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Viorel  
Screciu

O luăm de la  
început. Suntem  

în grafic. De  
fiecare dată 15

dan  
negru

M-am săturat de urşii 
panda, de papagalii 
Rio sau de pinguinii 

lui Jim Carrey. 16

sport
Timişorenii se 
pregătesc de Liga 
a ii-a cu juniorii

Decimată de dezertări,  
Poli a plecat în al treilea  
cantonament.  15

interviu
„Emigrarea poate 
fi considerată un 
protest la adresa 
clasei politice!”

Interviu cu Şerban Tismănariu, 
Membru în Baroul Montreal şi în 
Asociaţia avocaţilor specializaţi 
în emigraţie din Quebec.  11

actualitate
Investitorii  
mari ocolesc 
Timişoara din 
cauza birocraţiei?

Autorizaţiile pentru investiţiile 
de peste 1 milion de euro se 
vor acorda în 7 zile.  4

comunitate
Palatul Copiilor  
nu are vacanţă  
de vară
Sute de copii merg zilnic la 
cercurile care se organizează 
la instituţia timişoreană.  12

economic
Hotelurile 
nerentabile, 
scoase la vânzare
Criza financiară pare să fi 
pustiit totul în calea afacerilor 
din domeniul hotelier.  6

Roxana DEaConEsCu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Mirosurile îţi iau nasul 
de cum te apropii, iar aglo-
meraţia îţi dă de înţeles că 

nu ai foarte multe şanse. Ai 
doar câteva ocazii să cauţi ce 
îţi trebuie. Uneori, ai impre-
sia că este o luptă pe viaţă şi 
pe moarte. Ai pus mâna pe 
un lucru, trebuie să îl ai! Nu 

mai contează ce fac alţii din 
jurul tău. Ţie îţi pasă doar 
de „marfa” ta! E ca la piaţă. 
De fapt, este o piaţă. O zonă 
cunoscută de majoritatea ti-
mişorenilor, unde totul este 

ieftin, de firmă, dar şi de ca-
litate. O piaţă în care bişniţa 
face legea, iar oamenii de 
rând, săraci sau chiar bogaţi, 
merg săptămână de săptă-
mână să-şi facă cumpărături-

le. Da, aşa e! Este vorba des-
pre Piaţa Flavia, un „mall” în 
aer liber frecventat de sute 
sau chiar mii de oameni în 
fiecare lună. Te numeri prin-
tre ei?
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astăzi ai  
suplimentul  
sănătate &  
Frumuseţe
paginile 7 - 10

Cum ne  
motivăm în  
sală sau în faţa  
unei diete  pag 7

Cum avem grijă 
de tensiunea 
arterială în 
timpul verii pag 10

Anul acesta  
se poartă  
părul  
scurt! pag 8-9

Coriolan  
gârboni

Copiii se simt impor-
tanţi şi independenţi 

cu buletinul de identi-
tate în buzunar. 13

CITEşTE şTIRILE, DEzbaTE PE FoRum,  
aFLă DETaLII DIn CuLIsE, CâşTIgă PREmII

ToTul despre 
echipa Ta

pag 2-3

Shopping second-hand 
de weekend

timp liber - pagina 14
Daos CLub: Lo-Fly Party Vineri 5 august
jaxx Pub: Tequila Party Sâmbătă 6 august

ConCERT gRImus  
RIvER DECk 
Joi, 4 august

Panourile care laudă produsele şi lozincile comercianţilor întregesc atmosfera de talcioc din Piaţa Flavia
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Piaţa de vechituri   este un adevărat  
„mall” în aer liber   pentru timişoreni

tuturor exponatelor de la 
taraba „antichităţi”, stă un 
porc mistreţ din alamă. Cos-
tă 1.800 de Euro! Lângă el, o 
masă sculptată, de sufrage-
rie, cu patru scaune, 1.000 de 
Euro! Mai încolo, un sfetnic, 
180 de lei. Oricât de antice ar 
fi, preţul lor nu e antic deloc. 

E chiar „ultramodern”. Te 
mai plimbi puţin, dai de ma-
şini de spălat. Au garanţie un 
an şi costă între 5 şi 6 mili-
oane de lei. Găseşti şi mobilă 
din Bruxelles. 

La capătul opus, chilipilu-
rile stau ascunse printre tot 
felul de obiecte aruncate pe 
cearceafuri. Linguriţe de bu-
cătărie cu detalii cochete, pi-
xuri cât să scrii un an de zile, 
variate vaze, cele mai mici 
măşti de perete, jucării de 
calitate, cărţi, brelocuri, cuti-
uţe de bijuterii şi multe mul-
te altele. Te uiţi, le admiri, 
remarci osteneala, poate mai 
şi achiziţionezi ceva şi mergi 
mai departe. Îţi vezi de ziua 
rămasă liberă, entuziasmat 
că „ţi-ai găsit ceva fain”.

Judecători şi poliţişti, 
la masa chilipirurilor 
second-hand

Tentaţia de a cumpăra 
haine second-hand la pre-
ţuri ce sfidează orice con-
curenţă, din pieţele Aurora, 
Mehala sau Flavia, se resim-
te, paradoxal, şi la nivelul 
high-life-ului timişorean. 
În fiecare weekend, printre 
tarabele acestor „mall”-uri 
în aer liber pot fi zăriţi ju-
decători, procurori, avocaţi, 
medici, poliţişti, fotomo-
dele, actori, miliardari de 
tranziţie şi chiar politiceni 
de prim rang, care încearcă 
să-şi ascundă identitatea în 
spatele ochelarilor cu len-
tile fumurii sau a căciulilor 
trase peste ochi. „În fiecare 
duminică îmi place să vin 
aici, pentru că poţi cumpăra 
haine de firmă la preţuri ab-
solut ridicole. Nu contează 
că au mai fost purtate înain-
te, au certificate de calitate! 
Unde mai pui că poţi găsi 
chiar şi haine noi-nouţe”, 
spune un judecător de la 
Tribunalul Timiş, care poate 
fi întâlnit frecvent în Piaţa 
Flavia. „I-am luat soţiei două 
rochii aproape noi la preţul 

unui pachet de ţigări! De 
ce să mă duc la magazinele 
de lux să cheltuiesc sute de 
euro? Pentru a fi la modă? 
Nu haina face pe om”, argu-
mentează filosofic magistra-
tul, care nu a ezitat să scoată 
una dintre rochii din pungă 
pentru a se lauda cu chilipi-
rul. La fel cu cămăşile bărbă-
teşti, pe care, de obicei, şi le 
achiziţionează de la standul 
unui poliţist. „Am numai 
cămăşi de calitate, poate 
să-ţi confirme şi domnul ju-
decător...”, ne atenţionează 
zâmbind subofiţerul de po-
liţie, care este mulţumit că 
şi-a format deja o clientelă 
destul de selectă. „Ce să fac? 

Salariile sunt mici, mai ales 
acuma de când au fost redu-
se, şi trebuie să trăiesc, nu? 
O mai ajut pe nevastă-mea 
la piaţă, dar treptat am de-
venit eu titularul de masă. 
Lumea mă ştie, nu am de ce 
să mă feresc... Nu-i o ruşine 
să munceşti!”, concluzionea-
ză poliţistul, a cărui nume, 
din motive lesne de înţeles, 
nu-l putem face public.  

Complexul aurora,  
aflat în mijlocul unui 
scandal cu tentă penală

Complexul Aurora, din 
care face parte şi Piaţa Au-
rora, a ajuns în centrul unui 
scandal cu tentă penală, care 

va fi “tranşat” de instanţele 
de judecată, după ce Curtea 
de Conturi a descoperit că 
Primăria Timişoara perce-
pe o chirie modică pentru 
cei 60.000 de metri pătraţi 
de teren închiriat societăţii 
patronate de Gavrilă Câm-
pean. O situaţie similară cu 
cea de la baza de agrement 
Heaven, care a ajuns în aten-
ţia DNA, unde chiria achita-
tă de întreprinzătorul Dorin 
Epure este de câteva ori mai 
mică decât cea legală. În ca-
zul Aurora, primăria a înca-
sat 10 euro/mp pentru tere-
nul acoperit de construcţii şi 
doar 1,5 euro/mp pentru te-
renul viran. Problema a apă-
rut când inspectorii Curţii 
de Conturi au descoperit că 
suprafaţa constuită este de 
33.000 de metri pătraţi, din 
care se decontau la preţul 
de 10 euro/mp doar 6.500 de 
metri pătraţi. 

“Construcţiile pe care ni 
le impută Curtea de Conturi 
sunt alei, platforme beto-
nate sau construcţii nefina-
lizate. Noi ne-am gândit că 
o construcţie este o clădire 
care se exploatează. Curtea 
de Conturi spune că şi ale-
ile sau fundaţiile sunt tot 
construcţii”, spune şeful Bi-
roului Spaţii-Terenuri de la 
Primăria Timişoara, Marius 
Voicu, care uită că inspecto-
rii de la Urbanism au găsit în 
teren o serie de construcţii, 
printre care şi o clădire cu 
două etaje, pentru care nu 
existau autorizaţii. 

“Nu am construit nimic 
fără autorizaţie!”, precizea-
ză Gavrilă Câmpean. În ca-
zul în care calculele Curţii 
de Conturi vor fi confirmate 
de instanţele de judecată, 
prejudiciul provocat buge-
tului local prin neplata inte-
grală a chiriei a fost estimat 
la câteva sute de mii de euro.

n la sfârşit de săptămână, sute de timişoreni se calcă în picioare să “prindă” marfă ieftină şi bună

Roxana DEaConEsCu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

gHEoRgHE ILaş
gheorghe@ilas.opiniatimisoarei.ro

Fie că eşti doldora de bani 
sau nu-ţi permiţi să mănânci 
la restaurant ori să bei o ca-
fea în oraş, aici toată lumea 
e egală. Comparaţia nu este 
valabilă între vânzător şi 
cumpărător. Nu contează 
statutul social, ci agilitatea 
cu care te mişti printre se-
cond-hand-uri şi abilitatea 
de a negocia. Aici te regă-
seşti atât de repede, încât 
integrarea în Uniunea Euro-
peană pare ceva de neatins. 
Diversitatea produselor nu 
te ajută cu nimic, dacă nu ţii 
cont de oferte.

„Hai băiatu’, să-ţi dau un 
parfum!”, „5 lei tricoul!” sau 
„Două la 10 lei! Două la 10 
lei!”, „Avem marfă ieftină şi 
bună!”, „Atenţie, vă rog! Am 
dat drumul la reduceri!”, 
„Trei la 10 lei, cinci lei la 
bucată pe alese!”, „Astăzi e 
reducere, alegeţi doamnă!”. 
Sunt doar câteva dintre lo-
zincile cu care te întâmpină 
vânzătorul. Tu eşti clientul, 
eşti şeful suprem! Pentru 
tine trebuie să fie totul per-
fect, ba chiar aranjat, ca să 
poţi admira marfa, să o răs-
coleşti şi să-ţi laşi banii.   

marfă de firmă  
şi de calitate

De jur împrejur, oame-
nii scormonesc îmbulziţi 
în grămezi uriaşe. Undeva 
în mulţime, cineva probea-
ză un tricou. Mai încolo, 
alţii târguiesc un preţ pen-
tru o vază. Orice poţi găsi 
în Flavia. De la lame de 
barbierit, până la pixuri, 
discuri, lenjerie intimă, 
ciorapi, dulciuri, şuruburi, 
televizoare, maşini de spă-
lat, antichităţi, orice îţi tre-
ce prin cap! Bişniţa se face 
cu orişice. Dacă ai nevoie 

de o lenjerie intimă sexy 
ca să-ţi surprinzi iubitul, 
aici poţi găsi tot ce-ţi trece 
prin cap. Sau poate nu mai 
ai haine în pas cu moda? 
Nu-i nicio problemă! Mar-
fa de firmă pentru orice 
fiţă e prezentă. În Flavia 
găseşti ultimele modele 
de Nike, Adidas, Reebok, 
Dolce&Gabbana, Armani, 
Versace, Puma, Converse 

ori Esprit, care se lăfăie pe 
mese, pe capote de maşini 
sau stau întinse pe cear-
ceafuri sub cerul liber. Eti-
chetele atârnă frumos şi la 
vedere pe genţi, tricouri, 
blugi, încălţări sau pe cea-
suri ori parfumuri. Trebu-
ie doar să le vezi şi să pari 
surprins când le remarci, 
că vânzătorul e cu ochii pe 
tine şi aşa începe bişniţa. 

„E marfă bună doamnă, 
nu vezi, e Adidas! Ştii cât e 
ăsta în magazin? O căruţă de 
bani. Hai să ţi-l dau cu 20 de 
lei! Spune tu preţul! Cât dai 
pe el?!”, îţi spune o ţigancă 
plină de mândrie de bişni-
ţar. Dacă nu ai experienţă 
şi nu ştii să negociezi, bagi 
mâna în buzunar şi scoţi 
portofelul. Uite aşa i-ai făcut 
pe plac! De ştii să faci bişni-

ţă, pleci acasă liniştit şi cu 
un tricou de firmă!

Gamă largă şi  
pentru toată lumea

Nici la mall nu găseşti 
o gamă mai largă şi mai de 
firmă ca în Flavia. Culmea, 
la mall trebuie să aştepţi şi 
după reduceri, care nu par 
chiar reduceri. Domnişoa-
rele au parte de tratament 
special. Câteva tarabe le 
aşteaptă cu farduri şi rime-
luri, fonduri de ten sau cos-
metice de la make-up artişti 
renumiţi. Sunt şi produse 
pentru bărbaţi: geci de piele, 
ochelari de soare, ceasuri de 
firmă, curele de piele. Pre-
ţuri pentru toate buzunare-
le. Dacă trebuie să cumperi 
totuşi veselă de bucătărie, 

mobilă de cameră, o maşină 
de spălat sau bibelouri, „bă-
ieţii şi fetele” din Flavia te re-
zolvă cât ai zice peşte! Au şi 
detergent pentru maşina de 
spălat, vegeta pentru bucătă-
rie, dulciuri sau seminţe, toa-
te aduse de dincolo, de unde 
marfa e mai bună. 

antichităţi valoroase  
şi la ani, şi la bani

Eşti fan antichităţi? 
Atunci „mall-ul” în aer liber 
e locul tău. Linguriţe de ar-
gint, ceasuri vechi, sfetnice, 
oglinzi, mese sculptate, sca-
une antice, toate stau expu-
se pentru tine în Ocska (a se 
citi ocico). Unele la preţuri 
modice, altele mai scumpe 
decât o maşină second-hand. 
De exemplu, în „fruntea” 

Deşi potenţialii clienţi trebuie să plătească doi lei la intrare, Piaţa Flavia nu duce lipsă de amatori de chilipiruri

Marfa este pusă pe cearşafuri şi se vinde direct de pe jos

Plăci de pick-up, bibelouri, jucării vechi, totul e de vânzare în Flavia

Marfă de Miliarde de 
lei confiscată anual

În fiecare an, poliţiş-
tii confiscă marfă în 
valoare de miliarde 
de lei. Ultima razie de 
amploare care a avut 
loc în Piaţa Flavia a 
fost la începutul lunii 
iulie. Atunci, zeci de 
poliţişti, mascaţi de 
la trupele speciale de 
intervenţie, inspectori 
de muncă şi comisari de 
la Garda Financiară au 
înconjurat şi au blocat 
„mall-ul” preferat al 
timişorenilor. În urma 
descinderilor, a fost 
confiscată marfă în 
valoare de 225 de mili-
oane de lei, majoritatea 
produselor fiind haine 
şi încălţăminte, pentru 
că cei care comerciali-
zau produsele nu aveau 
acte de provenienţă sau 
pentru că acestea erau 
contrafăcute. Poliţiştii 
timişeni atenţionează 
că astfel de acţiuni vor 
continua săptămânal. 
„Săptămânal sunt efec-
tuate acţiuni în Piaţa 
Flavia cu poliţiştii de la 
Secţia 3. Periodic însă 
sunt efectuate acţiuni 
ample în care sunt 
implicate mai multe 
instituţii ale statului”, 
ne-a declarat Mădălina 
Mezdrea, purtător de 
cuvânt al Inspectoratu-
lui Judetean de Poliţie 
Timiş. (Caius Seracin)

Prefer să cumpăr din 
Flavia decât să mă 
duc să bat magazine-
le de pe Brâncovea-
nu. Aici sunt şi mai 
ieftine şi nu se rup 
după ce le porţi de 
două ori. E calitate.

 maria grigoriu
50 de ani

Mai bine vin aici şi 
pierd 2-3 ore. Sunt 
reduceri şi în oraş, 
dar tot mai ieftin şi 
mai bine e aici. Sunt 
şi haine de firmă, 
copiii mei sunt şi ei 
mulţumiţi.

 viorica Ciurlea
39 de ani

Nu se compară cali-
tatea. Eu cumpăr de 
mult din piaţă. Sunt 
la bătrâneţe şi nu 
mai îmi trebuie haine 
noi. Am haine de-ale 
bune, mai de demult.

