
Totul s-a manelizat”
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O antenă GSM montată pe un bloc din Timişoara 
i-a încăierat pe membrii asociaţiei de proprietari

gheorghe ilaş
gheorghe.ilas@opiniatimisoarei.ro 

O antenă GSM montată 
de un operator de telefonie 
mobilă  deasupra unui bloc 
din centrul oraşului a dezbi-
nat asociaţia de proprietari 
în asemenea hal, încât - de la 
înjurături şi ameninţări în-
tre locatari - s-a ajuns până la 
plângeri penale, procese civile 
şi chiar „ruperea” unei scări 
din asociaţia-mamă, separarea 
ţevilor de gaz şi apă, şi o tenta-
tivă nereuşită de a se înfiinţa 
o asociaţie paralelă. În timp ce 
locatarii „rebeli” susţin că an-
tena GSM emite radiaţii cance-
rigene şi trebuie îndepărtată 
imediat de pe acoperiş, propri-
etarii de la celelalte două scări 
de bloc, în frunte cu preşedin-
tele asociaţiei, nu dau un pas 
înapoi şi spun că măsurătorile 
au demonstrat că antena nu 
reprezintă nici un pericol pen-
tru sănătatea oamenilor, iar 
banii primiţi de la compania 
de telefonie sunt bineveniţi 
pentru a spori gradul de con-
fort al imobilului. „Operatorul 
de telecomunicatii ne dă 4.500 
de euro pe an. Aşa am negoci-
at contractul, să ne dea banii 
anual. Până acuma, din banii 
ăştia am făcut zugrăveli în tie-
fel, am luat un motor la lift, că 
era stricat, am pus 18 corpuri 
de iluminat cu senzori, care se 
aprind la mişcare, pentru a nu 
mai plăti atât de mult curent, 
şi am pus un reductor electric 
în pivniţă, care transformă cu-
rentul de la 230 la 24 de volţi. 
Toate astea le-am făcut pentru 
scara D1, care acuma s-a retras 
din asociaţie şi vrea să dea jos 
antena. Şi la scările noastre am 
făcut aceleaşi lucruri şi se poa-
te vedea că, de când avem con-
tractul cu compania, avem un 
bloc întreţinut faţă de altele”, 
ne-a declarat Romulus Raşca, 
vicepreşedintele Asociaţiei de 
Proprietari de pe strada Pia-
tra Craiului nr. 3. În prezent, 
banii de la operatorul de tele-
fonie mobilă sunt economisiţi 
cu grijă pentru achiziţionarea 
unui lift nou. „Cel vechi are 51 
de ani şi poate ceda oricând. 

De aceea, acuma adunăm ba-
nii pentru a monta un lift nou. 
Costă 22.000 de euro cu tot cu 
instalare şi avem şi garanţie 
timp de 20 de ani”, spune ad-
ministratorul Raşca, conştient 
de importanţa ducerii până la 
capăt a contractului cu firma 
de telefonie. „Eu am semnat 
acest contract, în urmă cu 
patru ani, şi trebuie să-l duc 
până la capăt! Încă şase ani! 
Altfel mi-aş da demisia din 
toate funcţiile de la asociaţie, 
din cauza defăimării la care 
am fost supus de către vecinii 
de la scara D1. Chiar dacă am 
funcţii la asociaţie din 1964, 

acuma nu mai suport jignirile, 
plângerile penale, procesele şi 
toate celelalte şicane declanşa-
te de montarea antenei”, mai 
spune Romulus Raşca, persoa-
na care la vârsta de 72 de ani 
se luptă, indirect, şi pentru 
ca abonaţii operatorului din 
zona centrală a Timişoarei să 
aibă un semnal cât mai bun...

4.500 de euro pe an  
pentru găzduirea  
antenei GSm

În data de 8 august 2008, 
între Orange Romania şi 
Asociaţia de Proprietari de 
pe strada Piatra Craiului nr. 

3 a intervenit contractul de 
cesiune nr. 2229, prin care 
locatarii au cesionat o supra-
faţă de 150 mp situată pe 
terasa imobilului, pentru ca 
operatorul de telefonie mo-
bilă să-şi instaleze antenele şi 
echipamentele GSM. Durata 
contractului este de 10 ani, 
iar preţul – 4.200 de euro pe 
an şi un pachet şi un termi-
nal GSM. Pentru a se asigura 
că nu li se vor cere bani în 
plus, reprezentanţii compa-
niei au ţinut să se specifice 
că „preţul cesiunii este fix şi 
nerevizuibil pe toată durata 
derulării contractului”. Ulte-

rior, la contract s-a ataşat un 
act adiţional prin care suma 
plătită de firma de telefonie 
a fost majorată la 4.500 de 
euro, datorită cesionării unui 
spaţiu de 9 mp, necesar in-
stalării aparaturii electronice 
aferente antenei GSM. „Totul 
a fost transparent, am avut 
lista cu semnăturile tuturor 
locatarilor, mai puţin a lui 
Gheorghe Bogoş, locatar de 
la scara D1, care ulterior a 
început să ne facă tot felul de 
plângeri penale şi civile şi să 
ceară demontarea antenei”, 
precizează Romulus Raşca, 
persoana care a semnat con-
tractul cu firma de telecomu-
nicatii din partea asociaţiei de 
proprietari. Ulterior, contes-
tatarului principal al antenei 
i s-a alăturat şi Dimitrie Spil-
ca, secretar al Comitetului de 
Proprietari, care şi-a motivat 
retragerea din staff prin ace-
ea că „multiplele atribuţii 
profesionale îmi lasă puţin 
timp desfăşurării muncii de 
conducere în asociaţie”. Ime-
diat după demisie, s-a alăturat 
războiului de „gherilă proce-
suală” împotriva asociaţiei de 
proprietari şi a operatorului, 
care continuă şi în prezent în 
instanţele din Timişoara.

„După radiaţiile  
de la Fukushima,  
ne mai lipsea această 
antenă de doi lei!”

„Această antenă nu îşi are 
locul în imobilul nostru! Nu 
este nimeni împotriva aduce-
rii de fonduri în asociaţie, dar 
nu cu preţul periclitării sănă-
tăţii într-o formă inechitabi-
lă şi ilegală. Sunt convins că 
pentru administratorul Raşca 
această antenă este şi o afa-
cere personală, deoarece s-a 
zbătut prea mult pentru ea şi 
prea puţin pentru asociaţie. 
Conform legilor în vigoare, 
toţi cei 180 de proprietari ex-
puşi la radiaţii au dreptul la 
compensaţii băneşti de 10% 
din venitul fiecăruia, dar da-
torită şmecherului de Raşca 
avem un beneficiar şi 179 de 
fraieri”, s-a revoltat Gheor-
ghe Bogoş, care apreciază la 

modul ironic că „după radia-
ţiile de la Fukushima, mai lip-
sea Raşca cu antena lui de doi 
lei”. Invocând temerile pen-
tru sănătatea sa şi a celorlalţi 
locatari, Bogoş a cerut instan-
ţelor de judecată să anuleze 
autorizaţia de construcţie nr. 
292/2010 emisă de Primărie 
şi să dispună desfiinţarea 
instalaţiilor GSM de pe bloc. 
Toate astea, în ciuda faptului 
că, în data de 20.12.2010, in-
spectorii Direcţiei Regionale 
Timiş din cadrul Autorităţii 
Naţionale pentru Adminis-
trare şi Reglementare în 
Comunicaţii au efectuat mă-
surători asupra intensităţii 
câmpului electromagnetic 
din zona reclamată, pentru 
verificarea gradului de expu-
nere a populaţiei la câmpuri-
le electromagnetice generate 
de antena GSM, iar rezulta-
tele au indicat lipsa oricărui 
pericol. „Operatorii de tele-
fonie mobilă sunt atacaţi în 
instanţă, iar în fiecare caz în 
parte noi trebuie să arbitrăm 
aceste conflicte şi să arătăm 
că radiaţiile de la antene nu 
sunt nocive”, a precizat Ioan 
Olariu.

CaiuS SeRaCin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Scandal ca la uşa cortului 
în urmă cu câteva zile la ga-
rajul unde prefectul de Timiş, 
Mircea Băcală, îşi parchează 
maşina. Construcţia, aflată pe 
strada CD Loga nr. 40A, a fost 
dată în folosinţă Prefecturii 
Timiş prin Ordonanţă de Ur-
genţă în anul 2000, şi se află 
într-o curte cu mai mulţi pro-
prietari ţigani. „În perioada 
în care şoferul meu a fost în 
concediu, eu parcam maşina 
în acel garaj de pe strada CD 
Loga. Câteva zile la rând, am 
văzut o persoană care mă tot 
studia foarte atent. Într-o zi, 
extrem de politicos, repet, ex-
trem de politicos, mi-a atras 
atenţia că nu mai am multă 
vreme cât îmi voi parca maşi-
na acolo. A doua zi, lacătul de 
la garaj era forţat, iar şoferul 
meu s-a chinuit mult până să 
reuşească să-l dechidă. Am 
început să mă interesez de 

aceşti cetăţeni de etnie rromă 
şi am aflat că şi un angajat 
din Prefectură avea părinţii 
acolo şi au fost şi ei terorizaţi. 
Acum, părinţii respectivi s-au 
mutat din imobil la rude“, a 
declarat reprezentantul Gu-
vernului în teritoriu. El a mai 
precizat că terenul pe care se 
află garajul Prefecturii nu a 
putut fi intabulat, situaţia sa 
juridică fiind încă neclară. 

Nu mai induceţi  
lumea în reluare!

Miercuri, jurnalistii au 
mers la garaj să afle şi varian-
ta ţiganilor. La vederea came-
relor video rromii au început 
să ţipe la ziarişti, pe unii 
chiar i-au îmbrâncit cerându-
le să plece şi au chemat poli-
ţia.  Unul dintre proprietari, 
Vladimir Cârpaci, s-a plâns 
agenţilor că se simte agresat 
şi ameninţat de atâtea came-
re de luat vederi. Tot la faţa 
locului a ajuns într-un suflet 
şi Constantin Vişan, care a 

declarat că este.... colabora-
torul rromilor. „Eu vorbesc 
în numele lor pentru că ei se 
simt ameninţaţi de prezenţa 
aşa mare a jurnaliştilor. Nu 
am nicio funcţie, nu sunt 
avocat, sunt un simplu prie-

ten al lor care a venit să-i aju-
te. Vă voi explica exact cum 
a stat situaţia cu domnul 
prefect. Niciodată nimeni nu 
s-a luat de el. Şoferul domni-
ei sale a venit ieri cu viteză 
şi a intrat în curte, iar dom-

nul Vladimir (n.r. Vladimir 
Cârpaci) i-a atras atenţia că 
a intrat cu viteză mare şi că 
putea oricând accidenta unul 
dintre copiii aflaţi în curte“, 
a declarat Vişan. Cât despre 
ceilalţi oameni aflaţi în imo-

bil, despre care prefectul 
spune că sunt terorizaţi de 
rromi de multă vreme, Vişan 
a spus că nimeni nu mai stă 
în respectivul imobil. „Toţi 
au vândut, imobilul apar-
ţinând familiei Cârpaci”, a 
spus acesta. 

cetăţenii să nu se lase! 
Speriat un pic de amenin-

ţările ţiganilor, prefectul face 
apel la organele abilitate să 
intervină ori de câte ori ce-
tăţenii Timişoarei se simt 
în vreun fel ameninţaţi ori 
agresaţi de familiile de rromi. 
„Poliţia locală să intervină la 
fel cum intervine atunci când 
un restaurant nu are coş de 
gunoi prevăzut cu scrumieră. 
Pe cetăţenii Timişoarei care 
au astfel de probleme îi rog 
să mă anunţe, că altfel nu am 
cum să îi ajut“, a explicat Mir-
cea Băcală.

Operatorul de telefonie mobilă a avut nevoie de 150 de metri pătraţi pentru montarea antenei

LYCOS COURIER
poştă 

particulară
TIMIşOARA, GIROC, ChIşODA, DUMBRăVIţA

Servicii de distribuire facturi,  
corespondenţă, pliante publicitare

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

Clanul Cârpaci a băgat spaima  
în prefectul Mircea Băcală
n Garajul Prefecturii, care se află în curtea unor romi, a fost forţat

n Afacerea aduce asociaţiei de proprietari venituri de 4.500 de euro pe an

Maşina Prefecturii este mărul discordiei între Mircea Băcală şi clanul Cârpaci
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Eu am semnat acest con-
tract, în urmă cu patru 
ani, şi trebuie să-l duc 
până la capăt! Încă şase 
ani! Altfel mi-aş da de-
misia din toate funcţiile 
de la asociaţie, din cauza 
defăimării la care am fost 
supus de către vecinii de 
la scara D1.

 romulus raşca
vicepreşedintele asociaţiei

PUBLICITATE

În  temeiul art. 162 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, se face cunoscut că în 
ziua de 22, luna august, ora 10, anul 2011, în localitatea Sânnicolau Mare, str. Republicii nr. 15, se va vinde prin licitaţie publică (licitaţia 
a I-a) următorul bun imobil, proprietate a debitorului SOCIETATEA COOPERATIVĂ BĂNĂŢEANU SÂNNICOLAU MARE, cu domiciliul fiscal 
în localitatea SÂNNICOLAU MARE, str. 16 DECEMBRIE 1989 nr. 2, cod de identificare fiscală 3792185:  

construcţie imobil compus din magazie, atelier cojocărie, atelier mecanic, centrală termică, ate-
lier tâmplărie şi două şoproane cu suprafaţa totală de 945,62 mp, situate pe strada Vânătorului 
nr. 2 din Sânnicolau mare, jud. timiş,  preţ de evaluare/ de pornire a licitaţiei 152.127,70 lei (fără 
tVa). PV 13451 /06.06.2011.
1. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să pre-

zinte, până la data de 19.08.2011: oferte de cumpărare; dovada 
plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de por-
nire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe 
ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, 
copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul 
registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, ac-
tul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele 

fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada că nu au 
obligaţii fiscale restanţe; Împotriva prezentului înscris, cel in-
teresat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească 
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare 
la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din 
Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, republicată. Potrivit dispozi-
ţiilor art.9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, 
republicată.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul Primăriei, str. Republicii nr.15, jud. Timiş sau la telefon numărul 0256.370.366.

