
maxime în weekend - 26 - 28 august

Duminică
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Sâmbătă
32
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Vineri
33

o
 C

Viorel  
Screciu

Academia Hagi  
îi învinge pe italieni 

şi spanioli fără  
drept de apel. 15

dan  
negru

Nu  înţeleg turismul 
în care stai zile în şir 

într-un loc şi mă-
nânci mult… 16

sport
Vali Velcea, sub 
presiunea grijilor 
şi a obiectivelor

Echipa condusă de Vali 
Velcea a trecut greu de Grup 
Şcolar Reşiţa.  15

interviu
„Poliţia ar trebui 
să primească 
prerogative 
sporite“

Interviu cu Bogdan Popa, 
preşedinte al filialei judeţene  
a „Noua Dreaptă“.   11

actualitate
Directorul de la 
Muzeul Satului 
este incompatibil 
cu funcţia publică

Pe lângă funcţiapublică, Claudiu 
Ilaş este administrator la două 
societăţi comerciale.  4

comunitate
Viitorii şoferi  
pică examenul  
la proba practică
Mulţi instructori auto dau 
vina pe distanţele lungi dintre 
examene şi pe poliţişti.  12

economic
Coşmarul şoferilor: 
se scumpesc 
anvelopele  
de iarnă
Din noiembrie sunt 
obligatorii cauciucurile 
pentru sezonul rece.  6

Roxana deaconeScu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Nesiguranţa şi întâmplă-
rile nefericite de zi cu zi nu 
îi sperie pe timişoreni. Cei 
care le dau autorizaţii deţină-
torilor de arme spun că lipsa 

siguranţei nu este un motiv 
şi că majoritatea îşi cumpără 
pistoale pentru că... sunt în 
trend. Timişorenii pot avea 
însă numai pistoale cu bile 
de cauciuc, cu gaze iritante 
sau cu aer comprimat. Anul 
acesta, spun autorităţile loca-

le, se poartă pistoalele cu bilă 
de cauciuc. Cei care vor să îşi 
cumpere o armă trebuie să 
ştie că nu este foarte greu de 
obţinut, dar este foarte dificil 
de folosit. Condiţiile în care 
pistoalele care nu provoacă 
moartea pot fi utilizate sunt 

destul de dure. Legea spu-
ne că autoapărarea trebuie 
să fie direct proporţională 
cu atacul, ceea ce înseamnă 
că victima, cea care deţine 
arma, trebuie să-i răspundă 
cu aceeaşi monedă celui care 
atacă. Ameninţările nu se iau 

în calcul, nici măcar cele din 
trafic, atenţionează avocaţii! 
Iar sancţiunile sunt destul de 
mari. În paginile 2-3 vorbim 
mai pe larg despre acest su-
biect, care nu mai reprezintă 
un tabu pentru timişoreni.
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Se DiStribuie grAtuit într-un tirAj De 7.500 De exeMPlAre

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

ADMiniStrAţie economic SpoRt auto Vedete CluburieVeniment SoCiAl Cultură utile tuRiSm

Astăzi ai  
suplimentul  
eco & deco

paginile 7 - 10

Mobila pictată,  
un capriciu  
pe vreme de  
criză? pag 7

Ce corpuri de 
iluminat  
alegem pentru 
apartament? pag 10

Alimentele şi 
obiectele  
aduc  
economii pag 8-9

coriolan  
Gârboni

Cine sunt  
şi cum găsesc  

calea spre mine  
însumi? 13

Citeşte ştirile, DezbAte Pe foruM,  
Află DetAlii Din CuliSe, Câştigă PreMii

ToTul despre 
echipa Ta

pag 2-3

În Banat  
ca în  
Vestul  
Sălbatic?

timp liber - pagina 14
fACtory Pub: Concert Mony, gore & Calin lupu Vineri 26 august
Club Art 700: Saturday night Madness Sâmbătă 27 august

AntiChităţi Pentru 
PASionAţi 
26-28 august, Piaţa Unirii

n Aproape 10.000 de 
timişoreni au arme acasă
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Armele letale sunt cele 
care pot provoca moartea. 
Persoanelor fizice le este 
interzis să le deţină şi să 
le folosească. Astfel de pis-
toale sau puşti pot avea 
doar vânătorii, poliţiştii, 
militarii sau demnitarii. Pe 
această parte şi legea este 
puţin mai dură. Armele, 
fie că este vorba despre 
pistoale cu glonţ sau des-
pre puştile de vânătoare, 
trebuie să fie ţinute în con-
diţii speciale. 

”Cu arme letale au voie 
numai vânătorii, poliţiştii, 
militarii, atât cei activi, cât 
şi cei în rezervă, şi dem-
nitarii, pe perioada cât se 
află în funcţie. Aici, condi-
ţiile de păstrare sunt puţin 
mai delicate, în sensul că 
trebuie să aibă o ladă me-
talică în care să păstreze 
arma, muniţia şamd. Este 
vorba de arme mai pericu-
loase”, spune şeful Servi-
ciului de Arme.

Amenzile pentru cei 
care nu le ţin aşa cum tre-
buie sau pentru cei care le 

deţin ilegal sunt destul de 
mari. Cei de la Serviciul de 
Arme efectuează periodic 
percheziţii la casele vână-
torilor sau la cei ce deţin 
pistoale ori puşti care pot 
provoca moartea. În cursul 
lunii mai, opt persoane au 
ajuns în arest pentru bra-
conaj şi pentru că aveau 11 
arme ilegal. În total, anul 
acesta au fost ridicate 30 
de arme, majoritatea fiind 
letale. Uneori, amenzile 
ajung şi la 2.000 de lei. 

De unde vin  
pistoalele pentru care 
nu există permis?

Mulţi şi le confecţionea-
ză, spune Nonus Ungurea-
nu. În zonele de pădure, 
foarte multe arme sunt 
moştenite, în stare veche, 
dar care încă se pot folosi. 
„Este posibil să fie aduse 
pur şi simplu în România 
din străinătate. Aici in-
trăm deja în contrabandă”, 
completează acesta.

Doar un poligon  
în timişoara

În Timişoara există doar 
un poligon de tragere cu 
arma, în cartierul Plopi. 
Aici, timişorenii scot din 
buzunar chiar şi 150 de lei 
pentru a trage cu pistolul 
timp de o oră, spun in-
spectorii de la Serviciul de 
Arme. Locul este bun atât 
pentru cei care vor să înve-
ţe să folosească un pistol, 
cât şi pentru cei care simt 
nevoia să se descarce de 
anumite stări.

Dintre cele 10 mii de arme î nregistrate în 
Timiş, mai mult de jumătat e sunt arme letale

C.D. Loga, cu o fişă medicală, 
cazierul şi un aviz psihologic. 
Totodată, trebuie să spună şi 
motivaţia pentru care au ne-
voie de pistol. La Trezorerie 
se plăteşte o taxă de 100 de 
lei sau de 300 de lei pentru 
cei care doresc arma în re-
gim de urgenţă. Inspectorii 
analizează mai apoi toate do-
cumentele şi decid dacă dau 
aviz favorabil sau nefavorabil. 
Cu avizul se merge mai apoi 

la magazinele specializate. În 
Timişoara există patru ma-
gazine de unde se pot achi-
ziţiona arme: în Piaţa Maria, 
în Piaţa Bălcescu, pe strada 
Memorandului şi în cartierul 
Iosefin. Alte trei magazine 
sunt în Lugoj, iar unul este în 
localitatea Moşniţa. 