Dumitru Ionel
56 de ani

Top 5 cele mai scumpe! Top 5 chilipiruri!

Porc mistreţ alamă – 1.800 Euro
Masă sculptată + 4 scaune – 1.000 Euro
Ceasuri de mână – 100 - 500 Euro
Maşină de spălat – 120 Euro
Geci de piele – 100 Euro

Brelocuri de cheie – 50 de bani - 1 leu
Şosete – 1 leu
Pixuri – 1 - 2 lei
Jucării pluş – 2 - 20 lei
Cutiuţe bijuterii – 5 - 10 lei
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Primăria Săcălaz a blocat dezvoltarea 
cartierului rezidenţial construit  
de  latifundiarul Nicolae Miron

gHEoRgHE ILaş
gheorghe.ilas@opiniatimisoarei.ro 

Consiliul Local Săcălaz a 
decis să nu mai prelungeas-
că Planul Urbanistic Zonal 
al celui mai nou şi modern 
cartier de la periferia Timi-
şoarei. În acest fel, consili-
erii locali au votat, de fapt, 
blocarea planului de extin-
dere a zonei rezidenţiale cu 
funcţiuni complementare 
din extravilanul Săcălazu-
lui, plan întocmit de arhi-
tectul Georgeta Trâmbiţaş 
şi care poartă viza Consiliul 
Judeţean Timiş din data de 
10.05.2006. Practic, această 
decizie “îngheaţă” până la 
noi ordine toate lucrările 
de construcţie din proiectul 
de milioane de euro dezvol-
tat de latifundiarul Nicolae 
Miron. Aflat la intrarea în 
localitatea Săcălaz, cu acces 
direct din drumul naţional 
Timişoara – Jimbolia, carti-
erul Săcălaz Vest se întinde 
pe 42 de hectare şi are nu 
mai puţin de 353 de locuri 
de casă, cu suprafeţe cuprin-
se între 600 şi 1200 de metri 
pătraţi. O mare parte dintre 
acestea au fost achiziţionate 
la preturi cuprinse intre 30 
şi 65 de euro/mp de timi-
şorenii care au dorit să-şi 
construiască o casă în afara 
oraşului, însă care acum, 
din cauza blocării lucrărilor, 
îşi văd economiile la un pas 
de ruină...

„Vom constitui o asocia-
ţie care să se bată pentru 
aprobarea PuZ-ului!”

Vestea că edilii din Săcă-
lăz au hotărât să blocheze 
proiectul imobiliar Vest i-a 
şocat de-a binelea pe cei 
aproape 150 de locatari ai 
cartierului de lux, care se 
văd în imposibilitatea de a-şi 

intabula casele sau, în cazul 
celor care abia şi-au ridicat 
pereţii imobilului, de a-şi 
continua investiţia. În aceste 
condiţii, în urmă cu câteva 
zile, mai exact în data de 28 
iulie, au depus la Primăria 
Săcălaz o cerere, înregistra-
tă sub numărul 6592, în care 
solicită anularea hotărârii de 
Consiliul Local prin care s-a 
refuzat prelungirea PUZ-ul 
cartierului Vest Săcălaz. “Vă 
solicităm prin prezenta să 
aprobaţi PUZ-ul cartierului 
Vest Săcălăz, unde noi sun-
tem proprietari de imobile, 
pentru a putea continua lu-
crările de edificare a caselor. 
Solicităm un răspuns de ur-
genţă, în caz contrar ne re-
zervăm dreptul de a ne adre-
sa instanţelor de judecată”, 
se menţionează în cererea 
adresată Consiliului Local şi 
care poartă semnăturile gru-
pului de iniţiativă care a de-
clanşat bătălia pentru PUZ. 
“Ar trebui să ne răspundă 
în 30 de zile, după care o 

să ne adresăm instanţelor 
de judecată. Printre cei care 
au terenuri de casă acolo se 
află şi doi judecători din Ti-
mişoara, care ne-au consiliat 
cum să facem cererea către 
Consiliul Local în care solici-
tăm anularea hotărârii prin 
care PUZ-ul cartierului nos-
tru a fost practic anulat. Eu 
am luat bani din bancă să-

mi cumpăr acest loc de casă, 
o să plătesc rate timp de 20 
de ani, iar acum nu mai pot 
să construiesc, dar nici să 
vând. Nimeni nu cumpără 
un teren pe care nu-şi poa-
te face nimic, nici măcar o 
casă de vacanţă. După aceas-
tă decizie a Consiliului Lo-
cal Săcălaz, o să merg să-mi 
plătesc impozitul pentru a 
vedea dacă voi fi taxat pen-
tru teren de construcţie sau 
teren viran”, ne-a declarat 
Mădălin Surugiu, unul din-
tre actualii păgubiţi ai ţepei 
de la Săcălaz. În viziunea sa, 
pentru a lupta cu Primăria 
şi firma care a vândut par-
celele de casă e nevoie de 
înfiinţarea unei asociaţii. De 
aceeaşi părere este şi Simo-
na Lorincz, proprietara unei 
parcele de teren în Vest Să-
călaz cu care, deocamdată, 
nu poate face nimic, care a 
demarat procedurile pentru 
crearea unei asociaţii. “Am 
vrut să discutăm cu prima-
rul şi consilierii locali, dar 

au mutat şedinţa de la Să-
călaz la Beregsău. Parcă au 
fugit de noi, pentru a nu ne 
spune care au fost raţiunile 
unei asemenea decizii. Oare 
Primăria Săcălaz nu mai are 
nevoie de impozite la buget? 
350 de case ar aduce veni-
turi importante la primă-
rie”, spune Simona Lorincz. 
În opinia sa, scandalul care 
a dus la anularea PUZ-ului ar 
avea la bază o disoută dintre 
Nicolae Miron, latifundiarul 
care a vândut parcelele, şi 
unul dintre consilierii locali. 
„Lui Miron i s-a oferit o fer-
mă care se află în apropie-
rea cartierului Vest, însă din 
cauza preţului prea mare, 
exagerat de mare, acesta a 
refuzat să o cumpere. Din 
această cauză, consilierul, 
un anume Pop, a aranjat 
anularea PUZ-ului. Am înţe-
les că la şedinţa în care s-a 
votat împotriva PUZ-ului 
nostru nici măcar nu a exis-
tat cvorum”, ne-a dezvăluit 
Simona Lorincz. 

Bugetul Primăriei  
Săcălaz este de peste  
25 milioane de euro

Subiectul spinos al PUZ-
ului de la Săcălaz i-a deter-
minat, probabil, pe actorii 
principali ai scandalului 
– primarul Ilie Todaşcă, la-
tifundiarul Nicolae Miron, 
proprietarul fermei care a 
forţat votul din Consiliul Lo-
cal – să nu răspundă la tele-
foane, chiar şi în ciuda mesa-
jelor prin care le-am explicat 
raţiunile demersului nostru. 
“M-aş fi mirat să daţi de Mi-
ron. De fiecare dată când 
am încercat să mergem în 
audienţă, am discutat cu an-
gajaţi, deşi el se afla în birou. 
Am sesizat acest lucru, după 
ce unul din grupul nostru, 
mai nervos, a intrat peste el 
în birou şi l-a găsit acolo. Vo-
iam să-i spunem că o parte 
dintre clauzele contractuale 
nu au fost îndeplinite. Este 
vorba despre pietruirea dru-
mului, alimentarea cu gaz, 
canalizarea, care încă nu au 
fost rezolvate în totalitate”, 
mai spune Lorincz. Conform 
unei declaraţii mai vechi a 
primarului Ilie Todaşcă, în 
ultimii şase ani, Consiliul 
Local Săcălaz a aprobat 2500 
de terenuri pentru construc-
ţii de case, iar numărul con-
tinuă să crească. Peste 80% 
dintre cereri vin din partea 
timişorenilor, iar celelalte de 
la oameni din Săcălaz şi din 
alte zone. Chiar şi familia 
Becali are teren în localitatea 
din apropierea Timişoarei. 
Bugetul Primăriei Săcălaz 
din 2010 a fost de 100 mili-
arde de lei vechi, sumă care 
nu ar face atât de stringente 
eventualele impozite de la 
cartierul Vest…

Roxana DEaConEsCu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Marii investitori au cam 
ocolit Timişoara în ultimii 
ani. Cel mai probabil din ca-
uza crizei, spun edilii oraşu-
lui, însă unii consilieri locali 
nu sunt de aceeaşi părere. De 
aceea au aprobat un proiect 
de hotărâre care îi obligă pe 
funcţionarii primăriei să eli-
bereze toate avizele necesare 
pentru investiţiile de peste 
1 milion de euro care se vor 
face în Timişoara, în termen 
de şapte zile lucrătoare.  

investitorii preferă alte 
oraşe din vestul ţării 

„Investitorii străini mari 
au dubii sau cel puţin au 
avut mari semne de între-
bare în a veni în Timişoa-
ra, tocmai pentru că aici, 
comparativ cu alte oraşe 
din vestul ţării, birocraţia şi 
aprobările durau de câteva 
ori mai mult. Au fost foarte 
multe investiţii în Timişoa-
ra care nu s-au dus la final 
din cauza birocraţiei. În anii 
2006 - 2007, chiar şi la înce-
putul anului 2008, o serie de 
proiecte imobiliare de mare 
anvergură, să mă refer nu-
mai la mall-ul de pe partea 
de sud a oraşului, care ul-
terior a fost abandonat din 
cauza crizei economice, par-
tea spaniolă intrând în insol-
venţă, au stat în primărie şi 
în alte instituţii trei, patru 
ani“, ne-a declarat consilie-
rul local Radu Ţoancă. Unul 
dintre proiectele de anver-
gură pierdute de Timişoara 
a fost considerat, în urmă 
cu doi ani, uzina Mercedes, 
care a ales un orăşel din Un-
garia, Kecskemet, din cauza 
complicităţilor dintre specu-

lanţii imobiliari şi edilii care 
ar fi trebuit să autorizeze 
investiţia de 800 milioane 
de euro. Chiar primarul 
Aradului, Gheorghe Falcă, a 
precizat că cea mai mare in-
vestiţie care a abandonat Ti-
mişul în favoarea Aradului, 
din cauza birocraţiei, a fost 
estimată la 104 milioane de 
euro. Edilul arădean nu a 
dezvăluit despre ce afacere a 
fost vorba.

Primarul Gheorghe Ciu-
handu nu este însă de ace-
eaşi părere. El spune că 
investiţiile începute în mo-
mentul de faţă în Timişoa-
ra sunt cam de 70 de mili-
oane de euro, oferindu-ne 
ca exemplu firmele mari, 
cum ar fi fabrica de anvelo-
pe Continental sau fabrica 

Elba. „Se pare că se trăieşte 
cu impresia că Timişoara nu 
are investiţii. În momentul 
de faţă, în Timişoara, inves-
tiţiile începute şi în curs de 
investiţie se cifrează cam 
la 70 de milioane de euro, 
la firme mari, cum ar fi, de 
exemplu, Continental, Elba 
şi altele. Nu le mai nomina-
lizez pe toate. Mai sunt şi de 
anvergură mai mică“, a de-
clarat Gheorghe Ciuhandu.  

executivul primăriei, 
acuzat de „întelegeri” 

Cât despre durata de acor-
dare a avizelor şi autorizaţii-
lor, Ciuhandu a ţinut să pre-
cizeze că există deja o taxă de 
urgenţă pe care marii investi-
tori o plătesc ca să primească 
toate documentele necesare 

mai devreme. Alesul muni-
cipal Adrian Pau a acuzat 
însă executivul primăriei de  
favoritisme. „Anumite firme 
obţin autorizaţiile necesa-
re chiar şi într-o zi şi fără să 
plătească taxa de urgenţă. 
Nu aş vrea să vorbesc aici de 

exemple“, a spus consilierul 
în şedinţa de consiliu local în 
care a fost aprobat proiectul 
privind investiţiile de peste 
un milion de euro.  

tot mai puţine investiţii 
majore în timişoara

Reprezentanţii Primăriei 
Timişoara nu au ştiut să ne 
furnizeze un număr de in-
vestiţii de peste un milion 
de euro în capitala Banatu-
lui. „În ultima perioadă, a 
scăzut numărul investiţii-
lor în general, nu numai în 
Timişoara. Investitorii nu 
sunt obligaţi să anunţe la 
primărie investiţiile pe care 
le fac, deci nu au nevoie să 
le aprobe primăria, dar cei 
care construiesc au nevoie de 
autorizaţii. În ultimul an au 

fost eliberate autorizaţii pen-
tru două investiţii mari de 
aproximativ 30 de milioane 
de euro şi mai multe autori-
zaţii pentru supermarketuri 
şi minimarketuri. Pentru 
una dintre cele două deja s-a 
anunţat că vor veni la reau-
torizare, deoarece vor realiza 
o investiţie mai mică decât 
cea preconizată, din motive 
financiare reconsiderându-şi 
politica“, a declarat Lăcră-
mioara Condea, purtător de 
cuvânt Primăria Timişoara.

Cert este că următorii 
mari investitori ai Timişoa-
rei, care vor să aducă mai 
bine de un milion de euro în 
capitala Banatului, vor pri-
mi toate avizele în şapte zile 
lucrătoare de la depunerea 
documentaţiei. „Acest tip de 
demers al nostru vine şi pe 
fondul faptului că investiţi-
ile străine şi autohtone de 
peste 1 milion de euro sunt 
foarte mici în Timişoara şi 
acelea trebuie protejate, în-
curajate şi nicidecum arun-
cate în derizoriu şi hârtiile 
plimbate luni sau chiar ani 
în birourile municipalită-
ţii. Vrem să eliminăm orice 
fel de influenţă subiectivă 
a birocraţiei din primărie“, 
explică Radu Toancă moti-
vaţia proiectului. Din partea 
Instituţiei Arhitectului Şef 
şi a Direcţiei de Dezvoltare, 
reprezentanţii municipali-
tăţii spun că noua hotărâre 
adoptată săptămâna trecută 
de consilierii locali este un 
semnal foarte bun pentru 
investitori şi poate avantaja 
Timişoara în competiţia cu 
alte oraşe pentru atragerea 
marilor investitori. 

Cartierul de lux din Săcălaz a fost blocat la „mantinela“ intereselor imobiliare de milioane de euro

În ultimii şase ani, 
Consiliul Local Săcălaz 
a aprobat 2500 de te-
renuri pentru construc-
ţii de case, iar numărul 
continuă să crească. 
Peste 80% dintre cereri 
vin din partea timişore-
nilor, iar celelalte de la 
oameni din Săcălaz şi 
din alte zone.

 Ilie Todască
primar Săcălaz

Investitorii mari ocolesc 
Timişoara din cauza birocraţiei?
n Autorizaţiile pentru investiţiile de peste 1 milion de euro în Timişoara se vor acorda în 7 zile

n una dintre cele mai mari afaceri imobiliare din ultimii ani, cartierul rezidenţial 
Vest Săcălaz, se poate transforma într-o ţeapă imobiliară de anvergură

Unul dintre proiectele de anvergură pierdute de Timişoara a fost considerat, în urmă cu doi ani, uzina Mercedes
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Pierdut câine, 
rasa bichon, Zona 
Simion Barnuţiu, 
mascul, culoare 
albă, tuns, sub tra-
tament, răspunde 
la numele MIŞU. 

Recompensă  
200 euro.

Detalii la 0723 389881, 0725 226899.

Noua hotărâre 
este un semnal 
foarte bun pentru 
investitori şi 
poate avantaja 
Timişoara în 
competiţia cu alte 
oraşe.

Primăria cumpără tramvaie noi în Timişoara
Roxana DEaConEsCu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Consilierii locali au 
aprobat contractarea unui 
împrumut de aproape 50 
de milioane de euro

Tramvaiele din Timi-
şoara sunt depăşite fizic 
şi moral. O spune chiar 
primarul oraşului, care 
este de părere că 62% din 
tramvaiele din oraşul nos-
tru nu ar mai trebui să iasă 
în trafic. Oricând se poate 
întâmpla o nenorocire, aşa 
că aleşii municipali au fost 
de acord în şedinţa extra-
ordinară de miercuri să se 

ia un credit de 50 de mili-
oane de euro pentru a se 
înnoi parcul auto al RATT 
şi pentru a se moderniza 
depoul regiei.  

Nu s-a stabilit încă de la 
cine se ia creditul şi câte 
tramvaie noi se vor cum-
păra, dar nici de unde. 
„Depinde de oferta pe care 
o vom avea la licitaţii câte 
tramvaie vom avea. Noi, 
iniţial, am avut o aprobare 
de 175 de milioane. Pe baza 
unor analize, am stabilit că 
mergem până la maximum 
50 de milioane de euro, să 
nu îndatorăm oraşul prea 
mult. Eu nu vreau să-mi 

mai asum răspunderea ca 
primar, dacă se întâmplă 
un accident cum s-a în-
tâmplat în alte oraşe. Nu 
mai putem să o lălăim cu 
lunile. De trei ani de zile 
ne-am străduit cu Banca 
Europeană de Investiţii, 
cu documentaţia tehnică, 
cu diverşi furnizori, să pre-
gătim toate aceste materi-
ale”, a declarat Ciuhandu. 