PRIMĂRIA ORAŞULUI SÂNNICOLAU MARE
Str.Republicii nr.15 tel.0256/370366; 370340 Compartiment 
Sânnicolau Mare, 305600 fax 0256/370350; 370133 achiziţii publice
www.sannicolau-mare.ro primaria@sannicolau-mare.ro achiziţii@sannicolau-mare.ro

ANUNŢ PUBLIC
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miodRaG HoJda
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Lunile de vară sunt foar-
te periculoase pentru gră-
dini. Cei care au gazon, dar 
şi cei care au plantat flori şi 
arbuşti ornamentali trebuie 
să îngrijească plantele cu 
multă grijă, altfel se usucă.  

Specialiştii avertizează că 
poate cel mai important as-
pect pentru a păstra grădina 
verde în zilele cele mai fier-
binţi ale verii îl reprezintă 
udatul plantelor. Fie că este 
vorba despre gazon, fie că 
vorbim despre o grădină în 
care sunt multe flori, apa 
nu trebuie să lipsească. Dar 
aveţi grijă: nu udaţi grădina 
în timpul zilei! „Sunt nece-
sare două udări pe zi, dimi-
neaţa şi seara. La sfârşitul 
zilei, gazonul trebuie udat 
după ora 23.00. Dacă udăm 
plantele pe la 19-20, acestea 
riscă să se usuce pentru că 
pământul este încă fierbin-
te, nu e răcoare, iar diferen-
ţa de temperatură provoacă 

un şoc plantelor. Diminea-
ţa, grădina trebuie udată 
în jurul orei 6.00”, explică 
Radu Greavu, specialist în 
domeniu şi managerul unei 
firme de amenajare a spaţi-
ilor verzi. Prin udarea gră-
dinii seara, cât mai târziu 
posibil, când pământul s-a 
mai răcit, este evitată eva-
porarea prea rapidă a apei, 
înainte ca aceasta să se fi 
îmbibat în sol şi să ajungă 
la plante.  

Solul dens, cleios, trebu-
ie udat rar şi din belşug, de-
oarece reţine excelent apa. 
Solul nisipos, pe de altă par-
te, nu reţine la fel de bine 
umezeala, aşa că va trebui 
udat mai des şi în cantităţi 
moderate, ne explică speci-
alistul timişorean. 

Există şi tratamente pen-
tru grădină pe timp de cani-
culă. Îngrăşămintele foliare 
sunt recomandate gazonu-
lui şi plantelor pentru, că 
încurajează fotosinteza, 
înflorirea şi înrădăcinarea 
plantelor. Azotul, fosforul 

şi potasiul sunt principale-
le elemente folosite în tra-
tarea grădinii. Persoanele 
care au gazon sau o grădină 
frumoasă pe care vor să o 
îngrijească pot găsi, la ma-
gazinele de specialitate, tra-
tamente pentru a întreţine 
spaţiile verzi.  

„Spaţiile gazonate care 
nu dispun de o instalaţie 
de irigare se vor uda cu fur-
tunul, folosind un sprayer 
care va distribui apa sub 
forma duşului. Udarea se va 
face uniform, cu o cantitate 

de apa suficientă, astfel în-
cât pământul să fie îmbibat, 
evitând formarea bălţilor 
de apă pe teren. Pentru o 
suprafaţă de teren gazonată 
de aproximativ 500 mp, pe 
timpul verii, terenul trebu-
ie irigat seara şi dimineaţa, 
între 10 şi 30 de minute“, 
spune Radu Greavu.  

Plante rezistente la caniculă
Lavanda sau Levănţica 

(Lavanda este cunoscută mai 
ales pentru parfumul ei, dar 
şi pentru proprietăţile rela-

xante şi antiseptice. Nu este 
o plantă pretenţioasă, adoră 
soarele şi preferă solul uscat, 
sărac, chiar arid, fapt care o 
face rezistentă la temperatu-
rile extreme de vară), Lych-
nis coronaria sau Barba-îm-
păratului (Barba-împăratului 
înfloreşte la mijlocul verii, 
iar florile sale se deschid în 
jurul orei 4 după-amiază, de 
aceea se mai cunoaşte şi sub 
denumirea de „Ora 4”), Se-
dum telephium sau Norocel 
(Este o plantă rezistentă la se-
cetă şi poate să rămână verde 
mult timp, chiar şi în condi-
ţii de temperatură extremă. 
Datorită acestei proprietăţi 
este denumită popular şi 
“Verzişoara”), Penstemon 
(Planta, cu flori colorate în 
alb, roz, roşu, albastru sau 
violet, asemănătoare unor 
clopoţei, este foarte apre-
ciată pentru aspectul ei), 
Achillea sau Coada-şoricelu-
lui (Există mai multe specii. 
Unele sunt pitice, de 20-25 
cm, altele ajung până la 80 
cm, unele sunt firave, altele 

mai robuste, cu frunze cu pe-
rişori sau fără), Pennisetum 
(Pennisetum sau Planta de 
decor atinge până la 40 cm 
înălţime, florile, de culoare 
albă, lila sau roz având circa 
10 cm. Acestea stau aplecate, 
motiv pentru care planta a 
fost asemănată cu o fântână 
arteziană), Salvia (general, 
salviile constituie tufişuri 
dense foarte ramificate).

Udarea gazonului 
se va face uniform, 
cu o cantitate de 
apa suficientă, astfel 
încât pământul să 
fie îmbibat, evitând 
formarea bălţilor.

 Radu Greavu
specialist în amenajarea  

spaţiilor verzi
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gheorghe ilaş 
gheiorghe.ilas@opiniatimisoarei.ro

În ciuda subvenţiilor ge-
neroase acordate de stat tu-
turor operatorilor care prac-
tică agricultura ecologică, 
fermierii din judeţul Timiş 
nu prea se înghesuie să se 
autorizeze pentru a-şi con-
verti culturile tradiţionale în 
culturi de tip bio. Majorita-
tea producătorilor certificaţi 
ecologic, după evaluările 
organismelor de inspecţie 
de control din cadrul Di-
recţiei pentru Agricultură 
şi Dezvoltare Rurală Timiş, 
fac parte din companiile cu 
capital străin care au inves-
tit în agricultura bănăţeană. 
Până anul acesta, România a 
fost singura ţară europeană 
în care nu se acordau sub-
venţii pentru culturile de 
tip bio, însă din luna martie 
a lui 2011 fermierii pot ac-
cesa până la 400 de euro pe 
hectar, dacă cultivă produse 
obţinute fără a se fi folosit 
pesticide, fertilizări sinteti-
ce, bioenergie sau radiaţii 
ionice. Cererile de subvenţi-
onare pentru fiecare hectar 
de teren cultivat ecologic 
se depun la DADR Timiş, 
prin Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală, Măsura 
plăţi de agro-mediu pentru 
agricultura ecologică, şi se 
pot primi între 153 şi 400 
de euro pentru fiecare hec-
tar cultivat, în funcţie de ti-
pul de cultură. De exemplu, 
360 de euro pentru legume, 
inclusiv ciuperci, şi 400 de 

euro pentru livezi. Repre-
zentanţii Direcţiei Agricole 
spun că la noi în judeţ sunt 
certificaţi bio aproape circa 
85 de operatori agricoli, care 
cultivă în mod natural peste 
17.000 hectare de teren. „La 
capitolul producători sunt 
incluşi cei care cultivă cere-
ale ecologice, cum ar fi grâu, 
orz şi porumb ecologic,  dar 
şi cei care produc toată gama 
de legume şi fructe bio, re-
spectiv cartofi, roşii, ardei, 
castraveţi şi altele. Mai mult, 
au apărut chiar şi procesa-
tori certificaţi bio”, spune 
directorul DADR, Tiberiu Le-
lescu, care estimează că alţi 
1.800 de fermieri din Timiş 
doresc să se îndrepte către 
agricultura bio. Pe de altă 

parte, Viorel Matei, preşe-
dintele Federaţiei Naţionale 
a Producătorilor Agricoli din 
România (FNAPR), este con-
vins că produsele bio sunt 
o „amăgire pentru fraieri”. 
„Cantitatea de îngrăşămin-
te, de pesticide, cu care se 
tratează culturile agricole 
din România, este prea mică 
pentru a avea impact asupra 
produsului, pentru a-i mo-
difica gustul ori culoarea. 
Produsele bio sunt doar o 
amăgire pentru fraieri!”, 
crede Matei. Paradoxal, opi-
nii similare regăseam şi în 
discursul ministrului Vale-
riu Tabără. “Se duce o luptă 
teribilă împotriva produse-
lor tradiţionale, împotriva 
ţăranilor! Dacă pătrundem 

în compoziţia chimică a bio-
produselor, despre care co-
mercianţii lor spun că sunt 
mai sănătoase pentru că nu 
s-au folosit îngrăşăminte sau 
pesticide, vom putea observa 
că şi ele ascund foarte multe 

pericole, unele chiar mari”, 
explică ministrul Tabără.

„legumele cu gust de 
casă, pasiunea mea!“

Una dintre afacerile de tip 
bio, profilată exclusiv pe cul-
tivarea de produse ecologice, 
se găseşte în localitatea Drag-
şina. Serele Liei Aron se întind 
pe o suprafaţă de 1.200 mp 
şi au fost amenajate în urma 
unei investiţii de peste 20.000 
de euro, din care circa 5.000 
de euro sunt bani primiţi din 
fonduri europene. “Am înce-
put în urmă cu cinci ani pe o 
suprafaţă mai mică, iar acum 
am ajuns la 1.200 de metri pă-
traţi de sere. Legumele cu gust 
de casă au fost pasiunea mea, 
pentru că în copilărie aveam 
asemenea legume în grădină, 
iar gusturile din copilărie nu 
se uită”, spune Lia Aron. În 
tratarea culturilor de ridichi, 
salată verde, ceapă, roşii şi a 
celorlalte legume cultivate în 
sere se foloseşte doar ceai de 
urzici sau ceai de compost, 
iar reproducerea plantelor se 
face doar din seminţe de la 
propriile plante. Dezavantaje-
le unor astfel de culturi sunt 
pierderile mari, de 25-30%, da-
torate perisabilităţii produse-
lor proaspete, productivitatea 
scăzută a culturilor şi preţurile 
prohibitive pentru o mare par-
te a populaţiei, în condiţiile în 
care raportul de preţ între cele 
două categorii de produse, tra-
diţional şi bio, este de 1 la 5.

ecoNomic

Eco & Deco Pictura pe perete  
a luat locul tapetului

Igrasia - ce este şi cum  
scăpăm de ea?
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Cum ne îngrijim  
plantele pe caniculă?

Produsele bio sunt o 
„amăgire pentru fraieri”!?

pulS econoMic

„DelPhi” în TOP

Compania “delphi packard 
ro mâ nia” srl sânnicolau 
mare se află pe locul V în topul 
firmelor care, în primele şase 
luni ale acestui an, au înregis-
trat cele mai multe contracte 
de muncă noi. Cele 2.920 de 
contracte noi în scri se în baza 
de date a instituţiilor statului 
se pot traduce prin tot atâtea 
locuri de muncă pe care com-
pania le-a creat în românia în 
primul semestru. pe primele 
patru locuri se situează 
“lugera&makler” srl, care a 
interme diat 5.517 joburi, “mic.
ro re tail” srl - 4.571 de con-
tracte noi, “adec co resurse 
Uma ne” srl - 4.544 contracte 
noi şi “trenk walder” - 3.273 de 
contracte noi.

FirMe inaCTive FisCal

agenţia naţională de admi-
nistrare Fiscală a declarat 
inactive, până la finalul lunii 
iunie, un număr de peste 
56.000 de firme. Cele mai 
multe dintre acestea (peste 
32.000) se află în municipiul 
Bucureşti, însă şi judeţul timiş 
este pe un loc fruntaş în topul 
firmelor inactive, cu un număr 
de 5.275 societăţi comerciale. 
o societate care a devenit 
inactivă fiscal nu mai are cod 
valid de tVa, deci nu mai 
poate emite facturi. practic, o 
astfel de firmă nu mai există 
până la o eventuală reactivare.

exPerTize CriMinalisTiCe

monopolul statului asupra 
profesiei de expert criminalist 
a fost înlăturat prin legea 
156/2011, publicată în ultimul 
număr al monitorului oficial. 
potrivit actului normativ, 
expertizele judiciare nu se 
vor efectua numai în cadrul 
institutelor publice, ca până 
în prezent, ci şi în cadrul labo-
ratoarelor publice ori private 
de specialitate. prin acest act 
normativ se are în vedere 
scurtarea termenelor pro-
ceselor, prin finalizarea mai 
rapidă a expertizelor crimina-
listice necesare în procesele 
penale sau civile.

n Acestea au ajuns un adevărat  „măr al discordiei” între specialiştii în agricultură din Timiş

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

n Gazonul trebuie udat zilnic de două ori, iar grădina - tratată cu îngrăşăminte foliare

Din martie, fermierii pot accesa până la 400 de euro pe hectar, dacă cultivă produse obţinute fără a se fi folosit pesticide, fertilizări sintetice, bioenergie sau radiaţii ionice

hiDroiZolaŢii 
tel:0721.227.457, 
0256.294.035.

S.c. PreBY  
aDVertiSiNG S.r.l. 

cu sediul în peciu nou, nr. 971, jud. 
timiş, număr înmatriculare o.r.C.  
J35/989/2009,  Cod unic de înregis-
trare: ro25497909, 

Declarăm pierdute acte 
de societate: certificat 
de înmatriculare seria B 
nr. 1937983 şi certificat 
constatator din data de 
30.04.2009.

administrator
Camelia preunca

Legumele cu gust de 
casă au fost pasiu-
nea mea, pentru că 
în copilărie aveam 
asemenea legume în 
grădină. Am ajuns la 
1.200 de metri pătraţi 
de sere.

lia aron
producător

Se duce o luptă teribilă 
împotriva produselor 
tradiţionale! Dacă pă-
trundem în compoziţia 
chimică a bio-produse-
lor, vom putea observa 
că şi ele ascund foarte 
multe pericole.

Valeriu Tabără
ministrul Agriculturii

Produsele bio sunt 
o amăgire pentru 
fraieri! Cantitatea de 
îngrăşăminte folosită 
la culturile din Româ-
nia este prea mică 
pentru a avea impact 
asupra produsului.

Viorel matei
preşedintele FNPAR

În Timiş sunt 
certificaţi bio 
peste 80 de 
operatori agricoli, 
care cultivă în 
mod natural 
peste 17.000 
hectare de teren.