După acest pas, posesorul 
îşi ia arma şi merge cu ea la 
acelaşi Serviciu de Arme, Ex-
plozivi şi Substanţe Toxice 

din Timiş, care eliberează 
permisul de port-armă. Aşa-
dar, atât deţinătorul de armă, 
cât şi pistolul se află în evi-
denţa serviciului. Nimic mai 
simplu. Urmează apoi un 
instructaj, în care proaspătul 
posesor de armă neletală află 
când, cum şi în ce condiţii îşi 
poate folosi noua jucărie. 

Vânzătorii de la maga-
zinele de vânătoare sunt 
cei care comercializează şi 

asemenea pistoale. Ei spun 
că tot mai mulţi timişoreni 
merg să cumpere astfel de 
arme, numai că, pe perioa-
da verii, numărul lor este 
mai scăzut, fiind şi vreme de 
concedii. 

”Se vând destul de mul-
te arme. Ei vin la noi cu 
autorizaţie de cumpărare. 
În perioada aceasta avem 
cam cinci, zece clienţi pe 
lună. Cumpără pistoale de 
autoapărare cu bile de cau-
ciuc. Cuţite nu vindem de-
cât vânătorilor, pentru că 
sunt considerate arme albe. 
Pentru autoapărare vindem 
doar pistoale cu bile sau cu 
gaz iritant. Cu aer compri-
mat avem doar arme de tir 
sportiv. Preţurile pleacă de 
la 500 la 2.500 de lei”, ne-a 
declarat Gheorghe Iulian, 
vânzător la unul dintre cele 
patru magazine din Timi-
şoara. 

Acesta spune că sunt şi fe-
mei care îşi cumpără pistoa-
le, dar că majoritatea pre-
feră sprayurile paralizante. 
”Acum, cu toate incidentele 
astea, cu cel care a înjun-
ghiat trei femei pe stradă, 
vin mai multe femei la noi. 
Avem şi mulţi tineri care îşi 
cumpără, dar mai mult ca să 
înveţe să tragă la tir. Ei vin 
cum au bani”, mai spune 
bărbatul. 

Roxana deaconeScu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Nesiguranţa pe stradă şi 
miile de cazuri de atacuri 
sau omoruri îi sperie pe 
oameni şi tot mai mulţi îşi 
cumpără arme. Autorităţile 
din domeniu spun însă că 
nu acesta este principalul 
motiv pentru care numărul 
deţinătorilor de arme creşte 
de la an la an. Ei au voie să 
îşi achiziţioneze doar arme 
neletale, mai precis numai 
pistoale cu bile de cauciuc, 
pistoale cu gaze sau pistoale 
cu aer comprimat. 

La Timişoara, cei mai 
mulţi deţinători sunt băr-
baţi. Femeile preferă sprayul 
paralizant în detrimentul ar-
melor. E mai puţin zgomo-
tos şi parcă nu creează atâta 
panică. De cealaltă parte, 
bărbaţii, mai lăudăroşi din 
fire, îşi cumpără pistoale 
scumpe, pe care să le arate 
mai departe prietenilor. O 
spune chiar şeful Serviciu-
lui de Arme, Explozivi şi 
Substanţe Toxice din Timiş, 
Nonus Ungureanu, care este 
de părere că circulă deja o 
modă printre deţinătorii de 
arme: pistoalele cu bilă de 
cauciuc. 

”Nu vreau să se creadă că 
apare neapărat un sentiment 
de siguranţă şi atunci îşi iau 
pistoale. Mulţi le iau ca să le 
aibă. Condiţiile sunt destul 
de facile, au bani. E un trend 
constant. Timişenii preferă 
pistoale cu bile de cauciuc. 
Este o modă în a solicita de-
ţinerea şi folosinţa de arme 
neletale, acele arme cu bile 
de cauciuc, cu gaze sau cu 
aer comprimat. E destul de 
scump un pistol cu bile de 
cauciuc, undeva între şase, 
şapte milioane, chiar până la 
25”, spune comisarul şef  No-
nus Ungureanu. 

Acesta este de părere că 
foarte multe persoane îşi 
cumpără arme doar să le co-
lecţioneze. ”Le place un anu-
mit model. Sunt oameni po-
tenţi financiar. Atunci când 

merge cineva la ei în vizită, se 
laudă. Altul se laudă şi el, dar 
nu cred că în sensul rău al cu-
vântului. Unii chiar investesc 
sume destul de mari de bani”, 
mai povesteşte ciomisarul. 

”Mi-am cumpărat pistol 
cu bilă de cauciuc pentru au-
toapărare. E bine să-l ai, deşi 
e cam scump, dar nu ştii ce 
se poate întâmpla pe stradă 
sau chiar în casă, cum intră 
cineva peste tine. Am şi pri-
eteni care şi-au luat ca să le 
aibă”, ne-a spus un deţinător 
care a dorit să îşi păstreze 
anonimatul. 

Cele mai multe arme  
din timiş sunt letale

În judeţul nostru, la data 
de 30 iunie, timişenii aveau 
9.444 de arme, atât letale, 
cât şi neletale. Dintre aces-
tea, 5.727 sunt considerate 

letale, adică pot lua viaţa 
unui om, iar alte 3.717 sunt 
arme neletale, care nu pro-
voacă moartea. În total, 
6.860 de timişeni au pistol 
acasă, iar aproape 3.000 din-
tre aceştia sunt vânători. 

În ceea ce priveşte per-
soanele juridice, 1.393 de 
arme au fost înregistrate pe 
firme: 640 letale şi 181 nele-
tale. Este vorba despre firme 

precum asociaţiile sportive, 
magazinele care le vând, 
precum şi asociaţiile de vâ-
nătoare. 

Când se poate  
folosi un pistol?

Arma este doar pentru 
autoapărare. O spune le-
gislaţia, o spun poliţiştii, 
o spun avocaţii. Nu se pot 
folosi la intimidări sau la 

ameninţări. ”Armele nele-
tale pot fi folosite doar pen-
tru autoapărare sau în scop 
utilitar, pentru competiţiile 
sportive, în actorie, depin-
de de situaţie. În trafic, de 
exemplu, arma nu se poate 
folosi pentru ameninţare, ci 
doar în scop de autoapărare. 
Una dintre condiţii este ca 
autoapărarea să fie direct 
proporţională cu atacul. O 
armă neletală nu se poate 
compara cu o armă letală 
sau cu un cuţit”, explică avo-
catul Adriana Stoica. 

La fel spune şi comisarul 
şef care eliberează permi-
sele de port-armă. La Timi-
şoara, în ultima perioadă 
nu s-au înregistrat cazuri de 
ameninţări, ci doar reclama-
ţii. Situaţia este complicată 
aici. Dacă este deştept, cel ce 
ameninţă scapă uşor. 

”Timişorenii mai reclamă 
că sunt ameninţaţi cu arma. 
Poate interveni o stare con-
flictuală şi dacă reuşim să 
probăm, îi ridicăm arma şi 
dreptul de a o purta, însă 
el are dreptul să-şi cumpere 
alta, pentru că este vorba 
numai despre cea care face 
obiectul sesizării”, a decla-
rat Nonus Ungureanu. 

Procedura pentru 
obţinerea permisului 
port-armă

În ziua de astăzi, este 
foarte uşor pentru oricine să 
aibă o armă. Trebuie să înde-
plinească doar câteva condi-
ţii: să aibă cazierul curat şi 
să nu aibă probleme psihice. 

