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Viorel  
Screciu

Printre cei mai mari 
gânditori contem-

porani se numără şi 
Gigi Becali. 15

dan  
negru

Regatul România ar 
fi avut astăzi un alt 

suflu decât republica 
România. 16

sport
Valentin Velcea, 
soluţia de avarie  
la Timişoara

Cu Velcea antrenor, Poli 
Timişoara a pierdut două 
finale de Cupa României.  15

interviu
„Voi da totul 
pentru ca această 
echipă să fie cât se 
poate de bună”

Interviu cu Predrag Badnjarevic, 
antrenorul de la care baschetul 
timişorean aşteaptă minunea: 
titlul de campioană.  11

actualitate
Autostrada  
Arad-Timişoara  
se deschide  
în 15 decembrie

Emil Boc a făcut o vizită pe 
şantier şi s-a declarat mulţumit 
de stadiul lucrărilor.  4

comunitate
nimeni nu 
munceşte în folosul 
comunităţii!
Avem lege degeaba,  
pentru că nu are  
cine să o aplice.  12

economic
Chiriaşii ANL nu 
se înghesuie  să 
cumpere locuinţele
La Primăria Timişoara s-a 
înregistrat o singură cerere 
de cumpărare.  6

LiLiANA iedu
liliana.iedu@opiniatimisoarei.ro

Într-o perioadă în care 
specialiştii din Ministerul 
agriculturii spun că econo-
mia României este salvată 

de agricultură, producătorii 
de legume şi fructe din jude-
ţul Timiş preferă să îşi lase 
de izbelişte marfa pentru 
că, spun ei, nu mai rentează 
să o vândă. Potrivit acestora 
costurile pentru recoltare 

depăşesc veniturile obţinu-
te din vânzarea producţiei. 
De cealaltă parte, şefii agri-
culturii bănăţene se văd 
neputincioşi în faţa acestei 
probleme.  Asta şi pentru că 
în judeţul nostru există doar 

un singur depozit funcţional 
de legume şi fructe, care să 
ţină produsele proaspete 
mai multă vreme. În aceste 
condiţii, cumpărătorul se 
vede nevoit ca atunci când 
merge la piaţă să se apro-

vizioneze, să fie cumpătat. 
Asta pentru că preţurile sunt 
foarte mari datorită faptului 
că legumele şi fructele care 
se găsesc în pieţe sunt vân-
dute de intermediari şi nu 
de producători. 
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AdmiNiSTrAţie economic SporT AuTo Vedete CLuburieVeniment SoCiAL CuLTură uTiLe TuriSm

Astăzi ai  
suplimentul  
auto &  
turism
paginile 7 - 10

Turism de weekend în 
jurul Timişoarei. În ce 
locuri putem merge să 
ne relaxăm  pag 7

Ce tapiţerie 
alegem  
pentru  
masină? pag 10

Festival de 
lubeniţe dulci  
şi zemoase la 
Gottlob pag 8-9

coriolan  
gârboni

Toată lumea este a 
noastră. Încep „anii 
de ucenicie”, începe 

şcoala vieţii. 13
CiTeşTe şTiriLe, dezbATe pe forum,  

AfLă deTALii diN CuLiSe, CâşTigă premii

ToTul despre 
echipa Ta

pag 2-3

Agricultura salvează 
economia!?

Timp liber - pagina 14
riVer deCk: direcţia 5 Vineri 12 august
ATeLier diY: ebola & Livia Sura Sâmbătă 13 august

HouSe pArAde 2011:  
Trei ziLe de diSTrACţie NebuNă! 
12-14 august, Şag, Plaja Monte Carlo

n Producătorii îşi lasă 
producţia să putrezească pe 
câmp... pentru că e mai ieftin
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În Timiş, zeci de hectare c  ultivate sunt abandonate 
de producătorii nemulţu  miţi de preţurile mici

fac eu cu maşinile, să des-
chid firma de taxi în Sânpe-
tru?”, se întreabă retoric 
tânărul fermier. În acest an, 
fermierul din Sânpetru a 
cultivat cu legume peste 50 
de hectare...

Cine este de vină?
De fostele CAP-uri se pare 

că fug cultivatorii de legume 
şi fructe. Potrivit lui Tiberiu 
Lelescu, directorul Direcţiei 
Agricole Timiş, cultivatorii 
nu vor sa se constituie în 
asociaţii pentru că în cele 
mai dese cazuri, asociaţiile 
sunt comparate cu fostele 
CAP-uri.

„Nu există nicio intenţie 
de asociere a legumicultori-
lor, ei fug de o astfel de aso-
ciere pentru că spun că nu 
vor să reînfiinţeze fostele 
CAP-uri”, a spus Lelescu.

În ceea ce priveşte con-
sultanţa când vine vorba de 
cultivarea legumelor, Direc-
ţia Agricolă îi ajută pe cei 
interesaţi, însă prea puţini 
cer sfaturi.

„Noi putem să asigurăm 
consultanţă legumicultori-
lor, ba chiar facem studii 
pedologice pentru ei, dar 
foarte puţini sunt cei care 
ne consultă. Cei mai mulţi 
care solicită aceste consul-
tări sunt cei cu livezile. Cât 
despre producătorii de legu-

me, cei care cultivă suprafe-
ţe mici ştiu cam ce merge în 
baza experienţei de ani”, a 
precizat directorul Direcţiei 
Agricole.

La Piaţa de Gros  
vinzi la tonă, în Piaţa 
700 la kilogram

În piaţă, câţiva producă-
tori se bucură dacă vreunui 
client îi face cu ochiul marfa 
sa. Câţiva bănuţi în plus nu 
le strică, deşi munca e mul-
tă, iar marfa ieftină. Ba chiar 
sunt dispuşi să mai lase din 
preţ, doar-doar reuşesc să 
îşi vândă marfa.  Micii culti-
vatori nu se duc în Piaţa de 
Gros şi preferă pieţele mai 

mici din Timişoara.
Ion Almăşanu un pro-

ducător din zona Lovrin se 
laudă că la el preţurile sunt 
cele mai bune. Asta pentru 
că, spune el, este producător 
autohton şi că poate vinde 
marfa la orice preţ. Întreaga 
Piaţa 700 îl cunoaşte şi şi-a 
făcut deja o reţea de clienţi 
cărora le livrează marfa sa. 

„Eu dacă văd că nu pot 
vinde las din preţ pe la ora 
1-2. Dacă merge piaţa, nu 
are rost să las din preţ. Nor-
mal că mă mai târgui cu 
oamenii că doar suntem la 
piaţă”, spune bătrânul de 64 
de ani. 

Almăşanu recunoaşte că 
a încearcat să meargă cu 
roşiile şi ardeii în Piaţa de 
Gros, însă acolo totul se vin-
de la en gros, iar el nu are 
atât de multă marfă ca să fie 
băgat în seamă. 

„La Piaţa de Gros trebuie 
să mergi cu camionul să ai 
producţie serioasă. Eu la trei 
plaţuri pe care le am... Aici 
în 700 vin cu o camionetă, 
în care bag cam 30 de kilo-
grame de vinete, de ardei, 
de roşii, de castraveţi. Nu 
voi avea niciodată producţia 
pentru Piaţa de Gros”, expli-
că acesta. 

Pensionarul din Lovrin 
spune că nu a avut de pier-
dut din cauza intermediari-

lor care iau legumele şi fruc-
tele la un preţ din Piaţa de 
Gros şi le vând în 700 la un 
preţ mai ridicat. 

„Eu nu mă cert cu ni-
meni. Fiecare e liber să vân-
dă unde vrea, la ce preţ vrea. 
Recunosc că e concurenţă 
mare şi că din banii pe care-i 
fac în piaţa nu-mi ajung de-
cât să-mi acopăr cheltuieli-
le”, mai spune acesta.

n Soluţia ofertă de autorităţi, construirea de depozite frigorifice, nu-i încântă pe agricultori, pentru că ea     este rentabilă doar în cazul în care aceştia se unesc pentru a creea asociaţii mari de producători
LiLiANA iedu
liliana.iedu@opiniatimisoarei.ro

CAiuS SerACiN
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

gHeorgHe iLAş
gheorghe@ilas.opiniatimisoarei.ro

Judeţul Timiş duce lip-
să de depozite de legume 
şi fructe, dar nimeni nu se 
înghesuie să construiască 
aşa ceva, deşi există un pro-
gram european prin care se 
pot accesa bani. Producăto-
rii spun că nu e rentabil să 
deţină un astfel de depozit 
din cauza legii. Concret, ei 
ar urma să ia marfa de la 
producători cu un preţ, iar 
pentru ieşirea mărfii din de-
pozit, pentru comercializare 
ar fi nevoiţi să adauge TVA-
ul. Deloc rentabil!

Există, totuşi, un singur 
astfel de depozit, în Timiş, 
la Periam, însă nu e deloc 
suficient pentru a găzdui 
toată producţia de legume şi 
fructe din judeţul Timiş. De-
pozitul este construit prin 
fonduri ale Uniunii Europe-
ne şi realizat de grupuri de 
producători. Capacitatea sa 
este de 300 de tone.

Deşi depozitul este un 
model pentru producătorii 
de legume din Timiş, acest 
lucru nu înseamnă că lucru-
rile sunt roze în domeniu, 
dimpotrivă, sunt foarte mul-
te probleme.

Tiberiu Lelescu, directo-
rul Direcţiei Agricole Timiş, 
spune că evaziunea fiscală 
este în floare în Timiş, la ca-
pitolul legume şi fructe.

„Depozitele sunt la mar-
ginea drumului, în fiecare 
localitate. Sunt preţuri mai 
mari ca la piaţă, iar marfa 
este adusă din Turcia. Din 
păcate noi nu putem să îi 
amendăm pe aceşti comer-
cianţi. Administraţia locală 
este cea care îi poate verifi-
ca dacă şi cum plătesc im-
pozit pe veniturile lor, dar 
de cele mai multe ori sunt 
ignoraţi”, a declarat Tiberiu 
Lelescu.

De exemplu, în zona Bile-
dului, localitate recunoscută 
ca fiind producător de legu-
me, mulţi oameni îşi scot, 
pur şi simplu tarabele în faţa 
casei, la marginea şoselei şi 
asteaptă ca vreun trecător să 
se oprească şi să le cumpere 
marfa. Oamenii stau ore în 
şir, indiferent de vreme şi nu 

îşi pierd speranţa.
„În fiecare an fac la fel, 

vând legumele şi fructele 
din grădină sau ce am cules 
de la câmp, aici, în faţa casei 
mele. Aşa îmi rotunjesc ve-
niturile, dar să ştiţi că nu e 
mare câştigul”, ne-a spus un 
producător din Becicherecu 
Mic care şi-a făcut deja un 
obicei din a vinde marfa la 
marginea şoselei.

Directorul agriculturii ti-
mişene spune că anul aces-
ta a fost producţie foarte 
bună nu numai la cereale, 
ci şi la legume şi fructe. 
„Avem producţie bună la 
roşii, la cartofi, la castrave-
ti, la pepene fie verde, fie 
galben, la ceapă, deşi nu pu-
tem spune că Timişul este 
un judeţ legumicol. Cultiva-
rea legumelor pe suprafeţe 
întinse a dispărut, la noi, 
odată cu plecarea celor care 

ştiau că legumele sunt prin-
cipala sursă şi mă refer aici 
la nemţii din Banat”, a mai 
adaugat Lelescu.

Două hectare de varză, 
abandonate pe câmp  
la Sânpetru mare

Preţurile de dumping 
practicate de unii producă-
tori de legume în piaţa de 
gros, perisabilitatea mărfu-
rilor, dar şi lipsa unor centre 
de achiziţie puternice au 
condus la gesturi fără prece-
dent în agricultura timişea-
nă: cultivatorii de legume au 
renunţat la ideea de a mai 
recolta marfa, pe care au 
abandonat-o, pur şi simplu, 
în câmp.

 „Am cultivat două hec-
tare cu varză, pe care nici 
n-are rost să o mai recoltez, 
aşa că o s-o abandonez în 
câmp. Parcă nu ajungea că 

preţurile la piaţă sunt foarte 
mici, din cauza suprapro-
ducţiei din acest an, mai 
vin unii care vând la jumă-
tate de preţ pentru a scăpa 
de marfă la primele ore ale 
dimineţii! Decât să-mi adân-
cesc paguba, culegând varza 
şi transportând-o la piaţă, 
mai bine o las pe câmp”, 
ne spune Darko Milin, din 
Sânpetru Mare, care-şi esti-
mează pierderea la varză la 
circa 20.000 de lei. 

În opinia sa, producătorii 
de legume ar trebui să fie co-
ordonaţi de asociaţiile agri-
cultorilor, care să le spună 
ce să cultive şi chiar să caute 
oportunităţi de desfacere a 
recoltei în judeţ sau în ţară. 

„Toată lumea cultivă aiu-
rea, în speranţa unui profit 
cât mai bun, în loc să fim 
consiliaţi de către specialiş-
tii de la Direcţia Agricolă, 

care să ne repartizeze pe 
culturi. Tu cultivi cartofi, tu 
cultivi varză, vecinul tău să 
pună roşii, celălalt vinete. În 
felul acesta nu am mai avea 
aceste crize de supraproduc-
ţie, când toată lumea încear-
că să vândă aceeaşi marfă”, 
mai precizează sârbul din 
Sânpetru Mare. 

Cât despre varianta de 
a-şi vinde en-gros legumele 
fabricii de profil din Dum-
brăviţa, Darko Milin spune 
că a colaborat o vreme cu 
aceştia, dar a ajuns la debite 
restante de peste un miliard 
de lei vechi.

 „Nu plătesc, asta-i singu-
ra lor problemă! În rest, ţi-ar 
lua câte tone de marfă vrei. 
Mie mi-s datori cu peste un 
miliard de lei şi, la ultimele 
discuţii, când iar mi-au spus 
că n-au bani, mi-au oferit la 
schimb trei Matizuri. Ce să 

Un agricultor din Sânpetru mare, preferă să lase să putrezească pe câmp zeci de tone de varză, pentru că recoltarea ei l-ar face să piardă mai mulţi bani

Avem producţie bună 
la roşii, la cartofi, la 
castraveti, la pepene 
fie verde, fie galben, la 
ceapa, deşi nu putem 
spune că Timişul este 
un judeţ legumicol.

 Tiberiu Lelescu
directorul Direcţiei  

Agricole Timiş

piaţa 700 preţuri

Roşii: 2 şi 5 lei/kg
Castraveţi: 1,5 – 2 lei/kg
Prune: 2,5 lei/kg
Vinete: 2.5 lei – 3,5 lei/kg
Ardei: 3 lei/kg
Varză: 1 – 1,5 lei/kg
Dovleac: 1,5 – 2 lei bucata
Piersici: 3 lei/kg
Conopidă: 3 lei/kg
Cartofi: 1,5 – 2 lei/kg

Hectare cultivate

Roşii – 1.620 ha
Ceapă – 1.050 ha
Usturoi – 450 ha
Varză – 2.900 ha
Ardei – 870 ha
Castraveţi - 500 ha
Rădăcinoase – 1.200 ha
Mazăre - 500 hectare
Fasole - 500 hectare
Vinete - 500 hectare
Conopidă - 400 hectare
Pepeni verzi - 600 ha
Pepeni galbeni - 200 ha

ilie Bitea
85 de ani
Eu vin la piaţă cam de două ori pe 
săptămână. Fiind singur şi pentru 
că mă mişc greu sunt nevoit să 
cumpăr din 700. Ştiu că în Piaţa de 
Gros sunt preţuri mult mai mici. 
Astăzi de exemplu preţul la roşii e 
de 5 lei. E foarte scump. Preţul aici 
e mare pentru că sunt intermedi-
ari, aici nu sunt producători.  

Mihai Văleanu
24 de ani 
Faţă de Badea Cârţan preţurile 
în 700 sunt duble. Eu de obicei 
de acolo fac cumpărăturile. Din 
câte ştiu, acolo sunt mai mulţi 
producători decât aici. De obicei 
în 700 preţurile sunt oscilante, 
astăzi e mai scump, ieri era mai 
ieftin. Deci când nu au la cine 
vinde, lasă la preţ.

Maria Andronescu
40 de ani
Preţurile sunt scumpe nu 
pentru că sunt intermedi-
ari, ci pentru că noi avem 
salarii mici. Nu putem 
cumpăra. Eu când iau 
salariul nu-mi ajung banii 
pentru aproape nimic, aşa 
că că la noi e problema, nu 
la ei. 

maria tripa
64 de ani
Din punctul meu de vedere ar 
trebui să li se creeze inter-
mediarilor un spaţiu special 
amenajat, cum ar trebui şi 
producătorilor. Toţi se dau 
producători, însă preţurile 
se văd. Intermediarul ţine la 
preţ, cu ţăranul te mai toc-
meşti că aşa e la piaţa. 

Petru Chaculea
50 de ani
Preţurile sunt mult mai mari 
aici. Eu sunt în trecere şi de 
aia am ajuns în Piaţa 700. Dacă 
nu aş fi avut drum mergeam 
ori la supermarket ori în altă 
piaţă.