În timpul verii, grădinile trebuie udate cu regularitate
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Primăria Timişoara a în-
ceput lupta cu dăunătorii 
care au apărut în ultima 
perioadă în parcurile şi spa-
ţiile verzi din Timişoara. 
Compartimentul de moni-
torizare a dăunătorilor şi 
bolilor împreună cu speci-
alişti în domeniu (entomo-
logi) au întocmit un raport 
privind gradul de infestare 
cu dăunători a parcurilor 
şi spaţiilor verzi din Timi-
şoara. Aceştia au constatat 
infestarea masivă cu Met-
calfa pruinosa şi Păduchele 
lânos. 

Metcalfa pruinosa poate 
dăuna unui număr mare de 
plante. Ea se hrăneşte cu 
peste 200 specii de plante 
(lemnoase), în special cu 
cele ornamentale şi repre-
zintă un pericol pentru 
imaginea parcurilor şi spa-
ţiilor verzi din oraş.  

Specia provine din Ame-
rica de Sud şi este răspândi-
tă în Canada, SUA, Mexic şi 
în Cuba. În Europa a apărut 
mai întâi în Italia, în 1979 
şi de atunci s-a răspândit ra-
pid pe tot continentul. 

Un alt dăunător pericu-
los este păduchele lânos, 
care are 2 mm lungime. 
Corpul său are o culoare 
roşiatică sau maronie. De 
obicei, păduchii lânoşi sunt 
ascunşi într-o substanţă eli-
minată în timpul creşterii 
lor, albă şi asemănătoare ca 
aspect cu un fuior de lână. 
Specia provine din America 
şi s-a extins prin comerţul 
cu plante. Păduchii pot fi 
găsiţi pe pomi de măr, de 
gutui şi pe diferite tufe de 

trandafiri sau specii de ar-
buşti decorativi. Nici afidele 
nu trebuie ignorate, plante-
le tinere fiind foarte vulne-
rabile la apariţia acestora. 

când este stropit spaţiul 
public, se recomandă şi 
stropirea spaţiului privat!

În Timişoara, Metcalfa 
pruinosa şi ceilalţi dăunători 
sunt prezenţi în mai multe 
parcuri din oraş, dar pot fi 
găsiţi şi în curţiile timişo-
renilor. Pe domeniul public 
s-au constatat, în urma mo-
nitorizării, dăunători în Par-
cul Justiţiei, Parcul Rozelor, 

Parcul Botanic, Parcul Buco-
vina, Parcul Adolescenţei, 
Parcul Tineretului, Parcul 
Alpinet, str. Salciei, Parcul 
Doina, str. Haga, str. Liniş-
tei, Aleea Sportivilor, str. 
Mangalia şi pe str. Gheorghe 
Lazăr.  

Prevenirea răspândirii 
se poate face prin stropirea 
plantelor gazdă sau la baza 
lujerilor (ramurilor tinere) 
cu insecticide recomandate 
de specialiştii în domeniu. 
Leonard Roman, manage-
rul companiei angajate de 
primărie să elimine dăună-
torii din Timişoara, spune 

că numărul mare de plante 
gazdă, capacitatea ridicată 
de migrare şi protecţia ce-
roasă a larvelor determină 
un control chimic dificil de 
realizat. Datorită rezisten-
ţei ridicate a dăunătorului 
la substanţele folosite, tra-
tamentul trebuie repetat. 
Dar un rol important în eli-
minarea dăunătorului îl au 
timişorenii. „Noi stropim 
spaţiile publice, dar nu le 
putem stropi şi pe cele pri-
vate. Pentru ca operaţiunile 
să fie eficiente, ar trebui ca 
şi cei care deţin spaţii verzi 
private să le stropească în 

aceeaşi perioadă în care noi 
stropim vegetaţia de pe do-
meniul public. Altminteri, 
dăunătorii se vor retrage 
în zonele netratate, şi după 
prima ploaie abundentă vor 
reveni în forţă“, avertizează 
Leonard Roman.  

Pe lângă stropirile par-
curilor şi a altor spaţii verzi 
pe care le efectuează acum, 
Deraton aplică tratamente 
împotriva dăunătorilor în 
fiecare anotimp. Tratamen-
tele de prevenţie au rolul 
de a salva plantele care 
există deja în oraş, înainte 
ca acestea să fie atacate şi 

distruse de dăunători şi să 
fie nevoie de schimbarea 
lor. 

Plantele atacate de pădu-
chele lânos pot fi recunos-
cute după substanţele albe, 
asemănătoare fuiorului de 
lână, secretate de păduchii 
lânoşi, care sunt constituiţi 
în colonii. Drept consecin-
ţă, apar pe ţesutul plan-
telor diverse excrescenţe 
asemănătoare unor tumori, 
iar plantele nu mai cresc 
normal, fiind vorba de un 
cancer vegetal provocat de 
păduchii lânoşi. 

Varietatea de plante din 
oraşul de pe malurile Be-
găi contribuie din plin la 
dezvoltarea dăunătorilor. 
„Avem foarte multe specii 
din diverse zone ale globu-
lui, plante frumoase, dar 
vulnerabile, care trebuie 
îngrijite. Cu cât sunt mai 
multe, aceste plante atrag o 
gamă variată de dăunători“, 
explică Leonard Roman.

Primăria a demarat tra-
tamente fitosanitare în 
parcurile şi în spaţiile verzi 
ale oraşului prin aplicarea 
de insecticide, combinat 
cu combaterea biologică. 
„Totodată, facem un apel 
la toţi cetăţenii, ca în cazul 
constatării apariţiei unu-
ia din aceşti dăunători în 
unele zone verzi, indiferent 
de formă de proprietate, 
să anunţe la dispeceratul 
S.C. DERATON SRL., tel. 
0256/214778 sau la Primă-
ria Timişoara, Direcţia de 
Mediu, tel. 0256/408366, 
0256/408437“, a precizat vi-
ceprimarul Adrian Orza.

Deraton luptă cu 
dăunătorii din Timişoara

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

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

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

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

ciTeşTe şTirile, dezBaTe pe foruM,  
află deTalii din culiSe, câşTigă preMii

ToTul deSpre echipa Ta
www.fortaviola.ro

n Arborii, arbuştii şi plantele ornamentale vor fi salvate de la distrugere. Este mai importantă 
salvarea plantelor cu costuri mai mici decât înlocuirea celor distruse la preţuri mari

Roxana deaConeSCu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Nu mai ştii cum să-ţi rede-
corezi casa şi în ce culori să-ţi 
vopseşti pereţii? Apelează la 
pictură şi la artiştii care se fo-
losesc de talentul lor pentru 
a-i face pe alţii fericiţi! Fie că 
li se cere ajutorul pentru su-
fragerie, bucătărie sau pentru 
camera copilului, cei care au 
ales să-şi câştige existenţa din 
artă parcurg sute de kilometri 
pentru a-ţi aduce arta în casă.

Pictura murală a luat locul 
tradiţionalului tapet. Artişti 
plastici lucrează cu vopsele 
acrilice pe o bază de var lava-
bil sau direct pe gips finisat. 
Acestea sunt super-lavabile, 
spun ei, nu sunt toxice, au un 
aspect lucios care nu se duce 
şi sunt rezistente în timp. 
Unele durează chiar şi 10 ani.  

Andreea Nasoi, din Iaşi, 
poate crea un univers al copi-
lăriei în orice cameră de pri-
chindel. Andreea vine chiar 
şi la Timişoara să facă o fa-
milie fericită, iar taxele pen-
tru transport le suportă din 
propriul buzunar. Loredana 
Ghera, din Reşiţa, realizează 
şi ea astfel de picturi. „Cel 
mai mult sper să vă încânte 
ochiul cele realizate direct pe 
perete. Cele mai multe dintre 
acestea le fac pentru copii. Fi-
indcă de doi ani şi jumătate 
am devenit şi eu mămică şi 
ştiu ce înseamnă fericirea bă-
ieţelului meu, încântarea de 
a se trezi în fiecare diminea-

ţă zâmbindu-i personajului 
din faţa sa. Mai mult, somnul 
vegheat de aceste personaje 
de desene animate este mai 
liniştit, cu vise pe măsură”, 
îşi descrie Loredana meseria. 

cele mai căutate picturi!
Ce se poate realiza prin 

pictura murală? Imaginile 
vorbesc de multe ori de la 
sine. Se pot face de la picturi 
realiste de peisaje, până la 
modele abstracte elegante 
sau pur şi simplu camere 
de copii. Orice idee se poate 
materializa. Un perete poate 
prinde viaţă doar prin pic-
tarea unor simple flori sau 
animale. Se poartă fluturii, 
florile sau chiar frunzele, 
care dau o altă faţă unei ca-
mere simple. În camerele 
pentru bebeluşi, cele mai că-
utate sunt picturile murale 
din desene animate sau din 

poveşti: Tom şi Jerry, Mick-
ey Mouse, Alba ca Zăpada, 
Winnie The Pooh, Tweety şi 
Sylvester, Cartea Junglei, 101 
dalmaţieni şi altele. 

cât costă  
o pictură pe perete?

Preţurile se calculează 
la metru pătrat, pentru ca 
oricine să-şi permită să colo-
reze măcar o parte din viaţa 
de zi cu zi a pruncului său. 
Unii artişti stabilesc preţul 
în funcţie de pictură, iar alţii 
calculează abia la finalul pro-
iectului. 

„Preţul pentru o pictură pe 
perete se calculează în funcţie 
de complexitatea compoziţiei 
dorite de client, preţurile vari-
ind între 150 lei şi 250 lei mp. 
Pentru o cameră de copil cu 
o suprafaţă de 15 mp pictaţi, 
preţul este discutabil ţinând 
cont de aspectele legate de 

compoziţie, detalii, culori, nu-
măr de personaje”, a declarat 
Andreea Nasoi. 

Durata lucrărilor executate 
manual depinde foarte mult 
de cât de mare este suprafaţa 
şi de cât de complexă poate 
deveni pictura. De exemplu, 
pentru cinci metri pătraţi, cu 
un grad de detaliu complex, 
o echipă de doi artişti plastici 
poate termina o pictură în 
maximum două zile.   

„Majoritatea picturilor sunt 
realizate în Bucureşti, însă 
există cereri şi în oraşe pre-
cum Braşov, Piteşti, Ploieşti, 
Constanţa, Iaşi, Arad, Ora-
dea, Bacău şi chiar şi Timi-
şoara. Picturile sunt realizate 
folosind culori acrilice fran-
ţuzeşti. În cazul în care se 
doreşte renunţarea la pictura 
de pe pereţi, pe suprafaţa pic-
tată se intervine cu 3-4 mâini 
de var lavabil cu o consisten-
ţă mai cremoasa”, a mai spus 
Andreea Nasoi.  

Când se pune în discuţie 
posibilitatea de câştig din 
acesta meserie, subiectul de-
vine „delicat“, uneori „tabu“, 
este de părere Andreea Na-
soi, deoarece, „cu părere de 
rău, nu se poate trăi din ac-
tivitatea de artist plastic pe 
care o desfăşor. Atât timp cât 
românii nu sunt socializaţi 
cu artă, cu ideea de frumos 
şi se limitează doar la nive-
lul de kitsch, cu siguranţă că 
ceea ce realizez va deveni un 
hobby pentru mine pe viitor, 
din păcate”. 

Pictura pe perete  
a luat locul tapetului
n Pictura murală, soluţia ideală pentru camera copilului!

artiştii plastici pot înfrumuseţa camerele copiilor
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liliana iedu
liliana.iedu@opiniatimisoarei.ro

Igrasia a ajuns un coş-
mar pentru mulţi dintre 
noi. Adeseori îi combatem 
efectele, însă nu ştim mare 
lucru despre cauza apariţiei 
periculosului fenomen, ca 
să alungăm igrasia definitiv 
din locuinţe. Aceasta pen-
tru că, dacă nu mai vedem 
niciun semn al prezenţei 
igrasiei, nu înseamnă că am 
şi înlăturat-o definitiv.

Igrasia se manifestă 
printr-o umezeală persis-
tentă a pereţilor de zidărie 
ai unei construcţii, din ca-
uza apei reţinute în porii 
materialelor din care sunt 
executaţi aceştia. Atenţie, 
igrasia se confundă adesea 
cu condensul, iar cele două 
lucruri sunt total diferite! 
Nu fiecare perete umed su-
feră de igrasie. Atât igrasia, 
cât şi condensul sunt ca-
racterizate prin umezeală, 
cu diferenţa că igrasia este 
permanentă, iar condensul, 
temporar. Igrasia are efecte 
negative asupra climatului 
interior, depreciindu-l din 
punct de vedere al umidită-

ţii, ceea ce facilitează apari-
ţia mucegaiului. 

Mucegaiul are influenţe 
negative asupra sănătăţii 
oamenilor, provocând afec-
ţiuni respiratorii şi cardio-
vasculare. Mulţi dintre noi 
credem că înlăturând muce-
gaiul cu o cârpă uscată de pe 
zid sau vopsind din nou pere-

tele rezolvăm problema. Însă 
nu este aşa. Deşi nu îl mai ve-
dem pe suprafaţa zidului, el 
continuă să se dezvolte în in-
teriorul acestuia, eliminând 
prin stratul de vopsea spori 
care păstrează în continuare 
în locuinţă un climat nesănă-
tos. Cele mai indicate meto-
de de tratare a mucegaiului 

sunt tratamentele chimice, 
deoarece acestea înlătură 
atât factorii care îi facilitează 
apariţia, cât şi sporii latenţi.

cauzele apariţiei igrasiei
Sunt două cauze princi-

pale ce favorizează igrasia 
pe pereţii  interiori ai locu-
inţei. În primul rând, lipsa 

hidroizolaţiei sau existenţa 
unei hidroizolaţii defectuoa-
se, iar în al doilea rând ven-
tilarea necorespunzătoare a 
încăperilor.

metode de combatere
Principalele instrumente 

de îndepărtare a mucegaiului 
de pe pereţi sunt vopselele 

şi soluţiile antiigrasie care se 
găsesc cu uşurinţă în comerţ. 
Aceste soluţii şi vopsele se 
folosesc, de fapt, împotriva 
condensului, nu a igrasiei. Ac-
ţionează însă asupra efectu-
lui, nu asupra cauzei. Ele vor 
forma o barieră impermeabi-
lă, care va ţine apa în perete, 
împiedicând condensarea ei 
la suprafaţă, dar degradarea 
peretelui se desfăşoară în 
continuare. 