Persoanele fizice se adre-
sează Serviciului de Arme, 
Explozivi şi Substanţe Toxice 
din Timiş de pe bulevardul 

timişorenii îşi cumpără pistoale şi obţin permisul port-armă pentru că este la modă

În poligon cei interesaţi învaţă să tragă cu arma

La magazinele de specialitate se pot achiziţiona atât arme letale, cât şi neletale, dar şi muniţia necesară

Cine poate folosi  
arme letale?

n “Cât de greu este să obţin o armă?” Este o întrebare pe care foarte mulţi oameni şi-au pus-o, cel mai      probabil, după ce au urmărit celebrele ştiri de la ora cinci

C omentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Cu arme letale 
au voie numai 
vânătorii, poliţiştii, 
militarii, atât 
cei activi, cât şi 
cei în rezervă, şi 
demnitarii, pe 
perioada cât se află 
în funcţie.

Armele neletale pot fi 
folosite doar pentru 
autoapărare sau în 
scop utilitar, pentru 
competiţiile sportive, 
în actorie, depinde de 
situaţie. În trafic, de 
exemplu, arma nu se 
poate folosi pentru 
ameninţare, ci doar în 
scop de autoapărare. 

adRiana Stoica 
avocat

Timişorenii mai re-
clamă că sunt ame-
ninţaţi cu arma. Dacă 
reuşim să probăm, 
îi ridicăm arma, însă 
el are dreptul să-şi 
cumpere alta, pentru 
că este vorba numai 
despre cea care face 
obiectul sesizării. 

nonuS unGuReanu 
şef - Serviciul de Arme,  

Explozivi şi Substanţe Toxice 

Se vând destul 
de multe arme. În 
perioada aceasta 
avem cam cinci, 
zece clienţi pe lună. 
Cumpără pistoale de 
autoapărare cu bile 
de cauciuc. Preţurile 
pleacă de la 500 şi 
pot ajunge până la 
2.500 de lei. 

gheorghe iuliAn 
vânzător magazin de arme

MoDel ArMă Preţ

Atak Silah Sannayi, pistol cu bilă Stalker 565 lei
Rhom, pistol cu bilă RG88 743 lei
Elitex, pistol gaz Rohm cal. 9mm 866 lei
Arrow int., pistol cu bilă Walther P22 1.070 lei
Zvi, pistol cu bilă Wasp R 9mm 1.917 lei
Steyr Mannlicher, pistol cu bilă M-A1 2.689 lei

preţUri pistoale neletale
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Experienţă unică în viaţă la 
Timişoara: zborul cu balonul 
MioDrAg hojDA
miodrag.hojda@opiniatimisoarei.ro

Zeci de timişoreni le fac 
o surpriză frumoasă parte-
nerilor de viaţă: un zbor 
cu balonul cu aer cald. Săr-
bătorirea unei onomastici, 
a zece ani de la naşterea 
copilului sau chiar o cere-
re în căsătorie sunt motive 
la fel de întemeiate pen-
tru ridicarea la cer a celor 
dragi. Totul începe dimi-
neaţa devreme. Cu destul 
timp înainte de răsăritul 
soarelui are loc întâlnirea 
cu pilotul şi plecarea spre 
Variaş, locul de ridicare. 
După cele câteva zeci de 
minute de mers cu maşina 
se ajunge în câmp, lângă 
comuna timişeană. Pre-
gătirea balonului durează 
aproximativ o oră. Acesta 
este preumflat cu aer rece, 
sunt pornite arzătoarele şi 
se umflă anvelopa cu aer 
cald. Balonul începe să se 
ridice. Nacela - “cosul” în 
care stau persoanele în 
balon - este legată de ma-
şină. Următorul pas este 
ambarcarea pasagerilor şi 
plecarea în călătorie. Na-
cela este dotată şi cu GPS 
şi staţii radio pentru a pu-
tea ţine legătura cu dispe-
ceratul de la sol, în cazul 
apariţiei unor situaţii ne-
prevăzute. Cu instructajul 
făcut, călătoria cu balonul 
trebuie să înceapă înainte 
de răsăritul soarelui astfel 
încât să prinzi răsăritul de 
la înălţime. Cei care sunt 
în balon în momentul în 
care primele raze ale soa-
relui încep să-şi facă sim-
ţită prezenţa pe pământ 
uită de somn şi se bucură 
de privelişte.  

„Deasupra Timişoarei 
nu putem zbura din cauza 
traficului aerian. Nu avem 
voie pentru că se pot isca 
incidente. De aceea mer-
gem la Variaş, facem de 
acolo lansările”, ne spune 

Beatrice Pecica, asistent 
manager al companiei care 
organizează zborurile cu 
balonul.  

Soarele începe să strălu-
cească la orizont, mare şi 
roşu. Imaginea e superbă. 
Răsplăteşte cu vârf şi înde-
sat trezitul cu noaptea în 
cap. 

O oră de zbor costă 124 
de euro în timpul săptă-
mânii şi 150 în weekend. 
Plecări au loc dimineaţa 
devreme, chiar înainte de 
răsăritul soarelui şi seara, 
înainte de apus. Dar o re-
zervare se face din timp, 
pentru că trebuie obser-
vate condiţiile meteo din 
ziua rezervată, să nu bată 
vântul prea tare, să nu fie 
înnorat pentru că atunci 
dispare tot farmecul călă-
toriei, vizibilitatea fiind 
obturată de nori, dar nici 
frigul nu este de neluat în 
calcul. Dacă toate aceste 
condiţii nu sunt întrunite, 

călătoria se amână. Vântul 
puternic poate strica o că-
lătorie lină şi confortabilă, 
ridicând serioase proble-
me şi la aterizare, iar dacă 
plouă, distracţia urcării 
balonului până deasupra 
norilor este prea dificilă. 
Piloţii nu riscă zborul în 
aceste condiţii, mai ales 
alături de persoane neavi-
zate. 

Pe tot parcursul zboru-
lui, personalul auxiliar ur-
măreşte balonul cu maşi-
na. În momentul în care se 
decide aterizarea, pilotul 
nu mai sulfă aer în balon, 
iar acesta începe treptat 
să piardă din altitudine. 
Împachetarea echipamen-
tului se mai întinde pe o 
oră.  

„Balonul poate trans-
porta până la patru persoa-
ne. Balonul cu aer cald se 
deplasează cu viteze foarte 
mici şi păstrează o călăto-
rie lînă şi confortabila”, ne 

asigură specialiştii firmei.  
„O doamnă i-a făcut o 

surpriză soţului ei. A pre-
gătit un banner mare, pe 
care scris „Te iubesc!”. Le-
am întins pe pământ, în 
calea balonului, iar când 
acesta a trecut pe deasu-
pra, doamna i-a spus soţu-
lui că este cadoul ei pentru 
împlinirea a zece ani de la 
căsătorie”, ne-a povestit 
Andreea Kremm, manage-
rul companiei. A fost felul 

ei de a-i spune „Te iubesc” 
soţului. Tot „Te iubesc” i-a 
spus şi un el, logodnicei. 
În peisaj a intrat şi prive-
liştea superbă şi un inel. 
Surpriză a fost cu atât mai 
mare. Cum să spui NU? O 
altă supriza a fost făcută 
cu câteva ore înaintea că-
sătoriei. Dimineaţa, la ora 
şase, cu cateva ore înainte 
să spună DA în biserică, vi-
itorul soţ i-a oferit o plim-
bare logodnicei.  

Călătoria se încheie cu 
botezul primului zbor. 
„Ceremonia de botez in-
clude primirea unui nume 
de nobil zburător şi bote-
zarea prin foc şi şampanie 
a pasagerilor”, ne spune 
Andreea Kremm. Pasagerii 
află despre primul zbor cu 
balonul cu aer cald, despre 
isprăvile piloţilor şi a celor 
care au zburat de-a lungul 
timpului în diverse con-
cursuri sau activităţi. 