Producătorii agricoli de le-
gume şi fructe sunt chemaţi 
să îşi vândă marfa la târgurile 
pe care le va organiza Direc-
ţia Agricolă în toamna aces-
tui an. Responsabilii agricul-
turii timişene spun ca deja 
au început să facă demersuri 
pentru a organiza un astfel 
de târg la Muzeul Satului 
Bănăţean. Până atunci, însă, 
se pregătesc să organizeze 
astfel de târguri în parcarea 
unor lanţuri de supermar-
keturi din Timişoara. Este 
vorba de o serie de târguri 
care vor fi organizate la sfâr-
şitul acestei veri, începutul 
toamnei, la fiecare sfârşit de 
săptămână. „Vrem să promo-
văm legumele şi fructele din 
judeţ la preţ de producător”, 
a mai spus Lelescu.

Mai mult, agricultorii 
sunt încurajaţi să îşi promo-
veze produsele atât pe piaţa 
internă, cât şi pe cea externă, 
prin programe europene. Va-
leriu Tabără, ministrul timi-
şean al agriculturii, a aprobat 
recent condiţiile de acordare 
a sprijinului de la bugetul 
naţional pentru promovarea 

fructelor şi legumelor proas-
pete pe piaţa internă, dar 
şi pe cea externă, având în 
vedere criza fără precedent 
care a lovit acest sector, din 
cauza epidemiei provocate 
de bacteria E-coli. Dealtfel, 
Comisia Europeană şi Mi-
nisterul Agriculturii oferă 
organizaţiilor profesionale şi 
interprofesionale reprezen-
tative din sectorul fructelor 
şi legumelor proaspete posi-
bilitatea de a beneficia de co-
finanţare din partea Uniunii 
Europene şi de la bugetul de 
stat pentru promovarea pro-
duselor lor.

Până atunci, însă, cei de 
la Direcţia Agricolă Timiş aş-
teaptă cu nerăbdare toamna 
să tragă linie şi să numere 
recolta. Anul acesta, spun 
ei, au fost producţii record 
la cereale şi se aşteaptă ca şi 
la legume să aibă cifre mari, 
la fel ca la porumb şi floarea 
soarelui. Nu degeaba guver-
nanţii au anunţat deja că 
agricultura este cea care sus-
ţine economia ţării în aceas-
tă perioadă afectată de criza 
financiară.

Târgurile de produse  
se ţin în toamnă
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Procurorul DNA Mărioara Sandu,  
la un pas de a fi acuzat de favorizarea 
infractorului în dosarul Moraviţa

gHeorgHe iLAş
gheorghe.ilas@opiniatimisoarei.ro 

Rechizitoriul din dosarul 
traficului de ţigări de la Vama 
Moraviţa, în baza căruia au 
fost trimişi în judecată 41 de 
vameşi şi poliţişti de frontieră, 
continuă să stârnească discuţii 
aprinse în instanţele din Timi-
şoara, în condiţiile în care exis-
tă pasaje întregi de acuzaţii 
consemnate de procurorii an-
ticorupţie care, practic, se bat 
cap în cap sau apar în situaţii 
la limita penalului VIP-uri încă 
netrimise în judecată. Întins 
pe nu mai puţin de 1024 de pa-
gini, actul de acuzare întocmit 
de Oana Dragomir, Carmen 
Rusu, Florentina Mirică şi Vio-
rel Cerbu, toţi procurori la Sec-
ţia de Combatere a Corupţiei 
din cadrul DNA, condusă de 
timişoreanul Lucian Papici, ra-
diografiază activitatea lucrăto-
rilor vamali şi a poliţiştilor de 
la Punctul de Trecere a Fronti-
erei (PTF) Moraviţa în perioa-
da octombrie 2010 – ianuarie 
2011, investigaţia bazându-se 
pe aportul a patru agenţi sub 
acoperire infiltraţi în puncte-
le cheie ale vămii. Conform 
evaluărilor DNA, în cele patru 
luni ale anchetei de la Vama 
Moraviţa s-au traficat ţigări de 
contrabandă în valoare de  3,3 
milioane de euro. Infracţiuni-
le reţinute de procurorii DNA 
în sarcina celor 41 de inculpaţi 
sunt aderare la un grup infrac-
ţional organizat, dare şi luare 
de mită şi contrabandă în for-
mă continuată, iar în cazul în 
care Curtea de Apel îi va găsi 
vinovaţi aceştia riscă până la 
15 ani de închisoare. „În unele 
cazuri, sumele primite de lu-
crătorii vamali de la traficanţi 
nu coincid de la o pagina la 
alta. Spre exemplu, clientul 
meu este acuzat că a luat ba 

350 de euro, ba 200, ba 70, 
toate de la aceeaşi persoană, 
în aceeaşi seară. Practic, când 
nu există înregistrări ambi-
entale, se folosesc amintirile 
investigatorilor sub acoperire, 
care, cu siguranţă, nu-şi luau 
notiţe după fiecare tranzacţie, 
ci încercau să creioneze trase-
ul mitei de peste zi la ieşirea 
din tură”, spune avocata Car-
men Obârşanu, care apără la 
bară pe unul dintre inculpaţii 
Lotului Moraviţa.

La Vama moraviţa s-au 
derulat “activităţi  
de comerţ bazate  
pe achitarea preţului  
de corupere”

Procurorii DNA arată că la 
PTF Moraviţa a existat un grup 
infracţional organizat format 
din poliţişti de frontieră, lucră-
tori vamali şi persoane impli-
cate în activităţi de trafic ilegal 
cu ţigări provenite din Serbia. 
În schimbul mitei primite zil-

nic, 50 de euro pentru fiecare 
bax de ţigări introdus în ţară, 
poliţiştii şi vameşii nu efectu-
au nici un control la traficanţii 
care făceau parte din grupare. 
Sumele astfel colectate erau 
împărţite, în mod egal, la sfâr-
şitul programului de lucru, în-
tre şeful de tură al vameşilor 
şi şeful de tură al poliţiştilor 
de frontieră. În general, fie-
care bugetar încasa după o zi 
de lucru între 100 şi 900 de 
euro. „La nivelul Punctului de 
Trecere a Frontierei Moraviţa 
a existat un grup infracţional 
organizat format din poliţişti 
de la punctul de trecere a 
frontierei şi de la alte structuri 
poliţieneşti, lucrători vamali 
şi persoane implicate în acti-
vităţi de trafic ilegal cu ţigări 
provenite din Serbia. Membrii 
acestei grupări infracţionale 
au acţionat coordonat, scopul 
urmărit fiind comiterea unor 
infracţiuni de corupţie şi de 
contrabandă, pentru a obţine 

beneficii materiale. Alegerea 
momentului favorabil pen-
tru declanşarea activităţilor 
infracţionale se făcea numai 
după ce şeful de tură al lucră-
torilor vamali şi şeful de tură 
al poliţiştilor de frontieră luau 
legătura cu ceilalţi membri ai 
grupului infracţional şi pri-
meau confirmarea că întrea-
ga zonă este supravegheată, 
astfel încât aveau siguranţa 
că s-ar fi transmis de îndată 
informaţiile privind apariţia 
unor persoane suspecte sau 
a unor controale efectuate 
de instituţiile statului”, preci-
zează procurorii, sintetizând 
activitatea din vamă ca fiind 
„activităţi de comerţ bazate 
pe achitarea preţului de coru-
pere”, şi nu a unei frontiere de 
stat. În general, pe fiecare tură 
se adunau de la traficanţi între 
4.000 şi 7.000 de euro, care era 
distribuită egal între colegii de 
tură. Spre exemplu, în data de 
15.11.2010, lucrătorii vamali 

Petru Tarcea, Florin Dărăbuţ şi 
Radu Griguţă au plecat acasă 
cu câte 612 euro. 

Convorbirile unui  
procuror Dna,  
interceptate şi  
înregistrate  
în ancheta moraviţa

În încercarea de a zugrăvi 
cât mai fidel „paradisul” şpă-
gii de la Moraviţa, procurorii 
care au lucrat la caz n-au ezi-
tat să scoată în evidenţă chiar 
şi complicitatea unor... colegi 
cu traficanţii de ţigări, cărora 
le-au dat sfaturi despre modul 
în care trebuie să reacţioneze 
în faţa organelor de anchetă. 
„Pe fondul cercetărilor efec-
tuate în dosarul ultim men-
ţionat, au fost interceptate 
şi înregistrate patru convor-
biri telefonice purtate între 
Verdeţ Gheorghe şi procu-
rorul DNA Sandu Mărioara. 
Astfel, în contextul primei 
discuţii telefonice purtate la 

24.01.2011, începând cu ora 
12:41, Verdeţ Gheorghe, utili-
zând un limbaj disimulat, i-a 
comunicat procurorului fap-
tul că a fost citat în dosarul în 
care era cercetat de Serviciul 
Teritorial Timişoara al DNA, 
pentru data de 27.01.2011, 
ocazie cu care Sandu Mărioa-
ra l-a sfătuit ca, în momentul 
în care va da curs citării şi se 
va prezenta la Serviciul Terito-
rial Timişoara, să „...nu ziceţi 
nimic, nu scrieţi, nu...nimic!”, 
adăugând „... după ce vă... do-
cumentaţi... nici nu ştiu cum 
să procedăm”. De asemenea, 
procurorul i-a explicat susnu-
mitului „că nu pot să zic mai 
multe...[…]...ca să nu vorbim 
la... la telefon...”. Totodată, 
Sandu Mărioara şi-a exprimat 
surprinderea faţă de faptul că 
erau încă în curs de desfăşu-
rare cercetările din dosarul 
în cauză, menţionând, între 
altele, că „... mi se pare...ăă...
că ceva... ceva cam dubios şi 
să nu fi... să nu fi umblat al-
ţii pe undeva”. Pe parcursul 
aceluiaşi dialog, procurorul 
Sandu Mărioara i-a reiterat 
interlocutorului că „...în orice 
caz, mergeţi, vedeţi despre 
ce este, nu scrieţi, nu ziceţi 
nimic...”, se menţionează în 
rechizitoriu. În condiţiile în 
care disponibilitatea procu-
rorului Sandu Mărioara de 
a-l ajuta pe Verdeţ a rămas la 
stadiul unor simple afirmaţii, 
după cum au apreciat anche-
tatorii, s-a dispus neînceperea 
urmăririi penale pentru favo-
rizarea infractorului. Până să 
fi intrat în structurile DNA 
Bucureşti, procurorul Sandu 
Mărioara a activat la unităţile 
de Parchet de pe raza Curţii 
de Apel Timişoara.

LiLiANA iedu
liliana.iedu@opiniatimisoarei.ro

Mulţumit şi plăcut sur-
prins că echipele de mun-
citori au lucrat mai repede 
decât ştia el! Prim-ministrul 
Emil Boc s-a arătat încântat 
de stadiul lucrărilor de pe 
autostrada Arad-Timişoara, 
tronson pe care l-a vizitat în 
această săptămână. 

Deşi anunţată alături de 
premierul Boc, Anca Boagiu, 
ministrul Transporturilor, 
n-a mai ajuns pe şantier, ea 
fiind prezentă pe şantierul 

unei alte autostrăzi în con-
strucţie din România. 

Emil Boc a fost informat 
de reprezentanţii firmei care 
execută lucrările că autostra-
da Arad-Timişoara este gata 
în proporţie de 74,8 la sută, 
iar asta l-a încântat pe prim-
ministru, deoarece, informa-
rea pe care o avea el era la 
stadiul de 63 la sută. Cu alte 
cuvinte, muncitorii au luat-o 
înaintea informarii făcute 
premierului de responsabilii 
de la Compania Naţională 
de Drumuri şi Autostrăzi din 
România. 

„Stadiul lucrărilor este 
de aproape 75%, de la o zi la 
alta progresăm. Din cei 32 
de km ai autostrăzii, 21,5 
sunt acoperiţi cu asfalt, am 
început deja cu stratul de 
uzură pe unele porţiuni şi 
podurile sunt în proporţie 
de 8% la sută gata.La sfârşitul 
anului 2011 vom da drumul 
la trafic. Atunci va fi gata 
cu uzură, marcajul definitiv 
şi parapeţii”, a i-a spus con-
structorul autostrăzii Arad-
Timişoara, premierului.

Emil Boc a spus că nu 
va pleca de pe şantier până 

când constructorul nu îi va 
spune data la care se va pu-
tea circula pe acest tronson, 
aşa a aflat că în data de 15 de-
cembrie 2011 autostrada se 
va putea deschide circulaţiei. 

„În 15 decembrie 2011 se 
poate da drumul la circulaţie, 
iar în semetrul al doilea al 
anului viitor se vor termina 
şi finisajele. Cu plăţile sun-
tem la zi din câte ştiu. Am 
vrut să ne asigurăm că ceea 
ce ne-am propus, tronsoane-
le de autostradă Arad- Timi-
şoara, Medgidia-Constanţa şi 
Bucureşti-Ploieşti sunt gata 

pentru darea în exploatare 
anul acesta, adică să se cir-
cule, finalizarea urmând să 
aibă loc până la sfârşitul anu-
lui 2012. Ne-am asigurat ca 
plăţile să fie alocate, iar noi 
vom fi aici în vară aceasta, în 
toamnă şi în iarnă să ne asi-
gurăm că cei de la Compania 
Naţională de Autostrăzi res-
pectă termenele”, a spus Boc. 

Primul-ministru s-a decla-
rat încântat de ritmul lucră-
rilor la Autostradă Arad-Ti-
mişoara şi a subliniat că nu 
acelaşi lucru îl poate spune 
despre Autostrada Bucureşti- 

Ploieşti unde are îndoieli că 
termenele vor fi respectate.

Emil Boc a mai spus că Gu-
vernul are în perspectivă con-
tinuarea lucrărilor la centura 
de sud a Timişoarei, dar că se 
doreşte introducerea taxei 
de autostradă. De asemenea, 
Boc a spus că următoarele 
autostrăzi din România se 
vor construi prin parteneria-
te publice private şi că acest 
lucru impune introducerea 
taxei de autostradă.

În cazul în care Curtea de Apel îi va găsi vinovaţi pe lucrătorii din Moraviţa, aceştia riscă până la 15 ani de închisoare

Circulaţia pe Autostrada  
Arad-Timişoara se va  
deschide în 15 decembrie
n Premierul Emil Boc a făcut o scurtă vizită pe şantier şi s-a declarat mulţumit de stadiul lucrărilor

n Conform evaluărilor DNA, în cele patru luni ale anchetei de la Vama Moraviţa 
s-au traficat ţigări de contrabandă în valoare de  3,3 milioane de euro

Lucrările la Autostrada Arad-Timisoara sunt în grafic
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Se caută recenzori pentru recensământul populaţiei
roxANA deACoNeSCu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Staţi prost cu banii şi nu 
ştiţi cum să duceţi mai mulţi 
acasă? Câştigaţi ceva bani în 
plus cu recensământul po-
pulaţiei. La Timişoara se ca-
ută 1.500 de oameni care să 
facă pe recenzorii în această 
toamnă. Înscrierile încep 
luna aceasta la Primăria Ti-
mişoara. Potrivit secretarului 
municipalităţii, Ioan Cojo-
cari, cine doreşte să fie recen-
zor are la dispoziţie o lună de 
zile să se înscrie la primărie, 
acestea încheindu-se în 15 
septembrie. „Se fac înscrieri 
de la 16 august. Vom avea 
de lucru cu selecţia, pentru 

că volumul este foarte mare. 
Ne trebuie 1.500 de oameni 
pe Timişoara”, a declarat 
Ioan Cojocari. Întâietate au 
cei care au mai participat la 
recensământuri în trecut, 
deoarece etapa de anul aces-
ta este prima referitoare la 
populaţie şi locuinţe de când 
România a devenit membru 
al Uniunii Europene.  

„Se va pune un foarte 
mare accent pe corectitudi-
nea datelor şi a prelucrării 
lor şi de aceea este de prefe-
rat să se lucreze cu oameni 
care au mai prestat astfel de 
activităţi. Apoi este vorba 
despre siguranţa cetăţeanu-
lui şi în acest context este de 
asemenea preferabil să se lu-

creze tot cu oameni cu care 
s-a mai lucrat şi nu au fost 
probleme“, a precizat Lăcră-
mioara Condea, purtător de 
cuvânt Primăria Timişoara.  

Fiecare recenzor va primi 
50 de lei pentru o zi de mun-
că, iar norma începe de la 60 
de chestionare până la 120. 
La un simplu calcul, un ope-

rator care lucrează 12 zile 
câştigă aproape 500 de lei în 
mână, iar unul care lucrează 
15 zile duce acasă puţin pes-
te 600 de lei.  

Care sunt condiţiile  
de înscriere? 

Orice persoană care vrea 
să devină recenzor trebuie să 
aibă peste 18 ani şi o diplomă 
care să ateste că are măcar 
Bacalaureatul luat. Operato-
rul de interviu trebuie să ştie 
să scrie lizibil şi să citească în 
limba romană. În plus, trebuie 
să ştie să vorbească corect pen-
tru a se putea face uşor înţeles. 
Necesare sunt şi cunoştinţele 
minime de aritmetică, deoa-
rece candidatul ideal va face 

calcule de însumare a datelor 
care urmează să fie centrali-
zate. Cazierul trebuie să fie 
curat, iar omul potrivit să fie 
disponibil în fiecare zi, între 
orele 8:00 şi 20:00. Capacitatea 
fizică reprezintă şi ea un atu, 
deoarece recenzorul s-ar putea 
să fie nevoit să vizite locuinţe 
mai îndepărtate de oraş. „În 
zonele cu populaţie de altă et-
nie decât cea română, cunoaş-
terea şi a limbii acelei etnii şi 
a specificului etniei respective 
reprezintă un avantaj în desfă-
şurarea muncii sale pe teren”, 
spun reprezentanţii Direcţiei 
de Statistică Timiş.