În cazul în care pereţii sunt 
afectaţi de condens, înainte 
de a aplica una dintre aceste 
soluţii sau vopsele, pereţii 
trebuie uscaţi prin spălare cu 
clor şi ventilare. Aceste pro-
duse se găsesc în magazine, la 
preţuri cuprinse între 10 şi 50 
de lei, în funcţie de cantitate 
şi firma producătoare.

De asemenea, curăţenia 
casei este importantă. Praful 
este locul ideal în care se pot 
„ascunde“ sporii ciupercilor 
şi mucegaiurilor. O locuinţă 
neventilată va „beneficia“ de 
aer închis, iar praful, în lipsa 
curenţilor de aer, se va depu-
ne nestingherit.

10 iNterViu

CiPRian Voin
ciprian.voin@opiniatimisoarei.ro

alex, pe site-ul tău personal 
scrie: ”Sunt unul dintre acei 
oameni fericiţi care face din 
pasiune un mod de viaţă” 
cum ai ajuns să ai această 
pasiune?

A început din copilărie, de 
când mă uitam la televizor 
şi vedeam maşini de curse, 
de raliu. Îmi doream măcar 
să pun mâna pe o maşină, să 
stau în ea. Şi acum sunt mulţi 
copii care îşi doresc acest lu-
cru, să stea într-o maşină, să 
schimbe vitezele în gol. Eu 
am fost fericit şi am reuşit să 
le schimb şi în mers. 

cum a început totul?
Prin anul 1997, am văzut 

la televizor că se organizau 
la Liceul Auto, pe un platou 
din curtea şcolii, competiţii şi 
m-am dus să mă uit. Fiind in-
teresat şi pasionat de maşini, 
dar şi de mecanică, (din fra-
gedă copilărie îmi reparam 
singur bicicleta, motocicleta) 
m-am dus acolo. Am văzut că 
majoritatea maşinilor erau 
maşini de stradă, piloţii erau 
licenţiaţi şi nelicenţiaţi, dar 
putea participa oricine cu 
orice maşină. Văzând lucrul 
acesta, m-am înscris şi eu, şi 
de la prima participare am 
obţinut un loc foarte bun, 
iar din a doua participare 
eram deja abonat la podium. 
Aveam o Lancia turbo diesel, 
nepregătită cu nimic, şi am 
bătut maşini tari ca Golf 2, 
GTI-uri, şi maşini mult mai 
tari şi pregătite, cu suspen-
sii şi alte cele, erau alţii care 
chiar participau şi în campio-
nate naţionale, şi din când în 
când îi mai băteam şi pe ei, 
deşi eram un începător. Acest 
lucru m-a încurajat foarte 
mult. Apoi am participat pri-
ma oară cu un BMW diesel, 
de stradă, cu Mircea Băcală 
(actualul prefect, n.r.) copilot, 
chiar în centru, unde s-a ţinut 
prima etapă din campionat şi 
unde am obţinut locul patru, 
la prima participare. Apoi, la 
etapa de la intersecţia Ara-
dului cu Circumvalaţiunii, 
etapă pe noapte, am obţinut 
locul întâi la nelicenţiaţi. A 
fost o surpriză extraordinară 
pentru toţi. Nimeni nu mă 
ştia. Aceea a fost rampa de 
lansare. 

ce contează până la urmă 
mai mult într-o competiţie? 
Maşina sau pilotul?

Este un raport al impor-
tanţei care se modifică în 
funcţie de cursa la care par-
ticipi. De exemplu, la cursele 
de viteză, un rol mai impor-
tant îl are maşina. La cursele 
de îndemânare, rolul impor-
tant îl joacă pilotul. Un exem-
plu elocvent este etapa de la 
Hunedoara, unde Marius 
Nopcea, cu maşină de 101 
cai, a bătut maşini de 160, 
180 de cai, mult mai pregăti-
te, mult mai performante.

poţi să faci performanţă fără 
să ai bani?

Foarte greu, sau chiar 

imposibil. Într-adevăr, în 
motorsport, faţă de alte spor-
turi, banii sunt un factor 
important în obţinerea unor 
rezultate bune şi al unui pal-
mares bogat. Se diferenţiază 
de alte sporturi, ca atletismul 
de exemplu, unde îţi trebuie 
nişte adidaşi şi un tricou. Aici, 
după fiecare cursă schimbi 
un tricou pentru că e leoarcă, 
iar materialele pe care trebu-
ie să le foloseşti sunt foarte 
scumpe. Cauciucurile sunt 
foarte scumpe. De exemplu, 
un cauciuc performant de 
curse, este în jur de 200 de 
euro, un preţ mediu. Sunt şi 
cu 500 de euro. Iar pentru o 
suspensie profesională de 
curse, una semi profesiona-
lă pleacă de la 1000 de euro, 
dar cunosc un caz concret în 
care pilotul a investit 23.000 
de euro într-o suspensie. În-
tre trei şi cinci mii de euro 
este un preţ mediu pentru o 
suspensie. 

poţi să faci performanţă 
fără să ai astfel de piese? 
cauciucuri de 2.000 de euro 
şi suspensii de 5.000?

Foarte greu. Într-o con-
fruntare directă, unul care 
are suspensii de 23.000 de 
euro şi cauciucuri de 2.000 
de euro şi maşină de 70 sau 
100 de mii de euro este foarte 
greu. Pentru că acea maşină 
merge aproape singură. Cu 
acea suspensie anihilezi ori-
ce denivelare, nu mai sare 
maşina. Când maşina sare, 
pe lângă că pierde timp, acea 
maşină nu mai trage pentru 
că e roata în aer şi pierde 
din viteză, pierde aderenţa, 
derapează. Un  exemplu real 
este dat de un Logan nou şi 
un Mercedes nou. Ambele 
maşini au suspensii, ambele 
maşini au cauciucuri, dar la 
un alt nivel. Cum intri într-
un viraj cu un Mercedes care 
are totul asistat electronic, şi 
cum intri cu un Logan?

care a fost cursa din cariera 
ta care te-a solicitat cel mai 
mult?

Este greu de spus, dar cred 
că nu voi uita niciodată cur-
sa de la Sibiu. A fost o cursă 
foarte grea şi din cauza dru-
mului accidentat unde efec-
tiv erau bolovani pe drum, 
pe care trebuia să îi ocoleşti.  
Am spart două jenţi, am tăiat 
trei cauciucuri, şi, pe lângă 
condiţiile de desfăşurare şi a 
traseului, a fost foarte cald. 
Pur şi simplu, m-am copt în 
maşină. Nu ai voie să des-
chizi geamurile, fierbea apa 
la motor, trebuia să mergem 
cu căldura la maxim, nu mai 
puteam de cald, dar trebuia 
să dăm căldura la maximum 
pentru că se aprindea becul 
în bord de la temperatură. 
Pe căldură, în loc să porneşti 
clima, porneam căldura la 
maximum, este foarte plăcut 
(n.r. râde!). Plus că mai trebu-
ia să mă şi concentrez...

Dacă ai avea posibilitatea să 
ai orice maşină din Mo-
torsport, ce ţi-ar plăcea să 
conduci? 

Nu sunt axat pe un anu-
mit tip de maşină... întra-
devăr, aş fi curios să testez 
anumite maşini... Eu am ex-
perienţă pe maşinile cu trac-
ţiune pe faţă, mi-ar plăcea 
o maşină mai performantă, 
mai puternică, dar nu un tip 
anume. Orice maşină, dacă 
este dotată corespunzător, 
este bună.

ce le-ai recomanda părin-
ţilor ai căror copii vor să se 
apuce de raliu?

Le-aş recomanda în pri-
mul rând să se gândească că 
şi ei au fost copii şi visau şi 
ei să atingă o maşină de con-
curs, să stea în ea, să vorbeas-
că cu un pilot de curse care 
merge tare, care impresio-
nează. Pe lângă curiozitatea 
copiilor, nu trebuie să uite 

de rolul educativ al cursuri-
lor de pilotaj. Acestea nu se 
fac neapărat pentru a învăţa 
pe cineva să meargă tare şi 
nesăbuit. Chiar acesta este 
rolul cursului de pilotaj, să 
îi înveţe pe viitori piloţi să 
meargă calculat, să dobân-
dească anumite deprinderi 
necesare, să poată controla o 
maşină în situaţii limită, etc. 
Pe lângă asta nu trebuie să ui-
tăm nici că un copil care vine 
la cursuri de pilotaj nu va 
mai avea curiozitatea să fure 
maşina părinţilor sau să facă 
cu aceasta raliuri prin oraş, 
unde, în caz de accident, pe-
ricolul este mult mai mare, 
deoarece maşinile de curse 
au elemente de siguranţă, 
au bări de protecţie, scaune 
speciale, centuri şi tot echi-
pamentul necesar în cazul 
unui accident. În cazul com-
petiţiilor, şansele de acciden-
tare sunt mult diminuate. Se 
mai întâmplă mici incidente 
dar acestea au loc din pricina 
nerespectării regulilor date 
de organizatori.

ai avut două mari incidente, 
unul în raliul argeşului, când 
te-ai dat peste cap cu loganul 
şi unul la Sibiu. cum a fost?

Şi dacă stai în pat este pe-
riculos. Ideea este să înveţi să 
eviţi pericolul. Pilotajul în-
seamnă să cauţi limita, dar să 
nu o depăşeşti, să te apropii 
de ea, dar să stai sub ea. 

la raliul argeşului ai avut 
un accident destul de spec-
taculos. ce s-a întâmplat?

A fost mai mult spectacu-
los decât periculos. Nu am 
avut absolut nicio urmare, 
copilotul s-a speriat puţin, 
dar nu a fost nimic grav. Nu 
am fost deloc descurajat, 
poate chiar ambiţionat. La 
etapele următoare am mers 
cu ambiţii şi mai mari, ca 
să recuperez ce am pierdut, 
pentru că accidentul s-a 

soldat cu un abandon, am 
pierdut puncte. Nu am fost 
descurajat şi pentru că acel 
accident s-a produs din cauza 
unor factori exteriori, nu din 
pricina unor erori de pilotaj. 

câte trofee ai obţinut? le-ai 
numărat?

Le-am numărat de câteva 
ori, dar tot le pierd numărul, 
trebuie să reactualizez după 
fiecare competiţie şi m-am 
lăsat păgubaş. Ultima oară 
am avut în jur de 150, dar am 
obţinut, de exemplu, la ulti-
ma competiţie, vreo patru. 
De aceea nu ţin o evidenţă 
strictă. Deja am probleme 
cu mama care nu mai are loc 
de ele. Dar nu pot să nu le 
ţin, este munca mea, pentru 
mine au o valoare. 

care ţi-e cel mai drag sau de 
care te-ai bucurat cel mai mult?

Greu de răspuns şi la 
această întrebare, dar am câ-
teva la care ţin foarte mult. 
Prima cupă de loc întâi, care 
a fost chiar la primele etape, 
când am obţinut locul întâi 
aici la Timişoara. Eram neli-
cenţiat, am bătut tot nelicen-
ţiaţii şi pe doi sau pe trei la 
Open, am avut un rezultat 
foarte bun. O altă cupă care 
îmi aduce amintiri plăcute 
este de la Campionatul Naţi-
onal de la Coastă în 2005. 

Este clar că raliul este un 
sport scump, care tot cere 
bani. Se şi câştigă bani din 
motorsport?

Banii ce se câştigă din mo-
torsport, se câştigă indirect. 
Banii obţinuţi vin numai din 
sponsorizări. Organizatorii nu 
dau premii. Investeşti, nu 
ai ceva palpabil, dobândeşti 
multe calităţi, eşti mai calcu-
lat... Într-adevăr, piloţii con-
sacraţi, care sunt piloţi mon-
diali, se îmbogăţesc din acest 
sport. Scopul pentru care fac 
eu acest sport nu este de a mă 

îmbogăţi, eu am alte afaceri, 
eu aici fac sport şi performan-
ţă. 

conduci o maşină de 160 de 
cai. cum reuşeşti să îi baţi 
pe cei care au maşini mai 
puternice?

Este foarte important să 
foloseşti în întregime cei 160 
de cai. Caii, la o maşină nepre-
gătită, îi poţi folosi pe drum 
drept. La raliuri nu e drum 
drept. Sunt viraje, frânări, este 
foarte important să poţi folo-
si cât mai mulţi cai din cei pe 
care îi ai. Mulţi nu au suspen-
sii la maşini, nu au frâne, au 
cai mulţi şi dacă nu câştigă un 
concurs au impresia că nu au 
avut maşina prea puternică, 
dar ei poate nu au restul lucru-
rilor pe care trebuie să le aibă 
o maşină de curse. 

De ce nu avem piloţi români 
care să aibă rezultate nota-
bile? Nu sunt oameni care să 
îi susţină? că talente sunt şi 
în românia...

Problema este bugetul. 
Oricât de bun pilot eşti, când 
treci la un nivel serios, îţi 
trebuie un timp de acomo-
dare. Îţi trebuie câteva etape 
pentru acomodare. Cine îşi 
permite, de exemplu, 100 de 
mii de euro pentru o etapă 
de acomodare în WRC? Tre-
buie antrenament specific, 
iar acesta este foarte scump. 
Asta e marea problemă. 

În momentul de faţă 
participi la campionatul 
judeţean, în cadrul echipei 
„opinia timişoarei rally 
team”.  cum de ai ales să 
intri în această echipă?

Îl cunoşteam pe domnul 
Preunca. Înainte de forma-
rea echipei, m-a ajutat în 
multe rânduri anul trecut 
când am participat în cam-
pionatul naţional de raliuri. 
A fost încântat, am observat 
că are o atracţie pentru acest 
sport, a venit şi cu fiul său la 
o şedinţă de antrenament, 
şi aşa s-a legat o colaborare, 
mai ales de anul acesta de 
când a început să vină ca şi 
pilot. Am fost bucuroşi că 
ne-am revăzut „pe teren” şi 
cum de mult timp mi-am do-
rit să formez o echipă de oa-
meni puternici, de caracter, 
am hotărât să construim o 
echipă, să luptăm, să perse-
verăm, să muncim şi să ob-
ţinem rezultate foarte bune. 
Primul pas a fost cel de la 
Buziaş, unde am avut o mare 
reuşită, a fost un pas foarte 
important, şi al doilea pas, 
de la Hunedoara, unde toată 
lumea a fost impresionată de 
evoluţia echipei. 

toţi spun că eşti căsătorit cu 
motorsportul... cu o... femeie 
când te căsătoreşti? 