Ba mai mult, cei care 

doresc să vadă mai mult 
decât zona de câmpie a Ba-
natului, pot merge în alte 
zone din ţară, deluroase 
sau muntoase, unde să se 
ridice la cer şi să se bucu-
re de peisaj. Balonul poate 
urca până la o mie de me-
tri, în funcţie de condiţiile 
meteo. Imaginile privite 
din balon, de la sute de 
metri altitudine sunt im-
presionante. În depărtare 
se observă Munţii Seme-
nicului. Toamna, dacă la 
altitudinile ridicate a nins, 
din balon, de la sute de 
kilometri depărtare, sunt 
observate vârfurile albe.  

Plimbările cu balonul 
sunt organizate vara şi 
toamna. Din cauza frigului 
şi a vremii imprevizibile, 
iarna şi primăvara călăto-
riile au loc foarte rar.

SeRGiu miat
sergiu.miat@opiniatimisoarei.ro

Conform prevederilor Or-
donanţei de Urgenţă nr.189 
din 25 noiembrie 2008, pri-
vind managementul institu-
ţiilor publice de cultură, per-
soana fizică ce ocupă funcţia 
de manager trebuie să înde-
plinească, cumulativ, mai 
multe condiţii. Printre aces-
tea este menţionat expres, la 
art. 3, alin 1, că cel ce va ocu-
pa funcţia de manager nu 
trebuie să deţină o funcţie de 
conducere la o altă instituţie 
din România. Claudiu Ilaş, 
cel care a fost numit la con-
ducerea Muzeului Satului Bă-
năţean în urmă cu două luni, 
este administrator la două 
societăţi comerciale, aşa 
cum rezultă din evidenţele 
existente la Ministerul de Fi-
nanţe. Astfel, Ilaş este admi-
nistrator la societatea Banat 
Gold, înmatriculată la ORC 
Timiş în anul 2008. El a fost 
numit în acestă funcţie în 
data de 7 octombrie 2008, pe 
o perioadă nedeterminată, 

iar la Registrul Comerţului 
nu a fost depusă, până acum, 
nici o Hotărâre a Adunării 
generale a asociaţilor socie-
tăţii Banat Gold, de revocare 
a mandatului de administra-
tor al lui Ilaş. La această soci-
etate directorul de la Muzeul 
Satului Bănăţean este asociat 
cu Dorel Ioan Hudrea, consi-
lier local la Primăria Buziaş. 

Serviciul juridic  
să lămurească situaţia

La cea de-a doua societa-
te, ILBC Consult, Ilaş a fost 
numit administrator în 13 

februarie 2008 şi tot pe o pe-
rioadă nedeterminată. Aici 
el este asociat cu Camelia 
Ghiran Andreica, consilier 
juridic la Primăria Buziaş, 
precum şi cu Bianca Ramo-

na Mariş, funcţionar la ace-
eaşi primărie. Pentru că nu 
a depus bilanţul financiar-
contabil al societăţii pe ulti-
mii trei ani, administratorul 
Claudiu Ilaş s-a ales şi cu un 

cazier fiscal. Nici de la aceas-
tă din urmă societate nu a 
fost trimisă Oficiului Regis-
trului Comerţului vreo hotă-
râre de revocare din funcţie 
a administratorului-director 

Ilaş. În aceste condiţii de 
incopatibilitate, Agenţia Na-
ţională de Integritate – ANI, 
se poate sesiza în acest caz 
de incompatibilitatea în 
care se află directorul de la 
Muzeul Satului Bănăţean. 
Ultima speţă de acelaşi gen 
a apărut pe site-ul ANI la 
începutul lunii august şi l-a 
vizat pe un funcţionar pu-
lic pe din judeţul. Ialomiţa, 
care a exercitat simultan 
atât funcţia publică, cât şi 
pe cea de administrator la 
o societate privată. Directo-
rul Claudiu Ilaş, care nu a 
reuşit să urmeze o carieră 
diplomatică şi ajuns la Mu-
zeul Satului Bănăţean, nu a 
putut fi contactat pentru a 
comenta situaţia în care se 
află. Preşedintele CJ Timiş, 
Constantin Ostaficiuc, ne-a 
declarat că nu cunoaşte situ-
aţia directorului Ilaş, dar că 
va cere serviciului juridic să 
lămurească problema.

Călătoria cu balonul cu aer cald durează aproximativ o oră

Directorul de la Muzeul Satului 
este incompatibil cu funcţia 
publică pe care o deţine
n Pe lângă funcţia de director la Muzeul Satului, Claudiu Ilaş este administrator la două societăţi 
comerciale, unde este asociat cu două subalterne ale tatălui său primarul oraşului Buziaş

n Cerere în căsătorie sau dar de nuntă sunt numai câteva dintre motivele călătoriei

Directorul incompatibil Ilaş şi asociatele sale

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro
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Guvernul României a 
alocat 10 miliarde de lei 
vechi pentru Colterm

Au început probele orale ale sesiunii  
de toamnă a examenul de bacalaureat

liliAnA ieDu
liliana.iedu@opiniatimisoarei.ro

Liderul CJT, Constantin 
Ostaficiuc, preşedintele PDL 
Timiş, a anunţat că Guvernul 
României, prin Ministerul Ad-
ministraţiei a alocat o sumă 
importantă de bani pentru 
Colterm. Banii vor ajunge în 
curând la Primăria Timişoara. 

Este vorba despre suma de 
1 milion de lei noi care vor fi 
alocaţi de către Guvern pentru 
Colterm. „Guvernul României 
a dat bani pentru Timişoara ca 
rezultat al intervenţiilor PDL 
Timiş la nivelul ministerelor şi 
în special a Ministerului Admi-
nistraţiei şi Internelor, dar şi la 
nivelul Guvernului României. 
Aceşti bani erau necesari în 
contextul problemelor legate 
de preţul ridicat al gigacalo-
riei. Banii reprezintă com-
pensarea pe care Guvernul 
României o da către Primăria 
Timişoara pentru a ajuta po-
pulaţia. Miercuri s-a semnat 
actul prin care primim banii 

aceştia de la autorităţile de 
la Bucureşti“, a declarat Con-
stantin Ostaficiuc, preşedinte-
le Consiliului Judeţean Timiş. 

Timişoara nu este, însă 
singurul oraş din Timiş care 
a primit bani de la Guvern. 
Şi Sânnicolau Mare a primit 
fonduri tot pentru agentul ter-
mic. Este vorba despre 35.000 
de lei. 

„Am reuşit să aducem bani 
şi pentru Sannciolau Mare. 
Este vorba despre o sumă im-
portantă pentru această co-
munitate“, ne-a mai declarat 
liderul Consiliului Judeţean 
Timiş. 

În acest moment, preţul 
gigacaloriei în Timişoara este 
de 325 de lei, iar preţul plătit 
de timişoreni este de 252 lei 
pe gigacalorie. Consiliul Local 
Timişoara subvenţionează 
Coltermul cu 32,78  de lei, că 
diferenţă dintre preţul de pro-
ducţie (325,82 lei) şi preţul plă-
tit de timişoreni (252,17 lei), 
iar Guvernul subvenţionează 
cu 40,87 de lei.

MioDrAg hojDA
miodrag.hojda@opiniatimisoarei.ro

Gata cu vacanţa pentru 
liceenii din Timiş care nu au 
promovat examenul de baca-
laureat în sesiunea din vară! 
Au început cu probele orale, 
dar greul vine din 29 august, 
când încep examenele scrise! 

Candidaţii la bacalaureat 
care au picat probele în sesi-
unea iunie-iulie au intrat în 
focurile examenului. Dacă pri-
mele probe, cele din săptămâ-
na 22-26 august, sunt orale şi 
notate cu calificative, greul în-
cepe odată cu examenul scris! 