Recensământul populaţiei, locuinţelor şi clădirilor se desfăşoară 
în perioada 20 - 31 octombrie în toată ţara

În 15 decembrie 2011 
se poate da drumul la 
circulaţie, iar în seme-
trul al doilea al anului 
viitor se vor termina şi 
finisajele. Am vrut să 
ne asigurăm că ceea 
ce ne-am propus, tron-
soanele de autostra-
dă Arad-Timişoara, 
Medgidia-Constanţa şi 
Bucureşti-Ploieşti sunt 
gata pentru darea în 
exploatare anul aces-
ta, finalizarea urmând 
să aibă loc până la 
sfârşitul anului 2012.

 emil boc 
premier
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Vremea frumoasă ne îm-
pinge să lăsăm Timişoara în 
spate în weekend şi să ne 
facem bagajele. Dar unde 
plecăm? Timişorenii care au 
maşină au la dispoziţie mai 
multe variante unde să-şi 
petreacă sfârşitul de săptă-
mână. 

În jurul Timişoarei sunt 
mai multe zone turistice. 
La aproximativ două ore 
de mers cu maşina se află 
Poiana Mărului. Staţiunea 
se află la 25 km distanţă de 
oraşul Oţelu Roşu, judeţul 
Caraş-Severin. Înconjurată 
de atracţii turistice precum 
Muntele Mic, Nedelea, Vâr-
ful Pietrii, a devenit ea însăşi 
o atracţie turistică.

Una din cele mai intere-
sante legende, este însă, le-
gată de comoara regilor daci 
din zonă. Localnicii susţin 
că, în stânca lui Scorilo, cu 
un perete drept, se găseşte, 
undeva în centru, la o dis-
tanţă de 40 m de la poale şi 
tot atâţia metri la culme, o 
peşteră unde este ascunsă o 
comoară. Legenda spune că 
locul este marcat de prima 
rază de soare ce îşi trimite 
lumina peste creasta numită 

Buza Nedeii şi cade pe mij-
locul peretelui, la răsăritul 
soarelui, în ziua solstiţiului 
de vară, 21 iunie. Ce putem 
face aici? Sporturi nautice 
şi pescuit pe lacul Poiana 
Mărului, pescuit pe râurile 
de munte: Bistra Mărului, 
Sucu şi Scorila, dar şi dru-
meţii pe trasee marcate în 
Muntele Mic şi Munţii Ţar-
cu. Să nu vorbim de o masă 
la stână, de focuri de tabără 
sau mountainbike. Preţul 
de cazare se învârte în jurul 

sumei de 100 de lei pentru 
o cameră. Pensiuni sunt des-
tule. Pe lângă aceşti bani, să 
nu uităm să socotim    com-
bustibilul şi banii de mânca-
re.

O altă destinaţie este Mo-
neasa. Un drum de trei  ore 
cu maşina ne duce într-o 
staţiune cu multe spaţii de 
cazare, renovate. Tariful 
pentru o noapte variază în-
tre 100-150 lei/zi. 

Uităm de stresul zilnic la 
băile termale de cură şi tra-

tament ce pot fi făcute aici. 
Un important rol în încărca-
rea bateriilor îl reprezintă 
prin peisajul şi aerul curat 
al pădurilor. Aici au loc Fes-
tivalurile de folclor şi de artă 
tradiţională românească şi 
Festivalul Clătitelor.

Tot în apropierea Timi-
şoarei se află Semenicul. 
Nici aici cazarea nu presu-
pune mai mult de 120-200 
lei cu mic dejun inclus. Un 
weekend la aproape 1.500 
de metri altitudine merită 

petrecut, măcar din când 
în când. Staţiunile Crivaia, 
Trei Ape şi Secu, satul Gă-
râna, unde se desfăşoară 
festivalul de jazz, lacul Vul-
turilor sau multiseculara 
pădure de fagi de pe ver-
santul sud-estic al munte-
lui Semenic - una din cele 
mai vechi din Europa sunt 
obiectivele ce merită vizi-
tate în timpul şederii aco-
lo. Drumul cu maşina este 
ceva mai lung, dar excursia 
merită toţi banii. 

Cheile Nerei reprezintă 
unul dintre obiectivele tu-
ristice cele mai frumoase 
din ţară. Cu o sută de lei pe 
zi, turiştii se pot caza la pen-
siuni în condiţii dintre cele 
mai bune. Pe lângă drumeţi-
ile de cunoaştere a Cheilor, 
turiştii pot face excursii de 
explorare a peşterilor din 
zonă, iar pentru amatorii 
de sporturi extreme regiu-
nea permite practicarea mai 
multor activităţi: coborârea 
cu barca pneumatică pe 
apele Nerei, escaladarea şi 
explorarea stâncilor, tirolia-
na, rapel, paintball şi curse 
cu atv.

Tot în judeţul Timiş se 
poate merge în staţiunea Bu-
ziaş. Despre Buziaş nu mai 
sunt multe de spus. La câţi-
va zeci de kilometri, timişo-
renii se pot odihni într-o sta-
ţiune liniştită, dar modernă, 
cu multe posibilităţi de rela-
xare. De la masaj şi saună la 
un pachet wellnes complet,  
cei care doresc să scape de 
praful  Timişoarei pentru 
două zile, găsesc aici ce cau-
tă. Preţurile pentru o noapte 
se situează în jurul sumei de 
100-150 de lei de persoană.
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Chiriaşii din blocurile 
ANL de pe strada Ioachim 
Miloia nu se prea înghesuie 
să-şi cumpere apartamen-
tele în care locuiesc, deşi 
regulamentul de vânzare 
a celor două imobile con-
struite în anul 2003 a fost 
votat în Consiliu Local în 
urmă cu mai bine de două 
săptămâni. Conform aces-
tui regulament, cele 120 de 
apartamente din blocurile 
B1 şi B2 pot fi cumpărate 
de către titularii de con-
tract la preţul de 448 de 
euro pe metru pătrat, cu 
tot cu TVA, prima condiţie 
de eligibilitate fiind vechi-
mea neîntreruptă de mini-
mum un an a chiriaşului în 
respectiva locuinţă. 

Dezinteresul locatarilor 
din cele două blocuri pen-
tru achiziţionarea locuinţe-
lor este cu atât mai ciudat, 
cu cât în ultimii ani - după 
ce ministrul delegat pentru 
Lucrări Publice şi Amenaja-
rea Teritoriului, Laszlo Bor-
bely, a anunţat perspectiva 
scoaterii la vânzare a apar-
tamentelor ANL - s-a tot aş-
teptat punerea în aplicare 

a acestei facilităţi acordate 
tinerilor. „Nu prea am vă-
zut înghesuială la depune-
rea dosarelor de cumpărare 
a locuinţelor ANL. Cred că 
până în prezent avem înre-
gistrată o singură cerere de 
cumpărare, dar aşteptăm şi 
alţi locatari interesaţi să-şi 
achiziţioneze apartamente-
le. Preţul de 27.000 de euro 
pentru apartamentele cu o 
cameră şi de 40.000 de euro 
pentru cele cu două came-
re nu mi se pare exagerat, 
este sub preţul pieţei. Sigur 
că locatarii care nu se decid 
să cumpere vor putea rămâ-
ne în continuare în chirie, 
însă doar până îndeplinesc 
condiţiile de vârstă. Noi, 
de fapt, facem o tranzacţie 
în numele ANL, în condiţi-
ile în care la bugetul local 
merge doar 1% din valoarea 
tranzacţiei”, ne-a declarat 
coordonatorul Direcţiei Pa-
trimoniu din Primăria Ti-
mişoara, Martin Staia. 

În opinia sa, unul dintre 
motivele care ar putea blo-
ca sau întârzia procesul de 
tranzacţionare a locuinţe-
lor ANL este condiţia impu-
să cumpărătorilor de a plă-
ti integral preţul locuinţei 
la parafarea contractului. 

„Plata cash a preţului locu-
inţei poate fi o problemă 
în această perioadă, însă 
există variante, cum ar fi 
creditele bancare prin pro-
gramul Prima casă”, spu-
ne Staia, subliniind faptul 
că tărăgănarea deciziei de 
vânzare a locuinţelor ANL 
i-a adus pe potenţialii be-
neficiari în plină criză eco-
nomică, când este foarte 
dificil să accesezi un credit 
bancar.

Preţurile apartamentelor 
anL, cu 30%  
mai mici decât  
pe piaţa imobiliară

După ce au studiat re-
gulamentul de vânzare a 
locuinţelor ANL şi şi-au 
evaluat şansele de a fi cum-
părători eligibili, o parte 
dintre chiriaşi se pregătesc 
să-şi întocmească dosarele 
de achiziţie. „Preţul mi se 
pare acceptabil, sub preţul 
pieţei. Singura problemă 
poate fi legată de achitarea 
integrală a preţului locuin-
ţei la semnarea contractu-
lui de vânzare-cumpărare. 
E greu să faci rost de atâţia 
bani, dar poate se va opera 
vreo schimbare în regula-
ment şi va fi posibilă şi pla-

ta în rate”, spune Ciprian 
Lupean, în timp ce un alt 
chiriaş ANL, Adrian Bulu-
başa, aşteaptă să se scoată 
la vânzare şi apartamentele 
din celelalte blocuri, date 
în folosinţă în urmă cu doi 
ani, pentru a-şi depune ce-
rerea de cumpărare. 

„Deocamdată noi nu 
intrăm în categoria chiria-
şilor care pot opta pentru 
cumpărarea apartamen-
telor, e vorba doar de cele 
două blocuri din 2003, însă 
cred că decizia de vânzare 
a blocurilor ANL se referă 
la toate imobilele de acest 
tip, nu doar la câteva. Dacă 
un apartament cu o came-
ră este evaluat la 27.000 de 
euro pot să spun că e bine 

sub preţul pieţei, în condi-
ţiile în care o locuinţă cu o 
suprafaţă similară, pe pia-
ţa imobiliară costă peste 
35.000 de euro”, apreciază 
Adrian Bulubaşa. Reamin-
tim că, în urmă cu patru 
ani, când ministrul Laszlo 
Borbely a anunţat perspec-
tiva scoaterii la vânzare a 
blocurilor ANL, autorităţile 
locale s-au opus acestei va-
riante de lucru. 

„Cred că propunerea mi-
nistrului Laszlo Borbely are, 
pe lângă latura socială, şi 
menirea de a strânge un oa-
recare capital politic. Nu pot 
să mă pronunţ dacă e bine 
sau rău ca locuinţele ANL să 
fie vândute către chiriaşi, 
însă cred că dacă s-ar întâm-
pla acest lucru locatarii ar 
fi favorizaţi pentru a doua 
oară. După plătirea unor 
chirii simbolice, ar urma 
achiziţionarea apartamente-
lor la preţuri mult mai mici 
decât pe piaţa imobiliară”, 
spunea la vremea respectivă 
Nicuşor Miuţ, fostul direc-
tor al Direcţiei Patrimoniu 
din cadrul Primăriei Timi-
şoara.

eConomiC Auto & Turism Festival de lubeniţe dulci  
şi zemoase la Gottlob

Ce tapiţerie alegem  
pentru masină?
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Turism de weekend în jurul Timişoarei. 
În ce locuri putem merge să ne relaxăm

Chiriaşii din blocurile ANL 
nu se prea înghesuie  
să-şi cumpere locuinţele

puLS eCoNomiC

Lacul Surduc, preferatul multor timişoreni la sfârşit de săptămână

Lacul Surduc este în 
Timiş, la aproximativ 100 
de km de Timişoara şi 
la 30 km de Lugoj. Până 
acolo facem aproxima-

tiv două ore cu maşina. 
Spaţiu de plajă, de pes-
cuit şi de bălăceală, lacul 
Surduc este un loc în care 
mulţi timişoreni merg 

în weekend la un grătar 
alături de prieteni şi 
familie. Cazarea, în acest 
loc, nu este o problemă. 
Fie că alegi cortul, şi mai 

reduci cheltuielile, fie că 
dormi la o cabană, spaţii 
există pentru petrecerea 
unui sfârşit de săptămână 
excepţional.

n La Primăria Timişoara s-a înregistrat o singură cerere de cumpărare, 
deşi în cele două blocuri de pe strada Miloia sunt 120 de apartamente

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

n Cazarea se situează între 100 şi 200 de lei pentru două persoane

Cele 120 de apartamente din blocurile B1 şi B2 pot fi cumpărate de către titularii de contract la preţul de 448 de euro pe metru pătrat

hiDroiZoLaŢii 
tel:0721.227.457, 
0256.294.035.Comentează pe

opiniatimisoarei.ro

Cei care doresc 
să cumpere 
apartamente 
trebuie să 
achite integral 
preţul locuinţei 
la semnarea 
contractului.

HARTA sALARiiLoR

Cele mai multe oferte de 
mun că din românia sunt în 
Bucureşti, cu 40,31%, urmată 
de judeţul ti miş cu 7,78%, 
Braşov cu 6,10% şi Cluj cu 
5,59 %. Harta salariilor medii 
indică faptul că Bucureştiul 
rămâne campion, aici câş-
tigul mediu fiind de 470 de 
euro. lefuri medii peste 400 
de euro apar şi în judeţele 
satu-ma re (418 euro), sălaj 
(425 euro), iaşi (420 eu ro), 
Constanţa (427 euro), Bra şov 
(453 euro), Cluj (438 euro), 
pra hova (416 euro), argeş 
(435 euro), Vâlcea (410 euro), 
Caraş-severin (430 euro) şi 
timiş (440 euro).

DespăgubiRi

Compania naţională de au-
tostrăzi şi drumuri naţionale 
din românia a stabilit preţul 
mediu de 1 leu pentru fiecare 
metru pătrat de teren ce va fi 
expropriat pentru construc-
ţia autostrăzii lugoj – deva. 
Conform unei Hotărâri de 
guvern recente, în total, de 
pe raza celor şapte localităţi 
timişene aflate pe traseul 
autostrăzii lugoj – deva se 
vor expropria 2.640.306 mp, 
pentru care statul român va 
plăti 1.723.529 lei. 

LoCuinţe AsiguRATe

doar 7% din locuinţele din 
românia sunt asigurate prin-
tr-o asigurare obligatorie, în 
timp ce pentru asigurarile 
facultative, procentul este de 
33%. după cum informează 
Comisia de supraveghere a 
asigurarilor, la sfârşitul lunii 
iulie, cele mai multe locuinţe 
asigurate erau în Bucureşti, 
cu 64%, iar pe următoarele 
două locuri se situează 
judeţul Constanta, cu 53,1% 
dintre locuinţe asigurate, şi 
judetul timiş, cu un grad de 
cuprindere în asigurare de 
51,4%. 

pensii pRivATe

potrivit datelor Comisiei de 
supraveghere a sistemului 
de pensii private, activele 
fondurilor de pensii private 
obligatorii (pilonul ii) şi facul-
tative (pilonul iii) au avansat 
în primele şase luni cu 58% 
faţă de aceeaşi perioadă din 
2010, la 5,76 miliarde de lei. 
doar în iunie, faţă de luna an-
terioară, creşterea activelor 
s-a plasat la 3,57%. aproape 
20.000 de noi participanţi 
au ales să adere la unul din 
fondurile de pensii faculta-
tive, cu 34,42% mai mulţi 
faţă de participanţii care au 
aderat în perioada similară a 
anului trecut. (G.i.)

Drumul până la Semenic este ceva mai lung, dar Crivaia, trei ape, Secu şi satul Gărâna merită vizitate în timpul şederii acolo
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Pepenii vor face paradă 
la Gottlob, la cea de-a treia 
ediţie a Festivalului Lubeni-
ţelor care se va desfăşura şi 
în acest an de „Sfânta Maria 
Mare“. Pepenii zemoşi, aleşi 
pe sprânceană, vor fi expuşi 
şi oferiţi spre vânzare celor 
10.000 de vizitatori, câţi sunt 
aşteptaţi în acest an în locali-
tatea timişeană.

Organizatorii festivalului, 
promit lubeniţă pe săturate 
si au pregătit o serie de con-
cursuri şi spectacole căci, 
spun ei, aşa îi şade bine unui 
festival devenit deja tradi-
ţional. Nu mai puţin de 20 
de expozanţi vor participa 
la deja renumitul festival, 
iar pe tarabele acestora vor 
fi aşezaţi, cu multă grijă, cei 
mai mari şi mai gustoşi pe-
peni. Pe tot parcursul sărbă-
torii vor fi organizate fel de 
fel de concursuri, care mai 
de care mai trăznite: cea mai 
grea lubeniţă, concurs de 
sculptat în lubeniţă şi bineîn-
ţeles, concurs de mâncat pe-
pene. Fiecare participant va 
fi recompensat de Primăria 
din Gottlob şi de sponsorii 
festivalului.