În lunile următoare, 
reprezentanţii primăriei 
vor negocia cu Banca Eu-
ropeană de Investiţii, care 
a fost deja de acord să dea 
jumătate din sumă. Pentru 
cealaltă jumătate, spune 

primarul Timişoarei, se va 
face o licitaţie pentru a se 
găsi o bancă comercială de 
la care să se ia creditul.  

„Când avem finanţarea 
asigurată, vom face o lici-
taţie tehnică, vom publica 
caietul de sarcini şi sunt 
invitaţi toţi producătorii 
de tramvaie să participe. 
Cred că toate aceste de-
mersuri vor dura 4-5 luni. 
De aceea ne-am şi grăbit ca 
să nu pierdem aceste luni 
peste vară”, a mai spus pri-
marul. 

Împrumutul va ridica 
totuşi gradul de îndatora-
re al Timişoarei la 19,63 

procente, faţă de 30 de 
procente cât este admis. Pe 
viitor, edilii ar mai putea 
intra în datorii pentru cofi-
nanţarea unor proiecte eu-
ropene. „Ne vom păstra şi 
o marjă de siguranţă pen-
tru 2012. Din 2013, acea 
sumă începe să descrească, 
pentru că noi am eşalonat 
creditul pe care l-am luat 
de-a lungul timpului pen-
tru modernizarea sau în-
locuirea parcului RATT”, a 
conchis Ciuhandu.

Când avem finanţarea 
asigurată, vom face 
o licitaţie tehnică şi 
vom publica caietul de 
sarcini. Cred că toate 
aceste demersuri vor 
dura 4-5 luni. De aceea 
ne-am şi grăbit ca să 
nu pierdem aceste 
luni peste vara. 

gheorghe Ciuhandu
primarul Timişoarei
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Când vine vorba de sport, 
de diete sau de a renunţa la 
kilogramele în plus, discu-
ţiile pot fi lungi şi oricare 
dintre noi găseşte cel puţin 
o scuză pentru a nu face miş-
care. Nu avem timp, ne este 
greu, nu ştim cum, unde să 
facem sport, nu putem să ne 
abţinem de la a mai mânca o 
prăjiturică sau un hambur-
ger plin de calorii. Specialiştii 
spun că nu există reguli stric-
te pentru a fi motivat şi că to-
tul depinde numai şi numai 
de noi. “Fiecare om trebuie să 
se gândească la faptul că ori-
ce gram dat jos este o amelio-
rare a sănătăţii sale. Asta tre-
buie să fie singura regulă în 
cazul dietelor”, este de păre-
re Laura Diaconu, medic nu-
triţionist. Andreea Ulmeanu, 
fostă campioană mondială de 

gimnastică este instructor de 
fitness în Timişoara. Ea este 
de părere că motivaţia oame-
nilor apare de a face sport şi 
de a da jos kilogramele apare 
în funcţie de vârstă şi că la cei 
peste 35 de ani dorinţa de a 
slăbi este mult mai mare de-
cât la tineri.  “Ideea de bază 
este că trebuie să te gândeşti 
că o dată ce faci sport o faci 
pentru sănătatea ta, nu pen-
tru alţii. Faci un lucru bun 
care-ţi tonofică muşchii, care-
ţi fac inima mai puternică. E 
greu, însă trebuie tot timpul 
să te gândeşti la beneficiile 
care ţi le aduce sportul, nu 
la sacrificiile pe care le faci 
când faci sport”, spune An-
dreea Ulmeanu. 

nu alegeţi dieta drastică
Dacă doriţi să nu vă lăsaţi 

de diete sau de sport, speci-
aliştii recomandă să alegeţi 
cele mai simple variante de 

sport şi de dietă. „Eu le reco-
mand pacienţilor mei o dietă 
simplă, hipocalorică. Aceas-
tă dietă este una pe termen 
lung, însă niciodată nu vei le-
şina, nu ţi se va face rău de la 
ea, nu te vei simţi niciodată 
foarte slăbit“, spune nutriţi-
onista Laura Diaconu. Dacă 
aveţi de gând să renunţaţi la 
kilograme folosind metoda 
sportului, este bine de şti-

ut că mersul la sală nu este 
obligatoriu. „Pe cei care se 
lasă după 2-3 şedinţe de sală 
le spun că nu trebuie să vină 
la sală, dar trebuie să facă 
mişcare zilnic. Şi mă refer 
aici în special la mişcarea de 
zi cu zi. Adică să renunţe la 
maşină, să meargă mai mult 
pe jos sau să urce cât mai des 
scări, acolo unde au ocazia“, 
conchide Andreea Ulmeanu.

Pe cei care se lasă 
după 2-3 şedinţe de 
sală le spun că nu 
trebuie să vină la 
sală, dar trebuie să 
facă mişcare zilnic. 
Adică să renunţe la 
maşină, să meargă 
mai mult pe jos sau 
să urce cât mai des 
scări, acolo unde 
au ocazia

 andreea ulmeanu
timişoreancă
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Rata de ocupare a spaţii-
lor de cazare din Timişoara a 
ajuns la sub un neverosimil 
25%, care abia asigură supra-
vieţuirea business-ului. Nu 
puţini sunt hotelierii din 
Timişoara sau din împreju-
rimile capitalei Banatului 
care invocă zeiţa norocului 
în zilele când pragul investi-
ţiei de milioane de euro este 
trecut de măcar un turist. 
Vremurile grele din acest 
domeniu, care vin după 
un boom investiţional fără 
precedent, au adus la sapă 
de lemn oamenii de afaceri 
care şi-au investit ultimele 
economii în etajele de lux 
şi nu au mai avut bani pen-
tru susţinerea afacerii, mo-
tiv pentru care, în prezent, 
unii încearcă să recupereze 
măcar ce se mai poate din 
investiţiile de altădată. Aşa 
se face că, încet, încet, prin 
agenţii imobiliare din alte 
oraşe, cum ar fi cele din 
Satu-Mare, care să asigure 
protejarea identităţii vânză-
torului, se scot la vânzare 
hotelurile nerentabile din 
Timişoara. Deocamdată, pe 
lista de vânzări regăsim un 
hotel cu 30 de camere din 
Calea Lugojului, pe care se 
cer 2,1 milioane de euro, un 
hotel de patru stele din zona 
centrală, pentru care propri-
etarul doreşte 3,2 milioane 
de euro, dar şi o pensiune 
din Calea Şagului, oferită 
la vânzare contra sumei de 
600.000 de euro. Nu este ex-
clus ca în viitorul apropiat să 
vedem pe această listă şi un 
hotel cristalin din Săcălaz, 
care a ajuns cu pierderile la 
aproape un milion de euro. 

„Săptămâna trecută, spre 
exemplu, în hotelul nostru 
s-au cazat doar şase persoa-
ne. Ştiu că pare de necrezut, 
dar hotelul îl ţinem pe linia 
de plutire cu ajutorul resta-
urantului. Nunţile şi mesele 
festive ne aduc veniturile 
necesare pentru întreţinere 
şi plata personalului, atât 
cât a mai rămas după re-
ducerile din schemă”, ne-a 
declarat proprietarul unui 
hotel din zona Ştrandului 
Tineretului.  

Singurul hotel  
de cinci stele din timiş, 
închis din cauza  
problemelor bancare

Specialiştii din domeniul 
imobiliar estimează că inves-
tiţiile în hotelurile noi din 
Timişoara depăşesc suma 
de 200 de milioane de euro, 
în condiţiile în care preţul 
unui hotel de patru stele 

poate ajunge şi la trei milioa-
ne de euro. Doar în hotelul 
Continental, proprietarul 
din SUA a investit aproape 
opt milioane de euro în re-
novări, dotări şi anexe noi. 
Toate acestea au sporit gra-
dul de confort, iar unitatea a 
câştigat o stea în plus, fiind 
clasificată la categoria patru 
stele. În timp ce Bucureştiul 
are şapte hoteluri de cinci 

stele, Timişoara dispune, 
deocamdată, de doar şase 
hoteluri de patru stele, re-
stul fiind clasificate la trei şi 
două stele. Despre hotelul de 
cinci stele de la Săcălaz, do-
tat cu fântâni arteziene, tera-
se, statui, coloane, cascade şi 
grădini japoneze nu mai spu-
nem nimic, în condiţiile în 
care problemele cu banca au 
dus la închiderea sa pentru 
public. Unul dintre ultimele 
hoteluri date în folosinţă în 
Timişoara, cel al deputatului 
Gheorghe Ciobanu, pare să-
şi fi asigurat rentabilitatea cu 
ajutorul echipelor de sport 
care au venit în deplasări 
în  capitala Banatului. Dacă 
în urmă cu trei ani - când 
imobiliarele traversau o pe-
rioadă de vârf, iar afacerile 
aduceau în Timişoara sute 
de mii de turişti pe an - cele 
5.000 de locuri de cazare nu 
acopereau nici pe departe ce-

rerea de pe piaţă, în prezent 
prin majoritatea hotelurilor 
bate vântul. „Investiţia în ho-
teluri în Timişoara este foar-
te rentabilă, deoarece acesta 
este un oraş de tranzit, cu 
mulţi investitori. Din totalul 
clienţilor hotelului, 75% sunt 
oameni de afaceri din ţări 
precum Italia, Germania sau 
Austria”, spunea la vremea 
respectivă Octavian Mareş, 
administratorul unei compa-
nii hoteliere care, în 2008, a 
investit 2,5 milioane de euro 
într-un hotel de patru stele 
cu o capacitate de 100 de 
locuri. În prezent, afacerea 
merge destul de anevoios, 
iar singurul client consacrat 
care „cumpără” cazări pe pe-
rioade mai îndelungate este 
fosta vedetă TV Florin Căli-
nescu.

eConomiC Sănătate & Frumuseţe Anul acesta se  
poartă părul scurt!

Cum avem grijă de tensiunea 
arterială în timpul verii
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Motivaţia în sală sau în faţa 
unei diete - soluţii şi cauze

Hotelurile nerentabile 
ale Timişoarei, scoase la 
vânzare pe milioane de euro

PuLs EConomIC

n Criza financiară pare să fi pustiit totul în calea afacerilor din domeniul hotelier

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

n Exerciţiile la sală nu sunt obligatorii dacă sunt înlocuite cu mişcare obişnuită zilnică

Hotelurile nu mai sunt rentabile pe timp de criză, aşa că proprietarii au început să le scoată la mezat

hiDroiZolaŢii 
tel:0721.227.457, 
0256.294.035.

Comentează pe
opiniatimisoarei.ro

Investitorii au 
pierdut sume mari 
prin investiţii, 
iar acum scot la 
vânzare imobilele 
în încercarea de 
a recupera ce se 
mai poate.
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Primăria oraşului SÂnniColau mare scoate la licitaţie, pentru concesionare, teren în suprafaţă de 220,53 ha, conform 
h.C.l. 98 /21.07.2011,  teren din Păşunea oraşului Sînnicolau mare (fosta orezărie), înscris în C.F. nr. 402787, 402775, 
402805, 402791, 402789, 402788, 402812, 402813, 402779, 402772, 402811, 402790, 402792, 0402783 şi 402744. 

Preţul de pornire al licitaţiei este echivalentul în lei a 200 kg grâu la preţul pieţei din data de 02.08.2011

Licitaţia va avea loc în data de 12.08.2011, ora 11,00 la sediul Primăriei str. Republicii, nr. 15, sala 6.
       Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de tel. 0256/370366

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
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Casa Verde

agenţia regională pentru 
protecţia mediului timişoara 
a preluat 489 de cereri de 
finanţare la programul “Casa 
Verde”, valoarea totală solici-
tată fiind de peste 2,9 milioane 
de lei. suma alocată judeţului 
timiş pentru susţinerea 
acestui program este de 3,1 
milioane de lei. persoanele cu 
cereri eligibile pot primi până 
la 6.000 de lei pentru instala-
rea de panouri solare, 8.000 
pentru instalarea pompelor 
de căldură şi până la 6.000 
de lei pentru centralele pe 
bază de resturi vegetale şi alte 
surse regenerabile. 

ToPUl „AnTiţePAri”

Judeţul timiş se află pe 
locul iV în topul bazei de date 
“antiţepari.ro”, cu nu mai puţin 
de 105 firme cu care nu este 
recomandabil să faci afaceri. 
pe primele locuri se situează 
Bucureşti (393), iaşi (285) şi 
neamţ (106). aradul dispune 
de un mediu de afaceri mai 
responsabil, cu doar 39 de 
firme care, din când în când, 
emit instrumente de plată 
fără acoperire. paradoxal, în 
acest top regăsim o companie 
importantă din timiş, “dunca 
expediţii” sa dumbraviţa, care 
pe site-ul ministerului Finanţe-
lor apare cu datorii totale de 
90,4 milioane de lei. 

PeTrol sârbesc

Compania petrolieră nis, din 
serbia, aflată în portofoliul 
ruşilor de la gazprom neft, a 
anunţat că nu renunţă la pla-
nul de a cumpăra benzinării în 
românia. În cadrul strategiei 
de amploare privind extinde-
rea companiei în afara serbiei, 
în regiunea Balcanică şi sud-
estul europei, nis a trimis o 
scrisoare către rompetrol 
prin care a propus cooperarea 
într-o arie largă de dome-
nii, inclusiv dezvoltarea de 
afaceri pe partea de vânzare 
a carburanţilor în benzinării. 
deocamdată, rompetrol a 
declinat oferta. 

resTAnţe bAncAre

Întârzierile de cel puţin o zi la 
plata creditelor au crescut în 
primele şase luni cu 3,3 miliarde 
de lei, jumătate din restanţe fiind 
înregistrate în Bucureşti. potrivit 
datelor Bnr, restanţele în valută 
au ajuns la contravaloarea a 
10,8 miliarde de lei, iar cele în 
lei – la 8,64 miliarde de lei. după 
Bucureşti, creşteri importante 
ale restanţelor au fost consem-
nate la băncile din timiş, cu 192,9 
milioane lei, Braşov, cu 134,3 
milioane de lei şi satu-mare, cu 
132,7 milioane de lei (g.i.)

Andreea Ulmeanu face exerciţii la sală regulat

Cum să rămâi motivat

1. Stabiliţi-vă clar nişte obiec-
tive şi asiguraţi-vă că ele sunt 
măsurabile. De exemplu, 
formula «Vreau sa fiu în for-
mă» nu spune de fapt nimic. 
Reformulează în «Vreau să 
elimin 2 kilograme până pe 1 
august».
2. În fiecare lună, faceţi-vă 
cate o fotografie şi compa-
raţi-o cu cele din lunile care 
au trecut. 
3. Dacă aveţi o prietenă sau 
prieten care vor să facă exer-
ciţii, formaţi o echipă.  
4. Notaţi scuzele pe care le-aţi 
mai folosit anterior, când aţi 
vrut să vă lăsaţi de exerciţii, 
pentru a nu le mai repeta.
5. Variaţi exerciţiile pe care 
le faceţi.  
6. Amintiţi-vă mereu că 
exerciţiile şi dieta le faceţi 
pentru dumneavoastră, nu 
pentru alţii.
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LILIana IEDu
liliana.iedu@opiniatimisoarei.ro

Părul lung a reprezentat 
întodeauna o sursă de in-
spiraţie romantică pentru 
poeţi şi o dovadă sigură a 
feminintăţii. Dar, uneori, 
o schimbare este bineve-
nită. Părul scurt s-a întors 
în trenduri încă de vara 
aceasta!

Dacă te afli în cumpănă 
şi nu ştii ce coafură să ad-
opţi anul aceasta, înarmea-
ză-te cu curaj şi ia o decizie 
drastică, dar de mare efect: 
tunde-te scurt! 

Nu te mai gândi că părul 
scurt nu e pentru tine. Un 
stilist bun te va sfătui astfel 
încât să faci alegerea corec-
tă, punându-ţi în valoare 
frumuseţea personală. El 
îţi poate arăta cum să-ţi 
“îndulceşti” trăsăturile, în 
cazul în care nu te bucuri 
de o structură osoasă per-
fectă. Părul scurt este sexy, 
chic şi foarte uşor de îngri-
jit. Dacă eşti o femeie foar-
te ocupată, cu părul scurt 
economiseşti foarte mult 
timp şi arăţi şi foarte bine. 
În plus, îţi dă şi o nemaipo-
menită senzaţie de liberta-
te. Nicio altă tunsoare nu 
dovedeşte “puterea femini-
nă” atât de bine cum o face 
părul scurt. 

recomandarea  
specialistului

Dacă eşti băiat trebuie să 
ştii că la mare modă, în vara 
aceasta este creasta, frezele 
punk. Tinerii aleg să se tun-
dă cât mai scurt, însă în vâr-
ful capului îşi lasă o creastă 
pe care fie o „modelează” 
după bunul plac, fie o colo-
rează în roşu sau în culori 
mai îndrăzneţe, cum ar fi 
verde sau albastru.