La sesiunea de toamnă a 
bacalaureatului participă cei 
care nu au promovat exame-
nul din iunie-iulie, cei care 
au fost corigenţi şi acum vor 
susţine pentru prima dată 
examenul maturităţii din 
acest an, precum şi candida-
ţii din sesiunile anterioare. 
La cea de-a doua sesiune a 
bacalaureatului, în Timiş 
sunt 13 centre de examen. 
Reprezentanţii Inspectoratu-

lui Şcolar Timiş au spus că la 
examenele de competenţe 
sunt înscrişi aproape 300 de 
candidaţi, iar cei mai mulţi 
vor susţine bacalaureatul la 
probele scrise, peste 4.300 de 
liceeni. La probele orale, toţi 
candidaţii prezenţi au obţi-
nut calificative de utilizator 
mediu, avansat sau experi-
mentat, permiţându-le parti-
ciparea la probele scrise. 

Ei au precizat că sălile de 
clasă vor fi supravegheate vi-
deo, iar elevii prinşi la copiat 
vor fi scoşi din examen şi nu 
vor mai putea participa la exa-
men până în 2013. “La proba 
de competenţe la limba şi 
literatura română avem un 
număr de 269 de candidaţi. 
Această săptămână este dedi-
cată numai evaluării compe-
tenţelor de comunicare şi IT”, 

a precizat Francisc Halasz, in-
spector şcolar general adjunct 
în Timiş. 

“Ne dorim cu toţii să 
avem un bacalaureat co-
rect. Terebuie să menţinem 
acelaşi registru al seriozită-
ţii acestui examen. Avem 
nevoie de un examen de ba-
calaureat corect pentru că 
avem nevoie de o evaluare 
corecta”, a explicat acesta 
folosirea camerelor video.

În prima sesiune a Bacalaureatului în Timiş,  
procentul de promovabilitate a fost de 34%

Sălile vor fi 
supravegheate 
video, iar elevii 
prinşi la copiat vor 
fi scoşi din examen 
şi nu vor mai putea 
participa la examen 
până în 2013.

 Agenţia Naţională 
de Integritate – ANI, 
se poate sesiza 
în acest caz de 
incompatibilitatea 
în care se află 
directorul de la 
Muzeul Satului 
Bănăţean.

O doamnă i-a făcut 
o surpriză soţului ei. 
A pregătit un banner 
mare, pe care a scris 
„Te iubesc!”. Când 
balonul a trecut pe 
deasupra, doamna 
i-a spus soţului că e 
cadoul ei pentru îm-
plinirea a zece ani de 
la căsătorie. 

andReea kRemm
manager

Cu instructajul 
făcut, călătoria cu 
balonul trebuie să 
înceapă înainte de 
apariţia soarelui 
astfel încât să 
prinzi răsăritul de 
la înălţime.
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A trecut vremea mobilei 
într-o singură culoare, ce 
pare parcă dintr-o altă epocă. 
Timişorenii şi-au dezvoltat 
simţul estetic şi preferă să 
scoată mai mulţi bani din bu-
zunar pentru a-şi personaliza 
mobila. 

Floriţa Ienca şi-a deschis o 
afacere în urmă cu şapte ani 
şi a reuşit să aducă câte un 
strop de valoare în casele a 
sute de timişoreni. Fie că este 
vorba de tineri căsătoriţi ori 
de oameni trecuţi de prima 
tinereţe, tot mai mulţi ape-
lează la artişti plastici care să 
le personalizeze mobilierul. 
Cert este că plătesc bani fru-
moşi în schimbul capriciilor. 
Floriţa Ienca a pornit de la 
un vis, cu ajutorul prieteni-
lor, care nu conteneau să îi 
spună că are un simţ estetic 
deosebit. Ea lucrează acum 
cu patru artişti plastici, căro-
ra le spune cum trebuie să în-
frumuseţeze fiecare obiect. A 
început cu ramele de oglinzi 
şi a ajuns să dea o notă unică 
oricărui obiect de decor. 

„De la o ramă de oglindă 
şi o ramă de tablou am ajuns 
la ceea ce se poate vedea 
astăzi la mine în magazin. 
Imediat după ce le-am făcut, 

le-am vândut. Tot ce am fa-
cut în viaţă a fost apreciat. 
Aşa am început”, povesteşte 
cu mândrie ”Florence”, care 
ţine să sublinieze că nu cre-
ează niciun produs de două 
ori la fel. 

Artiştii cu care lucrează 
şi-au format deja o tehnică 
aparte, coordonaţi de Floriţa 
Ienca. Ei vor să facă totul al-
tfel. ”Mobilierul pictat nu mă 
mulţumeşte. Între timp, am 
diversificat şi recondiţionez 
şi mobilă. Iau obiectul exis-
tent, deteriorat sau mai pu-
ţin deteriorat, şi îl transform 
într-un obiect Florence. Sau 
creez de la A la Z un obiect, 
în funcţie de cerere”, mai ex-
plică femeia.

motivele florale,  
la mare căutare

Timişorenii se dau în 
vânt după veiozele, oglin-

zile, etajerele sau obiec-
tele de decor care ies din 
atelierul Floriţei Ienca. 
Cel mai mult se caută însă 
mobila pictată, fie că este 

vorba despre o masă, fie 
că este vorba despre o ve-
ioză veche şi recondiţiona-
tă. Foarte mulţi preferă să 
aibă pictate motive florale 
pe masa de bucătărie sau 
pe cea de sufragerie ori pe 
dulapuri sau oglinzi.

„Se caută foarte mult 
motivele florale. Mobila 
pentru camera de copii o 
pictăm cu flori, fluturi, bu-
buruze. La bucătărie, am 
făcut mobilă cu hortensii, 
cu măsline. Numărul de 
doritori de astfel de obiec-
te a crescut. Din 2004, 
totul a urcat. Timişorenii 
au început să preţuiască 
foarte mult obiectele ex-
clusiviste şi calitatea lor”, 
spune Floriţa Ienca. Criza 
nu i-a speriat deloc. ”Flo-
rence”, aşa cum o alintă şi 
clienţii, este de părere că 
trei obiecte personalizate 
pot schimba întru-totul 
faţa unei încăperi. O de-
monstrează sutele de timi-
şoreni care îi trec pragul 
atelierului. Cel mai scump 
obiect pe care l-a vândut 
este un bufet, de firmă, re-
condiţionat, pentru care o 
familie a scos din buzunar 
4.500 de euro. 

„Afacerea este profita-
bilă. Oamenii, în general, 
reduc chestiunile consu-
mabile, când nu mai sunt 
bani şi îşi doresc să achi-
ziţioneze câte un obiect 
sau două sau chiar trei, ca 
rezultat al zbaterii muncii 
de zi cu zi”, completează 
artista.

Din atelierul ei nu lip-
sesc uşile pictate. Un me-
tru pătrat de geam pictat 
costă 100 de euro. La alte 
obiecte, preţurile variază, 
în funcţie de mărime şi 
complexitate.
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„Fă-ţi iarna car şi vara 
sanie!” spune o vorbă ro-
mânească, iar timişorenii, 
cumpătaţi din fire, au în-
ceput deja să se asigure că 
au toate cele trebuincioase 
pentru anotimul rece. Şi 
au început cu anvelopele la 
maşini, cele speciale pen-
tru sezonul rece, mai ales 
că acestea sunt obligato-
rii. Oricum, nu strică să te 
pregăteşti din timp pentru 
iarnă! 

 Aşadar, timişorenii deja 
au dat năvală prin magazi-
nele de profil pentru a-şi 
cumpăra anvelope pentru 
sezonul rece, mai ales că au 
aflat că de la 1 septembrie 
preţul acestora se va ma-
jora. Mai mult, depozitele 
celor care comercializează 
acest produs sunt deja pli-
ne-ochi cu anvelope pentru 
iarnă, mai ales că cererea 
este mare încă de pe acum.  