Programul festivalului
Festivalul Lubeniţei de la 

Gottlob va avea loc în perioa-
da 15-16 august când produ-
cătorii aromatului fruct au 
cules deja toţi pepenii de pe 
plantaţie. Manifestarea înce-

pe la ora 17, lângă stadion, 
cu un alai de majorete şi co-
pii din localitate si din comu-
nele învecinate. Primii care 
vor urca pe scena festivalului 
sunt cei mici. Elevii şcolii din 
Gottlob vor prezenta spec-
tacole de dansuri populare, 
moderne şi de majorete. 

Seara, de la ora 20 scena 
va fi ocupată de nume im-
portante din muzica popula-
ră bănăţeană, dar, poate, cel 
mai aşteptat recital este cel 

al cântăreţului Tinu Vereşe-
zan.

În paralel, pe tot parcur-
sul zilei vor avea loc campio-
nate de tenis feminin şi mas-

culin şi de minifotbal.
Pe tot parcursul zilei vor fi 

organizate fel de fel de con-
cursuri cu şi despre lubeniţe. 
De asemenea, cei care vor 
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participa la acest eveniment, 
pot gusta din deliciosul pepe-
ne de Gottlob.

Marţi, a doua zi de festival 
este dedicată sportului. Vor 

continua campionatele de 
fotbal şi tenis, iar de această 
dată, pe terenul de fotbal se 
vor întrece echipe din Româ-
nia, Serbia şi Ungaria. Seara 
se va încheia cu muzică, in-
vitată de seama fiind trupa 
Bistriţa Bulls.

Tot în a doua zi de festi-
val, Primăria din Gottlob va 
premia cea mai frumoasă 
grădină din faţa casei. Câşti-
gătorii vor primi o diplomă 
şi o pancartă, acest lucru de-
venind deja tradiţional odată 
cu festivalul.

De menţionat că pe lân-
gă standurile cu lubeniţe, la 
acest festival sunt invitaţi să 
expună şi alţi producători  
din ţară cum ar fi pâinea de 
Pecica (judeţul Arad) şi ţuica 
de la Sâmbăta (judeţul Bihor)

Lubeniţă la export
Li s-a dus faima pepenilor 

roşii de la Gottlob şi peste 
hotare. Producătorii de aici 
au trimis deja fructele dulci 
şi zemoase la export.

„Cea mai mare parte din 

producţia din acest an a fost 
trimisă la export, în Cehia, în 
Austria şi la vecinii noştri din 
Ungaria. Am avut o intenţie 
de a semna un protocol cu 
administraţia din Palma de 
Mallorca, însă acest protocol 
nu s-a mai realizat. Cel mai 
probabil că în această toam-
nă vom pune bazele unei co-
laborări pentru anul viitor”, 
a declarat Gheorghe Nastor, 
primarul comunei Gottlob.

Cum recunoaştem  
pepenii de la Gottlob?

Locuitorii din Gottlob, 
acolo unde sunt cele mai în-
tinse culturi de lubeniţă din 
judeţul Timiş, ne învaţă cum 
să cumpăram cel mai bun 
pepene şi mai ales cum să de-
osebim lubeniţele autohtone 
de cele aduse din Turcia, de 
exemplu. 

„Lubeniţa de Gottlob este 
foarte bună acum, însă oa-
menii trebuie să ştie cum 
să aleagă o lubeniţă bună 
din piaţă. În primul rând, 
lubeniţa noastră e proaspătă, 

are codiţa verde, nu e uscată 
aşa cum putem vedea la lu-
beniţele de import. Când e 
codiţa verde înseamnă că a 
fost culeasă recent. În al doi-
lea rând, lubeniţa de import 
este pălită de soare, coaja ei 
e moale de atâta stat în piaţă 
sau în supermarket. Şi în al 
treilea rând, dopul are mie-
zul plin, nu e gol la mijloc 
şi este crocant”, a mai spus 
Gheorghe Nastor. 

Cât costă?
Lubeniţele de Gottlob nu 

sunt deloc scumpe. Dacă pe-
penii de la Dăbuleni (judeţul 
Dolj) se vând în această peri-
oadă pe mai nimic, pe 0,15 
lei kilogramul, bănăţenii 
sunt mai cumpătaţi şi ţin la 
preţ. Aşa că la Gottlob, preţul 
lubeniţei este de 0,50 de lei 
pe kilogram. Ba chiar a ajuns 
la 1 leu la început. Cât despre 
preţul lubeniţei la festival, 
rămâne la aprecierea produ-
cătorului.

„Nu vom impune preţ la 
Festivalul lubeniţei. Vă daţi 
seama că va fi acolo atâta 
lubeniţă încât se va da şi pe 
gratis. Oricum, pot să vă asi-
gur că se poate mânca lube-
niţă pe săturate”, a mai adău-
gat Nastor.

n Sărbătoarea din satul timişean, ajunsă la cea de-a treia ediţie, este cea mai mare de acest gen din vestul ţării

Cei care vor participa la acest eveniment, pot gusta din deliciosul pepene de gottlob

dietă cu  
pepene verde

Pepenele verde ajută la 
păstrarea unei vederi 
bune, mult mai uşor decât 
morcovul. Atât pepenele 
verde, cât şi cel galben 
conţin acid folic, unul 
din elementele esenţiale 
pentru dieta femeilor 
însărcinate.
Lubeniţa este un diuretic 
natural, iar consumul în 
cantităţi rezonabile va 
duce la scăderea în gre-
utate, dar şi la o dezinto-
xicare, benefică organis-
mului. Miezul pepenelui 
verde sau galben este un 
sănătos cocktail de apă 
(aproape 95%) şi zaharuri 
naturale, toate condi-
mentate cu enzime, acizi 
organici conţinuţi mai 
ales în apropierea cojii, 
de unde şi gustul acru, nu 
foarte agreabil.

În primul rând, lube-
niţa noastră e proas-
pătă, are codiţa verde. 
Când e codiţa verde 
înseamnă că a fost 
culeasă recent. În al 
doilea rând, lubeniţa 
de import este pălită 
de soare, coaja ei e 
moale. Şi în al trei-
lea rând, dopul are 
miezul plin, nu e gol la 
mijloc şi este crocant.

 gheorghe Nastor 
primar gottlob

istoria pepenelui verde
Se spune că pepenele 
verde este originar din 
Sudul Arficii, unde acesta 
este deseori întâlnit şi 
în sălbăticie. nu se ştie 
când a fost pentru prima 
dată cultivat, însă există 
evidenţe că acesta era 
cultivat de peste 2.000 
de ani.
Începând cu secolul al 
X-lea, pepenele verde a 
început să fie cultivat în 
China, care este astăzi cel 
mai mare producător de 
pepeni. În secolul al XIII-
lea fructul a fost introdus 
şi în Europa.

În Vietnam legendele spun 
însă că pepenele a fost 
descoperit acolo cu mult 
timp înainte să fie desco-
perit în China. Conform 
legendei, pepenele a fost 
descoperit de prinţul 
Mai An Tiem, fiul adoptat 
al Regelui Hung. Când 
prinţul a fost exilat în mod 
nejustificat pe o insulă, i 
s-a spus că dacă va reuşi 
să supravieţuiască timp de 
şase luni, va fi lăsat să se 
întoarcă acasă. Prinţul s-a 
rugat la divinităţi pentru 
a a-l ajuta. o pasăre a 
zburat pe deasupra lui şi a 

fructele sunt puse într-un 
cub de sticlă şi astfel iau 
automat forma pătrată. 
Pepenilor li s-a dat aceas-
tă formă cu scopul de a fi 
depozitaţi mai uşor, dar şi 
pentru aspectul deosebit. 
Pepenii pătraţi au însă 
şi un dezavantaj:  preţul 
lor este de cel puţin două 
ori mai mare decât cel al 
pepenilor obişnuiţi.
De-a lungul timpului au 
fost crescuţi şi pepeni în 
formă de piramidă iar în 
viitor se doreşte ca aces-
te fructe să aibă şi alte 
forme geometrice.

scăpat o sămânaţă. Acesta 
a plantat sămânţa, care s-a 
dovedit a fi sămânaţă de 
pepene.

Fermierii din regiunea 
Zentsuji, Japonia, au găsit o 
modalitate de a creşte pe-
peni pătraţi. Când sunt mici, 
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Moft sau necesitate, 
aceasta este întrebarea ori-
cărui om când vine vorba 
despre tapiţeria din maşina 
sa. Nefiind o dotare stan-
dard în echiparea unei ma-
şini din clasa de serie, tapi-
ţeria din piele atrage tot mai 
mulţi cumpărători. Motivul? 
Conferă un aspect extrem 
de elegant şi automat te 
propulsează spre o clasă so-
cială superioară: cea de lux. 
Conducătorii auto petrec tot 
mai mult timp în maşină şi 
mizează pe un confort spo-
rit. Fie că circulă zi de zi sau 
folosesc maşina doar câteva 
minute pe zi, oricine îşi do-
reşte o tapiţerie cât mai con-
fortabilă fie că e din vinil, fie 
din piele. 

Echipată standard cu 
material textil, o maşina de 
clasă medie suferă la capito-
lul design interior. Şi nu e 
singurul dezavantaj. Tapiţe-
ria textilă conferă un aspect 
banal, reţine scame, praf şi 
uneori un miros neplăcut. 
Alexandru Onişea a lucrat ca 
tapiţer la Uzinele Dacia de la 
Piteşti şi spune că pentru o 

maşină pe care o foloseşti 
zilnic este nevoie de o tapi-
ţerie de policlorula de vinil 
(PVC) decât una de piele. 
«În primul rând tapiţeria de 
P.V.C este mult mai ieftină. 
Pentru o maşină de zi cu zi 
nu e simplu să întreţii o ast-
fel de tapiţerie. Pentru piele 
întreţinerea te costă şi 2.000 
de euro. Ca să o cureţi ai ne-
voie de anumite substanţe, 
uleiuri speciale, în timp ce 
tapiţeria de vinil o cureţi 

cu un burete, apă şi chiar şi 
detergent cu care speli orice 
haină în casă», spune Ale-
xandru Onişea. În schimb, 
o tapiţerie din piele asigură 
un plus de comoditate, iar 
interiorul devine mult mai 
elegant. «Să luăm de exem-
plu pielea de Cordoba. Nu se 
pretează decât pentru ma-
şini de lux  : Bentley, Rolls, 
BMW sau Audi nu pentru un 
Golf sau Polo de exemplu. 
Din punctul meu de vedere 

nu te poţi urca într-o maşină 
cu tapiţerie de piele decât 
la costum, având o anumită 
prestanţă“, mai spune acesta. 

Pielea şi dezavantajele ei
Pe lângă inconvenientul 

material, lista problemelor 
cu tapiţeria din piele este 
ceva mai lungă. Cel mai des 
întâlnit reproş este că pielea 
se încinge exagerat pe timp 
de vară, şi că iarna este atât 
de rece încât nu te poţi aşe-
za pe ea. În plus, după câţiva 
ani, pielea se «mototoleşte» 
în unele zone, se zgârie, şi 
rămâne chiar pătată pe alo-
curi. Specialiştii recomandă 
folosirea unui silicon, de 
două ori pe an, pentru ca 
pielea să nu se usuce prema-
tur. În plus, într-un mediu 
umed pielea mucegăieşte, 
iar mirosul este unul foarte 
puternic şi urât. «În momen-
tul în care alegeţi să vă echi-
paţi maşina cu tapiţerie din 
piele e foarte important de 
ştiut să alegeţi cea mai bună 
piele. Riscurile, dacă pielea 
este de proastă calitate, sunt 
foarte mari: dacă lăsaţi ma-
şina în soare multă vreme, 
riscaţi ca aceasta să crape“, 
conchide Alexandru Onişea.

10 interViU
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Cum arată Timişoara şi 
România de la ultima dum-
neavoastră experienţă ca 
antrenor la Arad în sezonul 
2003-2004?

Ştiu România pentru că 
atunci când am antrenat la 
Arad pot spune că am văzut 
întreaga ţară. Despre Timi-
şoara nu pot spune mare 
lucru, pentru că încă nu cu-
nosc foarte bine oraşul. Am 
mai venit la Timişoara pe 
vremea când eram antre-
nor la Arad. Din ce am vă-
zut este foarte frumos. Este 
frumos contrastul acesta în-
tre verdeaţă, clădiri vechi şi 
clădiri noi, dar eu am venit 
la Timişoara pentru că mi-a 
plăcut proiectul, nu să mă 
distrez. Despre echipă, pot 
spune că am văzut că atât 
eu, cât şi jucătorii avem un 
suport foarte mare. Atât 
de la autorităţi, cât şi de 
la fani. Sper, şi-mi doresc 
din tot sufletul ca acest su-
port să fie pe tot parcursul 
anului cât voi sta aici. Des-
pre jucători şi despre mine 
pot spune că avem cea mai 
dură perioadă a noastră. 
Ne-am început treaba, nu 
au venit foarte bine pregă-
tiţi şi e normal după vacan-
ţă, trebuie să muncească şi 
încercăm să ne acomodăm: 
eu cu ei, ei cu mine. 

Spuneaţi că nu au venit 
pregătiţi. Vor fi la începu-
tul acestui campionat?

Bineînţeles. Nici nu se 
pune problema. Ideea e 
însă să fie cât mai repede 
posibil. 

Câştigă Timişoara titlul 
anul acesta? 

Ambiţiile conducerii 
sunt să fim în primele pa-
tru echipe din ţară. Respect 
asta, însă nu vă pot promi-
te acum că ne vom putea 
bate la titlu sau la primele 
locuri, pentru că încă nu 
cunosc cât de puternică 
este echipa noastră. Nu ştiu 
foarte bine nici cum sunt 
celelalte echipe pentru că 
toţi suntem la început de 
drum şi toţi vrem să fa-
cem lucrurile să meargă. 
Este hazardat să spunem 
în acest moment exact ce 
vom face. Nu vreau să spun 
că vom câştiga titlul anul 
acesta sau peste cinci. Ce 
pot să vă spun e că voi da 
totul, absolut totul, pentru 
ca această echipă să fie cât 
se poate de bună. 

Spuneaţi că aveţi susţi-
nerea tuturor factorilor: 
public, autorităţi. Automat 
vine şi presiunea atât 
peste dumneavoastră, cât 
şi peste jucători...

Presiunea e normală. 
Nu-mi afectează în niciun 
fel munca. Dumneavoastră 
nu simţiţi presiune la locul 
de muncă? Sunt sigur că 
nu mergeţi să vă îmbătaţi 
să faceţi ce vreţi, iar apoi 
să vă cereţi salariul. Deci e 

normal să fie presiune. Că 
ne place, că nu ne place ea 
există oriunde. Indiferent 
de presiune, eu, jucătorii 
trebuie să ne facem treaba 
şi s-o facem cât mai bine, 
să ne onorăm contractul. În 
sport e presiunea poate un 
pic mai mare, decât în alte 
domenii, dar de aceea exis-
tă unii jucători şi antrenori 
mai buni şi alţii mai slabi. 

Vorbind de jucători, ce 
jucători vreţi la BCM Timi-
şoara şi ce le veţi cere celor 
care sunt deja aici?

Când vreau un jucător 
cel mai important este să 
vrea să fie învingător. Să 
aibă acea personalitate de 
a da totul pentru a câştiga. 
Jucători de antrenament 
sau care să arunce la coş 
există pe toate drumuri-
le. Asta e important: să fie 
învingători. Fiecare echipă 
are nevoie de astfel de jucă-
tori. Baschetbaliştii cărora 
nu le pasă dacă pierd sau 
câştigă fac rău grupului şi 
asta nu e bine. 

Se spune că cei mai buni 
jucători sunt în NBA şi sunt 
americani. Este adevărat?

Cu jucătorii americani e 

puţin mai complicat. Când 
aduci un jucător american 
într-o echipă îţi asumi un 
risc foarte mare. Atât noi, 
antrenorii sârbi, cât şi cei 
români nu ştim mai nimic 
despre ei. 

Aţi umblat din Statele 
Unite ale Americii în Ser-
bia, apoi în Egipt, Tunisa, 
România. Cum e baschetul 
în aceste ţări?

Baschetul e diferit în 
fiecare colţ din lume. E 
frumos, că altfel nu l-aş 
practica. Ca antrenor eşti 
pus la fiecare astfel de ex-
perienţă în situaţii la care 
nu te-ai aştepta. Gândiţi-
vă că peste tot pe unde 
mergi ai un singur obiec-
tiv: acela de a scoate ce-i 
mai bun din fiecare jucă-
tor, să faci o echipă foarte 
bună. 

Care este diferenţa dintre 
baschetul din România şi 
cel din Tunisia?

Sincer, acum nu pot 
să spun nimic. Sunt doar 
de câteva zile aici. Din ce 
am văzut până acum, mi 
se pare că prima ligă din 
România e mai puternică, 
pentru că aici ai voie să ai 

în echipă cinci străini, în 
Tunisa doar unul. Dar ar 
trebui să ne gândim şi că 
echipa naţională de bas-
chet a Tunisiei a partici-
pat la ultimul campionat 
mondial de baschet din 
Turcia şi toţi baschetba-
liştii joacă în campionatul 
intern. E prea devreme să 
spun acum care competiţie 
e mai puternică. Asta voi 
vedea când încep campio-
natul. 