„Recomand tinerilor ca 
înainte să aleagă o freză, să 
se adreseze unui hairstylist. 
De exemplu, eu recomand 
o freză în funcţie de forma 
capului. Dacă are capul mai 
teşit îi dau o formă un pic 
mai lunguiaţă care să arate 
bine. De regulă discut cu cli-
entul şi, în funcţie de cum 
se îmbracă, în funcţie de lo-

curile pe care le frecventea-
ză, alegem împreună forma 
frizurii”, ne-a declarat Ser-
giu Privistirescu care este 
hairstylist într-un salon de 
coafură din Timişoara.

Dacă eşti mai îndrăzneţ 
din fire, poţi adopta, în 
această vară, coafuri cât se 
poate de îndrăzneţe pentru 
că sunt şi ele în trend. Hair-
stylistul recomandă culori-
le care atrag atenţia, culori 
ţipătoare şi în nuanţe cât 
mai vii.

„Se poartă punkul anul 
acesta, cu creste foarte ro-
şii, poate un albastru foarte 
frumos se mai poartă anul 
acesta. Problema este că 
lumea nu prea adoptă ceea 
ce se poartă. Sunt destul de 
puţini tineri în Timişoara 
care sunt mai extremişti şi 
atunci vin la ţintă şi cer să 
fie tunşi într-un anumit fel 

mai îndrăzneţ, însă se poar-
tă aceste frizuri. Şi frizura 
gen Johnny Bravo se poar-
tă şi chiar este adoptată de 
multă lume, fie de băieţi, 
fie de fete”, ne-a mai decla-
rat Sergiu Privistirescu.

Acesta povesteşte că, de 
asemenea, fetele pot purta 
nuanţe de roşu aprins în 
acest sezon, dar şi părul cât 
mai scurt.

„La fete se poartă părul 
scurt pe care foarte multe îl 
adoptă acuma, la fel şi roş-
catul se poartă foarte mult 
în această vară”, a mai spus 
Sergiu Privistirescu.

Hairstylistul a venit şi 
cu câteva idei pentru peri-
oada de toamnă. El spune 
că toamna aceasta sunt la 
modă culorile în ton cu 

anotimpul şi părul puţin 
mai lung. “De regulă reco-
mand vara frizuri scurte, 
iar iarna, toamna şi primă-
vara recomand părul lăsat 
mai lung”, a mai spus el.

tunsori în funcţie  
de forma corpului

Alege stilul de tăiere şi 
aranjare a părului în func-
ţie de preferinţele tale şi 
forma feţei iar, dacă vrei 
să îţi menţii look-ului tău, 
pune în practică şi idei mai 
exotice.

Părul scurt se potrives-
te aproape oricărei forme 
a feţei, cu excepţia celei 
rotunde. Femeile cu faţa 
rotundă arată, în general 
mult mai bine cu părul tă-
iat scurt, sub linia bărbiei. 
Tunsorile tip bob pe faţa 
rotundă tind să arate ca o 
cască. Iar cum efectul dorit 
este de fapt alungirea feţei 
este bine, spun stiliştii, să 
îţi păstrezi părul lung şi 
drept.

Părul scurt atrage aten-
ţia asupra gâtului şi maxi-
larului. Deci, dacă ai gâtul 
scurt, o bărbie dublă sau 
umerii laţi, ai putea să iei 
în considerare să îţi tunzi 
părul până deasupra clavi-
culei.

Dacă eşti creaţă ar tre-
bui să te gândeşti bine 
înainte de a te decide să te 
tunzi scurt. Aceasta pentru 
că părul creţ tinde să stea 
zburlit atunci când este 
scurt. Unii stilişti consideră 
că un păr creţ nu ar trebui 
niciodată scurtat mai  mult 
de linia bărbiei. Tăierea pă-
rului creţ este o adevarată 
artă, aşa că, alege-ţi stilis-
tul cu mare atenţie dacă 
nu vrei să pleci de la salon 
arătând ca un pudel.

Părul subţire arată mult 
mai bine tuns scurt. Acest 
tip de păr nu are suficient 
volum când este lăsat să 
crească lung. Dacă ai părul 
subţire, o tunsoare scurtă 
cu siguranţă că ţi s-ar po-
trivi de minune. Cu toate 
acestea, ai grijă ca stilistul 
să nu ţi-l fileze prea mult, 
pentru că astfel părul tău 
nu va mai avea nicio şansă 

Anul acesta 
se poartă 
părul scurt!
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ToTuL DEsPRE ECHIPa Ta
www.fortaviola.ro să capete volum şi va sta li-

pit de cap. Încearcă, de ase-
menea, să păstrezi o lungi-
me constantă a şuviţelor de 
păr pe cât mai mult posibil.

Dacă vrei să îţi scoţi în 
evidenţă ochii şi pomeţii, 
fii curajoasă şi încearcă 
stilul „scurt” al Victoriei 
Beckham. De reţinut că 
este o tunsoare potrivită fe-
ţei ovale, şi nu celei rotun-
de. Exploatează la maxim 
părul scurt folosind şi acce-
sorii. Bentiţele elegante şi 
agrafele strălucitoare arată 
uimitor când le combini cu 
look-ul tău!

Cum încerci  
frizuri scurte?

Pe internet, în primul 
rând sunt fel de fel de site-
uri care, cu o simplă poză 
postată acolo, te ajută să îţi 
poţi alege atât frizura potri-
vită, cât şi culoarea părului 
pe care o doreşti. O altă idee 
este una mai clasică. În faţa 
unui panou întunecat, dacă 
eşti blondă, sau iluminat, 
dacă eşti brunetă, fă-ţi o fo-
tografie. Începe apoi să tai 
efectiv din poză ca să vezi 
cum ţi-ar sta cu părul scurt. 
Încearcă să tai gradual ast-
fel încât să poţi verifica  
mai multe dimensiuni.

Părul scurt se poartă  
la femei încă de la  
începutul secolului XX

Moda părului scurt a 
început în anul 1920, pe-
rioadă în care bobul su-
per elegant, cu volum de 
invidiat, se găsea la loc de 
cinste. Cea care a revoluţi-
onat acest stil a fost actri-
ţa rebelă Twiggy. Atunci, 
ea a încurajat milioane de 
femei să se tundă scurt, 
văzând acest fapt ca pe o 
dovadă a independenţei şi 
eliberării femeii de sub ju-
gul civilizaţiei patriarha-
le. Şi astăzi, multe vedete 
de la Hollywood optează 
pentru o tunsoare cât mai 
scurtă, evidenţiind etape-
le carierei prin care trec.

De-a lungul timpului, 
multe alte celebrităţi au 
ales să-şi taie părul, urmă-
rind obţinerea unui efect 
de proporţii asupra publi-
cului şi a fanilor. Linda 
Evanghelista, Courtney 
Cox sau Halle Berry sunt 
doar câteva dintre actri-
ţele ori modelele cu re-
nume internaţional care 
au propovăduit acest stil. 
Renaşterea modei păru-
lui scurt a cunoscut pri-
mul pas de mare efect în 
persoana supermodelului 
Agyness Deyn, care a ales 
un blond platinat ce nu 
putea trece neobservat. 
Din momentul în care s-a 
afişat cu noul ei look, ca-
riera sa a cunoscut un salt 
surprinzător. Mai mult, 
majoritatea revistelor din 
ziua de azi pun accentul 
pe acest stil rebel şi plin 
de aplomb.

Dacă vrei să îţi scoţi 
în evidenţă ochii şi 
pomeţii, încearcă 
stilul „scurt” al 
Victoriei Beckham. 
De reţinut că este o 
tunsoare potrivită 
feţei ovale.

n Culorile îndrăzneţe sunt şi ele la modă 
şi în ton cu anotimpul cald

Recomand tinerilor 
ca înainte să aleagă o 
freză, să se adreseze 
unui hairstylist.

 sergiu Privistirescu
hairstylist in Timişoara

Tinerii, fete şi băieţi, preferă în această    vară frizurile îndrăzneţe, cu creastă sau stil Johny bravo
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mIoDRag HojDa
miodrag.hojda@opiniatimisoarei.ro

Ne aflăm în toiul verii, iar 
căldurile ridicate provoacă pro-
bleme multor persoane. Este 
vorba despre cele care suferă 
de diabet sau obezitate, dar şi 
de alte grupuri. Ameţelile sau 
durerile de cap ne avertizează 
că avem fie o tensiune scăzută 
sau, dimpotrivă, una ridicată.   
„Tensiunea optimă este 120 cu 
80. Valorile tensiunii normale 
variază undeva între 90-140 
cea mare şi 60-90 cea mică“, ne 
spune Dan Gaiţă, medic cardi-
olog timişorean. 

Nu are importanţă dacă 
este vară sau este iarnă, pro-
blemele provocate de tensiune 
sunt aceleaşi. Oboseala, stresul 
de la serviciu şi de acasă, ali-
mentaţia nesănătoasă, seden-
tarismul, precum şi obiceiurile 
nepotrivite pot conduce la o 
tensiune prea ridicată. 

„E foarte important ca, 
atunci când apar simptome, 
persoana în cauză să meargă 
la medicul de familie sau la 

medicul curant. Dacă acesta îi 
prescrie un tratament să-l ur-
meze întocmai“, ne sfătuieşte 
Dan Gaiţă. El adaugă faptul că 
un control al tensiunii arteri-
ale este indicat la fiecare şase 
luni pentru persoanele care nu 
au probleme cu tensiunea. 

Cele mai frecvente simp-
tome ale hipotensiunii sunt 
ameţelile, tulburările de echi-
libru, transpiraţia, senzaţia de 

leşin sau leşinul. O persoană 
care depune efort fizic susţi-
nut va avea o tensiune mai 
mică decât cea care face efort. 
Tensiunea arterială scăzută, 
mai ales la o persoană tânără şi 
sănătoasă, nu este un motiv de 
panică, dar trebuie aflat moti-
vul. De obicei, tensiunea scade 
în caz de deshidratare, situaţie 
des întâlnită mai ales în lunile 
de vară.

Hipertensiunea arterială 
este mai răspândită decât 
hipotensiunea. Durerile de 
cap, ameţelile, zgomotul în 
urechi, durerile în piept, sân-
gerările nazale sunt câteva 
dintre simptomele tensiunii 
ridicate. Un risc mare de ac-
cident vascular îl au pacienţii 
hipertensivi obezi, sedentari, 
fumători, alcoolici, cu valori 
crescute ale colesterolului şi 
cei care au un istoric familial 
de hipertensiune sau de boli 
de inimă. În acest caz, spar-
gerea unui vas survine după 
ce artera a fost slăbită de-a 
lungul timpului. Diabeticii, 
persoanele cu colesterolul 
crescut, cele sedentare sunt 
predispuse accidentelor vas-
culare. Din această cauză, 
vizitele la medic au rolul de 
a preveni astfel de incidente.
„Foarte importantă este miş-
carea. Fiecare kilogram în plus 
conduce la creşterea tensiunii. 
30 de minute de efort fizic zil-
nic reduce riscul hipertensiu-
nii“, avertizează Dan Gaiţă.

10 interViu

gHEoRgHE ILaş
gheorghe.ilas@opiniatimisoarei.ro

Domnule Şerban Tismă-
nariu, de ce aţi decis să 
emigraţi în Canada şi nu aţi 
rămas să puneţi umărul la 
construirea capitalismului 
din România?  

Ştiţi de ce? Pentru că în 
România nu puteam să mă 
realizez ca şi profesionist. 
Terminasem Facultatea de 
Drept şi lucram ca jurist la 
o întreprindere din Bucu-
reşti. Nu întrevedeam nici o 
posibilitate de ascensiune în 
plan profesional, în condiţii-
le în care aceste posturi erau 
controlate de partid. Nu 
spun că am fost un dizident, 
dar nici nu am murit de 
dragul comuniştilor. Mi-am 
depus cererea de emigrare 
înainte de revoluţie, mai cu 
seamă că mama era deja în 
Canada, şi mi s-a aprobat cu 
titlu de reîntregire a famili-
ei. Ţin minte că am părăsit 
România în ziua de 13 iu-
nie 1990, înainte ca minerii 
să năvălească cu bâtele în 
Bucureşti. Nu ştiam ce s-a 
întâmplat. În momentul în 
care am făcut o escală pe ae-
roportul din New-York, am 
văzut la televizor cum mine-
rii loveau femei însărcinate 
şi copii, de-a valma, şi am 
fost de-a dreptul oripilat. În 
acele zile, cred, s-a pierdut 
bruma de credibilitate pe 
care o câştigasem în ochii 
occidentalilor la revoluţie...

În acele zile v-a fost ruşine 
că sunteţi român? 

Nici vorbă! M-a încercat 
doar un sentiment de nepu-
ţinţă în faţa acelor barbarii, 
care aruncaseră, din nou, 
România în neantul lumii 
a treia. Întotdeauna am fost 
mândru de calitatea mea de 
român. De altfel, la câteva 
luni de la sosirea în Canada, 
în preajma Crăciunului, am 
fost invitat la o emisiune la 
un mare post TV din Mon-
treal şi am mers îmbrăcat 
în port naţional – ie şi cu-
rea lată. Nu am avut şi iţari, 
însă efectul a fost deosebit. 
Să ştiţi că în Canada, care 
este o ţară eminamente de 
emigraţie, dă foarte prost să 
vorbeşti urât de ţara ta de 
baştină. Există prejudecata 
că, aşa cum vorbeşti despre 
ţara din care ai emigrat, aşa 
vei vorbi şi despre ţara de 
adopţie...

Cum aţi caracteriza cola-
borarea dvs. cu autorităţile 
canadiene din domeniul 
imigraţiei? Nu sunteţi 
discriminat în raport cu 
specialiştii de dincolo de 
ocean? 

Sunt membru al Baroului 
Montreal, specializat în imi-
grare în funcţie de zonele de 
provenienţă a imigranţilor, 
de categoriile profesiona-
le, precum şi de provincia 
de destinaţie din Canada. 
Fiind membru al Asociaţi-
ei avocaţilor specializaţi în 
imigraţie, beneficiez de o 
înţelegere scrisă cu Minis-

terul Imigraţiei, care face 
ca procedurile şi termene-
le de tratare a dosarelor de 
către ofiţerii de imigraţie să 
fie prestabilite şi mult mai 
scurte. Conform înţelege-
rii, avem căi de atac admi-
nistrative specifice în cazul 
unui refuz de certificat de 
selecţie, la nivelul şefului 
de delegaţie, apoi la Direcţia 
pentru misiuni în străinăta-
te a Ministerului Imigraţiei. 
Mai nou, legislaţia federală 
a Canadei în domeniul emi-
graţiei interzice acordarea 
de asistenţă profesională de 
către persoane care nu sunt 
acreditate, fie de Societatea 
canadiană a consultanţilor 
de imigraţie, care operează 
la nivel federal, fie de un 
barou canadian de avocaţi, 
care operează la nivel pro-
vincial.

 
Ce condiţii trebuie să 
îndeplinească un cetăţean 
român pentru a i se apoba 
emigrarea în Canada? 

Un cetăţean român, sau 
un străin, să zicem, poate fi 
un candidat admisibil, con-
form politicii de imigrare 
canadiene, dacă are cel puţin 
un an de experienţă într-o 
meserie, o profesie sau un 
talent necesar pe piaţa mun-
cii din Canada. Această expe-
rienţă nu poate fi obţinută 
printr-un program şcolar sau 
o ucenicie. Criteriile de selec-

ţie, valabile din iunie 2002, 
sunt educaţia, experienţa de 
lucru şi posibilitatea de a tre-
ce cu uşurinţă de examenele 
pentru obţinerea licenţelor 
sau permiselor profesionale, 
un post deja aranjat, vârsta, 
cunoaşterea limbii franceze 
sau engleze, personalitatea. 
În funcţie de îndeplinirea 
acestor condiţii, un cetăţean 
străin poate primi statutul 
de rezident permanent, nu 
înainte de a trece un exa-
men medical şi ancheta de 
securitate. Orice informaţie 
falsă riscă să atragă respin-
gerea dosarului. În ultimii 20 
de ani, în Canada au emigrat 
aproximativ 40.000 de ro-
mâni. La ora actuală, comu-
nitatea românilor din Cana-
da numără peste 200.000 de 
persoane.

De ce-i ajutaţi pe români să 
plece din ţară, în loc să le 
spuneţi că-şi pot construi 
un viitor şi acasă? Pentru 
bani sau pentru glorie 
profesională? 

Este o întrebare cu un 
echivoc de-a dreptul retoric, 
dacă pot să mă exprim aşa... 
Sigur, în profesia noastră 
totul costă, însă există şi o 
latură a interesului nemate-
rial, profesional. Am colabo-
ratori în mai multe ţări din 
Europa de Est, aşa că misi-
unea mea este mai uşoară 
decât pare la prima vedere. 