La următoarea etapă (n.r. 
râde). Când voi găsi persoana 
potrivită care să mă susţină 
şi să mă aprecieze şi care să 
suporte sportul în casă... mă 
voi căsători. 

„pilotajul auto înseamnă să cauţi 
limita, dar să nu o depăşeşti...“

liderul echipei „Opinia Timişoarei Rally Team“.  
Este multiplu campion judeţean şi naţional în cursele de raliualexandru KrepelKa
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Igrasia - ce este şi cum scăpăm de ea?

Pereţii afectaţi de igrasie trebuie curaţaţi cu grijă

n Umezeala favorizează distrugerea pereţilor locuinţelor
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Banii de manuale noi pen-
tru şcolarii din Timiş au sosit 
în judeţ, iar unităţile şcola-
re şi-au făcut deja listele de 
cumpărături. Dacă prichin-
deii de clasa întâi vor primi 
în totalitate cărţi noi, nu ace-
laşi lucru se va întâmpla şi în 
cazul elevilor din clasele II-X. 
Liceenii din a XI-a şi a XII-a 
nu vor primi manuale defel, 
pentru că nu mai sunt clase 
obligatorii. Profesorii de la 
fiecare disciplină vor face 
liste şi vor comanda direct de 
la edituri pentru elevii care 
doresc. Valoarea maximă, 
în anul şcolar 2011-2012, a 
fiecărui pachet de rechizi-
te şcolare este de 25 de lei/
pachet/elev în învăţământul 
primar şi de 30 de lei pentru 
un pachet/elev în învăţămân-
tul gimnazial. Timişul a pri-
mit peste 300.000 de lei de la 

Ministerul Educaţiei pentru 
achiziţionarea manualelor. 

„Anul acesta nu a fost 
făcută vreo licitaţie pentru 
atribuirea manualelor, ci s-a 
ţinut cont de opţiunile pro-
fesorilor. Banii primiţi de la 
Ministerul Educaţiei au fost 

împărţiţi la şcoli, în funcţie 
de numărul de elevi, iar co-
manda a fost făcută în func-
ţie de necesarul din şcoală”, 
ne-a spus Francisc Halasz, 
inspector general în cadrul 
Inspectoratului Şcolar Timiş. 
El a adăugat că au fost sem-

nate deja contractele cu edi-
turile, iar la multe şcoli din 
judeţ manualele noi au sosit 
deja de câteva zile. „Până la 
începutul lunii septembrie, 
comenzile de manuale vor 
fi onorate în totalitate. Elevii 
vor intra la cursuri cu manu-

ale noi pe bănci”, a explicat 
acesta. Dar manuale noi vor 
primi numai bobocii din cla-
sa întâi. În cazul celorlalte 
clase, în funcţie de degrada-
rea cărţilor, directorii de şco-
li au comandat un anumit 
număr de cărţi.  

12 edituri au livrat deja 
manualele din care vor în-
văţa anul şcolar viitor copiii 
timişeni. Numărul cărţilor 
comandate variază de la 16 
la 31.183 pentru editură. 
Numărul total al cărţilor co-
mandate în Timiş trece de 
120.000. Până în prezent, 
la şcoli au fost livrate peste 
56.000 de manuale, diferenţa 
de aproape 66.000 urmând a 
ajunge pe bănci până la în-
ceputul anului şcolar. Cele 
mai multe manuale au fost 
comandate editurii Aramis 
- 31.183, urmată de Editura 
Didactică şi Pedagogică - 
13.885 de  bucaţi şi de Corint 
- 10.378 de cărţi cerute.

CaiuS SeRaCin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

De la începutul anului, pes-
te o mie de timişoreni au de-
pus cereri pentru a fi debran-
şaţi de la sistemul de încălzire 
asigurat de regia de termofi-
care Colterm din oraş. Aceştia 
sunt doar cei despre care auto-
rităţile au habar că ar vrea să 
renunţe la serviciul Colterm, 
pentru că, se pare, numărul 
celor care s-au debranşat fără 
a anunţa societatea de ter-
moficare este dublu, asta şi 
pentru că procesul de debran-
şare este complicat. Mai întâi, 
este nevoie de convocarea 
asociaţiei de locatari, votarea 
propunerii de debranşare şi 
semnarea de către toţi locata-
rii a hotărârii. Pe urmă, loca-
tarul trebuie să se prezinte la 
sediul Colterm cu hotărârea 
asociaţiei de locatari, planul 
de montare a centralei termi-
ce şi dovada că nu are datorii 
la furnizorul de apă caldă şi 
căldură. Apoi aşteaptă până i 
se aprobă dosarul. După ce i 
se aprobă, timişoreanul care 
vrea centrală termică caută o 
firmă specializată în instalaţii, 
plăteşte şi este debranşat de-
finitiv de la reţeaua Colterm. 
Merge apoi la gaz, îşi depune 
actele, iar în câteva zile are 
centrala instalată. Asta este 
varianta legală, însă mulţi o 
ocolesc, pentru că e anevoiasă 
şi cere mult timp. „În jur de 
1.398 de dosare de debranşa-
re avem înregistrate până în 
20 iulie. Comparativ cu anul 
trecut, nu este mult mai mare 
mare. Asta nu înseamnă că 
toate se aprobă. După ce noi 
aprobăm dosarul, fostul abo-
nat îşi face debranşarea pe 
cheltuiala lui. Noi putem să 
facem debranşarea, dar nu 
avem obligaţia s-o facem gra-
tuit, pentru că ei nu mai sunt 
abonaţii noştri…” ne explică 
Laura Bondrilă, purtătorul de 
cuvânt al Societăţii de Termo-
ficare Colterm.

cerereile la e.oN Gaz  
pentru montarea  
centralelor termice de 
apartament s-au dublat 

Dacă aşteptarea este prea 
mare, timişoreanul renunţă. 
Ia telefonul, contactează un 
prieten instalator, se debran-
şează imediat, merge la E.ON, 
îşi depune dosarul de branşa-
re la reţeaua de gaz şi are cen-
trală termică. Aşa se face că 
cererile pentru branşamentul 
la gaz în Timişoara sunt du-
ble faţă de cererile celor care 

doresc debranşarea de la Col-
term. „De la începutul anului 
curent până la sfârşitul lunii 
iulie compania noastră a înre-
gistrat în municipiul Timişoa-
ra peste 2.800 de cereri pen-
tru eliberarea de acorduri de 
acces la sistemul de distribu-
ţie în vederea montării unor 
centrale termice, cu circa 60% 
mai multe comparativ cu ace-
eaşi perioadă a anului 2010”, 
spune şi Florentina Maghiar, 
purtător de cuvânt E.ON Gaz. 
Pe cei de la E.ON Gaz nu-i in-
teresează dacă tu ai acceptul 
de la asociaţia de locatari sau 
de la Colterm. Singura con-
diţie? Să ai bani. O recunosc 
chiar ei. „E.ON Gaz Distribu-
ţie S.A. garantează accesul 
nediscriminatoriu la sistemul 
de distribuţie a gazelor natu-
rale tuturor consumatorilor 
sau potenţialilor consuma-
tori în conformitate cu le-
gislaţia în vigoare, accesul la 
sistem fiind dreptul fiecărui 
consumator. Astfel, potrivit 

legislaţiei actuale operatorul 
de distribuţie nu este abilitat 
să solicite documentele la 
care faceţi referire, excepţie 
fiind cazul în care solicitan-

tul doreşte conectarea la un 
branşament sau la o instalaţie 
existentă care nu este în ad-
ministrarea companiei noas-
tre. În acest caz este necesar 

acordul proprietarului bran-
şamentului sau instalaţiei de 
utilizare respective, conform 
H.G. 1043/2004 privind Regu-
lamentul de acces la sistemul 
de distribuţie şi Regulamen-
tul de acces la sistemul naţio-
nal de transport”, precizează 
reprezentanţii E.ON Gaz.

cei ce se debranşează  
ilegal riscă amenzi  
de până la 1.000 de lei

Preşedintele Federaţiei 
Asociaţiilor de Locatari Timi-
şoara, Petru Olariu afirmă sus 
şi tare că nu este corect ce se 
întâmplă şi le cere autorităţi-
lor să ia în serios noua modă 
de montare a centralelor de 
apartament. Asta nu doar 
pentru că există riscul ca un 
apartament să sară în aer, ci 
şi pentru că nimeni nu are 
habar dacă reţeaua de gaz din 
oraş rezistă sau nu la un con-
sum masiv pe timpul iernii. 
„Problema ar fi simplă. Exis-
tă legea energiei, însă E.ON 
Gaz-ul nu mai respectă nimic. 
E.ON Gaz-ul vă pune centrală, 
numai bani să aveţi. Oamenii 
se trezesc în situaţia de a-şi 
pune centrală, pe principiul: 
dacă toţi au, îmi pun şi eu. 
Nimeni nu se întreabă dacă 
la iarnă va fi gaz, dacă reţelele 
au capacitate sau nu. Discu-
ţia este foarte serioasă. Dacă 
E.ON spune că are capacitate, 
dar nu e aşa, ar trebui să ras-
pundă. E.ON Gaz are un com-
partiment special de montat 
centralele de apartament.  
Dacă el vrea să monteze cen-
trala şi merge pe ideea asta, 
normal că nu mai cere nimic 
din ce cere în lege”, spune Pe-
tru Olariu, preşedinte FALT. 
Pentru cei care se debranşea-
ză ilegal legea spune că riscă 
amenzi între 500 şi 1.000 de 
lei, însă, momentan, nimeni 
nu ştie câţi timişoreni s-au 
debranşat de la Colterm fără 
acordul regiei de termoficare. 
Cu siguranţă, ilegaliştii vor 
fi prinşi la iarnă când asoci-
aţiile de locatari nu vor plăti 
factura la Colterm. „După ce 
a primit dreptul de debran-
şare, fostul abonat trebuie să 
anunţe adminstratorul pen-
tru a nu a mai fi trecut la în-
treţinere. Pentru cei care sunt 
debranşaţi ilegal, adică nu cer 
acordul Colterm, există Legea 
325 din 2006, care prevede 
amenzi cuprinse între 500 şi 
1.000 de lei“, conchide Laura 
Bondrilă.
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Aşadar forţa vitală de creşte-
re, în perioada 0-7 ani, este 
maximă. De la 7 ani, odată 
cu noua dentiţie (dinţii de 
lapte au căzut) copiii intră 
în perioada copilăriei mari. 
Încep responsabilităţile 
şcolare. Visele se destramă, 
Moş Crăciun, Iepuraşul de 
Paşte şi Zâna Măseluţă... nu 
mai există. Acum copilul îşi 
dezvoltă deprinderile, înclina-
ţiile, memoria, caracterul şi 
temperamentul. Se produce 
accelerat creşterea în înălţi-
me, se modelează organele 
şi funcţiile lor, pregătindu-se 
maturizarea sexual repro-
ductivă, care se încheie la 
14 ani. Pentru copilul de la 7 
la 9 ani e foarte importantă 
joaca. Până la  vârsta de nouă 
ani, spune R. Steiner, copilul 
se trăieşte pe sine, ca parte 
integrantă a lumii înconjură-
toare. Vârsta de 9 ani, Steiner 
o considera un prag. La 9 ani, 
copilul îşi trăieşte plenar şi 
dramatic Eul. Înţelege brusc 
şi adesea dureros că EUL 
său este în opoziţie cu lu-
mea.  Apar primele minciuni 
controlate, când el află că 
poate spune altceva decât 
simte şi gândeşte. Într-o zi 
nefericită descoperă că „zeii” 
săi: părinţi, bunici, dascăli, 
prieteni, mint, înşeală, sunt 
meschini! Va încerca să-şi 
dovedească faptul că adulţii, 
zeii lui, sunt zei adevăraţi, şi-i 
merită iubirea şi încrederea. 
Copilul îi va pune la încer-
care cu armele lor: minţind, 
înşelând, făcând rele. Dacă 
suntem avizaţi şi înţelegem 
prin ce trece, trebuie să-i 
fim aproape cu dragoste, cu 
poveşti înţelepte, cu lecturi şi 
activităţi. Copilului i se contu-
rează, deja, temperamentul. 
Temperamentele sunt: Melan-
colic (adică stabil, dar opac, 
introvertit, orientat spre sine. 
Este foarte critic şi se crede 
superior altora, deşi n-o arată 
făţiş!). Sangvinic (extrovertit, 
orientat spre lume; copilul 
este câteodată inconştient şi 
trebuie în permanenţă disci-
plinat şi nu se poate concen-
tra prea mult asupra aceluiaşi 
lucru). Flegmaticul (copilul 
este mereu preocupat de pro-
pria fiziologie, este introvertit, 
dependent de părinţi. Puţin 
nepăsător). Colericul (copilul 
e plin de forţă, nu oboseşte 
niciodată în încercarea de a 
impune lumii propria voinţă. 
Este independent şi greu de 
disciplinat). Între 12-14 ani se 
instalează pubertatea,(la fete 
adesea la 12 ani); această 
vârstă se caracterizează prin 
cea mai pronunţată creştere 
în înălţime. Băieţii îşi schimbă 
vocea, fetelor le cresc pronun-
ţat sânii. Această perioadă 
este numită... vârsta ingrată! 
Copiii ruşinându-se de noile 
dimensiuni - apare acea sursă 
a unei imense nefericiri la 
băieţi şi fete. Copil pe dină-
untru, bărbat sau femeie pe 
dinafară, această polaritate 
îl sperie. Copilul se îndreaptă 
spre a treia etapă de 7 ani, a 
vieţii, cea de la 14-21 de ani. 
Etapa tinereţii.

Etapa  
copilăriei 
mari, 7-14 ani

Coriolan 
Gârboni

oPinie

Ilegal, timişorenii se 
debranşează cu sutele de 
la sistemul de termoficare! 
n Nimeni nu face ceva pentru a stopa noua modă a renunţării la Colterm

n Timişul a primit peste 300.000 de lei de la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tinetretului şi Sportului

numărul timişorenilor care se debranşează ilegal a crescut alarmant

Peste 120 000 de manuale au fost comandate în Timiş pentru anul şcolar viitor

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Banii pentru manualele şcolare 
au ajuns în şcolile timişene

Nu toate cererile se 
aprobă. Noi putem 
să facem debran-
şarea, dar nu avem 
obligaţia s-o facem 
gratuit, pentru că ei 
nu mai sunt abonaţii 
noştri...

laura Bondrilă
purtător de cuvânt al Colterm

E.ON Gaz vă pune 
centrală, numai bani 
să aveţi. Nimeni nu se 
întreabă dacă la iarnă 
va fi gaz, dacă reţele-
le au capacitate sau 
nu. Discuţia e foarte 
serioasă.