„Vânzările de anvelope 
de iarnă au început încă din 
luna iulie a acestui an, în 
luna august înregistrând o 

creştere, acest aspect dato-
rându-se faptului că mulţi 
dintre posesorii de autove-
hicule au avut informaţii 
despre scumpirea anvelope-
lor de iarnă începând cu 1 
septembrie, scumpire care 
se va produce eşalonat şi în 
următoarele luni ale anu-
lui. În consecinţă cei care 
au cumpărat şi vor cumpă-
ră anvelope de iarnă până la 
1 septembrie vor beneficia 
de preţuri mai mici între 5 
si 10%”, ne-a declarat ing. 
Ciprian Cornea, director de 
vânzări la Ralsi Anvelope 
Timişoara.  

 Acesta spune că, într-
adevăr, preţul anvelopelor 
s-a mai scumpit faţă de anul 
trecut, însă, cu toate aces-
tea, şoferii au început să se 
aprovizioneze, mai ales de 
teama scumpirilor anunţa-
te. Scumpirea, spune el, se 
datorează majorării preţu-
lui cauciucului natural. 

„Desigur, creşterea pre-
ţurilor raportată la anul tre-
cut variază între 10% si 30%  
în funcţie de dimensiunea 
anvelopelor. Era normal 
să se întâmple aşa datorită 

evoluţiei ascendente a pre-
ţului cauciucului natural, 
la bursele internaţionale, 
în ultimii doi ani. De aici 
înţelegem faptul că preţul 
anvelopelor indiferent de 
destinaţia acestora va conti-
nua să crească treptat şi în 
următorii ani, indiferent de 
tipul de sezon pentru care 
au fost concepute”, ne-a 
mai declarat Ciprian Cor-
nea. 

Aşadar, preţul anvelo-
pelor de iarnă diferă, în 
funcţie de dimensiunea 
acestora. Cei care îşi cum-

pără anvelope pentru sezo-
nul rece trebuie mai întâi 
să se intereseze de preţuri. 
La anvelopele noi, preţurile 
variază între 169 de lei bu-
cata şi 1.000 de lei pe buca-
ta. Pentru că preţurile vor fi 
şi mai piperate în perioada 
următoare, cei care comer-
cializează anvelope oferă 
şi unele facilităţi. Printre 
acestea, gratuităţi precum 
montajul, echilibrarea şi 
umflarea cu azot. 

Unii, mai strânşi la buzu-
nar, îşi cumpără anvelope 
second-hand, din piaţă sau 
chiar din unele magazine 
care comercializează astfel 
de cauciucuri. Preţul acesto-
ra variază, între 100 de lei şi 
500 de lei bucata, în funcţie 
de mărimea roţii. 

Şi tractoarele sau maşini-
le agricole au nevoie de an-
velope nou-nouţe, astfel că 
acestea se găsesc în comerţ 
la preţuri care variază între 
900 de lei bucata şi 1.500 de 
lei bucata. 

Mai trebuie menţionat 
că o altă categorie de an-
velope, preferată de mulţi 
timişoreni este all season. 

Acest tip de anvelope sunt 
acceptate ca anvelope de 
iarnă, însă, cu condiţia să 
fie inscripţionate pe pereţii 
laterali cu menţiunea “all 
season” sau cu o casetă în 
care sunt incluse simbolu-
rile soare, ploaie şi fulg de 
zăpadă.  

„Aceste anvelope se re-
găsesc într-o gamă tipo-
dimensională restrânsă şi 
sunt livrate de producătorii 
de anvelope o dată cu an-
velopele de vară. Aceasta 
înseamnă că anvelopele all 
season sunt foarte greu de 
găsit în perioada actuală şi 
următoare a anului”, ne-a 
mai spus Ciprian Cornea. 

Modificarea preţurilor la 
anvelope vine în contextul 
în care Guvernul a decis anul 
trecut că, de la 1 noiembrie 
anul curent, toţi posesorii de 
autoturisme sunt obligaţi să-
şi echipeze vehiculele cu ca-
uciucuri de iarnă sau all sea-
son. În caz contrar, amenzile 
ajung până la 1.340 de lei.

eConomiC Eco & Deco Ce putem refolosi în casă? Alimen-
tele şi obiectele aduc economii

Ce corpuri de iluminat  
alegem pentru apartament?
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Mobila pictată,  
un capriciu pe  
vreme de criză?

Coşmarul şoferilor: 
se scumpesc 
anvelopele de iarnă 

PulS eConoMiC

n Din noiembrie sunt obligatorii cauciucurile pentru sezonul rece

n Tot mai mulţi aleg să îşi personalizeze mobila

Anvelope de iarnă se găsesc în comerţ pentru toate dimensiunile de roţi

HiDroiZoLaŢii 
tel:0721.227.457, 
0256.294.035.Comentează pe
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„CampIonul” şomajuluI

Bucureşti, timişoara, 
Constanţa, arad şi Cluj sunt 
primele oraşe din ţară în care 
companiile aproape că au 
reluat dinamica angajărilor 
de dinainte de criză, având 
în vedere că rata şomajului 
din aceste regiuni este la 
jumătate faţă de media naţi-
onală, iar numărul de şomeri 
mai are puţin până a ajunge 
la nivelul din 2008. Judeţul 
timiş este “campionul” în 
ceea ce priveşte şomajul 
scăzut, având în vedere că la 
jumătatea anului rata şoma-
jului a ajuns la 1,75%, fiind cu 
numai 0,35% mai mică decât 
în iulie 2008.

SuBvenţII BovIne

agenţia de plăţi şi intervenţie 
pentru agricultură a trimis 
tuturor primăriilor din timiş 
o informare pentru crescă-
torii de vaci care pot obţine 
subvenţii. persoanele care 
îndeplinesc condiţiile de 
subvenţii pentru bovine se 
pot prezenta, până la sfârşitul 
lui august, la sediile apia, 
pentru depunerea cererii 
aferente anului 2011. 

Top magazIne 

lanţul de magazine Kaufland 
a devansat Carrefour în topul 
celor mai profitabile reţele de 
comerţ de pe piaţa locală. În 
2010, aceştia au realizat vân-
zări de 4,67 miliarde de lei, în 
creştere cu 26% faţă de anul 
anterior, în timp ce Carrefo-
ur a avut o cifră de afaceri 
totală de 4,32 miliarde de lei. 
liderul din comerţul local 
rămâne şi pe mai departe 
metro Cash&Carry românia, 
cu afaceri anuale de peste 
5,27 miliarde de lei. 

anunţaţI BanCa!

Clienţii care vor să retragă 
mai mult de 5.000 de euro 
din disponibilul aflat în contul 
curent trebuie să anunţe 
banca cu cel puţin o zi înain-
te, în unele cazuri fiind chiar 
necesar să se deplaseze la 
bancă pentru a depune o ce-
rere în scris. la unele bănci e 
nevoie de programare chiar 
şi pentru sume de 5.000 sau 
10.000 de lei, în caz contrar 
clienţii trebuind să achite 
comisioane suplimentare 
care merg până la 1% din 
suma retrasă. spre exemplu, 
la BCr, retragerile mai mari 
de 5.000 de euro sau echiva-
lentul în lei  trebuie anunţate 
cu două zile înainte. anunţul 
poate fi făcut atât scris, cât şi 
telefonic. Bancherii afirmă că 
impunerea acestor limite ţine 
de politica de securitate. (G.I.)