La Timişoara colaborez cu 
o avocată din Baroul Timiş. 
De exemplu, la Kiev ştiţi cu 
cine colaborez în procesul 
de instruire a viitorilor emi-
granţi? Cu foşti agenţi KGB, 
daţi afară din structuri, care 
cunosc foarte bine “piaţa” 
celor nemulţumiţi de regi-
mul politic şi care doresc să 
părăsească ţara.

Ce credeţi că mai trebuie 
făcut în România pentru 
a-i convinge pe români să 
rămână în ţară? 

Prima urgenţă a Româ-
niei cred că este eliminarea 
corupţiei, care este exact 
antipodul legii, parazitul 
distrugător al legalităţii. 
Cred că legile româneşti 

sunt prea încâlcite, prea 
complicate, iar normele lor 
de aplicare - şi mai rău. Vă 
mărturisesc că aş vrea ca, în 
domeniul meu, cu experien-
ţa câştigată în străinătate, să 
acord sprijin benevol barou-
rilor din România sau Minis-
terului de Justiţie, pentru 
formarea juriştilor, în sco-
pul servirii cât mai eficiente 
a celor ce recurg la justiţie. 
Astept doar sa fiu solicitat... 
Apoi, ridicarea nivelului de 
trai ar trebui să fie conse-
cinţa schimbării mentalită-
ţii româneşti. Este timpul 
acum, în al doisprezecelea 
ceas, ca românul să fie învă-
ţat să se descurce singur.

Banatul este o zonă bogată, 
în care oamenii o duc mai 
bine decât în restul ţării. 
Consideraţi că aici ar trebui 
să subziste mai puţine 
motive pentru a decide să 
emigrezi?

Nu cred că starea ma-
terială, mai bună sau mai 
proastă, primează în mo-
mentul în care se ia decizia 
emigrării. Am cunoscut bă-
năţeni cu situaţii materiale 
foarte bune care şi-au de-
pus actele de emigrare sau 
chiar oameni care au vân-
dut tot şi au plecat. Cred că 
plecarea definitivă din ţară 
poate fi interpretată ca un 
protest la adresa politice-
nilor, a celor ce iau decizii 

importante pentru viitorul 
poporului român, dar şi ca 
o aspiraţie perfect umană 
spre un trai mai bun, în-
tr-o ţară mai civilizată. Un 
tânăr din Timişoara îmi 
spunea că s-a hotărât ire-
mediabil să plece după ce 
a văzut condiţiile precare 
din spitalul în care era în-
grijit fiul său de doar câte-
va săptămâni. În concluzie, 
şi în Timişoara, ca şi în ce-
lelalte zone ale ţării, emi-
grarea poate fi considerată 
un protest la adresa clasei 
politice! 

 
Cum se vede România de 
dincolo de Ocean?

Canadienii nu ştiu prea 
multe despre noi. Ştiu doar 
de Nadia Comaneci, steaua 
de la Montreal, pe care nu 
o uită. Este simbolul per-
fecţiunii în sport. Despre 
Ceauşescu nu ştiu decât că a 
fost dat jos în ’89 şi că a fost 
omorât repede... Pe de altă 
parte, canadienii îi cunosc 
pe români ca oameni foarte 
muncitori şi serioşi. Sunt în-
treprinderi în care lucrează 
numai români, aduşi din 
aproape în aproape, datori-
tă calităţii primilor angajaţi. 
Cât despre diaspora din Ca-
nada, membrii ei văd Româ-
nia cu multă nostalgie... 

„Emigrarea poate fi 
considerată un protest  
la adresa clasei politice!”

Membru în Baroul Montreal şi în Asociaţia avocaţilor specializaţi în emigraţie din 
Quebec, este unul dintre liderii românilor stabiliţi definitiv în Canada. Colaborea-
ză cu avocaţi din Timişoara în probleme ce-i privesc pe potenţialii emigranţi.

şERban TIsmănaRIu

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

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

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

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

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

www.mvtlog.ro

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Sănătate & FrumuSeŢe

PUBLICITATE

Cum avem grijă să nu urce sau să scadă 
tensiunea arterială în timpul verii
n Mişcarea şi alimentaţia sănătoasă previn apariţia multor boli cardiovasculare

Problemele de sănătate trebuie mereu tratate la medic

Recomandările  
doctorilor
În caz de hipotensiune, 
medicii recomandă: con-
sumul lichidelor, evitarea 
alcoolului şi a grăsimilor 
si consumul de  fructe şi 
legume, de crudităţi.
În caz de hipertensiune ar-
terială, medicii recomandă: 
evitarea căldurii (valabil şi 
pentru hipotensiune) şi a 
efortului fizic, evitarea sării 
de bucătărie (atenţie la 
mezeluri şi conserve), a al-
coolului, cafelei şi fumatu-
lui, precum şi, în măsura în 
care este posibil, evitarea 
stresului.
„Într-o zi, tensiunea variază 
la o persoană de la valori 
foarte mici la valori ridica-
te. oboseală, stres, emoţii… 
E ceva normal“, spune 
medicul cardiolog.

Atunci când apar simp-
tome, persoana în cau-
ză trebuie să meargă la 
medicul de familie sau 
la medicul curant.

 Dan gaiţă
medic cardiolog

Născut în 1956, la 
Reşiţa. După ab-
solvirea Facultăţii 
de Drept a lucrat 
ca jurist la o în-
treprindere din 
capitală. A emigrat 
în Canada în data 
de 13 iunie 1990,  
ziua în care minerii 
au năvălit cu bâtele 
pentru a face “or-
dine” în capitala 
României.
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Competiţiile naţionale 
şi internaţionale şi reputa-
ţia de care se bucură Pala-
tul Copiilor din Timişoara 
îi determină pe elevii de 
la cercurile instituţiei să 
meargă şi în timpul verii 
la activităţile desfăşurate 
aici. Directorul Palatului 
Copiilor Timişoara, Nicolae 
Puşcaşu, spune că cercurile 
care funcţionează în aceas-
tă perioadă au ca finalitate 
concursuri naţionale şi in-
ternaţionale. “Avem mai 
multe cercuri artistice şi 
sportive unde copiii vin şi 
desfăşoară activităţi. Ei se 
pregătesc pentru competiţii 
care vor avea loc în luna au-
gust şi începutul lunii sep-
tembrie”, ne-a spus acesta. 
Cercurile în cadrul cărora 
elevii muncesc serios sunt 
Flores - grup vocal, Torent 
- dans contemporan, Arte 
Plastice şi Hora Timişului 
- folclor. Peste 200 de elevi 
sunt implicaţi în cele patru 
cercuri artistice. Lor li se 
adaugă două grupe sporti-

ve: cea de navomodele şi 
cea de orientare sportivă.  

Participări naţionale  
şi internaţionale 

Cei 30 de tineri de la Gru-
pul vocal Flores se pregătesc 
asiduu pentru festivaluri. 
Festivalul Naţional de Muzi-
că Uşoară de la Vatra Dornei 
a adus multe medalii elevilor 
timişoreni. Flores este multi-
premiat la competiţii naţio-
nale şi internaţionale. După 
concursul din Vatra Dornei, 
Grupul Flores va participa 
la o nouă competiţie, Fes-
tivalul de Muzică Uşoară şi 
Dans Modern “Steluţele Ol-
teniei”, care se va desfăşura 
la Slatina. La acelaşi festival, 
Timişoara va fi reprezentată 
şi de trupa Torent. Elevii îşi 
vor pune în valoare abilită-
ţile de dans modern şi speră 
să se întoarcă în capitala Ba-
natului cu o medalie cât mai 
strălucitoare. Începutul lunii 
septembrie înseamnă urca-
rea pe scenă a Horei Timişu-
lui. Cei 40 de elevi din trupă 
vor concura la Festivalul In-
ternaţional de Folclor “Cătă-
lina” din Iaşi. Dacă elevii de 

la cele trei cercuri artistice se 
pregătesc pentru competiţii 
cu date bine stabilite, apro-
ximativ o sută de elevi timi-
şeni sunt în priză toată vara 
la cercul de Arte Plastice. “Ei 
trebuie să trimită lucrări la 
mai multe concursuri la care 
au fost invitaţi. Cum nu exis-
tă fonduri să participe fizic 
la competiţii, trimitem doar 
lucrările. Aici se întâmplă 
următorul lucru: dacă un an 

nu participi la concurs, anul 
viitor nu mai eşti invitat. Iar 
pentru noi înseamnă mult 
participările pentru că aceş-
ti copii foarte talentaţi aduc 
multe medalii României”, ne 
spune Nicolae Puşcaşu. Elevii 
muncesc la lucrările plastice 
şi sunt îndrumaţi de profe-
sori. Pe lângă cercurile artis-
tice, în scenă, în această vară 
intră şi elevii de la cercurile 
sportive. Trei elevi medaliaţi 

luna trecută la Campionatul 
European de Navomodele 
vor participa şi la Campio-
natul Naţional de Machete, 
de la Constanţa, din luna 
august. Luna septembrie în-
seamnă o nouă competiţie 
importantă: Campionatul 
Mondial din Ungaria, unde 
tinerii timişoreni pornesc 
cu mari şanse să obţină cla-
sarea pe primele trepte ale 
podiumului. Alţi zece elevi 

se pregătesc pentru partici-
parea la Campionatul Naţio-
nal de Orientare Sportivă. În 
luna august, elevii vor merge 
la Baia Mare, în Maramureş, 
unde se vor orienta după 
muşchii copacilor pentru a 
obţine cel mai bun timp şi 
cea mai bună clasare. Palatul 
Copiilor din Timişoara des-
făşoară activităţi cu elevii în 
cadrul celor 42 de cercuri din 
cadrul instituţiei. În anul şco-
lar 2010-2011 au participat la 
activităţi peste 5.400 de elevi 
din Timiş. Înscrierile pentru 
anul viitor au loc din 15 sep-
tembrie, iar activităţile încep 
din 1 octombrie.

CaIus sERaCIn
caius.seracin @opiniatimisoarei.ro

Cu pieţe puţine, dar o 
zonă centrală generoasă, 
Timişoara se poate lăuda 
cu o mulţime de localuri 
cochete, cu terase aerisite, 
împodobite cu flori multi-
colore şi mobilier comod şi 
elegant. Mai ales vara este 
un prilej grozav pentru pa-
troni să-şi primească în spa-
ţii arătoase sau măcar prie-
tenoase clienţii. De-a lungul 
timpului noţiunea de bar a 
suferit tot felul de transfor-
mări în Timişoara. Dacă la 
începutul anilor 90 cei care 
şi-au deschis un local în 
oraş s-au gândit doar să câş-
tige rapid bani fără să pună 
prea mult preţ pe ambient, 
din anii 2000, când şi con-
curenţa s-a ascuţit,  barul s-a 
metamorfozat atât pentru 
clienţi, cât şi pentru patro-
nat, într-un spaţiu în care 
să vrei să te întorci, dacă 
i-ai trecut odată pragul. Fie 
că vine dimineaţa la ora 
8.00 să-şi savureze cafeaua 
sau după 21.00 că s-a certat  
cu nevasta şi vrea să-şi înece 
amarul, ori că pur şi simplu 
doreşte să vadă un meci de 
fotbal sau să stea de poveşti 
cu prietenii, fiecare timişo-
rean are un local preferat 
în oraş. De cele mai multe 
ori se întâmplă ca în cursul 
zilei acest loc să fie unul din 
zona centrală, iar seara să 
se mute într-un spaţiu mai 
retras, mai aproape de casă, 
în cartier. 

În Piaţa unirii îţi etalezi 
laptopul, telefonul  
mobil sau maşina. În  
localurile din cartiere 
nimănui nu-i pasă  
ce conduci

Dimineata se alege cen-
trul şi pentru că fiecare are 
câte o problemă de rezolvat 
sau acolo se găseşte job-ul ori 
e locul de întâlnire cu un po-
tenţial client. Fie că vorbim 
de casieriile celor mai im-
portante reţele de telefonie 
sau ale instituţiilor publice, 
oricine găseşte în centru un 
loc unde, alături de un ziar, 
să-şi savureze relaxat o ca-
fea fierbinte. „Nu vin toată 
ziua. Vin cam de două-trei 
ori pe săptămână pentru că 
aici, în Piaţa Unirii, lucrez. 
Practic, pentru mine terasa 
a devenit un al doilea birou, 
pe lângă cel de la firmă. Aici 
mă întâlnesc cu oameni cu 
care semnez contracte, cu 

oameni care îmi propun afa-
ceri, aici îmi deschid în liniş-
te laptopul fără ca cineva să 
se uite ciudat la mine“, aşa 
îşi caracterizează Florin, un 
timişorean de 33 de ani, te-
rasa din Unirii unde aproape 
zi de zi serveşte un capucino 
şi o apă plată. Ca el sunt cu 
zecile în zona teraselor din 
centru. Faţă de cele de car-
tier, oamenii spun că totul 
e diferit. Şi au dreptate. De 
la arhitectură, la condiţii, 
gradul de confort sau pre-
ţuri, totul diferă. Piaţa Uni-
rii e locul în care dacă ţi-ai 
etalat Ferrariul, Iphone-ul 
sau Ipad-ul nu mai miră pe 
nimeni. E locul în care dacă 
fumezi un trabuc nimeni nu 
te bagă în seamă, dar este 
şi spaţiul în care arareori 
are loc adevărata şuetă cu 
prietenii. Este practic locul 
ideal să-ţi vezi de treburile 
personale sau de afaceri. 
Mai puţin de un schimb de 
intimităţi cu amicul aflat la 
ananghie. Un singur incon-
venient au terasele din zona 
centrală. Din sfert în sfert de 
oră eşti asaltat de copii aga-
sanţi care-ţi cer bani pentru 
o floare sau pentru că sunt 
săraci lipiţi pământului.

la terasele din cartier 
directorul de  
multinaţională e egal  
cu studentul din anul 1… 

În localurile de cartier ni-
meni nu te scoate din sărite, 
pentru că vagabonzii sunt 
rari, iar toţi cei de la mese 
sunt prieteni între ei, rar in-
trând în bar câte o persoană 
pe care să nu o cunoşti. Ba 
mai mult, adeseori se întâm-
plă ca administratorul baru-
lui să vină la masa oaspeţilor 

săi şi să se întreţină minute 
bune cu clienţii pe care îi so-
coteşte deja «de-ai casei».

De exemplu, Tamara şi 
Alex au devenit clienţi fideli 
ai unui bar din Calea Girocu-
lui. Chiar dacă localul nu le 
va oferi niciodată condiţiile 
de lux din centru, sisteme de 
răcire a aerului sau tapiţerie 

nouă pe fiecare scaun, spun 
că nu ar da  pe altceva spa-
ţiul în care se simt ca-n fami-
lie. „Eu cred că totul ţine de 
socializare. Aici suntem ca o 
familie mai mare. După cum 
vedeţi, când intră cineva în 
bar toată lumea îl salută, 
şi invers. Toţi care venim 
aici ne cunoaştem, fiecare 
ştie cu ce se ocupă celălalt, 
chestii pe care nu le vei în-
tâlni niciodată la o terasă 
din Piaţa Unirii“, spune Ta-
mara. Părerea Tamarei este 
împărtăşită chiar şi de unul 
dintre patronii unei terase 
din zona Unirii. „Nu sunt în 
fiecare seară oameni care să 
unească mesele însă atunci 
când sunt întâlniri între foşti 
colegi de liceu, de facultate, 
zile onomastice, nu se sfiesc 
să se dezlănţuie“, spune Alin 
Pălimariuc, patronul unei 
terase din Piaţa Unirii. Dacă 
în zona centrală cea mai 
ieftină bere costă intre 6 şi 
7 lei, iar cea mai ieftină ca-
fea, espresso este 5-6 lei, în 
barurile de cartier berea nu 
depăşeşte preţul de 4 lei, în 
timp ce cafeaua este la un 
preţ accesibil tuturor, adică 
maxim 3 lei. Asta şi pentru 

că pentru un metru pătrat 
închiriat în zona centrală se 
plăteşte triplu ca într-o zonă 
dintr-un cartier timişorean. 
„La mine preţul îl fac clien-
ţii. Principiul preţului pe 
care merg eu este acela că 
fiecare om, că e student în 
anul 1 la facultate, director 
de multinaţională sau pen-
sionar să-şi poată permite 
cafeaua sau berea“, spune 
Violeta Popescu, adminstra-
toarea unui bar din zona Ca-
lea Girocului. În Piaţa Unirii, 
preţul la produse îl face chi-
ria plătită de patroni pentru 
spaţiul în care îşi desfăşoară 
activitatea. „La noi, preţul 
produselor este mai mare 
decât la celelalte baruri din 
zonele de cartier în special 
din cauza chiriei mari din 
Piaţa Unirii“, spune Pălima-
riuc. „Sunt doi francezi, care 
au o terasă în Unirii, care vin 
aproape în fiecare seară la 
noi. Spun că le place pentru 
că aici se simt cu totul altfel 
decât în zona centrală, dato-
rită atmosferei prieteneşti, 
a glumelor care se fac şi a 
intimităţii de care au parte“, 
explică Violeta Popescu. In-
diferent că vorbim de Corso 
sau de vreunul din cartiere, 
pe terasele din Timisoara nu 
se vede criza! Sunt aproape 
pline ochi la orice oră din zi 
sau din noapte. Şi, dincolo 
de motivul pentru care zăbo-
vim în faţa unei cafele, tera-
sele rămân cea mai la înde-
mână variantă să petrecem 
câteva ore, fie bucurându-ne 
de prieteni, fie încheind un 
business ori făcându-ne re-
marcaţi de ceilalţi. 