Aţi promovat jucători 
tineri peste tot pe unde aţi 
antrenat. Să ne aşteptăm 
ca şi la Timişoara să găsiţi 
un nou talent?

Recunosc, îmi plac foar-
te mult. Dar nu contează 
doar să fie tineri. Trebuie 
să-mi arate ceva, să văd 
ceva la ei. Dacă sunt doar 
tineri, sincer, nu-mi plac 
de loc. 

Veţi merge la meciurile de 
baschet de juniori sau din 
liga a doua la BC Timba şi 
BCM Timişoara II să vedeţi  
meciuri şi jucători?

Cu siguranţă da, îi voi 
urmări. 

Fanii Timişoarei sunt cam 

pătimaşi. Ce le cereţi şi ce 
le veţi oferi?

Fanii sunt cea mai im-
portantă parte a fiecărei 
echipe. Noi trebuie să le 
arătăm că dăm totul pe te-
ren. Că luptăm până la ca-
păt, că avem agresivitate şi 
atunci ei ne vor respecta şi 
ne vor susţine. Îmi doresc 
să se întâmple asta. 

În echipă aveţi un jucător, 
Bogdan Popescu, care a 
avut câteva clinciuri cu fa-
nii Timişoarei când evolua 
la Rapid. El s-a bătut atât 
cu fanii Timişoarei, cât şi 
cu jucătorii Timişoarei. Vă 
e teamă că va fi primit cu 
ostilitate la primul meci?

Acea bătaie e istorie. În 
sport aşa e când joci pentru 
o echipă. Pe vremea aceea 
juca la o altă echipă şi pe 
vremea aceea lupta pen-
tru interesul clubului ale 
cărei culori le apăra. Mi-aş 
dori din tot sufletul să am 
în echipă astfel de jucători, 
care să lupte până la capăt 
pentru binele echipei, de-
cât pe cineva care în acel 
meci a stat de-o parte la bă-
taie sau chiar s-a ferit. Nu 
am niciun dubiu că acest 
Popescu va face acelaşi lu-

cru mâine pentru echipa 
noastră, Timişoara. Nu ştiu 
dacă avea dreptate sau nu, 
dar e genul de jucător căru-
ia îi place să câştige în orice 
condiţie. 

Înainte de a veni la Timi-
şoara aţi avut o discuţie cu 
fostul antrenor al Timi-
şoarei Dragan Petricevici, 
care din câte am înţeles v-a 
convins să veniţi aici. Ce 
v-a spus despre Timişoara?

A fost o discuţie privată. 
Mi-a vorbit atât despre an-
trenori, conducere, oraş, 
cât şi despre jucători. A fost 
un gest colegial, pe care şi 
eu l-aş fi făcut dacă Dragan 
era în aceaşi situaţie, l-aş fi 
ajutat. 

Sunteţi un antrenor dur. 
Jucătorii se plâng de antre-
namentele foarte grele.

Nu ştiu dacă să vă mul-
ţumesc sau nu. O fi bine 
sau rău. (râde). Aşa sunt eu. 
Nu mă interesează dacă se 
plâng. Eu ştiu doar un lu-
cru: ca să faci treabă trebu-
ie să munceşti, să munceşti 
şi să munceşti.

„Voi da totul, absolut totul, 
pentru ca această echipă  
să fie cât se poate de bună”

Predrag Badnjarevic şi-a început cariera de antrenor acum 19 ani la juniorii Stelei Roşii din Belgrad cu care a devenit campion. A 
trecut apoi la seniori, iar în 1996 a jucat finala Cupei Greciei din postura de antrenor al formaţiei Larissa. A mers apoi în Muntene-
gru, a preluat formaţia I’lbon Niksic din liga secundă si a reuşit promovarea încă din primul sezon. Între 2004-2006 a fost secund la 
Steaua Roşie, acolo unde a cunoscut cele mai mari realizări. A cucerit Cupa, a fost vicecampion al Serbiei, sfert-finalist de ULEB Cup 
învins de Real Madrid şi a mai disputat o semifinală de Ligă Adriatică. A venit la BCM Timişoara în această vară, iar fanii aşteaptă de 
la el minunea: titlul de campioană pentru echipa de pe Bega.

predrAg  
bAdNjAreViC

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

aUto & tUriSm

PUBLICITATE

Ce tapiţerie alegem pentru maşină? 
n Echipată standard cu material textil, o maşina de clasă medie suferă la capitolul design interior

o tapiţerie din piele conferă eleganţă şi stil autoturismului dumneavoastră

Tapiţeria de P.V.C este 
mult mai ieftină. Pen-
tru o maşină de zi cu zi 
nu e simplu să întreţii 
o astfel de tapiţerie. 
Pentru piele întreţine-
rea te costă şi 2.000 
de euro. Ca să o cureţi 
ai nevoie de anumite 
substanţe, uleiuri 
speciale, în timp ce ta-
piţeria de vinil o cureţi 
cu un burete, apă şi 
chiar şi detergent cu 
care speli orice haină 
în casă.

 Alexandru onişea
fost tapiţer auto

Cât costă  
să tapiţezi maşina
Scaun şofer,
Scaun pasager,
Banchetă spate,
4 feţe de uşi,
Volan,
Husă schimbator viteze,
Cotieră faţă/spate
5 tetiere
Portbagaj
preţ: 2.400 lei
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roxANA deACoNeSCu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Nimeni nu prestează mun-
că în folosul comunităţii la 
Timişoara. Autorităţile locale 
dau vina pe lege, dar nici ele 
nu s-au chinuit să o aplice. Po-
trivit unei hotărâri dată acum 
trei ani de consilierii locali, 
cei care sunt obligaţi de in-
stanţă să muncească pentru 
comunitate o pot face în baza 
unui regulament stabilit de 
primărie şi de poliţiştii locali. 
Regulamentul nu a fost modi-
ficat însă deloc din anul 2009, 
pe listă fiind trecute locaţiile 
unde timişorenii pot presta 
ore de lucru: în parcurile 
din oraş, pe străzi, pe acosta-
mente, pe malurile canalului 
Bega, pe terenurile virane sau 
pe platforme pe care le între-
ţin angajaţii societăţii Retim, 
precum şi în domeniul con-
strucţiilor, alături de angajaţii 
Societăţii de Drumuri Munici-
pale. 

Legea e de vină?
Nu s-a văzut niciun pi-

cior de om care să lucreze 
în aceste zone în cuantumul 
amenzilor. Aceasta în timp 
ce în alte oraşe din Europa 
procedura funcţionează de 
ani buni. La noi nu. De vină 
ar fi în primul rând legea, 
spun autorităţile locale, 
deoarece nu îi obligă pe oa-
meni să muncească în folo-
sul comunităţii. Nici judecă-
torii nu se implică suficient 
de mult încât să dea sentin-
ţe. Aşadar, cei care nu-şi plă-
tesc amenzile şi nici nu vor 
să o facă pot scăpa teferi şi 
nevătămaţi, chiar sub ochii 
autorităţilor locale. Legea le 
permite, deşi spune destul 
de clar că judecătorii pot 
transforma orele de puşcărie 
sau amenzile în ore de mun-
că în folosul comunităţii. 

Viceprimarul Adrian Orza, 
spune ca problema va fi re-
zolvată în maximum două 
săptămâni, când va fi sem-
nat un protocol cu Serviciul 
de probaţiune de pe lângă 
Tribunalul Timiş, care se va 
ocupa de această problemă 
mai în detaliu. 

„Pe cei condamnaţi pe-
nal judecătorul îi poate 
pune să facă muncă în folo-
sul comunităţii şi pedeapsa 
lor în închisoare se cuanti-
fică în zile de muncă. Prin 
lege, de asta se ocupă Servi-
ciul de probaţiune, cu care 
noi vom semna în două 
săptămâni un protocol de 
colaborare. Le vom da nişte 
societăţi de interes public 

în care să-i pună să lucre-
ze. Noi putem să extindem 
lista pe care o avem. Va fi 
un om care va răspunde de 
ei, îi va supraveghea. Ei vor 
trebui să vină la serviciu, să 
muncească practic. Dacă nu 
vor merge la serviciu, se va 
face proces verbal şi con-
damnaţii se vor întoarce la 
închisoare. Deci vor avea 
tot interesul să muncească 
în folosul comunităţii”, ex-
plică viceprimarul Adrian 
Orza. 

Edilul spune că de-a 
lungul anilor au avut loc 
mai multe întâlniri între 
reprezentanţii primăriei, 
poliţiştii locali, judecători 
şi reprezentanţi ai Serviciu-

lui de probaţiune, însă abia 
acum a fost stabilit cadrul 
de colaborare. 

„În principiu, sancţiunea 
se aplică de agentul consta-
tator. El dacă apreciază că 
amenda este insuficientă, 
atunci poate propune jude-
cătorului să îi schimbe sen-
tinţa”, a spus Cristian Pup, 
purtător de cuvânt Curtea 
de Apel Timişoara.  

economie la buget?
„Dincolo, dacă nu vine, îl 

ia şi îl duce înapoi în puş-
cărie. Aici ce-i face? Îl duce 
înapoi la amendă. În Euro-
pa, toate sunt penale. Dacă 
nu se modifică Codul penal 
şi nu se scoate contravenţia 

sau nu există o cuantificare 
simbolică în zile de lucru, 
chestia asta cu munca în 
folosul comunităţii nu va 
reuşi. După părerea mea, e 
cea mai bună modalitate de 
a face economie la buget şi 
de a transforma condamnă-
rile în ceva folositor pentru 
societate”, a mai spus Orza. 

La Timişoara, mii de per-
soane sunt amendate anual 
de poliţiştii locali, care au 
dat sancţiuni în valoare de 
aproape 5 milioane de lei 
doar în primele patru luni 
ale anului. Mulţi le-au plă-
tit, însă există un număr 
destul de mare de timişo-
reni care ar putea munci în 
folosul comunităţii. Autori-

tăţile locale spun că, dacă 
judecătorii vor transforma 
contravenţiile în ore de 
muncă în folosul comuni-
tăţii, va fi nevoie de bani 
pentru protecţia muncii şi 
pentru analizele medicale 
ale condamnatului. 

„La noi nu au fost con-
damnări de genul acesta. 
Făcând protocolul de cola-
borare, o să-i trimitem la 
tribunal şi atunci judecăto-
rii vor fi încurajaţi şi ei să 
ia decizii. Eu sper că prin 
parlamentarii de Timiş se 
va modifica legislaţia”, a 
conchis Adrian Orza.

roxANA deACoNeSCu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Dacă nu se mai înţeleg, 
atunci trebuie să aleagă cea 
mai uşoară cale ca să pună 
punct unei căsnicii. Din feri-
cire pentru ele şi din păcate 
pentru bugetul oraşului, 
doar 36 de cupluri s-au des-
trămat la Primăria Timişoa-
ra începând din luna martie, 
de când consilierii locali au 
aprobat taxa pentru desface-
rea căsătoriei în cadrul mu-
nicipalităţii. Pe principiul: 
primăria te căsătoreşte, pri-
măria te divorţează!

După şase luni, funcţio-
narii publici din primărie 
au adunat puţin peste 4.000 
de euro din închiderea căsă-
toriilor pe holurile institu-
ţiei de pe C.D. Loga. Fiecare 
certificat de divorţ costă 500 
de lei, aşa că la un simplu 
calcul se adună 18.000 de 
lei, echivalentul a aproape 
4.300 de euro.

Divorţ în 45 de zile!
Timişorenii care nu se 

mai înţeleg cu partenerii 
de viaţă, cu care nu mai pot 
trăi împreună, merg la pri-
mărie, depun o cerere, apoi 

semnează câteva acte, după 
care pleacă mai departe, fi-
ecare pe drumul lui. Durea-
ză doar 45 de zile. După ce 
divorţează, mulţi decid să îşi 
bea prima cafea împreună, 
din perspectiva proaspătu-
lui divorţ. 

Însă socotelile de acasă 
nu se potrivesc cu cele din 
târg. Când au aprobat taxa 
pentru divorţ, consilierii 
locali s-au gândit să fie cât 

mai mare, poate poate mai 
adună ceva bani la buget. 
Suma adunată din divorţuri 
se duce pe serviciile publice 
de interes local, spun repre-
zentanţii municipalităţi, 
precum şi pentru finanţarea 
cheltuielilor curente de în-
treţinere. 

„Divorţuri avem 36 până 
acum pe legea care permite 
finalizarea mai rapidă a di-
vorţului. Cuplurile care vor 

să divorţeze pot face o cere-
re la primărie, iar după 30 
de zile, dacă decizia nu s-a 
schimbat, se depune o de-
claraţie de menţinere a cere-
rii de desfacere a căsătoriei 
sau de renunţare la aceasta 
şi urmează eliberarea acte-
lor de divorţ în 15 zile”, ex-
plică Lăcrămioara Condea, 
purtător de cuvânt Primăria 
Timişoara. Deci există şi ră-
gaz pentru cei care cred că 

mai sunt şanse de împăcare. 
Desfacerea căsătoriei pe cale 
administrativă este posibi-
lă doar cu acordul ambilor 
parteneri, dacă aceştia nu 
au copii minori şi dacă s-au 
înţeles asupra numelui pe 
care să îl poarte după divorţ, 
dar şi asupra partajului bu-
nurilor comune. În plus, ni-
ciunul dintre cei doi soţi nu 
trebuie să aibă probleme cu 
legea. Dacă în alte oraşe din 
ţară numărul celor care di-
vorţează la primărie creşte 
pe zi ce trece, la Timişoara 
foarte puţini se adresează 
Serviciului public comuni-
tar de evidenţă a persoa-
nelor, deşi aici lucrurile se 
mişcă mai repede. Multe 
cupluri se îndreaptă spre 
primării deoarece cererile 
lor se soluţionează mult mai 
rapid şi nu trebuie să aştep-
te până când instanţa dă un 
verdict.

Dacă la primărie un di-
vorţ costă 500 de lei, cuplu-
rile care vor să primească 
certificatul de divorţ de la 
un notar trebuie să scoată 
din buzunar 600 de lei.
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În cea de-a patra perioadă de 
şapte ani a vieţii noastre, omul 
are noi experienţe. Toată lumea 
este a noastră. Încep „anii de 
ucenicie”, începe şcoala vieţii. 
Adunăm experienţă, adesea 
amară. Dorinţa de aventură 
ne face câteodată să părăsim 
casa părintească, s-o pornim în 
lumea largă, dornici de cunoaş-
tere, gata să ne luăm cu viaţa la 
trântă, gata să câştigam totul, 
orice şi pe... oricine. Pericolele 
acestei perioade sunt exaltarea, 
superficialitatea, inconstanţa. 
Acum suntem atraşi de alţi 
oameni, de nou, de artă, de li-
teratură, natură, ţări şi popoare 
îndepărtate... de necunoscut. 
Întrebarea noastră, esenţială 
este: Cine sunt eu în raport cu 
lumea şi cum înţeleg eu lumea? 
Cel mai mare pericol al acestei 
etape de şapte ani este acela 
de a ne pierde pe noi înşine în” 
superoferta” de oportunităţi ale 
lumii. Cum să ne pierdem? Uşor. 
Să confundăm ceea ce suntem şi 
vrem, cu moda vremii, idealurile 
părinţilor, prejudecăţile, eşecu-
rile, să nu avem tăria de a fi noi 
înşine. Golul şi plictisul pretind 
trăiri şi plăceri noi, mereu altele, 
din ce în ce mai „tari”. Steiner 
spunea că:..” în jurul vârstei de 
27 de ani la cei care nu şi-au 
găsit drumul şi nu au învăţat 
să trăiască din propriile forţe 
creatoare, apare isteria. Până la 
această vârstă omul e susţinut 
de energii cosmice şi de capaci-
tăţi dezvoltate de om în evoluţia 
omenirii. Dacă până la 28 de ani 
omul nu-şi dezvoltă o facultate 
de percepere a spiritualului în 
lume, devine prada absurdului, 
care-l duce la viciu şi depen-
denţă trupească şi sufletească” 
Acum, ne hotărâm să ne înte-
meiem o familie, să ne găsim 
perechea, să ne continuăm stu-
diile şi să ne stabilim coordona-
tele carierei, Ce vrem să fim, ce 
să devenim, alături de cine? Ne 
preocupăm de familie şi cariera 
în acelaşi timp. În această etapă, 
ne trăim viaţa din plin, fără 
rezerve, cu bucurie maximă. În 
acest moment al vieţii, latura 
socială devine importantă, 
Grijile financiare, familiale, 
profesionale, vanitatea, invidia, 
răutatea, rivalităţile, sentimentul 
nedreptăţii frânează formarea 
caracterului nostru. Acum, pă-
rinţii noştrii (deveniţi între timp 
chiar... bunici) sunt deosebit 
de importanţi pentru echilibrul 
nostru familial dar şi individual. 
Cred că în această perioadă, cele 
mai importante momente sunt: 
terminarea studiilor, căsătoria, 
naşterea copiilor şi sentimentul 
de plenitudine, de sănătate fizi-
că şi speranţă în viitor. În ţările 
avansate, până la 28 de ani 
trebuie să-ţi dovedeşti calităţile 
profesionale, trebuie să te “caţeri 
pe scara ierarhică. Dacă nu 
reuşeşti să avansezi până la 35 
de ani ca director oportunităţile 
devin tot mai mici. De multe 
ori tinerii devin “workaholici” 
(drogaţi de muncă!), renunţând 
la orice pentru carieră. Nu se 
căsătoresc, nu au curajul unei 
relaţii stabile şi chiar dacă ajung 
la o reuşită socio-profesională 
importantă, înlăuntrul lor sunt 
goi, vestejiţi şi măcinaţi de 
intrigi şi invidii carieriste. Acum 
ne pregătim de saltul etapei 
următoare, cel al responsabilită-
ţilor şi al maturităţii, între 28 şi 
35 de ani.