Cei care au cumpă-
rat şi vor cumpără 
anvelope de iarnă 
până la 1 septembrie 
vor beneficia de pre-
ţuri mai mici între 5 
si 10%. 

inG. cipRian coRnea
director de vânzări la  

Ralsi Anvelope Timişoara

Timişorenii au în-
ceput să preţuiască 
foarte mult obiec-
tele exclusiviste şi 
calitatea lor. 

floriţA ienCA
artist plastic

Comentează pe 
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MioDrAg hojDA
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Deraton a început „războ-
iul“ ambrozia. Planta origi-
nară din America de Nord a 
umplut Timişoara şi împre-
jurimile oraşului. Două mi-
lioane de granule de polen 
sunt eliberate de o singură 
floare, iar câmpurile virane 
din jurul municipiului sunt 
pline de asemenea plante. 

Ambrozia (Ambrosia ar-
temisiifolia) este o plantă 
care se dezvoltă în zonele 
lăsate în paragină, cum ar fi 
pe marginea drumurilor şi a 
căilor ferate, în apropierea 
dărâmăturilor, pe şantierele 
de construcţii, în zone unde 
a fost depozitat pământ ex-
cavat şi pe terenurile lipsite 
de vegetaţie şi prost întreţi-
nute.

Venită din America de 
Nord, ambrozia nu agreează 
copacii şi vegetaţia deasă. În 
Europa, planta a fost semna-
lată prima dată în 1863, în 
Germania. Primele informa-
ţii despre această specie în 
România datează din 1908, 
planta fiind prezentă în Ba-
nat, Moldova, Muntenia şi 
Ploieşti. După 1990, când 
numeroase terenuri agricole 
au fost abandonate, Ambro-
sia artemisiifolia s-a extins şi 
a invadat inclusiv culturile 
agricole. 

Ambrozia reprezintă una 

dintre cauzele principale ale 
rinitelor alergice. Polenul de 
ambrozie este unul dintre 
factorii agravanţi ai astmu-
lui bronşic la sfârşitul verii. 
Anotimpul cald este prielnic 
ambroziei, o plantă care se 
găseşte de-a lungul şosele-
lor şi al căilor ferate, atât în 
oraş, cât şi în afara lui. Am-
bosia artemisiifolia este o 
specie invazivă. Caracterul 
nociv al speciei este cauzat 
de afecţiunile alergice pe 
care le provoacă în perioada 
înfloririi. În contextul încăl-
zirii globale a crescut foarte 
mult producţia de polen de 
ambrozie; cantitatea de po-
len se dublează în perioade-
le de secetă şi temperaturi 
crescute, planta având o pe-
rioadă lungă de înflorire, din 
iulie până în septembrie, dar 
se poate întinde chiar până 
la sfârşitul toamnei. 

Situaţia în timişoara
În Timişoara, cele mai 

multe plante se găsesc pe 
Calea Torontalului, pe strada 
Cerna, Calea Urseni, în zona 
Ronaţ, în zona Plopi, pre-
cum şi de-a lungul liniilor de 
tramvai şi cale ferată.

Specialiştii de la Deraton 
verifică, împreună cu cei ai 
Primăriei Timişoara, locurile 
unde este sesizată prezenţa 
ambroziei. 

În această vară, specia a 
explodat în capitala Banatu-

lui. Dacă în anii precedenţi 
cei care sesizau prezenţa 
ambroziei erau puţini, acum 
numărul timişorenilor care 
au întâlnit ambrozia este 
îngrijorător. Practic, în toate 
zonele oraşului a fost sem-
nalată prezenţa speciei care 
provoacă alergii.

„Planta are o rădăcină pi-
votantă ce este adânc înfip-
tă în pământ. Pe lângă asta, 
este rezistentă la căldură, 
ceea ce face ca distrugerea 
ei să fie dificilă. Doar prin fo-
losirea substanţelor chimice 

putem elimina ambrozia“, 
a precizat Leonard Roman, 
managerul companiei anga-
jate de primărie să elimine 
dăunătorii din Timişoara. 

 Metcalfa pruinosa a pier-
dut deja „războiul“ cu De-
raton. Urmează Ambrosia 
artemisiifolia. Substanţele 
folosite în distrugerea plan-
tei sunt chimice, dar biode-
gradabile. Acestea se des-
compun în sol.

„Sigur nu se distruge cu 
coasa sau smulgând-o din pă-
mânt. Are radăcinile foarte 

adânci, iar suprafaţa la nive-
lul municipiului şi în împre-
jurimi este atât de extinsă 
încât singura soluţie, pentru 
distrugerea plantei, pentru 
ca aceasta să nu crească la 
loc, o reprezintă folosirea 
substanţelor chimice, în 
concentraţiile recomandate 
de producător, care să dis-
trugă direct rădăcina“, ne 
spune Ovidiu Hristea unul 
din specialiştii firmei. 

Aşa cum a procedat cu 
Metcalfa pruinosa, Deraton, 
compania angajată de Pri-

măria Timişoara să distrugă 
toate ameninţările care apar 
în oraş în domeniul men-
ţinerii sănătăţii mediului, 
tratează fitosanitar spaţiile 
publice pentru a ţine sub 
control extinderea plantei 
dăunătoare. 

Acţiunea de intervenţie 
împotriva ambroziei a Dera-
ton survine după ce medicii 
au semnalat mai multe ca-
zuri de alergii la bolnavi, în 
Timişoara. Până în prezent, 
intervenţiile Deraton au dat 
roade pe raza  oraşului de 
pe Bega, atât în cazul pădu-
chelui lânos, cât şi în cazul 
Metcalfa pruinosa, ambii 
dăunători fiind distruşi în 
proporţie covârşitoare din 
parcurile şi de spaţiul public 
timişorean. Urmează ofensi-
va împotriva ambroziei!

O hotărâre de consiliu lo-
cal spune că timişorenii care 
nu iau masuri de combatere 
a dăunătorilor şi buruienilor  
de pe terenurile pe care le 
deţin riscă amenzi cuprinse 
între 500 şi 1.500 de lei.

În cazul în care puteţi 
da relaţii despre propri-
etarii terenurilor virane 
unde este prezentă această 
buruiană (nume, adresă, 
telefon, etc. la care aceştia 
pot fi contactaţi), vă rugăm 
să anunţaţi la Direcţia de 
Mediu din cadrul Primăriei 
Timişoara, la telefon, nu-
mărul 0256.408.437.
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Deraton ţine Metcalfa pruinosa sub 
control. Începe „lupta“ cu ambrozia
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n Din cauza faptului că provoacă o serie de alergii la toate categoriile 
de vârstă sensibile, ambrozia a devenit o problemă pentru timişoreni

metcalfa pruinosa a pierdut deja „războiul“ cu Deraton

ambrozia reprezintă una dintre cauzele principale ale rinitelor alergice

Ce putem refolosi  
în casă? Alimentele  
şi obiectele aduc 
beneficii şi economii

MioDrAg hojDA
miodrag.hojda@opiniatimisoarei.ro

Foarte multe dintre 
obiectele şi alimentele pe 
care le consumăm pot fi re-
folosite. Sub diverse forme 
le reciclăm şi le dăm o nouă 
întrebuinţare. Printre aces-
tea se numără sticla, hârtia, 
aluminiul, asfaltul, fierul, 
textilele şi plasticul. Ani de 
zile sunt desfăşurate campa-
nii de reciclare a obiectelor 
în în ţări de pe tot cuprinsul 
lumii şi nici România nu 
face excepţie.  