ComunitateComunitate12 

Etapa tinereţii se împarte 
în mai multe „sub-etape”: 
pubertatea, adolescenţa, 
prima tinereţe. Se spune că 
între 14 şi 16 ani este vârsta 
pubertăţii. La 14 ani primim 
primul act de identitate 
(la purtător). Devenim şi 
parţial răspunzători pentru 
faptele noastre, în faţa legii. 
Copiii se simt importanţi şi 
independenţi cu buletinul de 
identitate în buzunar, chiar 
dacă, peste doi ani, ei nu mai 
seamănă cu cel din poză. Ca-
racteristică vârstei pubertăţii 
este bravada. Dacă INTERIOR 
pudoarea e dominantă, 
adică fetele roşesc interior 
(se ruşinează), iar băieţii 
pălesc interior (se sfiesc), în 
EXTERIOR toţi vor brava, vor 
afişa indolenţa, obrăznicia 
şi lipsa de colaborare. Sunt 
anii... ingraţi (!)... ne simţim 
copii pe dinăuntru, dar pe 
dinafară avem corp de băr-
bat sau femeie! Între 16 şi 18 
ani este vârsta adolescenţei. 
Este perioada poate cea mai 
frumoasă: romantică, avân-
tata şi plină de speranţă. La 
această vârstă fetele sunt 
orientate spre spiritual, iar 
băieţii mai mult spre mate-
rial. Este perioada liceului, 
a primei iubiri mărturisite 
(sau nu) şi, de asemenea, 
este şi perioada dobândirii 
responsabilităţii depline, cea 
a... majoratului. În unele ţări 
vârsta majoratului nu este la 
18 ani, ci la 21. În perioada 
adolescenţei, unii tineri îşi 
încep şi viaţa sexuală. Oare 
putem uita prima... noapte 
magică din viaţa noastră? 
Cum am trăit prima iubire, 
care în miracolul ei pare 
unică şi irepetabilă! Urmă-
toarea etapă este tinereţea.
La vârsta 18-20 ani, ispitirea 
senzorialului (instinct, 
patimă, poftă, tentaţie) este 
maximă. Acum se trăieşte 
cu o poftă ameţitoare de 
viaţă, cu pofte exacerbate şi 
pătimaşe. Acum tensiunea 
dintre fizic şi sufletesc atinge 
cote inimaginabile. Dacă 
tinerii au doar senzaţii pasa-
gere (tentaţii, patimi), atunci 
apare aproape inevitabil şi 
un viciu legat de trup: sex 
excesiv, droguri, alcoolism 
etc. Dacă există şi tensiuni 
exterioare (mediu familial 
viciat sau stres), tânărul nu 
mai poate suporta şi apar 
psihoze, câteodată asociate 
cu tendinţe suicide! Între 18-
21 ani trecem printr-o criză 
de maturitate. Are loc rup-
tura cu trecutul, ruperea de 
casa părintească... indepen-
denţa. La 21 de ani suntem 
realmente maturi, în sensul 
că avem datele, componen-
tele interioare şi exterioare 
mature. Nu şi reacţiile noas-
tre sunt totdeauna mature! 
Ne îndreptăm către etapa 
următoare de şapte ani, 
21-28 de ani, etapa ispitirii 
noastre sufleteşti.

Etapa tinereţii, 
14-21 ani

Coriolan 
Gârboni
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Timişoara localurilor de fiţe 
sau a barurilor de cartier, 
intime şi prietenoase?
n Terasa de familie vs. cea cu vedere la show-room-ul auto în aer liber

n Sute de copii merg zilnic la cercurile care se organizează la instituţia timişoreană

localurile de cartier sunt locul în care, dacă devii client fidel, te simţi ca acasă

Terasele din Piaţa Unirii au devenit adevărate birouri mobile

elevii de la Palatul copiilor reprezintă cu succes Timişoara la competiţiile naţionale şi internaţionale

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Palatul Copiilor n-are vacanţă de vară

PUBLICITATE

CONVOCATOR
NR. 61 / 28.07.2011

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

În baza prevederilor H.G. nr. 1.096 / 2008; Ordinului M.T.I. nr. 17/11.01.2010
Ordinului M.T.I. nr. 655/25.08.2010;

CONVOACĂ:
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor a S.N. Ae-

roportul Internaţional Timişoara – “Traian Vuia” S.A., cu se-
diul în com. Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, jud. Timiş, având nr. 
înmatriculare la ORCT J35/1183/1998, Cod Fiscal RO 11178217,  
în data de 06.09.2011, ora 9:00, la sediul S.N. Aeroportul In-
ternaţional Timişoara – “Traian Vuia” S.A., com. Ghiroda, str.
Aeroport nr. 2, jud. Timiş, cu următoarea ordine de zi:

1.Stabilirea de competenţe pentru Consiliul de Adminis-
traţie al S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – “Traian 
Vuia” S.A. în vederea aprobării încheierii de contracte de 
credit sau leasing pe termen scurt (până la 3 ani) şi ga-
ranţii accesorii ce nu depăşesc 20% din valoarea totală a 
activelor contabile ale societăţii, mai puţin creanţele, din 
respectivul an de exerciţiu financiar. Totodată împuterni-
ceşte pe directorul general, directorul economic şi directo-
rul comercial al Societăţii să semneze contractul de credit 
sau leasing să semneze în numele şi pe seama societăţii, 
în forma şi conţinutul aprobate de consiliul de adminis-
traţie, să semneze, să expedieze şi să primească, în nume-
le şi pe seama Societăţii, toate documentele aferenente 
contractului de credit în legătură cu aceasta, să reprezinte 
societatea în faţa oricăror autorităţi publice, notari pu-
blici, şi a persoanelor fizice în scopul îndeplinirii tuturor 
formalităţilor necesare sau utile pentru încheierea şi per-
fectarea valabilă a contractului de credit sau leasing şi să 
ducă la îndeplinire în numele şi pe seama societăţii, toate 
formalităţile care ar putea fi necesare pentru validitatea 
şi obligativitatea contractului de credit sau leasing faţă de 

Societate, conform art. 14 alin. (7), lit. r din Statutul S.N. 
Aeroportul Internaţional Timişoara – “Traian Vuia” S.A.

2. Stabilirea de competenţe pentru Adunarea Generală a 
Acţionarilor a S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – 
“Traian Vuia” S.A. în vederea aprobării încheierii de con-
tracte de credit sau leasing pe termen scurt (până la 3 ani) 
cu garanţiile accesorii ce depăşesc 20% din valoarea totală 
a activelor contabile ale societăţii, mai puţin creanţele, din 
respectivul an de exerciţiu financiar, de către adunarea 
generală extraordinară a acţionarilor. Totodată împuterni-
ceşte pe directorul general, directorul economic şi directo-
rul comercial al Societăţii să semneze contractul de credit 
să semneze în numele şi pe seama societăţii, în forma şi 
conţinutul aprobate de adunarea generală extraordinară 
a acţionarilor, să semneze, să expedieze şi să primească, 
în numele şi pe seama Societăţii, toate documentele afe-
renente contractului de credit sau leasing în legătură cu 
aceasta, să reprezinte societatea în faţa oricăror autorităţi 
publice, notari publici şi a persoanelor fizice în scopul în-
deplinirii tuturor formalităţilor necesare sau utile pentru 
încheierea şi perfectarea valabilă a contractului de credit 
sau leasing şi să ducă la îndeplinire în numele şi pe seama 
societăţii, toate formalităţile care ar putea fi necesare pen-
tru validitatea şi obligativitatea contractului de credit sau 
leasing faţă de Societate, conform art. 14 alin. (7), lit. r din 
Statutul S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – “Traian 
Vuia” S.A. 

3. Aprobarea contractării unei linii de credit în valoare de 
1,5 milioane de euro cu posiblitatea prelungirii anuale, 

fără a depăşii trei ani de la data primei acordări cu BRD 
GSG destinată cheltuielilor curente. Totodată împuterni-
ceşte directorul general, directorul economic şi directorul 
comercial al Societăţii să semneze contractul de credit; 
să semneze în numele şi pe seama societăţii, în forma şi 
conţinutul aprobate de adunarea generală extraordinară 
a acţionarilor; să semneze, să expedieze şi să primească, 
în numele şi pe seama Societăţii, toate documentele afe-
renente contractului de credit în legătură cu aceasta; să 
reprezinte Societatea în faţa oricăror autorităţi publice, 
notari publici, şi a persoanelor fizice în scopul îndeplini-
rii tuturor formalităţilor necesare sau utile pentru înche-
ierea şi perfectarea valabilă a contractului de credit şi să 
ducă la îndeplinire în numele şi pe seama societăţii, toate 
formalităţiile care ar putea fi necesare pentru validitatea 
şi obligativitatea contractului de credit faţă de Societate, 
conform art. 14 alin. (7), lit. r din Statutul S.N. Aeroportul 
Internaţional Timişoara – “Traian Vuia” S.A.- Nota 11.139-
29.06.2011.

4. Împuternicirea domnului Sămărtinean Cornel Mircea, 
în calitate de Preşedinte al Adunării Generale a Acţiona-
rilor, de a semna procesul-verbal al şedinţei şi hotărârile 
A.G.A. potrivit art.131 alin.(1) din Legea nr. 31/1990 a soci-
etăţilor comerciale, completată şi modificată, în vederea 
înregistrării hotărârilor A.G.A. la Oficiul Registrului Co-
merţului.

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

Vara, elevii se pregă-
tesc pentru competi-
ţii care vor avea loc în 
luna august.

 nicolae Puşcaşu
director Palatul Copiilor

Sunt doi francezi, 
care au o terasă în 
Unirii, care vin aproa-
pe în fiecare seară la 
noi. Spun că le place 
pentru că aici se simt 
altfel decât în zona 
centrală, datorită at-
mosferei prieteneşti.

violeta Popescu
adminstratoare bar
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filme party expo

www.FortaViola.rotimP liBer

O luăm de la început. Suntem 
în grafic. De fiecare dată. Nu 
am terminat preliminariile 
europene şi ne punem din nou 
pe treabă pentru ceea ce va 
urma. Cu antrenor reeşapat şi 
cu o echipă de circumstanţă. 
Alta nu avem. Trebuie să recu-
nosc că Piţi, în contextul actual, 
rămâne singura soluţie. Asta 
pentru că federalii nu trec de 
mijlocul terenului. Cu Olanda 
suntem chiar acasă. Ar trebui 
să împărţim patul şi bucătăria. 
De ce nu facem un campionat 
împreună? Ce fain ar fi să îl 
văd pe Gigi preşedinte la Ajax! 
Nu? Şi atunci calificarea este 
asigurată.
Pe unde se află ţara asta 
fotbalistică numită Andora? 
Se scrie cumva cu doi de rr? 
Nu de alta dar s-ar putea să 
devenim rârâiţi după primul 
meci cu băieţii ăştia care au 
meserii îndoielnice. A mai păţit 
Dinamo un pocinog cu nişte 
pescari de ocazie. Băieţii de 
la Varazdin sunt oricum mai 
spălaţi... de ape. Stau şi mă 
întreb unde au reuşit andorezii 
să construiască magnificul 
stadion care va găzdui partida 
cu gaşca... mutuală? Cred că 
se află în spatele blocului H din 
aleea centrală. Unica stradă. 
Intrăm acolo cu paşaport? Dacă 
depăşim centrul terenului ne 
fluieră vameşul? Posibil... dacă 
tragem pe nas şi aducem ţigări 
de la Stamora. Totul este să nu 
ne oprească băieţii ăia cu să-
biuţe de la Deta. Ne scoatem...
vorbeşte Mutu cu ei.
Mai avem parte şi de Estonia.
Cică facem toate punctele şi cu 
ex-şii din fosta uniune. Probabil 
şi chiar posibil. Nu este însă 
suficient. O să fim însă foarte 
tari! Ungurii nici măcar nu con-
tează. Asta pentru că îi tarează 
chestia cu Ardealul. Mircea 
Sandu a anunţat deja că meciul 
cu vecinii se va juca, evident, 
pe arena naţională. Chestie 
de logică. Mitică, un apropiat 
a lui Vadim, ştie că românul, 
care este frate cu codrul, stă cu 
paloşul de veghe. Aşa că mai 
avem şase puncte.
Cu turcii avem tradiţie. Otră-
vim fântânile. Dăm foc la tot 
ce le iese în cale. Avem însă 
probleme cu smoala pentru 
că am cam consumat din ea 
la autostrăzi. Poate le arun-
căm altceva în cap. Trebuie să 
ne gândim serios la chestia 
asta! Dacă ne iese mai 
adunăm alte şase puncte. 
Revin la Olanda? Ufff! Eu zic, 
măi Sandule, să băgăm nişte 
cârtiţe în digurile alea ca să 
vadă ăia ce înseamnă o in-
undaţie adevărată. Ce facem 
totuşi cu atâtea puncte?

Grupa D

Viorel  
Screciu
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cineMA ciTy
Pinguinii domnului Popper: Vineri - 
miercuri - 13:00, 15:00     

omu’ de la Zoo: Vineri - miercuri - 
13:30, 15:40, 17:50, 20:00, 22:10       

Winnie de pluş: Vineri - miercuri - 13:40, 
15:10, 16:40, 18:10  

Maşini 2: Vineri - miercuri - 14:00, 16:10, 
18:20, 20:30, 22:40    

căpitanul America: Primul Răzbunător 
Vineri - miercuri - 14:30, 17:00, 19:30, 
22:00   

super 8: Vineri - miercuri - 14:40,  17:00, 
19:20, 21:40    

Green lantern 3D: Vineri - miercuri - 
15:10, 20:10, 22:30    

Profă rea, dar buuună: Vineri - miercuri 
- 17:00, 19:00, 21:00, 23:00      

Harry Potter şi Talismanele Morţii: 
Partea 2 Vineri - miercuri - 17:30  

Marea Mahmureală 2: Vineri - miercuri 
- 19:40, 21:50

Joi, 4 AUGUsT
Daos club: Groove Salad
Pantheon: Latin Fever Party
river Deck: Grimus
lemon club: Concert Zvezda Granda Darko Filipovic
Play lounge & club: Hey After The Ride
Art club 700: Tematik Party

Vineri 5 AUGUsT
Daos club: Lo-Fly Party
club no name: Weekend CHILL
Play: Friday Night Hip Hop with DJ Tha Vi
life!Pub: Super Karaoke Party
club 30: Girls Weekend’s

sâMbăTă 6 AUGUsT
club no name: Weekend CHILL
Dublin express Pub: Saturday Night Fever
club Art 700: Saturday Night Madness
club 30: Girls Weekend’s
Daos: Retro Party
Jaxx Pub: Tequila Party

DUMinică 7 AUGUsT
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

Aşa s-ar putea striga 
unul pe celălalt alb-viole-
ţii care au plecat de la Ti-
mişoara după încheierea 
sezonului. Începând cu 
Helder Da Silva şi Nikola 
Ignjatijevici cărora le-au 
expirat împrumuturile şi 
conducerea nu a mai găsit 
banii necesari să-i mai ţină 
şi încheind cu Ionuţ Matei 
care a fost împrumutat la 
Voinţa Sibiu, rând pe rând 
nu mai puţin de 14  jucă-
tori au predat la magazie 
echipamentul alb-violet. 

Echipa care a plecat 
de la Poli: Taborda - Hel-
der, Burcă, Krejci, Ign-
jatijevici - Postolache, 
Alexa, Cisovsky, Zicu, 
Magera 

Au urmat Bourceanu, 
Ghionea, Nikolici şi Matei 
astfel că, în numai câteva 
săptămâni, de la ultimul 
fluier al sezonului, lotul 
Politehnicii Timişoara ara-
tă cu totul altfel. Din păca-
te, decimat de plecări, în-
cearcă să-şi tragă sufletul 
şi să meargă mai departe. 
“Sunt toţi frământaţi de 
probleme, nervoşi, cu greu 
mai pot fi motivaţi să pună 
osul la antrenamente”, de-
clară persoane din antura-
jul jucătorilor. Au efectuat 
deja două cantonamente, 
sunt cu bateriile încărcate, 
lucru susţinut şi de Dusan 
Uhrin jr. la vremea respec-
tivă, iar acum conducerea 
i-a dus pe alb-violeţi în cel 
de-al treilea stagiu de pre-
gătire pentru a-i mai scoa-
te din rutina antrenamen-
telor de acasă şi a încerca 
remotivarea lor. “Jucăto-
rii au efectuat pregătirea 
de vară ca şi cum echipa 
urma să evolueze în Liga I, 
de aceea ce fac ei acum e 
deja un uşor risc de decon-
centrare”, afirmă o persoa-
nă din stafful medical al 
bănăţenilor. Revenind la 
exodul fotbaliştilor de la 
Timişoara acesta a fost în 
principal cauzat de con-

traperformanţă din finalul 
sezonului şi anume retro-
gradarea. Cu un lot evaluat 
la peste 35 de milioane de 
euro, conform transfer-
markt.de, alb-violeţii visau 
la grupele Champions Lea-
gue. Iată jucătorii care au 
fost atât de aproape de cu-
pele europene. 