Petre olariu
preşedinte FAlT

Banii primiţi de la Mi-
nisterul Educaţiei au 
fost împărţiţi la şcoli, 
în funcţie de numărul 
de elevi, iar comanda 
a fost făcută în func-
ţie de necesarul din 
şcoală”.

francisc halasz
Inspector în cadrul  

Inspectoratului şcolar Timiş

PUBLICITATE

     În  temeiul art. 162 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, se face cunoscut că 
în ziua de 22, luna august, ora 11, anul 2011, în localitatea Sânnicolau Mare, str. Republicii nr. 15, se va vinde prin licitaţie publică (licitaţia 
a I-a) următorul bun imobil, proprietate a debitorului SOCIETATEA COOPERATIVĂ BĂNĂŢEANU SÂNNICOLAU MARE, cu domiciliul fiscal 
în localitatea SÂNNICOLAU MARE, str. 16 DECEMBRIE 1989 nr. 2, cod de identificare fiscală 3792185:  

construcţie imobil popicărie cu suprafaţa construită de 607 mp, înălţime 3,85 mp şi este o con-
strucţie cu fundaţie şi structură din beton, pereţii din cărămidă, planşeu din beton şi terasă din 
hidroizolaţie. clădirea dispune de sistem electric de iluminat, încălzire centrală proprie pe gaz., 
situată pe strada Stadionului, nr. 10 din Sânnicolau mare, jud. timiş, preţ de evaluare/ de pornire 
a licitaţiei 346437,16 lei (fără tVa). PV 13451 /06.06.2011.  
1. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezin-

te, până la data de 19.08.2011: oferte de cumpărare; dovada plăţii 
taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licita-
ţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru 
persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul 
unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; pentru 
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba 

română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identi-
tate; dovada că nu au obligaţii fiscale restanţe; Împotriva prezentului 
înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecăto-
rească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonan-
ţa Guvernului nr.92/2003, republicată. Potrivit dispoziţiilor art.9 alin. 
(2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul Primăriei, str. Republicii nr.15, jud. Timiş sau la telefon numărul 0256.370.366

PRIMĂRIA ORAŞULUI SÂNNICOLAU MARE
Str.Republicii nr.15 tel.0256/370366; 370340 Compartiment 
Sânnicolau Mare, 305600 fax 0256/370350; 370133 achiziţii publice
www.sannicolau-mare.ro primaria@sannicolau-mare.ro achiziţii@sannicolau-mare.ro

ANUNŢ PUBLIC
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Asemenea strămoşilor, fotbaliştii 
noştri se ascund în păduri şi de 
acolo încearcă, evident, cu tot ce 
au la îndemană, să stăvilească 
iureşul adversarilor care, tot 
evident, ne copleşesc numeric. 
O imagine care îmi apare acum 
când echipele noastre au intrat 
sau intră în focul cupelor europe-
ne. Un campionat în care ierar-
hiile se stabilesc de ani de zile în 
afara terenului, cu mijloacele pe 
care le ştim, nu are cum să produ-
că valoarea necesară confruntării 
cu un adversar mai tot timpul 
superior din toate punctele de 
vedere. Din această cauză nu 
ne rămâne, aşa cum scriam mai 
sus, decât să ne baricadăm şi să 
aşteptăm momentul favorabil în 
care să „ciupim” ceva.
După ce că valoric stăm prost, 
federalii,în urma deciziilor luate 
în ultima vreme, au reuşit să di-
lueze şi mai mult competiţia asta 
amărâtă. Scoaterea completă a 
Craiovei din circuit, retrogradarea 
Timişoarei, stoparea Bihorului şi 
promovarea, pe criterii numai de 
ei ştiute, a unor echipe de mâna 
a doua sau a treia au contribuit 
la adâncirea în mediocritate a 
„întrecerii” fotbalistice. Să îmi fie 
cu iertare, dar chestia asta numai 
competiţie nu se mai poate numi. 
Condamnat la inferioritate de 
către propriii conducători, fotba-
lul nostru se scufundă din ce în 
ce mai rapid într-o mlaştină urât 
mirositoare.
Mirosul este atât de puternic 
încât îţi mută nasul din loc şi 
ajunge până în...Argentina. 
Naţionala ţării lui Maradona nu 
mai vine la Bucureşti pentru inau-
gurarea Marelui Stadion pentru 
că selecţionerul a fost dat afară şi 
pentru că jucătorii importanţi au 
treabă la nişte cluburi „anonime 
şi anodine” cum ar fi Barcelona şi 
Real. Sanchi! Problema este, cum 
spune prietenul Liviu, că suntem 
trataţi ca boschetarii din parc. Ăia 
care miros urât şi stau cu pungu-
ţa la gură. Nu poţi cere respectul 
altora atâta vreme cât tu însuţi 
nu te respecţi. Sandu caută acum 
înlocuitor. Culmea este că Gică 
Popescu ştia de două săptămâni 
că argentinienii rămân acasă. 
Suntem acum în situaţia oştenilor 
lui Basarab care, ascunşi printre 
stânci, îl aşteptă pe Carol Robert. 
Din nefericire acesta s-a răzgândit 
şi uite aşa bătălia nu se mai ţine.
La Poli apele sunt încă tulburi.
Pleacă Uhrin şi se caută antrenor. 
Am auzit ceva de Edi Iordănescu. 
Sper să nu fie adevărat. Nu am ni-
mic cu băiatul ăsta, dar în situaţia 
dată cred că soluţia cea mai vala-
bilă este Cosmin Contra. Rămân 
la părerea că în iarnă, când a fost 
înlăturat, s-a făcut o greşeală şi o 
mare nedreptate. Poate o dregem 
acum. Ce zici, nene Iancule?

Lupta  
de la Posada

Viorel  
Screciu

oPinie

15 

CineMa CiTy
super 8: 13:00,  17:50, 22:30   

Pinguinii domnului Popper: 
13:00, 15:00, 15:30   

Transformers 3: 13:10, 16:10, 
19:10, 22:10 

Green lantern 3D - Protectorul 
Universului: 13:20, 18:00, 22:40   

Winnie de pluş: 13:50 (ro) , 
15:20, 16:50, 18:20

Omu’ de la zoo: 14:00, 16:10, 
18:20, 20:30, 22:50   

harry Potter şi Talismanele 
Morţii - Partea 2: 14:20,  17:00,  
19:40, 22:20   

Profă rea, dar buuună: 17:00, 
19:00, 21:00,  23:10   

Marea Mahmureală 2: 20:00 , 
20:10, 22:10

JOi, 28 iUlie
heaven: Concert Amna
Pantheon: Latin Fever Party
Daos: Gods of Rock Night Party
lemon Club: Concert Zvezda Granda Darko Filipovic
Jazz Office: Concert de jazz

vineri 29 iUlie
Fratelli: Concert Vama
river Deck: Fashion Fridays
Play: Friday Night Hip Hop with DJ Tha Vi
Pantheon: Daniel Lazar
life!Pub: Super Karaoke Party

sâMBăTă 30 iUlie
Daos Club: Movie Soundtracks Party 
life!Pub: Retro Party
Dublin express Pub: Saturday Night Fever
Club art 700: Saturday Night Madness
D`arc: NightLong sub Pod
Daos: Retro Party
Jaxx Pub: Tequila Party

DUMiniCă 31 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

A venit la Timişoara din 
lumea impresarilor şi, după 
numai un an, se ia la trântă 
cu mai marii fotbalului. A 
declarat la vremea respectivă 
că prietenul lui cel mai bun 
din fotbal, Meme Stoica, i-a 
aruncat mănuşa şi el a ridi-
cat-o fără probleme. Actualul 
manager general al Stelei a 
făcut treabă bună la Unirea 
Urziceni aducând primul şi 
singurul titlu de campioană 
la echipa din acea localitate, 
după care a plecat. 

Ulterior echipa s-a desfiin-
ţat, dar asta e altă poveste. În-
tărâtat de succesul lui Mihai 
Stoica, prietenul şi rivalul în 
plan sportiv al acestuia, Da-
niel Stanciu, decide să lase 
biroul de impresar şi coboa-
ră pe banca suspinelor. Cea 
a antrenorilor. Ajunge la Poli 
Timişoara pe funcţia de ma-
nager sportiv însă reuşeşte 
să îşi atragă şi duşmani. Cel 
mai înverşunat: Gheorghe 
Chivorchian. 

După meciul câştigat de 
Timişoara în Şoseaua Ştefan 
cel Mare (n.n. antrenor era 
Ioan Ovidiu Sabău la acea 
vreme) imediat după înche-
ierea meciului la vestiare a 
izbucnit un scandal. Se spu-
ne că s-au împărţit pumni, 
lucru negat de părţile impli-
cate, s-au spart pahare, dar 
până la urmă toată lumea 
s-a liniştit. „Se mai bucură 
şi lumea, se mai sparge un 
pahar, aşa sărbătoresc unii”, 
spunea Chivorchian după 
incident. Conform declara-
ţiei celor prezenţi, Daniel 
Stanciu ar fi fost deranjat de 
faptul că, după meci, direc-
torul general al clubului ar 
fi intrat în vestiar şi le-ar fi 
spus fotbaliştilor alb-violeţi 
că, din cauza înfrângerii, 
vor intra de a doua zi în can-
tonament pentru a pregăti 
mai bine confruntarea vii-
toare cu Gaz Metan Mediaş. 
Cât despre incident, Stanciu 
spune că „nu a fost nici mă-
car 10%  adevărat din tot ce 
s-a scris. A fost o discuţie, 
care nu este normală, dar 

atât, nu s-a ajuns la nicio bă-
taie. Există păreri divergen-
te, lumea se mai ceartă”. Cu 
toate acestea, se pare că un 
pumn în uşă dat de Stanciu 
ar fi împins acea uşă în Chi-
vorchian, lovindu-l pe aces-
ta. De atunci mocneşte o sta-
re de tensiune între cei doi.

La ultima conferinţă de 
presă a lui Dusan Uhrin jr. 
în calitate de antrenor al 
alb-violeţilor, Daniel Stan-
ciu anunţa triumfător, dar 
voalat, că a câştigat lupta cu 
Gheorghe Chivorchian. Sau 
cel puţin aşa crede el. “Cred 

că am primul cuvânt de spus 
în calitate de manager spor-
tiv, având în vedere că eu 
i-am adus pe Petrovici, Con-
tra şi Uhrin jr. în sezonul 
trecut şi că am demonstrat 
ce trebuia. Propunerile au 
venit de la mine, iar alegeri-
le s-au dovedit a fi inspirate. 
De asta sunt sigur că atât 
Marian Iancu, cât şi Gheor-
ghe Chivorchian vor ţine 
cont de propunerile pe care 
le voi face. Mă simt în stare 
să reconstruiesc o echipă pu-
ternică aşa cum a fost până 
în sezonul trecut. Nu mi-e 
frică să mă apuc de muncă 
din nou. Am realizat o echi-
pă puternică, poate cea mai 
puternică din întreaga Ligă I 
din punct de vedere sportiv. 
Că le place sau nu unora, 
eu zic că am făcut o treabă 
bună în contextul care se 
vede. Eu mă simt apreciat 
la Timişoara, iar dincolo de 
graniţa Banatului nu mă in-
teresează”, a tunat Stanciu.

Între timp Mihai Stoica 
a ajuns la Steaua, a fost dat 
afară, dar a revenit şi a luat 

startul alături de Gigi Becali 
în noul sezon. Aproape la fel 
a procedat şi Daniel Stanciu, 
doar că acesta nu a lipsit 
în sezonul trecut de lângă 
echipă. Acum a acceptat să 
îşi continue activitatea şi în 
liga a doua şi după succesele 
Vladimir Petrovici, Cosmin 
Contra şi Dusan Uhrin jr. 
aşteaptă noi provocări. Nu-
mele cel mai vehiculat pe 
listă este cel al lui Edy Ior-
dănescu, culmea, trecut pe 
acea listă tot de către Daniel 
Stanciu. Despre ultimii trei 
antrenori pe care i-a avut 
Poli numai de bine. Sârbul 
a plecat pentru că a primit 
o ofertă de a antrena naţio-
nala ţării sale, Cosmin a fost 
demis după un duel verbal 
cu Marian Iancu, neînvins fi-
ind în campionat, iar Dusan 
Uhrin jr. a plecat, de aseme-
nea, la alegerea sa, după ce a 
văzut că nu mai poate antre-
na în liga a doua, din motive 
personale.

Eu zic că am făcut o 
treabă bună în con-
textul care se vede. 
Eu mă simt apreciat 
la Timişoara, iar 
dincolo de graniţa 
Banatului nu mă inte-
resează.

 daniel Stanciu

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 numerele 0722666445 / 0744774724.

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: expozitia 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. Expoziţia 
poatre fi vizitată zilnic, mai puţin lunea, până în 7 august până la ora 18.00. 

Tribuna Cafe: Expoziţie de fotografie a artistului Mădălin Marienuţ, Istoria 
jazz-ului. Expoziţia poate fi vizitată zilnic în luna iulie.  

Muzeul de artă, Palatul Baroc: expoziţie Nicolae Tonitza. Lucrările se vor afla 
pe simeze până în data de 31 iulie 2011.