Ispitirea -  
vârsta 21-28 ani

Coriolan 
Gârboni
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Timişorenii ocolesc primăria 
când vine vorba de divorţuri
n Puţin peste 4.000 de euro a adunat Primăria la bugetul local din divorţurin Avem lege degeaba, pentru că nu are cine să o aplice

Deşi este mai scump decât la primărie, timişorenii preferă să se despartă la notar

Timişorenii nu prestează muncă în folosul comunităţii în parcuri, unde pot fi văzuţi doar angajaţii firmelor cu care primăria are contract

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

La Timişoara, nimeni nu 
munceşte în folosul comunităţii!

Comasări de şcoli de la 1 septembrie

Tot mai multi timişeni solicită alocaţii europene pentru copii

Locuri libere la clasa I
miodrAg HojdA
miodrag.hojda@opiniatimisoarei.ro

Începutul noului an şco-
lar vine cu surprize pentru 
dascăli şi elevi. În Timişoara 
şi alte şapte comune din ju-
deţ vor avea loc mai multe 
comasări de şcoli. Directorii 
revin la clasă, iar şcolile vor 
fi administrate de cei care 
le-au preluat. Grupul Şcolar 
„T. Tănăsescu“ va dispărea 
de pe harta unităţilor de 
învăţământ din Timişoara. 
El va fi comasat cu Colegiul 
Naţional Regele Ferdinand I.  

„Elevii nu vor avea de 
suferit. Va fi comasată doar 
administraţia celor două 
unităţi şcolare. Cursurile se 
vor desfăşura în continuare 
în ambele clădiri“, a explicat 
Francisc Halasz, inspectorul 
general adjunct din cadrul 
Inspectoratului Şcolar Ti-
miş. Astfel, de suferit vor 
avea directorii şi personalul 
contabil. 

Alte două unităţi de în-
văţământ din Timişoara vor 
avea de suferit din cauza co-
masărilor. Şcoala Generală 
Nr. 29 va fi comasată cu Gru-
pul Şcolar Auto din Timişoa-
ra. Acelaşi lucru se va întâm-
pla şi cu Şcoala Generală Nr. 

22, care va fi absorbită de 
Liceul Teoretic „Gr. Moisil“. 
În ambele cazuri, elevii îşi 
vor desfăşura cursurile la fel 
ca până în prezent, asigură 
inspectorul şcolar general 
adjunct. 

Şi în judeţul Timiş sunt 
şcoli care vor fi comasate. 
„În comune, câte o singură 
şcoală va avea personalita-
tea juridică, celelalte, care 
au elevi mai puţini, urmând 
a deveni structuri“, ne-a 
spus Francisc Halasz. Este 
cazul Grădiniţei din Dum-
brăviţa, care va deveni struc-
tură pentru Şcoala Generală 
din aceeaşi localitate. La fel, 
şcoala din Beregsău Mare 
va deveni structură pentru 
şcoala din Sacalaz, iar în alte 

cinci comune situaţia este 
asemănătoare. 

„Elevii vor rămâne în şco-
li. Comasarile au loc la nivel 
administrativ. Se vor pierde 
nişte posturi de directori. Ni-
ciuna nu este centru buge-
tar, deci nu vor fi probleme 
la nivel de contabilitate“, a 
explicat Halasz. 

Directorii şcolilor coma-
sate vor avea de suferit. Ei îşi 
vor pierde posturile de con-
ducere, dar vor reveni la ca-
tedră. Planurile de comasare 
vin de la Ministerul Educaţi-
ei, care urmăreşte reducerea 
unor posturi în sistemul de 
învăţământ.

CAiuS SerACiN
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Alocaţiile europene care 
înlocuiesc alocaţia de stat 
pentru copii şi indemnizaţia 
pentru creşterea copilului îi 
atrag din ce în ce mai mult 
pe timişeni. Peste 1300 de 
persoane care au copii în în-
treţinere şi lucrează în stră-
inătate au cerut să renunţe 
la alocaţiile acordate în ţară, 
solicitând în schimb ajutoare 
sociale din statele membre 
ale Uniunii Europene. Moti-
vul este clar: alocaţiile euro-
pene sunt considerabil mai 

mari decât cele oferite de sta-
tul român. Copiii români pot 
primi alocaţii de la stat între 
24 şi 184 de euro, faţă de cei 
doar 10 euro acordaţi în ţară, 
singura condiţie fiind ca pă-
rinţii acestora să lucreze cu 
acte în regulă în străinătate. 
La îndeplinirea acestui crite-
riu, persoanele care vor să in-
tre în posesia unor astfel de 
alocaţii trebuie doar să com-
pleteze un formular euro-
pean special, să fie angajaţi 
sau să fi intrat în şomaj după 
ce au muncit în străinătate. 

Statisticile arată că tot 
mai mulţi timişeni au aflat 

despre aceste ajutoare so-
ciale cu mult mai mari din 
afara ţării. Conform datelor 
înregistrate la Agenţia Jude-
ţeană pentru Prestaţii Socia-
le Timiş, numărul persoane-
lor care au solicitat alocaţii 
europene a crescut conside-
rabil. 

„În perioada 1 ianuarie 
30 iunie 2011 la nivelul in-
stituţiei timişene au fost 
înregistrate 1348 de formu-
lare pentru alocaţii europe-
ne. Conform legislaţiei în 
vigoare, noi suntem obli-
gaţi să solicitam informaţii 
statelor Uniunii Europene 

care să ateste veridicitatea 
înscrisurilor la dosare. Cele 
mai multe formulare sunt 
pentru statele Austria, 616 
Germania 320 şi Italia, 150. 
Şi statele uniunii au drept să 
solicite informaţii instituţiei 
noastre, prin intermediul 
formularelor europene, în 
vederea acordării ajutorului 
financiar. Ce trebuie spus 
foarte important este că 
înainte de a veni la noi, ce-
tăţenii care vor să primească 
alocaţia europeană trebuie 
să meargă să se intereseze 
în statele unde au rezidenţa, 
să completeze acolo formu-

larele şi abia apoi să vină la 
noi. În mod normal o cerere 
de alocaţie europeană este 
acceptată sau respinsă în 
termen de 90 de zile de la 
data depunerii“, ne-a decla-
rat directorul AJPS Timiş, 
Andrei Anca.

Pentru a avea acces la 
aceste prestaţii familiale din 
statele membre ale UE, soli-
citanţii trebuie să complete-
ze formularul E411, în dublu 
exemplar, şi să-l depună fie 
la agenţia locală pentru pre-
staţii sociale din Timiş, fie la 
instituţiile abilitate din ţări-
le europene în care lucrează.

miodrAg HojdA
miodrag.hojda@opiniatimisoarei.ro

Peste 300 de locuri la cla-
sa întâi sunt disponibile în 
Timişoara. După cele două 
luni de înscrieri din primă-
vara acestui an, 23 de unităţi 
şcolare au rămas cu locuri 
necompletate. Printre ele 
se numără şcoli de prestigiu 
din capitala Banatului. Cole-
giul Naţional Bănăţean mai 
are disponibile 7 locuri. Li-
ceul Teoretic „J.L. Calderon“ 
mai primeşte 9 „boboci“. 
Liceul „Gr. Moisil“ mai are 
nevoie de 11 elevi pentru 
a-şi completa o clasă întâi. O 
situaţie mai delicată se întâl-
neşte la Şcoala Generală Nr. 
1, acolo unde sunt disponi-
bile 30 de locuri, cele mai 
multe din Timişoara. Nici 
Generală 12 nu stă mai bine 
- 27 de locuri sunt libere şi 
aici.   

În total, în Timişoara 
sunt disponibile, pentru 
clasa întâi 316 locuri la 23 
de unităţi de învăţământ. 
Iată care sunt acestea: Co-
legiul Naţional Bănăţean, 
Colegiul Naţional de Artă 
„I. Vidu“, Liceul „J.L. Cal-
deron“, Liceul „B. Bartok“, 
Liceul „V. Ţepeş“, Liceul 

„D. Obradovici“, Liceul „Gr. 
Moisil“, LPS Banatul, Liceul 
de Arte Plastice, Liceul Te-
ologic Penticostal Logos, 
Liceul Teologic Româno-
Catolic „Gerhardinum“, 
Colegiul Tehnic Silvic şi 
Şcolile Generale Nr. 1, 4, 
6, 11, 12, 16, 21, 25, 29 şi 
„Rudolf Walther“ din Timi-
şoara. 

„Abia în septembrie vom 
vedea exact cum stau lucru-
rile”, a precizat inspectorul 
şcolar general adjunct Fran-
cisc Halasz. 

  

Mai sunt locuri libere pentru 
„bobocii” de clasa întâi

Şcoala generală 22 va fi comasată cu Liceul de informatică

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Cât este alocaţia în 
cele mai importante 
state membre ue

l Germania şi Austria - 184 
euro pt  familia cu 1 copil
l Franţa - pentru familile 
cu  2 copii - 124 euro
l Italia  - 138 euro pentru 
familia cu 1 copil
l Spania - 42 euro pentru 1 
copil (0-3 ani) , 24 euro pt 1 
copil (3-18 ani)
l România – 10 euro

Dincolo, dacă nu vine, 
îl ia şi îl duce înapoi în 
puşcărie. Aici ce-i face? 
Îl duce înapoi la amen-
dă. În Europa, toate 
sunt penale. Dacă nu 
se modifică Codul 
penal şi nu se scoate 
contravenţia sau nu 
există o cuantificare 
simbolică în zile de 
lucru, chestia asta cu 
munca în folosul co-
munităţii nu va reuşi.

 Adrian orza 
viceprimar Timişoara
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Noi românii suntem tari la 
proverbe şi zicători. Înţelep-
ciunea noastră de sorginte 
mioritică a dat naştere, 
de-a lungul timpului, la o 
serie de astfel de panseuri 
care i-ar face invidioşi pe 
cei mai mari filosofi ai 
umanităţii, începând din 
antica Chină şi până în zi-
lele noastre. Printre cei mai 
mari gânditori contempo-
rani se numără şi o parte a 
celor care conduc destinele 
fotbalului românesc.
Dintre aceştia se detaşează, 
fără nici o urmă de îndo-
ială, Gigi Becali. Misticul 
şi filantropul de ocazie în 
fiecare ieşire publică se 
ambiţionează să emită 
judecăţi fundamentale. 
Legătura sa cu divinitatea 
dar şi cu natura, în general, 
îl inspiră. De la atingerile 
celeste el coboară adeseori 
la problemele pământene. 
Patriot declarat, europarla-
mentar ales, Gigi oscilează 
în zicerile sale. Oier prin 
formaţie el are ce are cu... 
capra vecinului. Zilele tre-
cute, în faţa camerelor de 
luat vederi, a declarat că, în 
afară de Steaua, nu doreşte  
calificarea echipelor ro-
mâneşti în grupele Europa 
League. E pornit tare de tot 
împotriva „caprelor” din 
Giuleşti şi Ştefan cel Mare. 
Nu îl lasă inima spune 
naţionalistul Becali. E firesc 
să ai simpatii şi antipatii 
faţă de o echipă sau alta 
pentru că asta este viaţa de 
suporter, dar când e vorba 
de reprezentarea internaţi-
onală, cel puţin din punctul 
meu de vedere, lucrurile ar 
trebui să stea altfel. Nu este 
cazul lui Gigi.
Tragerea la sorţi pentru 
meciurile din play-off-ul ligii 
europene pare să ne fie una 
favorabilă. Asta pentru că 
avem de a face cu vecinii 
polonezi, bulgari şi ucraini-
eni. Dacă stau şi mă gîndesc 
nici Praga sau Viena nu 
sunt prea departe. Se putea 
şi mai rău. Un eventual eşec 
ar aduce din nou în discuţie 
valoarea fotbalului nostru. 
Eu zic că sunt meciuri pe 
muchie şi cu puţin noroc 
am putea accede în grupe. 
Dar se spune că norocul şi-l 
face omul cu mâna lui.
Dinspre Poli veştile nu 
sunt deloc bune. Exodul de 
jucători este pe undeva de 
înţeles. Ceea ce nu înţeleg 
foarte bine este chestia asta 
cu fiscul. Nu ştiu cine are 
dreptate pentru că dacă 
asculţi părţile implicate în-
clini să dai dreptate tuturor. 
Datoria asta de douăzeci şi 
ceva de milioane de euro la 
stat pare suspectă. Poate că 
finanţiştii au dreptate când 
spun că e o sumă neplătită 
adunată în timp. Stau şi mă 
întreb de ce tocmai acum? 
De ce au tăcut  atâţia ani? 
Trebuie să moară capra 
vecinului?

Capra  
vecinului

Viorel  
Screciu
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CineMA CiTy
green Lantern 3D: Protectorul Universu-
lui - 13:20, 18:20 

Winnie de pluş: 13:30 (ro) 

Maşini 2: 13:40 (ro), 15:50, 18:00, 20:10, 
22:20 

planeta Maimuţelor - invazia: 13:50, 
16:00, 18:10, 20:20, 22:30 

Şefi de coşmar: 14:00, 16:00, 18:00, 
20:40, 22:40 

Căpitanul America - primul Răzbună-
tor: 14:10, 16:40, 19:10, 21:50 

pinguinii domnului popper: 14:40, 
16:40 

super 8: 15:00, 17:20, 21:45 

Harry potter şi Talismanele Morţii - 
partea 2: 15:40   

omu’ de la Zoo: 18:40, 20:50, 23:00 

Marea Mahmureală 2: 19:40 

profă rea, dar buuună: 20:00, 22:00

Joi, 11 AugusT
Daos: Gods of Rock Night Party
Lemon Club: Concert Zvezda Granda Darko Filipovic
play Lounge & Club: Hey After The Ride
Art Club 700: Tematik Party

vineRi, 12 AugusT
River Deck: Directia 5
pantheon: Connect-R
no name: Weekend CHILL
play: Friday Night Hip Hop with DJ Tha Vi
Life!pub: Super Karaoke Party
Daos Club: Gods Of Rock Night Party
Club 30: Girls Weekend’s

sâMbăTă, 13 AugusT
Atelier Diy: Concert Ebola & Livia Sura
Daos Club: LO-FLY PARTY #7
Life!pub: Retro Party
Dublin express pub: Saturday Night Fever
Club Art 700: Saturday Night Madness
Club 30: Girls Weekend’s

DuMiniCă 14 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

A fost soluţia cea mai la 
îndemâna lui Marian Iancu 
din toate punctele de vede-
re. Cea mai ieftină (fiind an-
gajat al clubului era obligat 
să accepte funcţia de antre-
nor principal), cea mai pe 
placul autorităţilor locale şi 
judeţene (după ce a căzut 
varianta Cosmin Contra), 
cea mai viabilă (având în ve-
dere că el continuă munca 
începută de Petrovici, Con-
tra şi Uhrin jr. în sezonul 
trecut) şi nu în ultimul rând 
“cea mai necesară” dată fi-
ind conjunctura. Marea pro-
blemă a lui Valentin Velcea 
este că numai în ultima lună 
i-au plecat de la echipă cinci 
piese grele: Bourceanu şi Ni-
kolici la Steaua, Pantilimon 
la Manchester United, Goga 
la Benfica Lisabona şi Sepsi 
la Steaua.

Contra nu, şunda nu
Condiţia principală im-

pusă de către autorităţile 
locale şi judeţene pentru 
ca finanţarea să continue la 
Poli Timişoara a fost ca an-
trenorul principal să fie un 
localnic. Lista foarte scurtă 
cuprindea doar trei nume: 
Cosmin Contra, Aurel Şun-
da şi Alexandru Pelici. Ulti-
mul a semnat între timp cu 
Voinţa Sibiu după ce a ple-
cat de la Luceafărul Oradea, 
Şunda, antrenor cu cel mai 
încărcat CV din cei trei, nu 
a fost luat în calcul nefiind 
nici măcar chemat la discu-
ţii de către Iancu iar solu-
ţia Contra a fost explicată 
de finanţatorul de pe Bega 
încă de când “Guriţă” a fost 
demis în mandatul trecut. 
“Contra nu v-a mai antrena 
niciodată atât timp cât sunt 
eu la Timişoara” a declarat 
Iancu atunci, iar acum a în-
tărit acele cuvinte spunând 
că “nu Contra va fi noul 
antrenor al echipei”. Şi s-a 
ţinut de cuvânt. Eternul an-
trenor secund al alb-violeţi-
lor a îmbrăcat treningul cu 
A1 pe piept şi s-a apucat de 
treabă.

aşa a fost în 2007
„Meci influenţat de doi 

escroci, Gheorghe şi Augus-
tus Constantin. I-am rugat 
să nu îşi bată joc de acest 
club. Vom urca tot mai sus 
şi vom face pipi pe ei. Rapid 
putea câştiga Cupa pe teren, 
nu anus contra naturii, cum 
sunt aceşti doi escroci”, a tu-
nat Iancu. Acesta a ţinut să 
precizeze că Rapid este o for-
maţie mai bună şi mai expe-
rimentată decât Poli dar că 
giuleştenii nu aveau nevoie 
de ajutorul arbitrilor pentru 
a cuceri Cupa.