Echipa din meciul 
cu Dinamo (sezonul 
2010-2011): Costel Pan-
tilimon, Srdjan Luchin, 
Marijan Cisovsky, Sorin 
Ghionea, Laszlo Sepsi, 
Iulian Tameş (Lukas Ma-
gera), Ovidiu Burcă, Ale-
xandru Bourceanu, Ni-
kola Ignjatijevici, Ştefan 
Nikolici (Mircea Axente), 
Dorin Goga (Ianis Zicu).

Plecările pe bandă ru-
lantă nu i-au pus în încur-
cătură pe conducătorii de 
la Timişoara, poate doar 
pe autorităţi şi suporteri. 
Dacă sezonul ar începe 

astăzi cam aşa ar arată un 
prim unsprezece al Poli-
tehnicii. 

Echipa din liga a 
două ACUM (sezonul 
2011-2012): Costel Pan-
tilimon - Srdjan Luchin, 
Ioan Mera, Cristian Scu-
taru, Laszlo Sepsi, Alex 
Curtean, Iulian Tameş, 
Rafael Rocha, Dorin 
Goga, Mircea Axente, 
Tossaint Ricketts 

Având în vedere că 
până la debutul noului se-
zon în liga a doua mai sunt 
două săptămâni şi jumăta-
te, iar în lotul echipei de 
pe Bega mai sunt jucători 
care pe de o parte vor să 
plece, iar pe de altă parte 
clubul trebuie să-i vândă 
pentru că au contracte im-
portante din punct de ve-
dere financiar, e aproape 
sigur că lotul va mai suferi 
modificări. Nu e de negli-
jat nici faptul că FC Vaslui 
va începe cumpărăturile 
după 10 septembrie când 
îi expiră interdicţia de doi 
ani de zile referitoare la 
transferurile de jucători. 
Moldovenii şi-au exprimat 
intenţia de-ai transfera pe 
Goga şi Sepsi în timp ce 
Luchin şi Pantilimon vor 
pleca spre alte zări. Primul 
este dorit de vreo trei ani 
de Dinamo în timp ce por-
tarul naţionalei are varian-

tele Italia şi Spania. Nu tre-
buie neglijat nici aspectul 
financiar, lucru foarte sen-
sibil în tabăra lui Marian 
Iancu. Ce s-a încasat până 
acum a fost reţinut de stat 
pentru acoperirea restan-
ţelor iar ce se mai adună 
de acum înainte cam tot 
acolo ajunge având în ve-
dere găurile importante 
din contabilitatea Politeh-
nicii. 

Echipa din liga a 
doua DUPĂ EVENTUA-
LELE PLECĂRI (sezonul 
2011-2012): Serghei Le-
pmets, Florin Sandu, 
Ioan Mera, Cristian Scu-
taru, Alexandru Dudaş, 
Alex Curtean, Iulian 
Tameş, Artur Pătraş, 
Mircea Axente, Tossaint 
Ricketts, Alex Zăgrean.

„Am fost (aproape) 16…”iulius Mall: Expoziţie fotografică Zidul Berlinului - o 
graniţă in inima Germaniei. Expoziţia poate fi vizitată 
în perioada în perioada 4 august – 3 septembrie 2011.

Galeria Jecza: Expoziţia artistului Ioan Augustin Pop, 
Arheologii industriale. Expoziţia va rămâne deschisă  
până în 20 septembrie 2011. Program de vizitare: 
marţi - vineri 17-21; sâmbătă - duminică 10-14, sau 
prin programare telefonică la numărul 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. 

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

transformers 3

Adaptarea cinematogra-
fică a ro

horoscop
BerBec
O săptămână destul de complicată, cu 
trei evenimente astrale! Marte, planeta 
care vă guvernează, intră în Rac şi se află 
acolo până în 19 septembrie. Este un 
tranzit extrem de important ce atinge 
zona căminului, a relaţiilor personale 
dar şi a siguranţei şi stabilităţii din viaţa 
voastră. Alt eveniment important este 
retrogradarea lui Mercur din 2 august iar 
până la finalul săptămânii, rămâne retro-
grad în spaţiul muncii, în Fecioară. Este 
un aspect important, pentru că nuanţea-
ză relaţiile voastre de colaborare şi felul 
în care vă simţiţi la locul de muncă, dar 
şi proiectele în domeniul profesional. 
Alt aspect important, conjuncţia Soare-
Venus, extrem de binefăcătoare pe harta 
voastră, plasată în zona entuziasmului, 
dar şi a libertăţii de expresie. Este o con-
juncţie ce vă oferă în această săptămână 
multă imaginaţie, dar şi curajul de a face 
ce simţiţi, chiar în acest context astral 
destul de tensionat.  

taur
O săptămână destul de complicată, cu 
multe aspecte astrale care se produc 
simultan. Venus, planeta care vă guver-
nează, este însoţită de Soare şi acesta ar 
fi un aspect benefic pentru toate zodiile. 
În cazul vostru, conjuncţia Venus-Soare 
este aşezată în zona căminului, a vieţii 
personale, a legăturilor de familie, a 
confortului. De altfel, această conjuncţie 
vă protejează căminul şi casă: indiferent 
ce probleme aţi avut, indiferent ce 
schimbări vroiaţi să faceţi, aveţi ocazia 
acum să le abordaţi corect, cu calm, cu 
linişte şi cu încredere că lucrurile se vor 
rezolva. S-ar putea, în mod neaşteptat, 
ca o persoană din cămin, dar mai înde-
părtată, pe care nu aţi frecventat-o, să vă 
sară în ajutor. Pe de altă parte, Marte se 
instalează în Rac până în 19 septembrie 
activând zona actelor oficiale, a con-
tactelor cu funcţionari. Este un aspect 
belicos pentru mulţi dintre voi, semn că 
dacă aţi avut hărţuiri, sâcâieli cu oficiali, 

cu persoane ce au reprezentat instituţii, 
care aplică legea, din momentul acesta 
Marte vă îndeamnă să fiţi un pic mai 
insistenţi, mai gălăgioşi, să luptaţi pen-
tru drepturile voastre cu instrumentele 
oficiale sau legale acceptate, dar să nu 
vă lăsaţi frânaţi, amânaţi, să nu mai 
acceptaţi pierderi de timp şi de energie 
astfel încât să vă întârziaţi activităţile.   

Gemeni
Mercur, planeta care vă guvernează, 
retrogradează din această săptămână! 
Această retrogradare a lui Mercur, 
bine aspectată în această săptămână, 
vă poate ajuta să regândiţi elemente 
importante din viaţa voastră personală, 
obiceiuri de viaţă, care este relaţia cu 
membrii familiei, cum vă simţiţi în casa 
în care trăiţi, ce trebuie schimbat, mode-
lat la voi sau în mediul vostru, pentru a 
vă simţi mai bine. Pot fi două planuri ale 
acestor schimbări, pe de o parte la voi - 
care este atitudinea cea mai constructivă 
pentru a crea un ambient plăcut şi 
constructiv, în familie, în casă. Pe de 
altă parte, ce elemente din exteriorul 
vostru puteţi schimba, de la redecorare 
până la anumite relaţii şi legături, astfel 
încât relaţiile şi mediul intim să fie mai 
frumoase, mai constructive şi chiar mai 
sănătoase. Un alt aspect important 
este intrarea lui Marte în Rac, în zona 
banilor. Este un element de zgârcenie, 
de acţiune, dar în acelaşi timp este şi 
un element de ambiţie profesională sau 
ambiţie în muncă.  

rac
Un eveniment astral extraordinar de 
important al acestei săptămâni este 
intrarea lui Marte în zodia voastră, lucru 
ce se întâmplă o dată la doi ani. Între 3 
august şi 19 septembrie astrul vă va tra-
versa zodia. Este o perioadă în care aveţi 
toate şansele să vă simţiţi mai energici 
sau mai ambiţioşi, mai dinamizati, mai 
bine motivaţi pentru ce vreţi să faceţi. 
Totul este ca ce vreţi să faceţi să fie 

corect pentru voi şi nu ca rezultat al unei 
ambiţii oarbe. La început de săptămână, 
aspectul pe care Marte îl formează cu 
Neptun, vorbeşte de faptul că gesturile 
voastre sunt într-adevăr alimentate de 
cele mai înalte vise, de cele mai morale 
aspiraţii, de sufletul vostru, de dorinţa 
de bine, de pace, de înţelepciune. Lucrul 
acesta vă poate face ca în legătură cu 
anumite relaţii, anumite colaborări, 
felul în care munciţi, felul în care vă 
câştigaţi banii să ducă la o modelare, la 
o schimbare de atitudine. Acolo unde nu 
aţi fost suficient de motivate, să căpătaţi, 
brusc, motivarea profesională. Acolo 
unde aţi considerat că este chemarea 
voastră, să stai un pic pe loc şi să vedeţi 
dacă într-adevăr lucrurile pe care vroiaţi 
să le obţineţi sunt benefice pentru voi 
sau sunt doar ambiţii deşarte. 

leu
Aspectul benefic al acestei săptămâni 
este dat de conjuncţia Venus-Soare din 
zodia voastră. Această conjuncţie vă 
conferă farmec, şarm, vă ajută să fiţi o 
prezenţă plăcută, vă dă intuiţie mai ales 
în relaţiile umane. Un aspect important 
care se formează în această săptămâna 
este intrarea lui Marte în Rac, ce ţine 
până în 19 septembrie. Pentru voi, 
este un aspect de slăbiciune, de care 
e bine să ştiţi să profitaţi. Marte nu vă 
îndeamnă să ieşiţi în evidenţă decât prin 
farmec, prin gentileţe, prin afabilitate. 
Este momentul să le faceţi loc celorlalţi 
să se manifeste, să arate ce pot face, cât 
sunt de buni şi poate n-ar strica uneori 
să-i susţineţi, să-i lăudaţi şi chiar să le 
permiteţi să strălucească. În felul acesta 
şi afacerile voastre vor merge mai bine.   

fecioara
Planeta care vă guvernează, Mercur, 
intră în retrogradare din această săptă-
mâna chiar în zodia voastră, semn că în 
această perioadă planeta vă dă şansa de 
a vă regândi planuri pe termen lung, dar 
şi modul în care vă comportaţi, pe ce pu-

neţi accentul în viaţă, cum vă proiectaţi 
diverse planuri, proiecte sau evoluţia şi 
realizarea voastră. Mercur vorbeşte de 
gândire, de introspecţie şi de autoana-
liză. Fiind retrograd în acest moment, 
vă ajută să vedeţi care sunt calităţile 
voastre pe care trebuie să vă sprijiniţi şi 
care sunt slăbiciunile şi defectele pe care 
trebuie să le cunoaşteţi foarte bine şi 
să le educaţi. În acelaşi timp planuri pe 
termen lung pot fi acum ajustate, pentru 
că sunt reanalizate. Mercur retrograd vă 
invită să fiţi un pic mai atenţi la tot ce 
înseamnă acte oficiale, demersuri oficia-
le, să vă documentaţi cu privire la o lege 
cu care vreţi să lucraţi şi poate aspectele 
economice să fie mai clare pentru voi.  

Balanţă
Planeta care vă guvernează, Venus, 
este în conjuncţie cu Soarele, în zona 
prietenilor. S-ar putea ca mulţi dintre 
voi să aveţi mai mult chef de distracţie 
sau prietenii să tragă de voi şi să vă 
invite în tot felul de locuri şi în felul 
acesta să existe o serie de deconectări 
sau de distrageri. Contextul este destul 
de tensionat, pentru că Marte intră în 
zona carierei. Aici se instalează din doi 
în doi ani, deci este un tranzit foarte 
valoros, de care trebuie să profitaţi din 
plin între 3 august şi 19 septembrie, cât 
stă în zona carierei. Marte vorbeşte de 
voinţă dar şi de luptă. Poate vorbi de o 
perioadă în care menţinerea unei funcţii, 
unui post, a autorităţii, a credibilităţii se 
face cu ceva efort.

scorpion
Din fericire şi în această săptămână 
beneficiaţi de minunata conjuncţie 
Venus-Soare ce vă ajută să stabiliţi relaţii 
constructive, armonioase cu şefii voştri 
sau în funcţia pe care o aveţi să fiţi plă-
cuţi subordonaţilor, dar şi superiorilor. 
Această conjuncţie vă poate netezi chiar 
şi drumul către celebritate, către popu-
laritate şi nu este de neglijat un astfel 
de aspect. S-ar putea să beneficiaţi de o 

ocazie, de o oportunitate, de o şansă, de 
un context extrem de favorabil ce vă pro-
pulsează participarea la un eveniment. 
Aşa încât această conjuncţie Soare-Venus 
vă netezeşte drumul spre accesul către 
persoanele care pot avea rol de decizie 
sau către persoanele care vă pot propul-
sa spre o funcţie importantă. 

Săgetător
Conjuncţia Soare-Venus vă ajută să 
rezolvaţi probleme ce ţin de demersuri 
oficiale, întâlniri oficiale cu diverşi 
funcţionari sau ajungerea la persoane 
importante cu care vă puteţi ajuta în 
acest moment. Retrogradarea lui Mercur 
între 2 şi 8 august se produce chiar pe 
spaţiul carierei. Pentru că formează 
aspecte bune, vă oferă câteva zile în care 
puteţi să corectaţi acţiuni de acum două 
sau trei săptămâni astfel încât să puteţi 
ajunge la persoanele influente pe care le 
tintiti sau să puneţi problema într-o altă 
manieră astfel încât să fiţi în primul rând 
ascultaţi şi apoi înţeleşi, onoraţi şi sati-
facuti. Aşa că Mercur retrograd vă ajută 
să fiţi un pic mai inspiraţi decât înainte, 
atunci când faceţi un demers oficial. 

capricorn
Este o săptămână destul de complicată 
din punct de vedere astrologic, cu multe 
evenimente astrale ce vizează, în cazul 
vostru, relaţia cu ceilalţi. Marte intră în 
Rac, chiar în zona parteneriatelor, unde 
rămâne între 3 august şi 19 septembrie. 
Este un aspect delicat care se produce din 
doi în doi ani. Pentru că este o planetă 
certăreaţă, este foarte posibil ca după 
3 august să aveţi sentimentul că alţii vă 
provoacă mai mult, că partenerul de viaţă 
vă necăjeşte mai tare sau poate chiar are 
curajul să riposteze într-un mod neaş-
teptat pentru voi. Nu e vorba numai de 
partenerul de viaţă, ci şi de alte persoane 
foarte apropiate cu care colaboraţi în 
mod curent. Nu trebuie să vă surprindă 
această poziţie a lui Marte în Rac, pentru 
că această poziţie ne face pe toţi mai 

combativi. Nu ne îndeamnă să atacăm, ci 
să ne apărăm bunurile, drepturile, demni-
tatea şi uneori o putem face violent. 

VărSător
Conjuncţia Soare-Venus, prezentă şi în 
această săptămână în zona relaţiilor, vă 
ajută să creaţi contacte amiabile, vă dă fler 
în relaţiile cu ceilalţi, vă ajută chiar să be-
neficiaţi de oportunităţi sociale prin care 
puteţi ieşi în evidenţă sau aveţi şansa să fiţi 
prezenţi la evenimente importante pentru 
voi, care vă pot promova. Este o conjuncţie 
ce aruncă o aură benefică pe toate relaţiile 
voastre personale şi e bine să lăsaţi inima 
să intre în dialog. Un aspect important ce 
se formează în această săptămână este 
intrarea lui Marte în zona muncii. Între 3 
august şi 19 septembrie, Marte se va află 
aici, aşa că este un aspect major ce dina-
mizează relaţiile profesionale, activitatea 
în sine, interesul vostru pentru activitatea 
profesională sau pentru muncă.