Muzeul de artă, Palatul Baroc: expoziţia Dacianei Andoni, Pământ şi 
construcţie. Expoziţia va putea fi vizitată până în 1 august, zilnic între orele 
10-18 (lunea închis).

horoscop
BerBec
Două evenimente astrale importante 
au loc în această săptămână: Luna 
Nouă în Leu, pe 30 iulie şi conjuncţia 
Soare-Venus, care pătrunde în Leu din 28 
iulie şi durează până pe 22 august. Luna 
Plină în Leu va invită să fiţi voi înşivă în 
orice circumstanţă şi poate să acţionaţi 
aşa cum aţi gândit că trebuie s-o faceţi, 
v-aţi pregătit s-o faceţi şi iată momentul 
potrivit pentru a fi, într-adevăr, după pof-
ta inimii voastre, nu numai în activităţile 
recreative, ci în toate domeniile vieţii. Fie 
că este vorba de afaceri, de diverse acti-
vităţi în care sunteţi implicaţi sau diverse 
relaţii, inclusiv cele sentimentale, sunteţi 
invitaţi, prin conjuncţia Soare-Venus, să 
vă arătaţi firea exact aşa cum este ea.  
taur
Planeta care vă guvernează, Venus, este 
în conjuncţie cu Soarele şi pătrunde, 
din 28 iulie, în Leu şi o să stea acolo 
până pe 22 august. Venus ocupă zona 
sufletului, a intimităţii, a căminului, a 
vieţii personale! Aspectele sunt bune, 
semn că schimbări care trebuiau făcute 
primesc acum un ajutor astral şi parcă vă 
simţiţi mai inspiraţi să faceţi schimbări 
de mobilier sau în relaţiile de familie. 
Este foarte posibil ca un membru al 
familiei să aducă anumite schimbări de 
orar sau de agendă de vacanţă. Pentru 
că aspectele sunt bune, se pare că vă 
adaptaţi şi poate chiar participaţi, dacă 
nu chiar încurajaţi aceste schimbări 
binevenite. Unele pot avea legătură cu 
o călătorie sau cu musafiri care vin de 
departe şi cărora le faceţi program. Pe 
de altă parte, se mai întâmplă un aspect 
important: este vorba de Luna Nouă în 
Leu, ce se produce pe 30 iulie.  
Gemeni
Şi în această săptămână Marte se află 
în zodia voastră şi vă dă posibilitatea 
să aveţi iniţiativă şi chiar să acţionaţi 
hotărât, ferm, îndrăzneţ, să faceţi lucruri 
la care doar aţi visat până acum . Nu 
uitaţi că din doi în doi ani acest astru 
poposeşte în zodia voastră, aşa că 
profitaţi din plin de zilele acestei săp-

tămâni, când aspectele bune pe care le 
formează această planetă vă dau ocazia 
să fiţi actorii propriului vostru destin, să 
acţionaţi cu mai multă fermitate, cu mai 
multă hotărâre, pentru binele vostru, să 
n-aveţi ezitări, să n-aveţi laşităţi, să nu va 
înghiţiţi cuvintele şi să ezitaţi să transmi-
teţi un mesaj, care aţi vrea să ajungă la 
celălalt. Prezenţa lui Marte vă dă şi tonus 
şi energie. Mulţi se pot simţi mai bine în 
această perioadă, chiar dacă puteţi fi mai 
nerăbdători, poate uşor mai irascibili! E 
bine să vă temperaţi aceste porniri, pen-
tru a putea savura sau a putea degusta 
mai profund acest tranzit.  
rac
Se formează Luna Nouă în Leu, pe 30 
iulie, sâmbătă, aspect ce vorbeşte de 
nobleţe în zona câştigurilor financiare, 
dar şi în zona acţiunii în plan profesio-
nal, care vă reprezintă deplin talentele. 
Cu alte cuvinte, Luna Nouă din această 
săptămână vă invită să nu mai faceţi 
o muncă doar pentru a câştiga bani, 
ci să faceţi o muncă ce vă place, ce vi 
se potriveşte, ce vă exprimă talentele, 
experienţă şi înzestrările, vocaţia astfel 
încât munca să fie nu doar prosperă, ci 
plăcută, să nu mai aveţi sentimentul cor-
voadei. Aspectele sunt foarte bune, pen-
tru că această conjuncţie Soare-Venus 
(ce vorbeşte, într-adevăr, de prosperitate 
din 28 iulie) este foarte bine vizată de 
Uranus din zona carierei, cel care aduce 
schimbări. Aşa că banii, dar şi creşterea 
în carieră, pot veni numai în urma unei 
schimbări! Pentru unii dintre voi poate fi 
o schimbare la nivel superior, în ierarhie, 
alţi şefi care au altă gândire, altă politică 
şi în felul acesta vă favorizează sau 
puteţi fi prinşi într-un curent favorabil ce 
vă ajută să vă afirmaţi sau să vă puneţi în 
valoare experienţa şi cunoştinţele.  
leu
Săptămâna vă avantajează: se formează 
Luna Nouă în semnul vostru zodiacal, 
pe 30 iulie. Este un aspect important, 
care are loc o singură dată în an, iar 
Luna Nouă vă ajută să faceţi un salt, să 
progresaţi, să înnoiţi ceva, să treceţi la o 

etapă superioară sau să faceţi schimbări 
majore. Schimbările majore îi pot afecta 
în special pe cei născuţi pe 29, 30 sau 
31 iulie. Pot fi schimbări de sens iar 
unele dintre ele pot avea legătură cu o 
persoană din străinătate sau cu plecări 
în străinătate sau cu studiile. Pot fi 
schimbări de direcţie în viaţă, viziune 
de viaţă, filosofie de viaţă, în această 
perioadă. Pentru cei mai mulţi dintre 
voi, Luna Nouă în Leu vă îndeamnă să 
aveţi mai mult curaj, mai multă expresie 
de sine şi să faceţi exact ceea ce simţiţi 
că este bine sau că trebuie făcut pentru 
voi. În general, trebuie să vă ascultaţi 
inima atunci când se formează Luna 
Nouă, să nu faceţi lucrurile pentru a 
mulţumi pe alţii, pentru a câştiga mai 
mult, pentru că aţi intrat în competiţie 
şi vreţi să dovediţi ceva sau să acţionaţi 
din laşitate, din frică, din teamă, din 
ruşine, din furie.  
fecioara
O săptămână interesantă, cu aspecte 
astrale importante! Este vorba de Luna 
Nouă în Leu, aspect care se formează 
pe 30 iulie şi de intrarea conjuncţiei 
Soare-Venus în Leu, în zona bilanţului, 
zona reflecţiei. Sunt aspecte importante, 
pentru că fiind activat Leul, suntem 
invitaţi să avem un moment de bilanţ. 
Bilanţul trebuie să se refere la propria 
voastră persoană, cum vă vedeţi pe voi 
în urmă ultimelor evenimente, ce aţi re-
alizat, cum aţi acţionat, din ce cauze aţi 
acţionat aşa cum aţi făcut-o şi mai ales 
de ce aţi ezitat. Să analizaţi situaţiile în 
care aţi fi vrut să faceţi un anumit lucru, 
să spuneţi un anumit lucru, să acţionaţi 
într-un anumit fel sau să decideţi ceva, 
dar aţi ezitat, v-aţi reprimat, retras. Tre-
buie să aflaţi de ce aţi făcut-o! Planetele 
în Leu vorbesc de expresie de sine şi în 
general doresc ca noi să ne manifestăm 
din plin personalitatea, gândurile, inten-
ţiile, filosofia de viaţă, principiile în care 
credem. Ei bine, fiind fixate într-un unghi 
discret al hărţii voastre, sunteţi invitaţi să 
reflectaţi mai curând la acţiunile pe care 
le-aţi gândit, dar pe care nu le-aţi făcut, 

pentru că aceste ezitări pot fi adevărate 
frâne, ce riscă să vă abată de la destinul 
vostru.  
Balanţă
Planeta care vă guvernează, Venus, este 
în conjuncţie cu Soarele şi îşi schimbă lo-
caţia din Rac, trecând în Leu, pe 28 iulie. 
Aici rămâne până pe 22 august! Este un 
aspect important în primul rând pentru 
că planeta care vă guvernează este im-
plicată, în al doilea rând această trecere 
se face pe atmosferă Lunii Noi în Leu, pe 
30 iulie, sâmbătă. Cu alte cuvinte, avem 
două evenimente importante ce activea-
ză zodia Leului şi aduce această energie 
în hartă voastră, ce ocupă sferă prieteni-
lor dar şi a publicităţii sau a publicului. 
Aşa că odată cu această săptămâna 
puteţi fi mai interesaţi de a petrece 
timpul liber alături de persoanele pe 
care le vreţi în jurul vostru, magnetizate 
de farmecul vostru. Poate fi vorba de 
un grup de prieteni şi mai ales cei care 
sunt în vacanţă şi vor să se distreze sau 
vor să se întâlnească cu prietenii, sunt 
încurajaţi de aspectele astrale.  
scorpion
Este o săptămână frumoasă, în care 
două evenimente astrale se produc în 
acest interval şi au legătură cu Leul, deci 
cu zona carierei, a realizării, a afirmării, 
a reuşitei în hartă voastră. Este vorba de 
conjuncţia Soare-Venus, o conjuncţie de 
succes ce vă facilitează succesul şi trece, 
din 28 iulie, din Rac în Leu, în spaţiul 
carierei şi al reuşitei. Stă aici până pe 22 
august şi vă protejează reuşita dar şi ac-
cesul mai liber către realizare. Al doilea 
eveniment este Luna Nouă în Leu, pe 30 
iulie. Amândouă evenimentele astrale 
pot crea o breşă către ţintele pe care 
le-aţi fixat şi către reuşite. Sunt destul 
de tensionante aceste aspecte, pentru 
că nu vin pe o linie prietenoasă cu zodia 
voastră. Tocmai de aceea provocările, 
ocaziile şi şansele care apăr trebuie să 
va găsească foarte pregătiţi. Ele sunt 
minunat aspectate în zonă muncii şi a 
relaţiilor profesionale unde apăr schim-
bări - schimbarea membrilor echipei cu 

care lucraţi, schimbare de dispoziţie a 
persoanelor cu care colaboraţi.  
Săgetător
Două evenimente astrale domină 
această săptămână şi amândouă se 
produc în Leu. Este vorba de conjuncţia 
Soare-Venus, care trece, din 28 iulie, 
din Rac în Leu şi stă aici până pe 22 
august, ocupând în hartă voastră zona 
proiectelor cu derulare pe termen lung, 
a călătoriilor în străinătate şi a relaţiilor 
cu persoanele din străinătate şi apoi 
Luna Nouă în Leu pe 30 iulie, sâmbătă. 
Amândouă evenimentele pot deschide o 
uşă către viitor. Vă dau curaj să vă urmaţi 
visele, aspiraţiile, să vă faceţi proiecte 
pe termen lung, să contactaţi persoane 
din străinătate. Dar nu este vorba numai 
de persoane particulare, ci pot fi şi per-
soane ce reprezintă instituţiile. Aspectul 
îi favorizează pe cei ce au pornit în 
călătorii şi care sunt în concediu, pentru 
că este un aspect aventuros ce implică 
gust pentru risc; dar pentru că aspectele 
sunt favorabile, reuşitele decurg din 
îndrăzneală.
capricorn
Două evenimente astrale au loc în 
această săptămână şi amândouă 
sunt găzduite de Leu. În primul rând, 
conjuncţia Soare-Venus, din 28 iulie, 
trece din Rac în Leu şi aici stă până pe 
22 august, activând zona câştigurilor, 
averii şi a prosperităţii şi Luna Nouă în 
Leu pe 30 iulie, sâmbătă. Amândouă 
evenimentele dictează bucurie, plăcere, 
forţă, ambiţie şi determinare. Numai că 
ocupă zona prosperităţii, ca efect al unor 
investiţii trecute sau al unui ajutor pe 
care îl primiţi, poate chiar şi pe spatele 
unor parteneri, colaboratori. Sunt bune 
aspectele, semn că o persoană cu care 
colaboraţi îşi poate schimba atitudinea, 
brusc, fără nicio avertizare. Poate deveni, 
deodată, mai deschisă către anumite 
proiecte comune, fie că e vorba de 
membri ai familiei care îşi dau acceptul, 
acordul pentru anumite schimbări în fa-
milie pe care le vizaţi sau au o atitudine 
constructivă faţă de o schimbare care 

supără pe toată lumea. În felul acesta se 
găseşte un numitor comun, toată lumea 
se străduieşte să facă în aşa fel încât toţi 
membrii familiei să se simtă bine.  
VărSător
Două evenimente astrale au loc în 
această săptămână, amândouă în zona 
relaţiilor, în Leu. În primul rând vorbim 
de conjuncţia Soare-Venus, ce trece din 
Rac în Leu pe 28 iulie şi aici rămâne până 
pe 22 august şi de Luna Noua în Leu pe 
30 iulie, sâmbătă. Toate planetele sunt 
benefice, susţinute de Uranus, semn că 
mai ales în sferă parteneriatelor şi relaţi-
ilor simţiţi că progresaţi. Puteţi întâlni o 
persoană nouă, dar cu care va înţelegeţi 
minunat şi cu care puteţi colabora, iar 
comunicarea este extraordinară. Chiar 
un set de complicitate, un magnetism 
se creează între voi şi acea persoană; 
trebuie să fiţi atenţi dacă lucrurile tind să 
derapeze un pic. În tot cazul, este multă 
emulaţie, multă efervescentă şi asta mai 
ales în jurul ideilor - dar sigur că această 
bună înţelegere sporeşte farmecul 
personal. 
Peşti
Două evenimente astrale importante în 
această săptămână şi amândouă ocupă 
zona muncii şi a serviciului sau a obli-
gaţiilor zilnice. Au loc în Leu; în primul 
rând e vorba de conjuncţia Soare-Venus 
care se mută în Leu din 28 iulie şi aici 
stă până pe 22 august, aducând oportu-
nităţi, şanse, o atmosferă bună în zona 
muncii, zona serviciului sau a ocupaţiilor 
zilnice şi de asemenea Luna Nouă în Leu, 
ce se produce pe 30 iulie, sâmbătă. Toate 
aceste planete care se instalează în Leu 
în această săptămână sau trec prin Leu 
sunt benefice, aducătoare de energie şi 
de noroc. Domeniul vizat este domeniul 
muncii! Sunt câştigaţi cei care muncesc 
sau care păstrează legătura cu serviciul 
şi nu sunt, în acest moment, în vacanţă. 
Dacă totuşi sunt, s-ar putea ca vacanţa, 
de fapt, să-i pună la lucru sau să le dea 
o idee de business de exemplu - dacă 
sunt vigilenţi şi deschişi către tot felul de 
oportunităţi.

Comentează pe 
www.fortaviola.ro

PUBLICITATE

Muzică şi dansuri popu-
lare şi tradiţii bănăţene. De 
asta vor avea parte timişore-
nii în week-end-ul 30-31 iu-
lie, în Parcul Rozelor, la un 
nou concurs de gastronomie 
“Cupa Banatului, tradiţii şi 
obiceiuri culinare din Ba-
nat”. 