În acel sezon după de-
miterea lui Alin Artimon şi 
un interimat de două etape 
al lui Iosif Rotariu, Velcea 
a preluat echipa în etapa a 
24-a a sezonului, ajungând 
în finala Cupei României, 
pierdută cu 0-2 în faţa Ra-
pidului, chiar pe stadionul 
“Dan Păltinişanu” din Timi-
şoara. Vali Velcea a pregătit 
atunci echipa pentru meciu-
rile cu FC Braşov, din ultima 
etapă a campionatului, şi cu 
CFR Cluj, în finala Cupei, 
urmând ca apoi conducerea 
clubului să decidă viitorul 
băncii tehnice. Tehnicianul 

în vârstă de 36 de ani era 
al treilea antrenor care pre-
gătea “Poli” în acel sezon, 
după Dusan Uhrin şi Gabi 
Balint.

aşa a fost în 2009
„Sunt foarte trist pentru 

această finală pierdută. Ni-
ciodată nu am crezut că voi 
pierde în asemenea fel. Am 
avut parte de un arbitraj 
execrabil, şi-au bătut joc de 
toată lumea, de jucători, de 
suporteri şi de tot oraşul Ti-
mişoara. Ceea ce s-a întâm-
plat la finalul meciului nu 
e comportamentul normal 

al suporterilor noştri. Tot 
sezonul au avut un com-
portament exemplar. Un 
asemenea arbitraj execrabil 
duce şi la astfel de inciden-
te”, a spus Velcea. Formaţia 
antrenată de Conceicao, 
antrenorul de atunci al lui 
CFR Cluj, reuşea să câştige 
pentru a doua oară consecu-
tiv Cupa României, după ce 
în finală a învins FC Timi-
şoara cu scorul de 3-0. Vali 
Velcea începea partida cu 
următorul 11: Pantilimon - 
Bădoi, Nibombe, Cisovsky, 
Latovlevici - Stancu, Alexa, 
Borbely, Artiom Karamyan 
- Bucur, Parks. Niciunul din 
jucătorii de atunci nu mai 
evoluează la Poli. Ultimul 
care a plecat a fost Costel 
Pantilimon. Incidentele de 
pe tot parcursul meciului 
(în prima repriză meciul 
a fost întrerupt din cauza 
fumigenelor, iar în a doua 
suporterii bănăţeni au pă-
truns în incinta terenului 
şi au confiscat mingea) au 
făcut ca echipa timişoreană 
să aibă de suferit. În semn 
de protest faţă de maniera 
de arbitraj, alb-violeţii nu 
s-au prezentat la festivita-
tea de premiere.

aşa e în vara lui 2011
Din lotul de liga a doua 

al alb-violeţilor singurele 
nume care atrag atenţia 
asupra a ceea ce a reprezen-
tat Poli Timişoara în prima 
ligă sunt Mircea Axente, 
Alin Zăgrean, Tossaint Rick-
etts, Alex Curtean, Iulian 
Tames, Ioan Mera şi încă 

vreo doi. În rest sunt numai 
jucători de la “satelitul” din 
liga a treia sau juniori de pe 
la grupele din cadrul Cen-
trului de copii şi juniori al 
clubului alb-violet. Cei cu 
care Velcea va trebuie să se 
lupte la figurat în noul se-
zon de liga a doua sunt în 
mare parte necopţi pentru 
eşalonul al doilea.  Cu aceş-
tia tehnicianul Timişoarei 
va trebui să încerce promo-
varea în Liga I. Nu i-a cerut-
o nimeni, conducerea nu 
i-a specificat în contract un 
astfel de obiectiv, dar fără 
îndoială ar constitui o per-
formanţă notabilă în plan 
personal pentru Velcea. Cu 
un lot decimat de plecări 
şi care încă mai suferă mo-
dificări pentru că mai sunt 
aproape două săptămâni de 
zile, perioadă în care clubu-
rile mai pot efectua transfe-
ruri, trio-ul Velcea/Rotariu/
Panait porneşte la drum pe 
20 august.

Velcea, soluţia de avarieiulius Mall: Expoziţie fotografică Zidul Berlinului - o 
graniţă in inima Germaniei. Expoziţia poate fi vizitată 
până în 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 Axa Art: Expoziţie de pictură Costin Brătea-
nu. Lucrările expuse pot fi vizitate zilnic, până la ora 
17, până în 8 septembrie, la galeria de pe strada L. 
Blaga, nr. 8. 

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.
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Adaptarea cinematogra-
fică a ro

horoscop
BerBec
Marte, planeta care vă guvernează, 
continuă să fie şi în această săptămână 
prezentă în Rac. Pe de o parte, nevoie 
mare de independenţă şi libertate, de a vă 
opune sistemului sau tradiţiei, iar pe de 
altă parte, Saturn vă invită să nu aruncaţi 
din viaţa voastră relaţii, parteneriate sau 
chiar obiecte care v-ar mai putea fi de 
folos, să nu stricaţi legăturile chiar cu 
toată lumea, să nu vă împotriviţi vieţii 
sau regulilor sociale ori sistemului pe 
care l-aţi creat în jurul vostru. Mercur 
este retrograd, Lună Plină pe 13 august şi 
una peste alta, sunteţi invitaţi să deveniţi 
conştienţi de adevărata voastră valoare, 
de adevărata voastră putere. Trebuie să 
fiţi conştienţi nu doar de talentele voastre, 
nu doar de abilităţile voastre practice, 
ci şi de trăsăturile de caracter pe care vă 
puteţi sprijini acum (dârzenie, creativitate, 
eficienţă, îndrăzneală, sinceritate, spon-
taneitate, transparenţă, onestitate, curaj), 
care pot să vă ajute în acest moment. 

taur
Planeta care vă guvernează, Venus, este 
conjunctă cu Soarele, se apropie de acesta 
conjuncţie şi Mercur retrograd în Leu, fă-
când deodată extrem de importantă zodia 
Leului, ce găzduieşte şi Luna Plină sâmbătă, 
pe 13 august. Aspectele sunt foarte bune, 
iar Mercur retrograd indică faptul că puteţi 
aduce tot felul de corecţii în legăturile de 
familie, să vă împăcaţi cu persoane cu care 
nu v-aţi înţeles, să înţelegeţi persoane pe 
care le-aţi judecat, le-aţi criticat aspru în 
iunie-iulie, să realizaţi, alături de membrii 
familiei, diverse proiecte prin care confortul 
în casă se îmbunătăţeşte sau în urma cărora 
puteţi achiziţiona obiecte de valoare. În tot 
cazul, accentul cade pe confort atât habitu-
al, cât şi relaţional. Mercur retrograd, bine 
aspectat, vă ajută să fiţi delicaţi, diplomaţi, 
dibaci, îngăduitori, toleranţi, înţelepţi în le-
găturile apropiate şi în felul acesta să ieşiţi 
de o sută de ori mai câştigaţi, mai ales dacă 
trebuie să faceţi o investiţie, dacă trebuie 
să convingeţi o persoană din familie să fie 
alături de voi. 

Gemeni
O săptămână interesantă, cu Mercur re-
trograd în Leu apropiindu-se tot mai mult, 
pe parcursul săptămânii, de conjuncţia 
Soare-Venus, o conjuncţie ce vă ajută să 
comunicaţi, să relationati mai bine, să vă 
împăcaţi cu mediul în care trăiţi, să faceţi 
vizite, scurte călătorii, scurte deplasări 
pline de farmec. Pentru că tranzitele 
acestei săptămâni vă invită să fiţi deschişi 
şi comunicativi, să vă deschideţi către 
oameni, aducând în viaţa voastră diverse 
persoane, iată că Mercur retrograd vă 
ajută să comunicaţi altfel decât aţi făcut-o 
până acum. În primul rând să fiţi mai clari 
în mesaj, iar pentru asta trebuie să vă 
limpeziţi voi gândurile, intenţiile, trăirile 
vis-a-vis de diverse persoane astfel încât 
mesajul pe care-l transmiteţi şi declaraţiile 
pe care le faceţi să fie mai sincere, mai 
oneste, să vă exprime gândurile, sufletul, 
inima, să evitaţi jocul umbrelor şi lumini-
lor Aşa că iată un Mercur retrograd ce vă 
schimbă agenda, vă schimbă planurile, vă 
schimbă drumurile, dar o face într-un mod 
foarte creativ. 

rac
O săptămână interesantă: Marte este în 
semnul vostru zodiacal şi lucrul acesta 
reprezintă un aspect benefic în viaţa 
voastră. Se întâmplă o dată la doi ani 
şi profitaţi din plin, cu atât mai mult 
cu cât această săptămână formează 
aspecte benefice cu Neptun, semn că 
aveţi toate motivele dar şi determinarea 
şi încăpăţânarea să materializaţi visele 
voastre. Conjuncţie Venus-Soare în 
zona banilor şi câştigurilor susţinute 
de Mercur retrograd! Se pot relua, în 
această săptămână, discuţii, negocieri 
ale unor proiecte sau privind munca 
voastră, ce au avut loc în iunie-iulie şi 
nu au ajuns la un rezultat sau au rămas 
suspendate pentru că era nevoie de un 
argument, de un act, de o lămurire, o 
clarificare care apare acum. Tocmai de 
aceea Mercur retrograd nu stă foarte 
mult în Fecioară şi se întoarce repede în 
zona câştigurilor în harta voastră.  

leu
Multe evenimente astrale în zodia voastră! 
Conjuncţia Soare-Venus vă conferă farmec, 
uşurinţă în a vă descurca în viaţă, o stare 
bună sufletească, relaţii bune şi poate 
o lentilă un pic mai roz prin care priviţi 
realitatea. Mercur retrograd se întoarce şi 
el în această săptămână în zodia voastră, se 
apropie de această conjuncţie şi vă ajută să 
reanalizaţi, să regândiţi avantajele voastre, 
poziţia voastră într-o situaţie de viaţă ce s-a 
creat la final de iunie- iulie. Dacă negociaţi 
un aspect important pentru voi, Mercur re-
trograd vă ajută să fiţi mai abili, mai dibaci 
în aceste discuţii sau în felul în care puneţi 
întrebările şi vă asiguraţi confortul financiar 
într-un context profesional. Mercur vă ajută 
să fiţi mai elastici, astfel încât nu doar far-
mecul, ci şi inteligenţa, capacitatea de a vă 
pune în mintea celuilalt vă ajută să folosiţi 
argumente mai bine adaptate la situaţia pe 
care o trăiţi. 

fecioara
Planeta care vă guvernează, Mercur, iese 
din zodia voastră şi se întoarce în Leu. 
Mercur retrograd ţinteşte conjuncţia Soare-
Venus, extrem de benefică în harta voastră, 
ce vorbeşte de oportunităţi pentru care nu 
aţi muncit, tot felul de şanse şi ocazii de 
care puteţi profita atât în plan profesional, 
cât şi în plan relaţional, sentimental. Infor-
maţii neaşteptate, după care nici măcar nu 
alergaţi, pot veni în această săptămână: 
oameni care vă complimenteaza şi vă ajută, 
oameni care vă recomandă altor persoane 
importante, de ajutor pentru voi, un câştig 
pe care îl puteţi obţine fără prea mult efort, 
decizii ale celor cu care colaboraţi, ale 
oamenilor importanţi din preajma voastră, 
care vă ating în mod fericit existenţa. Toate 
lucrurile acestea sunt posibile, dar iată 
un moment favorabil care dă sprijinul, 
aproape providenţial, venit la momentul 
cheie. Marte este prezent în Rac, în zona 
prietenilor şi chiar dacă vouă vă place să 
contaţi pe prieteni foarte vechi, s-ar putea 
să întâlniţi persoane care sunt intrate recent 
în cercul vostru dar care se pot dovedi 
prieteni adevăraţi.  

BAlAnţă
Planeta care vă guvernează, Venus, este 
conjunctă cu Soarele în Leu. Este un as-
pect ce favorizează relaţiile publice, ieşi-
rile în societate, evenimentele colective. 
Sunt posibile multe invitaţii în această 
săptămână sau măcar un eveniment 
spectaculos la care puteţi participa, unde 
puteţi face noi cunoştinţe sau puteţi 
întâlni prieteni de care sunteţi legaţi prin 
gusturi comune, prin activităţi comune. 
Indiferent că mai lucraţi sau că aţi plecat 
deja în vacanţă, dorinţa de a privi opti-
mist viaţa, de a vă face prieteni, de a vă 
simţi bine în orice context este mult mai 
puternică în această săptămână. Este o 
săptămână ce îi avantajează mai ales pe 
cei singuri, pentru că pot primi multe 
complimente de care se pot bucura. 
Conjuncţia Soare-Venus aduce farmec 
în relaţiile sociale, dar şi o vizibilitate 
de care vă puteţi bucura mai mult în 
aceste zile şi care vă poate avantaja 
atât în relaţiile sociale, cât şi în relaţiile 
romantice. Marte este în continuare fixat 
în zona carierei.   

scorpion
Mercur se întoarce în Leu, în zona carierei 
şi se întâlneşte cu Venus şi cu Soarele 
aflate în conjuncţie. Întâlniri cu oameni 
care v-au intimidat, poate chiar întâlniri 
în care v-aţi pus multe speranţe dar n-au 
avut loc, iată că acum pot fi corectate. 
Ele se pot produce, discuţiile sunt mai 
constructive, punctul vostru de vedere 
este ascultat dar pe de altă parte, Mercur 
retrograd vă aduce şi informaţii pe care 
până atunci nu le-aţi avut, astfel că 
argumentele voastre sunt mult mai bine 
constituite şi vă susţin mult mai bine 
interesele. Pe de altă parte, s-ar putea 
să existe o răzgândire a superiorilor, a 
celor cu putere de decizie sau să existe 
o schimbare de context la nivelul supe-
rior al ierarhiei sau în sistemul în care 
funcţionaţi şi toate lucrurile acestea să vă 
creeze culoare, prin care să reveniţi cu un 
proiect, cu o propunere sau să repuneţi 
pe tapet o idee pe care aţi avut-o.  

Săgetător
O săptămână interesantă şi cu o dinamică 
planetară specială! Mercur retrograd se 
întoarce în Leu, o zodie cu care voi sunteţi 
prieteni şi acolo întâlneşte conjuncţia 
Soare-Venus. Toate aceste planete aduc 
beneficitate în comunicare sau în relaţiile 
la distanţă, chiar deplasări pe distanţe 
mari. Dacă aţi crezut că o călătorie nu 
mai poate fi făcută, iată că Mercur aduce 
reparaţii. O schimbare binevenită în 
orar permite acelor deplasări să aibă loc 
într-un context schimbat. Dacă aţi aşteptat 
anumite informaţii care nu au venit, iată 
că Mercur retrograd vă poate aduce, pe 
canale diferite, informaţiile pe care le-aţi 
dorit şi chiar actele pe care le vroiaţi. 
Mercur retorgrad în Leu este legat de 
speculaţii, de gândire originală şi creativă, 
de a nu aplica reţete. Vi se cere lucrul 
acesta mai ales dacă viitorul este nesigur. 
Mercur retrograd vă invită să ieşiţi în afară 
lucrurilor obişnuite, să gândiţi mai creativ, 
cu propriul vostru cap.   

capricorn
Întoarcerea lui Mercur retrograd în Leu 
activează zona prosperităţii, nu cea 
venită direct din munca depusă în această 
săptămână, ci ca urmare a unor investiţii 
inteligente, a unor munci făcute cu multă 
vreme în urma dar şi de pe urma unor 
colaborări fructuoase. Aşa că atenţie la 
partenerul de viaţă şi proiectele sale, dar 
şi la alţi membrii ai familiei, care vă pot 
face diverse propuneri sau cu care puteţi 
face diverse înţelegeri privind o investiţie 
comună, un ajutor financiar sau salvarea 
unui patrimoniu. S-ar putea ca neliniştile 
unei persoane din familie, la care ţineţi 
foarte mult, să fie alinate, tocmai datorită 
argumentelor sau intervenţiei voastre 
concrete. Pe de altă parte, un aspect des-
tul de interesant este intrarea lui Marte 
în Rac. Este un tranzit foarte valoros în 
zona relaţiilor, pentru voi. Această planetă 
insistă să consolideze legăturile utile, 
legăturile bune, legăturile constructive 
pentru voi şi probabil că deja ştiţi care 
sunt acelea.  