Peşti
În această săptămână vorbim de 
instalarea lui Marte în Rac, o zodie 
cu care voi vă înţelegeţi foarte bine. 
Între 3 august şi 19 septembrie vă stă 
aici ocupând zona inimii şi a expresiei 
libere. Este un tranzit pretenţios, ce se 
produce din doi în doi ani, tranzit ce vă 
ajută să vă exprimaţi atât sentimentele 
cât şi talentele. Mai ales din această 
săptămână, prin aspectul bun pe care-l 
formează Marte cu Neptun, vă simţiţi 
inspiraţi să vă împliniţi visele. Nu este 
rău deloc, trebuie să vă ascultaţi inima şi 
trebuie să vă îndreptaţi către împlinirea, 
materializarea unor proiecte care vă re-
prezintă în acest moment. Marte în Rac 
vorbeşte de talente şi de vocaţie! Aşa că 
îndemnul acestei săptămâni este acela 
de a vă urma calea talentului şi calea 
vocaţiei într-un mod foarte pragmatic, 
întrucât conjuncţia Soare-Venus vorbeşte 
de muncă, de relaţii de muncă, mediu 
profesional, dar şi activitate curentă 
pentru a câştiga bani.

Comentează pe 
www.fortaviola.ro

PUBLICITATE

Cele mai frumoase de-
sene pe pereţi, cei mai tari 
artişti de graffiti şi multă, 
multă distracţie! De asta 
vor avea parte timişorenii 
în perioada 15-17 septem-
brie. Facultatea de Arte 
şi Design şi Fundaţia Ti-
mişoara ‘89 vor organiza 
Festivalul Internaţional 
de Graffiti/Street Art. 

Astfel, graffiti-ul va fi 
celebrat ca artă stradală, 
opt locuri urmând să găz-
duiască desenele partici-
panţilor: Usoda, Poli, Elec-
tro, Dacia, Kandia, Traian, 
Piaţa Iosefin şi Surogat, 
adică aproximativ 3.000 

de metri pătraţi. 
Evenimentul va fi îm-

părţit în două secţiuni: 
Secţiunea Graffiti/Street 
Art şi Secţiunea de co-
municări relaţionale cu 
Graffiti/Street Art. Orga-
nizatorii estimează că vor 
fi folosite peste 1.000 de 
tuburi de spray şi 100 de 
kilograme de vopsea de 
exterior. La eveniment 
vor participa şi trei ar-
tişti internaţionali: MadC, 
Omsk167 şi Caparso.

Festival Internaţional de Graffiti

n Decimată de dezertările celor mai buni jucători, Poli a plecat în al treilea cantonament

Maşini 2

lightning mcQueen (owen 
Wilson) revine pe pistă în 
această continuare a succesului 
din 2006, însoţit de cel mai 
bun prieten al său, mototolitul 
entuziast mater. Cei doi se 

vor vedea nevoiţi să depună 
toate eforturile pentru a ieşi cu 
fruntea sus dintr-o nouă intrigă, 
iar de această dată aventurile 
îi vor conduce pe tot cuprinsul 
globului.

Târg de antichităţi  
şi hand-made  
în Piaţa Unirii  

Expo Timişoara Internaţional organizează, în colaborare 
cu primăria, Expo Timişoara Antichităţi şi Expo Hand-Made, 
ediţia a XV-a, în perioadă 5-7 august, în Piaţa Unirii. Această 
manifestare este organizată la cererea unui grup important 
de firme şi persoane fizice care au ca principală activitate 
comerţul cu obiecte de tipul antichităţilor. Este un târg în 
care cei din branşă îşi pot face noi relaţii cu pasionaţii aces-
tui domeniu şi pot vinde produsele expuse. 

Primele 14 ediţii s-au bucurat de participarea unui nu-
măr de 530 expozanţi din România (Timişoara, Arad, Reşiţa, 
Brăila, Oradea, Braşov, Bucureşti, Satu Mare, Târgu Neamţ, 
Mediaş, Cluj, Râmnicu Vâlcea etc.), precum şi din străinăta-
te (Italia, Belgia, Ungaria, Suedia, Irlanda). Se expun: mobi-
lier, tablouri, argintărie, obiecte mici, ceasuri de mână, cea-
suri pendulă, porţelan, bijuterii, obiecte din bronz, obiecte 
hand-made, etc.

Ce s-a încasat 
până acum a fost 
reţinut de stat 
pentru acoperirea 
restanţelor, iar ce 
se mai adună de 
acum înainte cam 
tot acolo va ajunge.

sezonul viitor Poli va avea în componenţă în principal jucători de la echipele de tineret ale clubului

Politehnica Timişoara, strict secret
Încercarea autorităţilor 

locale şi judeţene de a afla 
adevărul complet despre pro-
blemele de la clubul de pe 
Bega vizavi de retrogradare, 
nelicenţiere şi tot ce a decurs 
ulterior din aceste situaţii s-a 
lovit de refuzul elegant al ofi-
cialilor din cadrul FRF. Într-un 
comunicat trimis pe fax la 
Primăria Timişoara aceştia au 
explicat în 10 rânduri că “din 
documentele SC FC Timişoara 

nu rezultă că Primăria Timi-
şoara şi Consiliul Judeţean ar 
deţine calitatea de acţionari” 
şi deci nu pot furniza infor-
maţii terţilor. În aceste condi-
ţii autorităţile rămân la mâna 
lui Marian Iancu pe care, voa-
lat, îl suspectează că ascunde 
anumite lucruri cu bună ştiin-
ţă. Aşa se explică gestul aces-
tora de-a cere informaţii şi 
explicaţii federalilor cu privi-
re la problemele considerate 

nelămurite în urma întâlnirii 
de taină de săptămâna tre-
cută de la Timişoara. Până şi 
problema palmaresului e tot 
în ceaţă. “Vrem să primim un 
act oficial din care să reiasă 
că palmaresul este la această 
echipă de acum”, declara vice-
primarul Adrian Orza la vre-
mea respectivă. Până la urmă, 
reprezentanţii Primăriei şi 
ai Consiliului Judeţean vor 
trebui să se mulţumeasca cu 

ce au primit de la Iancu şi să 
decidă cum procedează mai 
departe. Vor aloca şi de acum 
înainte aceiaşi bani, 3,5 mili-
oane de euro, în paranteză 
fie spus - o pretenţie aberantă 
pentru eşalonul al doilea, sau 
vor cântări serios de tot până 
să trimită spre Poli fonduri. 
Zilele acestea sunt hotărâtoa-
re pentru viitorul echipei. In-
teresant este de urmărit cine 
la mâna cui e! (Dan Duţu)

Citeşte mai multe pe 
opiniatimisoarei.ro



16 4 - 10 augusT 2011, nR 164

www.opiniatimisoarei.ro
D’ale CetăŢii

Sunt un mare consumator de 
filme, de la seriale america-
ne până la desene animate 
sau filme horror. Cred însă 
că în ultima vreme au cam 
dispărut cinefilii, aşa cum 
au dispărut şi filmele bune. 
M-am săturat de urşii panda 
kung-fu, de papagalii Rio sau 
de pinguinii lui Jim Carrey.
Top 10 box office e plin de 
astfel de lighioane. Zilele 
trecute am revăzut unul din 
cele mai bune filme din isto-
rie. Cred că l-am revăzut a 
patra oară cu aceeaşi placere 
”Beautiful Mind” cu Russell 
Crowe în rolul profesorului 
de matematică schizofrenic. 
Adeseori se vorbeşte despre 
John Nash, profesorul din 
film, ca fiind câştigător al 
premiului Nobel pentru 
matematică. John Nash a 
fost însă premiat în 1994 
cu Nobel pentru economie! 
Nobelul pentru matematică 
NU există. Se spune că Alfred 
Nobel ar fi cerut special ca 
matematica să nu fie inclusă 
pe lista premiilor care-i poar-
tă numele dintr-un motiv 
bizar şi stânjenitor. Pare-se că 
soţia sa l-ar fi înşelat cu un 
profesor de matematică. 
Iată o parte din testamentul 
lui Nobel.  
„Capitalul trebuie investit în 
depozite sigure şi trebuie să 
constituie un fond a cărui do-
bândă trebuie să se distribuie 
anual sub forma unor premii 
celor care, pe parcursul anului 
precedent, au adus cele 
mai mari beneficii omenirii. 
Dobânda menţionată trebuie 
să fie divizată în cinci părţi 
egale, care să fie alocate 
după cum urmează: o parte 
persoanei care va face cea 
mai importantă descoperire 
sau invenţie în domeniul 
Fizicii; o parte persoanei care 
va face cea mai importantă 
descoperire sau îmbunătăţire 
în Chimie; o parte persoanei 
care va face cea mai impor-
tantă descoperire, în dome-
niul Fiziologiei sau Medicinei; 
în domeniul Literaturii cea 
mai reprezentativă lucrare 
cu tendinţa ideală; şi o parte 
persoanei care va contribui 
cel mai mult sau mai bine la 
fraternitatea între naţiuni, 
pentru desfiinţarea sau 
reducerea armatelor şi pentru 
promovarea congreselor 
păcii. Premiile pentru fizică 
şi chimie vor fi acordate de 
Academia Suedeză de Ştiinţe; 
cel pentru fiziologie sau medi-
cină, de Institutul Karolinska; 
cel pentru literatură, de 
Academia Suedeză; şi pentru 
campionii păcii, de cinci per-
soane alese de Parlamentul 
Norvegiei.“ Din 1969 există 
şi premiul pentru Economie. 
Am avut curiozitatea să caut 
fotografii  cu profesorul pe 
care-l interpretează Rusell 
Crow în film, adevăratul 
John Nash, un profesor 
schizofrenic, aflat ani de zile 
sub tratament psihiatric a 
cărui invenţie a revoluţionat 
economia mondială - „Beau-
tiful Mind“.

No (bel)  
matematica

Dan  
Negru

opinie
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DuMinică
7 auguSt

Cerul  
va fi  
mai mult  
însorit. 
Minima. 17˚
Maxima. 31˚

MieRCuRi
10 auguSt

Cerul  
va fi  
mai mult  
însorit.
Minima.  14˚
Maxima. 26˚

Marţi
9 auguSt

Cerul  
va fi  
mai mult  
însorit. 
Minima. 14˚
Maxima. 26˚

Luni
8 auguSt

Cerul  
va fi  
mai mult  
însorit. 
Minima.  15˚
Maxima. 31˚

SâMbătă
6 auguSt

Cerul  
va fi  
mai mult  
însorit. 
Minima. 17˚
Maxima. 29˚

VineRi
5 auguSt

Cerul  
va fi  
mai mult  
însorit.
Minima. 15˚
Maxima. 29˚

Joi
4 auguSt

Cerul  
va fi  
mai mult  
însorit.
Minima. 15˚
Maxima. 28˚
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Unda  de şoc 
de la Deta va 
atinge şi fotoliul 
şefului Poliţiei 
Timiş?

Unda de şoc de la scanda-
lul Deta pare să se resimtă şi 
prin cabinetul inspectorului 
şef al Inspectoratului de Poli-
ţie al Judeţului Timiş, comi-
sarul şef Gheorghe Popescu, 
care a mărturisit unor apropi-
aţi că, după o viaţă exemplară 
de poliţist, n-ar fi exclus ca în 
perioada următoare să renun-
ţe la insignă şi pistol, ca în 
celebra piesă a lui Bob Dylan, 
să-şi agaţe vestonul în cui şi 
să iasă la pensie. Ideea pensi-
onării comandantului Poliţiei 
Timiş a început să fie vehi-
culată de şeful IGPR, Liviu 
Popa, după prima conferinţă 
de presă ţinută la Timişoara, 
când comisarul şef Popescu 
a recunoscut că situaţia de 
la Deta i-a cam scăpat de sub 
control, mai ales în zona ma-
nagementului, în condiţiile 
în care l-a tot somat pe Ioan 
Viorel Goloşie să-şi dea demi-
sia din funcţia de şef al Poli-
ţiei Deta, iar acesta l-a sfidat 
cu nonşalanţă. Prin eventuala 
plecare din fruntea IPJ Timiş, 
Gheorghe Popescu i-ar lăsa 
calea liberă spre consacrare 
mai tânărului său adjunct, 
comisarului de poliţie Florin 
Bolbos, care, de când a intrat 
în echipa de comandă a Poli-
ţiei Timiş, pare să fi coborât 
disciplina şi anticorupţia din 
podul inspectoratului. O ati-
tudine care nu i-a adus foar-
te multă simpatie la nivelul 
efectivelor de poliţişti, dar îl 
face foarte eficient…

Intrată în atenţia publicu-
lui amator de senzaţii tari 
datorită show-urilor senzaţi-
onale de la emisiunile lui Dan 
Diaconescu şi a “anchetelor” 
personale legate de uciderea 
Elodiei Ghinescu, sex-simbolul 
oTV Magda Ciumac a intrat, 
de vreun an de zile, într-un con 
de umbră. Şansa de reapariţie 
în prim-planul vieţii publice 
pare să se fi arătat, de curând, 
în viaţa personală a Magdei 
Ciumac, iar această favoare 
a destinului pare să-i fi surâs 
tocmai la Timişoara. Venită 
în capitala Banatului pentru 
a-şi creşte copilul şi a bântui, 
în zilele libere, pe aleile de 
marmură ale iulius mall-ului, 
fosta soţie a „bătăuşului“ To-
lea se pregăteşte să dea piept 
cu zona politică. Şi în care alt 
partid ar fi putut debuta, decât 
în cel al mentorului său, Dan 
Diaconescu? Sursele din sânul 

partidului condus la nivel 
judeţean de Vasile Caprea 
spun că tânăra a fost ofertată 
să intre în gruparea alb-
violetă, doar-doar or mai 
creşte procentele Partidului 
Poporului în rândul tele-
spectatorilor oTV. Magda 
nu pare dispusă să dea 
curs invitaţiei, mai are de 
lucrat la subiectul Elodia, 
însă în zilele următoa-
re este de aşteptat ca 
partidul să facă public 
anunţul conform căruia 
Magda Ciumac ar urma 
să candideze pe listele 
electorale din Timiş. C-o 
fi la Consiliul Judeţean 
sau la Consiliul Local, la 
o primărie din judeţ sau 
chiar la preşedinţia parti-
dului, v-om trăi şi v-om 
vedea... 

Partidul Poporului  
o vrea pe Magda Ciumac.  
Ea se mai gândeşte...

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

Comisar-şef Gheorghe Popescu

Ideea primarului cântăreţ Alin 
Nica de la Dudeştii Noi de a construi 
cel mai mare aqua-park din Europa 
de Sud-Est în comuna timişeană 
pare să fi sucombat chiar înainte de 
a deveni măcar proiect. În urmă cu 
aproximativ un an, primarul liberal 
al Dudeştilor Noi ne promitea un 
parc de distracţii la o aruncătură de 
băţ de Timişoara, care să îi faca invi-
dioşi chiar şi pe unguri, celebri pen-
tru parcurile lor acvatice. Numai că 
Alin Nica ar fi recunoscut recent, în 
anumite cercuri, că acel parc nu se 
va mai construi vreodată în Dudeş-

tii Noi pentru că nu a reuşit să atra-
gă banii europeni necesari. Acum, 
primarul din comuna timişeană 
spune că va încerca să atragă in-

vestitori privaţi, pentru construirea 
celebrului parc, care să vină tocmai 
din Spania, iar discuţiile cu aceştia 
chiar ar fi demarat de curând. Să fie 
aceasta doar puţină gargară elec-
torală pentru obţinerea unui nou 
mandat la celebra primărie din Du-
deştii Noi? Cel mai probabil că aşa 
este, iar locuitorii comunei vor cul-
tiva în continuare grâu sau porumb 
pe terenurile unde visau să se scal-
de vara în 
baz ine le 
racoroase 
cu apă.

Transporturile de grâu fără 
acte care tranzitează Timişul în 
ultima perioadă, identificate de 
poliţiştii care până în prezent au 
confiscat peste 100 de tone de 
cereale, i-a determinat pe şefii 
Gărzii Financiare Centrale să tri-
mită în oraşul de pe Bega un „de-
sant” de comisari, care au venit 
să ia la puricat toate societăţile 
mari de panificaţie care ar pu-
tea beneficia de pe urma grâului 
fantomă. Nu au scăpat de control 

nici firmele mari care deţin silo-
zuri pentru depozitarea cereale-
lor. În ciuda tematicii de control 
aparent la zi, surse din anturajul 
unora dintre firmele controlate 
ne-au dezvăluit că există unele in-
dicii care conduc spre ipoteza că 
„desantul” de comisari a aterizat 
la Timişoara cu misiune precisă, 
care va fi devoalată în următoa-
rele zile. Rezultatul verificărilor 
la sânge făcute de comisari sunt 
aşteptate cu sufletul la gură de 

greii din domeniu, în condiţiile 
în care anul agricol a fost unul 
extrem de bun, vremea excelen-
tă şi recoltele cu adevărat bogate, 
iar profitul se anunţă încă de pe 
acum la stele. Rămâne de văzut 
cum evaluează Garda Financiară 
raportul dintre rodul spicelor din 
câmp şi scriptele contabiliceşti...

Uite, nu e aqua-parcul din  Dudeştii Noi!

Un echipaj al Gărzii Financiare Centrale, în „desant” la Timişoara

alin nica