Competiţia se află deja la 
cea de-a doua ediţie şi durea-
ză două zile. În Parcul Roze-
lor vor avea loc concursuri 
de gătit, pregătite cu mare 
atenţie de Asociaţia Naţio-
nală a Bucătarilor şi Cofeta-
rilor din Turism România. 
Sâmbătă, 30 iulie, se expun 
deja preparatele bucătarilor, 

începând cu ora 12:00, pen-
tru că după ora 14:00 să aibă 
loc jurizarea preparatelor, 
iar mai apoi să fie premiaţi 
concurenţii. 

Duminică, de la ora 
11.00, se dă startul con-
cursului de gătit pe baza 
«Coşului secret», iar după 
ora 15.00 vor fi expuse şi 
jurizate preparatele. Premi-
erea are loc seara, după ora 
19.00. Organizatorii nu au 
anunţat încă ce fel de pre-
mii vor fi oferite. Pe durata 
concursului au loc şi spec-
tacole de muzică şi dansuri 
populare, susţinute de An-
samblul Timişul.

Concurs de gastronomie la Timişoara. Tradiţiile şi obiceiurile 
culinare din Banat vor fi prezentate în Parcul Rozelor

n Managerul sportiv al alb-violeţilor 
a bifat trei reuşite. Petrovici, Contra 
şi Uhrin jr. i-au încărcat CV-ul bine 
de tot şi l-au ridicat în ochii lui Iancu

În vara lui ’79, un grup de 
copii dintr-un orăşel din 
ohio se hotărăsc să facă 
un film cu zombies. În timp 
ce filmează cu camera lor 
super 8, copiii sunt martorii 
unui accident de tren. scapă 
ca prin urechile acului de 
catastrofă, dar îşi dau seama 
repede că nu a fost deloc un 
accident. la puţin timp după 
eveniment, în oraş încep 

să se raporteze dispariţii în 
condiţii ciudate, precum şi 
evenimente inexplicabile. 
ajutorul de şerif, Jackson 
lamb (Kyle Chandler) încear-
că să descopere adevărul, 
dar acesta se va dovedi 
mai înspăimîntător decît 
orice ipoteză şi-ar fi imaginat 
oricare dintre ei. Filmul este 
regizat de J.J. abrams după 
scenariul său original.

Ziua Timişoarei, 
sărbătorită în Piaţa Unirii 

Muzică bună, distracţie pe cinste şi o serie 
de evenimente culturale. De asta au parte ti-
mişorenii în week-end-ul 29-31 iulie, în Piaţa 
Unirii. Vineri, 29 iulie, de la ora 20.30 orchestra 
Filarmonicii Banatul va susţine un concert în 
Piaţa Unirii, iar de la ora 21.30 vor fi proiectate 
filme despre istoria Timişoarei şi a Banatului. 

 Sâmbătă, 30 iulie, de la ora 19.00, vor fi 
prezentate publicului timişorean nouă echipe 
de juniori care au obţinut performanţe deose-
bite, devenind campioane, vicecampioane ale 
României sau s-au clasat pe locul 3. De la ora 
20.30, Adi Bărar Blues Band va concerta în Piaţa 
Unirii, iar de la ora 22,00, va cânta Compact. 
Seara de sâmbătă se va încheia după ora 23.30, 
cu proiecţii de animaţii 3D pe faţada Muzeului 
de Artă. 

 Duminică, 31 iulie, de la ora 20.30, va con-
certa trupa Play&Win, urmată de Narcotic 
Sound. Seara de duminică se încheie cu concer-
tul susţinut de Horia Brenciu şi HB Orchestra.

super 8

Miercuri a avut loc o pri-
mă întâlnire între cele doua 
tabere, Marian Iancu, respec-
tiv reprezentantii autorită-
ţilor locale şi judeţene, iar 
săptămâna vitoare va mai 
avea loc încă una, cea finală, 
care să stabilească foarte clar 
ce poate fiecare parte să dea 
şi cât. Surse din anturajul ce-

lor prezenţi la întâlnirea cea 
de taină au declrat că Marian 
Iancu ar fi cerut o sumă prea 
mare pentru cât s-au gândit 
autorităţile locale şi judeţene 
să dea, iar acesta ar fi moti-
vul pentru care nu s-au tras 
concluziile încă de la întâl-
nirea de miercuri. „A cerut 
cam tot atâta cât a primit 

sezonul trecut, cam mult”, 
a spus sursa.  „Vrem să fie o 
decizie unanimă. Dacă unul 
dintre noi nu vrea, nu mai 
putem colabora. Dar chiar şi 
dacă vom hotărî, în unanimi-
tate, că vom rămâne alături 
de Poli, ajutorul pe care îl 
vom acorda clubului trebu-
ie stabilit după nişte reguli 

regândite şi reaprobate în 
cele două consilii”, a declarat 
viceprimarul Adrian Orza, 
prezent la întâlnire. În aces-
te condiţii rămâne de văzut 
cum vor percepe autorităţile 
locale şi cele judeţene pre-
tenţiile patronatului Politeh-
nicii şi în ce măsură acestea 
vor putea fi satisfăcute.

Marian Iancu cere ca echipa să fie 
finanţată ca şi cum ar fi în prima ligă

Jupânul 
Daniel 
Stanciu
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D’ale cetăŢii

Toate însemnările, 
textele, ideile pentru 
showurile mele le 
scriu pe coli de hârtie, 
sunt de pomina cole-
gilor de redacţie pen-
tru că am buzunarele 
burduşite de coli A4. 
Nu am încredere în 
laptopuri şi în cuvin-
tele scrise pe ecrane 
luminoase, am texte 
şi însemnări de acum 
10-11-12 ani şi le 
privesc adeseori ca pe 
nişte amintiri dragi... 
Uneori, în vacanţe, 
trec zile bune în care 
scriu doar pe lapto-
puri şi apoi, după o 
vreme, când îmi reiau 
scrisul pe eternele 
mele coli de hârtie am 
o stângăcie într-ale 
scrisului... Dacă n-aţi 
mai scris demult pe o 
hârtie încercaţi să o 
faceţi şi veţi descoperi 
stângăcia. Nu cred în 
vorbe scrise pe ecrane 
luminoase după cum 
nu cred în cărţi citite 
pe reader bookuri... 
Citeam în „Jurnalul 
fraţilor Goncurt” 
(o capodoperă, n-o 
rataţi) că pe la 1870 
cartea era serios 
ameninţată de o nouă 
invenţie, bicicleta. Se 
credea că oamenii 
vor renunţa la citit în 
favoarea mersului cu 
bicicleta... Nu cred că 
vreodată colile mele 
de hârtie A4 pot fi 
înlocuite de ecrane 
luminoase...
Mă uitam zilele 
trecute la showul lui 
Mihai Morar de pe 
Antena 2, un remem-
ber Cenaclul Flacăra 
şi mi-am dat seama 
că într-o piaţă media 
aglomerată de talent 
showuri, „Românii au 
talent”, „Megastar”, 
„X factor”, „Fabrica 
de staruri”, „Vocea 
României” primul 
format de tip talent 
show, cu urme vizi-
bile şi-n ziua de azi a 
fost „Cenaclul Flacă-
ra”... Niciun talent-
show din ziua de azi, 
indiferent de popu-
laritate nu va reuşi 
să descopere talente 
care să reziste în timp 
30 de ani aşa cum 
a făcut Păunescu. 
Abundenţa e doar un 
altfel de cenzură...

Amestecate...

Dan  
Negru
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DuMinică
31 iulie

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

MieRCuRi
3 auguSt

Cerul  
va  
fi  
senin.
Minima.  15˚
Maxima. 29˚

Marţi
2 auguSt

Cerul  
va  
fi  
senin. 
Minima. 13˚
Maxima. 28˚

luni
1 auguSt

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

SâMbătă
30 iulie

Cerul va fi  
înnorat. Răzleţ, 
furtuni şi  
descărcări electrice. 
Minima. 13˚
Maxima. 25˚

VineRi
29 iulie

Cerul va fi  
înnorat. Ploi  
pe arii  
extinse.
Minima. 16˚
Maxima. 29˚

Joi
28 iulie

Cerul va fi  
înnorat, răzleţ,  
averse  
de ploaie.
Minima. 14˚
Maxima. 29˚

meteo

...
 z

V
o

n
u

ri
 ..

. B
â

rf
e 

...
 c

o
m

Bi
n

a
ţi

i .
.. 

zV
o

n
u

ri
 ..

. B
â

rf
e 

...
 c

o
m

Bi
n

a
ţi

i .
.. 

...
 z

V
o

n
u

ri
 ..

. B
â

rf
e 

...
 c

o
m

Bi
n

a
ţi

i .
.. 

zV
o

n
u

ri
 ..

.
Lista lui Bojin, 
zis  „câta peşce”

Considerat un prototip al 
politicianului bănăţean care 
încearcă să împace pe toată 
lumea, inclusiv pe adversarii 
consacraţi, Titus Bojin, zis şi 
„câta peşce”, îşi pregăteşte 
cu mare atenţie strategia pe 
care o va aborda în următoa-
rea campanie electorală. În 
afară de blogurile şi site-urile 
de ştiri care sunt menţinute 
pe lângă casa „stăpânului” 
cu ajutorul injecţiilor finan-
ciare, liderul social-democrat 
ascunde cu mare grijă un 
antidot care-l poate proteja, 
anul viitor, de muşcăturile 
pittbull-ilor antrenaţi în re-
dacţiile gazetelor de scandal. 
Surse bine conspirate în labo-
ratorul de campanie al PSD 
ne-au dezvăluit că printre aşii 
din mâneca Bojinului s-ar afla 
şi o listă secretă cu nume şi 
cifre, despre care doar se vor-
beşte, dar nu a fost văzută de 
nimeni. Nu este vorba, după 
cum s-ar putea crede, despre 
lista jucătorilor de bază din 
politica mioritică curtaţi de 
social-democraţi şi sumele 
de transfer, ci despre altceva, 
mult mai interesant. În urma 
săvârşirii unui ritual ezoteric, 
cu intrări şi ieşiri repetate din 
transă, unul dintre grafologii 
locali ne-au dezvăluit că lista 
ar putea cuprinde identitatea 
persoanelor care au benefici-
at, în ultimii ani, de subvenţii 
mai mici sau mai consistente 
din partea politicianului „câta 
peşce”, toţi aceştia urmând să 
fie avertizaţi că în preajma 
campaniei electorale să lase 
deoparte răutăţile dosarelor 
şi să propovăduiască, din tas-
taturi, doar iubirea dezintere-
sată faţă de semeni...

ecaterine delia mircsov este 
cel mai nou nume de pe 
scena muzicală românească 
pe care îl propune timi-
şoara. tânăra de 24 de ani 
promite să spargă topurile 
din ţară cu noua sa melodie 
love me.
ecaterine este cunoscută în 
rândul artiştilor din timişoa-
ra, deoarece cântă încă de la 
vârste foarte fragede. 
Când şi-a descoperit 
talentul, s-a decis să-şi 
aprofundeze studiile 
muzicale, iar după ce a 
intrat la liceu a urmat 
timp de cinci ani 
cursuri particulare 
de canto cu 
profesori de la 
Conservator.
Fiind spontană 
şi, în acelaşi timp, deschisă 
noilor oportunităţi, a parti-
cipat şi la un casting pentru 
o emisiune matinală de la o 

televiziune locală, în urma 
căruia a fost acceptată, 
astfel că timp de doi ani a 
prezentat acea emisiune, 

dar şi rubrica me- teo. 
ecaterine a simţit că acum 
este momentul oportun 
pentru a-şi începe şi conso-
lida o carieră în domeniul 
muzical. interpreta are deja 
înregistrate mai multe piese 
proprii, compoziţii ale lui 
george Hora, dima (liderul 
trupei popa Şapka) şi Famo-
us richie.
prima piesă lansată oficial 

de artistă se 
numeşte „love 
me” şi a fost deja 
promovată în 
câteva cluburi din 
timişoara şi din 
reşiţa, unde a fost 
excelent primită de 
public.

Inna va fi detronată de timişoreanca 
Ecaterine Delia Mircsov?

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

titus Bojin

Cel mai longeviv se-
cretar al Primăriei Timi-
şoara, nimeni altul decât 
Ioan Cojocari, pare să-şi fi 
găsit înlocuitor. Aproape 
la fiecare şedinţă ordi-
nară a Consiliului Local, 
„Cojo”, aşa cum îl alintă 
prietenii, face fel de fel 
de glume cu Toader Cora-
do, consilier local al PNŢ-
CD. Corado este cunoscut 
şi el pentru remarcile pe 
care le face când vine vor-
ba de legislaţie, aşa că la 
ultima şedinţă, Cojocari 

i-a spus o glumă inven-
tată ad-hoc: „Ştiţi care 
este asemănarea dintre 
Corado şi Vadim? Vadim 
doreşte să devină preşe-
dinte, iar Corado doreşte 
sa devină secretar!”. Să 
fie numărate zilele lui 
Ioan Cojocari în Primăria 
Timişoara?

Atentatele din Norve-
gia şi scandalul monstru 
de la Deta i-au pus serios 
pe jar pe poliţiştii timi-
şeni. La ultima şedinţă 
a Colegiului Prefectural, 
desfăşurată la palatul 
Administrativ, una din-
tre zecile de persoane 
aflate în sală a uitat în 
urmă o geantă, care, evi-

dent, a devenit suspectă. 
Pachetul a fost imediat 
reperat de unul dintre 
jurnalişti care l-a anun-
ţat pe un poliţist aflat 
pe holurile instituţiei. 
Omul legii a asigurat 
zona, a evacuat persona-
lul din sală, a preluat cu 
inima în dinţi „coletul”, 
probabil a scuipat în sân, 

a deschis şi a răsuflat 
uşurat. În geantă nu era 
nicio bombă, nici mă-
car o armă, ci doar vreo 
două acte ale proprieta-
rului. Acesta tare s-a mai 
bucurat când şi-a regăsit 
lucrurile. El este nimeni 
altul decât Florin Frugi-
nă, directorul coordona-
tor al Gărzii Financiare 

Timiş, care, chemat în 
grabă la raport de repre-
zentantul Guvernului în 
teritoriu, şi-a uitat gean-
ta sub scaunul din sala 
de şedinţă.

Ioan Cojocari şi-a găsit înlocuitor?

Teroristul Frugină şi „coletul” suspect din Prefectura Timiş