VărSător
Mercur retrograd în Leu, foarte bine 
aspectat, aduce mai curând o reparaţie la 
nivelul imaginii! Puteţi îmbunătăţi relaţia 
cu un grup de persoane, cu societatea, în 
general, sau pur şi simplu puteţi oferi o 
imagine mai bună despre voi lumii incon-
juratore astfel încât să fiţi mai populari, 
să fiţi mai agreaţi, să fiţi mai bine înţeleşi 
de către cei care vă stau alături. De ase-
menea, Mercur retrograd poate activa şi 
legăturile sociale, în sensul că puteţi primi 
invitaţii la diverse evenimente, puteţi fi 
în centrul atenţiei sau măcar o singură 
dată dacă participaţi la un eveniment, vă 
puteţi bucura de apreciere şi popularitate. 
În felul acesta puteţi înţelege că vă puteţi 
pune şi altfel în lumină, într-un mod mult 
mai cooperant, într-un mod care să lege, 
să sudeze legăturile voastre cu oamenii 
din jurul vostru. Marte în Rac activează 
zona muncii şi a corvezilor zilnice şi vă 
ajută să fiţi mai bine organizaţi.   

Peşti
Multe lucruri se pot rezolva, mai ales în 
plan profesional sau în planul colabo-
rărilor importante pentru voi! Mercur 
retrograd vă dă şansa să fiţi ajutaţi de 
persoane care v-au refuzat în urmă cu 
câteva săptămâni sprijinul sau nu au fost 
de găsit. Dacă aţi avut diverse dificultăţi 
de traversat şi nu au apărut soluţii la 
momentul acela, iată un Mercur retrograd 
extrem de bine aspectat, chiar de destin, 
care poate sugera faptul că revenirea asu-
pra unei probleme are mai multe şanse să 
fie rezolvată acum şi nu trebuie să lăsaţi 
lucrurile aşa. Aveţi şansa să gândiţi altfel 
şi în felul acesta să vedeţi alte soluţii, să 
aveţi mai mult curaj în a înfrunta o pro-
blemă şi să aveţi mai multă forţă pentru a 
surmonta problemele. Dar planetele din 
Leu se aşază, totuşi, în zona cooperării - o 
cooperare pentru care trebuie să luptaţi. 
Dacă aveţi nevoie de diverse persoane 
sau dacă persoanele pe care v-aţi sprijinit 
nu au fost la înălţime, atunci trebuie să 
insistaţi, trebuie să vă impuneţi, trebuie să 
argumentaţi de ce faceţi lucrul acesta. Comentează pe 

www.fortaviola.ro

Cei mai în vogă DJ-i din 
ţară şi din străinătate, jocuri 
de lumini, fete frumoase şi 
concerte pe şapte scene speci-
al amenajate! Asta îi aşteaptă 
pe împătimiţii muzicii house 
în weekend-ul care urmează 
la Şag, pe plaja Monte Carlo. 
Aici va avea loc o nouă ediţie 
a House Parade.

Nebunia începe vineri, 
12 august de la ora 20. În 
deschiderea festivalului pe 
scena Clubbing va urca @
tti, iar de la ora 21 atmo-
sfera va fi întreţinută de 
Felissia Felon. Vineri noap-
tea pe scenă vor mai urca 
printre alţii DJ Pagal sau DJ 
Optick (foto). Sâmbătă şi 
duminică distracţia va înce-
pe tot de la ora 20, invitatul 

special al evenimentului 
Jonas Stenberg, urmând să 
mixeze sâmbătă noaptea de 
la ora 2.30 până spre dimi-
neaţă. Jonas Stenberg este 
un muzician suedez care şi-a 
modelat propriul sound ani 
de zile, urmând să ajungă să 
devină rezident al aclama-

tului label Musical Madness 
fondat de celebrul Marcel 
Woods. Cele mai recente 
releaseuri includ single-uri 
şi remixuri pentru High 
Contrast, Spinnin’ şi Ultra 
Records. Remixuri pentru 
artiştii scenei muzicale de 
trance precum Rank 1 sau 

Tiesto, colaborări cu W&W, 
Artento Divini sau Evol Wa-
ves sunt doar câteva criterii 
care accelerează ritmul din 
cariera lui Jonas, motiv pen-
tru care merită urmărit şi 
ascultat îndeaproape. 

House Parade, festivalul 
de muzică electronică ce îşi 
are originea în Timişoara, a 
fost organizat în perioada 
2004-2010 în câteva oraşe 
din ţară. La parada inaugu-
rală din iunie 2004 au par-
ticipat aproximativ o mie 
de persoane, festivalul ajun-
gând în 2010 să primească 
peste cinsprezece mii de vi-
zitatori. 

House Parade 2011: Trei zile de distracţie nebună la Şag!

n Vali Velcea a fost preferat în dauna unor antrenori ca Şunda, Contra sau Pelici

şefi de CoşMAr
regizat de seth gordon, celebru 
pentru documentarele Frea-
konomics şi the King of Kong, 
pentru comedia Four Christmases, 
Horrible Bosses (Şefi de coşmar) 
umple ecranul cu o distribuţie de 
zile mari, distribuţie dominată de 
un Kevin spacey senzaţional, de 
un Jamie Foxx care apare puţin 
şi memorabil şi de o Jennifer 
aniston care revine în tonalitatea 
şi personajul care trebuie. altă 
apariţie scurtă şi de neuitat este a 
lui Colin Farrell.
subiectul filmului este forţat poate, 
dar pasabil pentru o comedie. 
Cel mai mare avantaj al naraţiunii 
este că îţi exorcizează toţi demonii 
care te bântuie la serviciu. dacă ai 
sau ai avut vreodată un şef care 
te tortura, acest film te răzbună 
cu vârf şi îndesat. de aceea, este 
un bun film pentru “muncitorul” 
corporatist: eliberează tensiuni.

Cei trei actori din rolurile prin-
cipale se armonizează perfect, 
cu o menţiune pentru nu aşa de 
cunoscutul (la noi) Charlie day, în 
rolul asistentului dentar agresat 
sexual de şefa lui, dentista Jennifer 
aniston. Vizionarea nu îţi oferă 
momente de plictiseală, ci doar 
un carusel haios şi rapid de situaţii 
imposibile: exclus să nu găseşti în 
fiecare scenă ceva care să nu te 
amuze, asta ca un minim.

Loc de campare la 
Festivalul Plai de la 
Timişoara, ediţia 2011

După cinci ediţii fără loc 
de campare, organizatorii 
festivalului Plai s-au gândit 
să le ofere ceva nou specta-
torilor dornici de distracţie. 
Aşadar, inaugurează anul 
acesta şi un spaţiu de cam-
ping. O sută de locuri de 
campare îi aşteaptă pe vizi-
tatorii Plai din afară Timi-
şoarei. Cea de-a şasea ediţie 
va avea loc în perioada 16 
- 18 septembrie 2011, în ace-
laşi loc, la Muzeul Satului Bă-
năţean. Un  abonament Plai 
plus camping costă 70 de 
lei şi se poate achiziţiona în 

avans, din reţeaua Eventim 
până în 11 septembrie. Locu-
rile sunt limitate, având în 
vedere spaţiul oferit de Mu-
zeul Satului. Biletele pentru 
Plai pot fi cumpărate online, 
de la eventim.ro, precum 
şi din reţelele de magazine 
de telefonie mobilă sau din 
librăriile Humanitas şi Căr-
tureşti. Preţul biletelor este 
de 45 de lei pentru ziua de 
vineri, 15 septembrie, şi 55 
de lei pentru ziua de sâmbă-
tă, în timp ce un abonament 
valabil pentru toate zilele 
este de 65 de lei. 

Cu un lot decimat 
de plecări şi care 
încă mai suferă 
modificări, trio-ul 
Velcea/Rotariu/
Panait porneşte 
la drum pe 20 
august.

Cu vali velcea antrenor, poli Timişoara a pierdut două finale ale Cupei României

Citeşte mai multe pe 
opiniatimisoarei.ro

Vali Velcea
PLUSUri

l agreat de Marian Iancu, 
finanţatorul promiţând în 
repetate rânduri de-a lun-
gul anilor că îi va da şansa 
să fie antrenor principal
l apropiat al autorităţilor 
judeţene
l avantajul de-a cunoaşte 
jucătorii în amănunt
l în calitate de “secund”a 
lucrat cu destui antrenori 
(olăroiu, Cârţu, Contra, 
Petrovici, Uhrin jr.) care 
au fost la timona echipei 
în diferite momente
l e deţinător de licenţă 
PRo din noiembrie 2010
l a refuzat de-a lungul 
timpului oferte de-a pleca 
de la Poli Timişoara

minUSUri
l e considerat arogant de 
către mass media
l e adeptul antrenamen-
telor fizice şi tactice „la 
sânge”, lucru acceptat cu 
greu de fotbaliştii cu care 
lucrează
l păstrează distanţa 
între jucători şi antrenor 
preferând “răceala” speci-
fică funcţiei de pe banca 
tehnică în raporturile cu 
fotbaliştii
l performanţe negative 
când a condus echipa ca 
„principal” (două finale 
de Cupa României pier-
dute)
l nu are experienţă ca 
antrenor principal
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Cred că am mai spus-o 
aici, sunt un admirator 
al ideii de monarhie, 
cred că regatul Româ-
nia ar fi avut astăzi un 
alt suflu decât republica 
România… Am spus-o 
mereu, poate şi ocrotit 
de oraşul în care am 
crescut, în Timişoara 
lui ’90 nu era deloc 
deplasat sau periculos 
să fii monarhist, dim-
potrivă… În Republica 
România din ’90, ’91, 
’92, ’93... a arăta că eşti 
monarhist era un mare 
curaj…
Zilele trecute am 
descoperit într-o carte 
un pasaj pe care l-am 
subliniat cândva, adânc 
cu pixul. Am prostul 
obicei de a mâzgăli, de 
a sublinia pasaje care-
mi plac şi sunt sigur că 
Dara, fetiţa mea, mă 
va boscorodi mai tarziu 
descoperind toate cărţi-
le din bibliotecă sublini-
ate şi mâzgălite…
Pasajul se referea la 
regina Elisabeta, soţia 
regelui Carol 1. Întâia 
Regină a României a 
fost cea mai importantă 
protectoare a artelor, a 
fondat zeci de instiţutii 
caritabile protejând 
mari artişti. Mihai 
Eminescu, un protejat al 
majestăţii sale, a refuzat 
un ordin dat de regină 
dar şi o importantă 
sumă de bani declarân-
du-se un mare anti-di-
nastic, relaţiile dintre 
Eminescu şi Carol erau 
tensionate şi adeseori 
în „Timpul”, Eminescu îl 
ataca dur pe rege…
Greu de crezut că astfel 
de relaţii şi astfel de 
atitudine ar mai fi avut 
Luceafarul şi faţă-n 
faţă cu tovarăşul Petru 
Groza şi al său pistol.
Am fost adeseori influ-
enţat de viaţa de dinco-
lo de cărţi, bunăoara, 
am recitit de vreo 3 ori 
în adolescenţă „Fraţii 
Jderi” dar încă îmi lasă 
un gust amar „Mitrea 
Cocor” a lui Sadoveanu, 
pe care, de atunci, de la 
Mitrea Cocor nu-l mai 
regăsesc aproape….
O femeie cultă şi rafi-
nată, mare iubitoare de 
artă, Regina Elisabeta 
are o poveste de viaţă 
fascinantă… Căutaţi-o 
prin cărţi (fără să le 
subliniaţi, e un prost 
obicei…)

Sublinierea...

Dan  
Negru

opiNie

16 

Duminică
14 august

Cerul  
va fi  
mai mult  
însorit. 
Minima. 13˚
Maxima. 27˚

Miercuri
17 august

Cerul  
va fi  
mai mult  
însorit.
Minima.  15˚
Maxima. 28˚

marţi
16 august

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

Luni
15 august

Cerul va fi  
senin, soarele  
va sta pe cer  
toată ziua. 
Minima.  14˚
Maxima. 29˚

Sâmbătă
13 august

Cerul  
va fi  
mai mult  
însorit. 
Minima. 13˚
Maxima. 26˚

Vineri
12 august

Cerul va fi  
senin,  
mai mult  
însorit.
Minima. 10˚
Maxima. 24˚

Joi
11 august

Cerul  
va fi  
mai mult  
însorit.
Minima. 10˚
Maxima. 24˚
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Cea mai 
eficientă 
cură de 
slăbire: 
o bătaie 
zdravănă!

A păţit-o chiar purtă-
torul de cuvânt al Primă-
riei Timişoara, Flavius 
Boncea. La mijlocul lunii 
iulie a  fost bătut straşnic 
de nişte necunoscuţi pen-
tru o ţigară. Mai mult, a 
fost chiar nevoie de spita-
lizare şi mici intervenţii 
chirurgicale pentru repa-
rarea feţei. De atunci, în 
aproximativ o lună de la 
incident, Flavius Boncea a 
ajuns piele şi os. A reuşit 
să dea jos nu mai puţin de 
9 kilograme. Asta nu pen-
tru că ar fi ţinut vreo dietă, 
ci pentru că pur şi simplu 
nu a putut să manace. A fo-
losit doar paiul şi s-a hră-
nit cu supe şi ciorbe. Aviz 
amatorilor care doresc să 
scape de câteva kilograme 
în plus: mâncaţi... bătaie!

 Pentru că întreaga 
ţară e afectată de criza 
economică şi pentru 
că PnŢCD nu este un 
partid bogat, ba chiar 
are mai multe aripi 
decât bani, ţărăniştii se 
bucură ori de câte ori 
reuşesc să economi-
sească un leu. Aşa s-a 
întâmplat în această 
perioadă când parti-
dele s-au înghesuit să 
comande sondaje peste 
sondaje. Spre bucuria 
ţărăniştilor, ei chiar au 
ieşit foarte bine la capi-
tolul Primăria Timişoa-
ra. Ţărănistul Gheorghe 
Ciuhandu, actualul 
primar al Timişoarei 

are, conform acestor 
sondaje, cea mai mare 
şansă de a obţine un 
nou mandat în frun-
tea primăriei. Vicepri-
marul Adrian orza, 
preşedinte al PnŢCD 
Timişoara, a ţinut să 
le aducă mulţu-
miri colegilor de 
coaliţie, liberalii şi 
social-democraţii, 
care au făcut son-
dajele, scutindu-i 
pe ţărănişti de o 
cheltuială.

Partid sărac,  
PNŢCD face 
economii!

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

flavius boncea

Actualul director al Direcţiei 
Agricole Timiş, Tiberiu Lelescu nici 
nu se gândeşte să devină consilier 
judeţean. După demisia lui Traian 
Stancu din CJT, şeful agriculturii 
bănăţene ar urma pe lista electora-
lă, însă acesta spune în stânga şi în 
dreapta că va refuza. Motivul este 
unul cât se poate de simplu: func-
ţia e funcţie! Lelescu ar trebui să 
renunţe la calitatea de şef al Direc-
ţiei Agricole Timiş pentru că este 

funcţionar public, în favoarea celei 
de consilier judeţean. Şi apoi mai 
e o problemă, cea legată de partea 
financiară. Lelescu este remunerat 
cu 2.000 de lei ca şef al agriculturii 
din Timiş, iar dacă s-ar duce consili-
er judeţean ar lua doar... 300 de lei 
lunar. Deloc avantajos!

Evaluările profesionale care au 
avut loc, luna trecută, în cadrul 
instituţiilor din Timiş subordonate 
Agenţiei Naţionale de Administra-
re Fiscală au provocat surprize de 
proporţii printre bugetarii care, 
la finalul testelor, au fost nevoiţi 
să-şi pună uniformele în cui şi să 
părăsească sistemul. Cel mai fla-
grant exemplu de carieră frântă în 
urma evaluărilor dispuse de Sorin 
Blejnar ni se pare a fi cel al fostului 
şef al Vămii Moraviţa, Doru Dumi-
trasciuc, care n-a reuşit să treacă 
cele două teste, scris şi oral, şi, prin 
urmare, a fost nevoit să treacă pe 
la Resurse Umane pentru a-şi face 
lichidarea. Plecarea lui Doru Vame-

şu din sistem este cu atât mai sur-
prinzătoare, cu cât acesta s-a achi-
tat cu brio de sarcinile de serviciu 
în perioada în care a fost boss-ul 
Vămii Moraviţa, raportându-i şefu-
lui său ierarhic, Aurel Mătiuţ, toate 
mişcările de baxuri din zonă. Ba 
mai mult, în septembrie 2009, a în-
cercat să dea o mână de ajutor cără-
uşilor de ţigări aciuaţi pe lângă du-
ty-free-urile din Moraviţa şi a lăsat 
să treacă prin vamă un microbuz 
plin de tabac, care se afla în grijă 
fratelui său, Lucian Dumitrasciuc. 
Noroc cu vigilenţa mascaţilor de la 
barieră, care au blocat transportul 
de ţigări, făcându-l pe şeful vameşi-
lor să transpire serios cu telefonul 

la ureche în încercarea de a vorbi 
urgent cu un personaj misterios de 
la Bucureşti. La mai puţin de doi 
ani de la consumarea acelui episod 
tensionat din activitatea lui Doru 
Vameşu, a venit vremea scadenţei, 
iar bugetarul care, cu siguranţă, 
ştie ce-i aia suta de mii de euro, va 
încerca să-şi pună serviciile la dis-
poziţia vreunei companii multina-
ţionale aflate în pragul falimentu-
lui. Precum a procedat recent, un 
alt fost personaj important dintr-o 
altă instituţie a statului...

 Tiberiu Lelescu nu vrea la Consiliul Judeţean

Fostul şef al Vămii Moraviţa a picat testul ANAF...

tiberiu Lelescu