Iată exemple de ce putem 
refolosi. Zaţul de la cafea. 
Sunt cel puţin zece întrebu-
inţări ale acestuia odată ca-
feaua băută şi zaţul lăsat pe 
fundul ibricului. Unele per-
soane consideră grămăjoara 
de boabe de cafea pisate ca 
fiind un lucru nefolositor. 
Dar dacă ar ştii ele ce alter-
native ne oferă zaţul de ca-
fea, cu siguranţă s-ar gândi 
de două ori înainte să-l arun-
ce. Cafeaua măcinată şi im-
plicit zaţul de cafea are mai 
multe utilizări decât aceea 
de a produce cafea lichidă. 
În primul rând este materie 
pentru compost: zaţul de 
cafea corespunde standar-
delor grădinarilor pentru 
material de compost. Zaţul, 
amestecat în pământ, elibe-
rează nutrient, care îmbogă-
ţeşte solul şi îl face mai acid. 
Atenţie, zaţul nu trebuie să 
conţină zahăr, deci îndulciţi 
cafeaua după separarea de 
zaţ!

O a doua variantă a folo-
sirii acestuia o reprezintă 
producerea unei soluţii pen-
tru îngrijirea animalelor de 
companie: amestecaţi zaţ 
de cafea cu apă şi obţineţi 
o soluţie pentru îngrijirea 
animalelor de companie. 
După câteva spălări, soluţia 
va înmuia blana animalului, 
oferindu-i o strălucire fru-
moasă. Deodorant pentru 
frigider - depozitarea diferi-
telor tipuri de alimente în 
frigider poate produce un 
amestec neplăcut de miro-
suri. Îndepărtaţi aceste mi-
rosuri folosind un bol cu zaţ 
de cafea. Puneţi recipientul 
în frigider, iar deodorantul 
pe bază de cafea va absorbi 
gradual aromele nedorite.  

Cine are acasă o pisică, 
puteţi să o împiedicaţi să 
urineze în grădină prin îm-
prăştierea unui amestec de 
zaţ de cafea şi coji de porto-
cale în zonele pe care doriţi 
să le protejaţi. Doamnele 
care ţin la tenul lor, pot fo-
losi zaţul de cafea drept un 
bun exfoliant pentru pie-
le: masarea pielii cu zaţ de 

cafea pare o glumă, dar în 
realitate este o idee foarte 
bună. Extractul de cafea în-
depărtează celulele moarte 
ale pielii, rezultatul fiind o 
piele mai frumoasă. O altă 
întrebuinţare practică: deo-
dorant pentru încălţăminte. 
Încălcaţi regulile şi puneţi 
zaţ de cafea în pantofi. Nu va 
îndepărta complet mirosul 
picioarelor, dar îl va atenua 
pe cel al pantofilor. Dacă do-
riţi să îndepărtaţi complet 
mirosul picioarelor, spălaţi-
vă pe picioare cu apă călduţă 
şi extract de cafea. Nu putea 
lipsi din crearea unei loţiuni 
pentru strălucirea părului. 
Banii cheltuiţi la salonul de 
înfrumuseţare pot fi econo-
misiţi: spălaţi părul cu ce vă 
rămâne de la cafea şi clătiţi 
bine. Rezultatele nu vor în-
târzia să apară.

Zaţul este şi o bună so-

luţie împotrivă furnicilor 
- puteţi evită micile insecte 
prin frecarea podelei şifo-
nierului cu zaţ de cafea. În-
treţinerea şemineului este 
o altă metodă de folosire a 
zatului. Aruncaţi nişte zaţ 
ud în şemineu, iar acesta va 
ţine praful la locul lui, redu-
când cantitatea ce se ridică 
la curăţarea acestuia. O ulti-
mă întrebuinţare este cea de 
colorant: dacă veţi combina 
extract de cafea cu apa fier-
binte veţi obţine o vopsea 
maro pentru textile, lucrări 
de artă sau alte întrebuin-
ţări.  

Hârtia poate fi folosită 
pentru crearea diverselor 
obiecte în casă, cum ar fi 
un toc pentru pixuri şi cre-
ioane. În loc să fie aruncată, 
poate fi dusă la centre de co-
lectare, care o refolosesc.  

Plasticul este un alt ele-
ment ce nu trebuie aruncat. 
Pe lângă o descompunere 
lungă în timp, sticlele sau 
obiectele din plastic pot fi 
transformate în obiecte de-
corative în locuinţă, dar pot 
fi colectate şi reciclate în 
centrele speciale.  

În cazul alimentelor, 
uleiul nu trebuie aruncat. 
El poate fi folosit. De la 
cosmetică la producerea de 
ulei de motor, uleiul poate 
avea mai multe întrebuin-
ţări. Fructele stricate pot fi 
folosite pentru compost, în 
grădină. Acelaşi lucru se în-
tâmplă şi cu legumele căro-
ra le-a trecut vremea.  

Iată şi câteva soluţii pe 
care le propun specialiştii 
în reciclarea obiectelor şi 
alimentelor din locuinţă. 
Ei ne sfătuiesc să avem trei 
coşuri de gunoi în casă: 
pentru plastic, pentru hâr-
tie şi pentru gunoiul me-
najer; să ieşim mai des cu 
bicicleta; să păstrăm câteva 
sacoşe cu care să mergem 
la cumpărături şi nu să 
cumpărăm pungi ori de 
câte ori ieşim; reciclarea 
electrocasnicelor vechi, în 
loc de aruncarea lor; cum-
părarea ciocolatei şi a dul-
ciurilor vrac, într-o pungu-
liţă de hârtie care se poate 
recicla şi nu în ambalaj ş.a.

n Zaţul de la cafea are cel puţin zece 
întrebuinţări, de la produse cosmetice, la compost

Zaţul de la cafea are multe întrebuinţări

Doamnele care 
ţin la tenul lor, pot 
folosi zaţul de cafea 
ca exfoliant pentru 
piele: masarea 
pielii cu zaţ de 
cafea pare o glumă, 
dar este o idee 
foarte bună.
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Lampadarele generoase, 
obiectele de iluminat opulen-
te şi lămpile sofisticate, uti-
lizate în trecut, reprezentau 
o modalitate de etalare a bo-
găţiei proprietarilor. Situaţia 
s-a schimbat, însă, treptat, iar 
moda s-a orientat către sim-
plitate şi crearea de efecte. 

Şi chiar dacă obiectul lu-
minii, adică becul, nu mai 
reprezintă un interes estetic 
atât de mare, rezultatul, vor-
bim aici de lumină, rămâne 
în continuare o sursă de inspi-
raţie pentru oricine, punând 
în valoare mobilierul, dar şi 
celelalte obiecte de design in-
terior sau exterior.

În materie de „ce se mai 
poartă“ în ultima vreme se 
poate observa cu uşurinţă o 
tendinţă accentuată de folosi-
re a spoturilor. 

Acestea pot fi încastrate în 
tavanul fals sau pur şi simplu 
pot fi aplicate, asigurând atât 
iluminat general, cât şi pe cel 
de lucru. În funcţie de tipul 
de sursă cu care sunt echipa-
te, spoturile creează o plajă 
largă de efecte şi, cel mai 

important aspect, asigură un 
iluminat uniform.

„Fiecare an vine cu noutăţi 
în materie de corpuri de ilu-
minat. Se poartă led-urile cu 
lumină deloc puternică, dar 
într-un spaţiu cu mobilier ba-
roc este obligatoriu candela-
brul. În celelalte stiluri poţi să 
ai un corp nou de iluminat”, 
ne-a explicat Alina Hambaraş, 
designer de interior şi exteri-
or din Timişoara.

Cu toate acestea, nu trebu-
ie să ne bazăm pe o singură 
sursă de lumină, în locuinţă, 
mai spun specialiştii.

„În general, tendinţa este 
să ai mai multe surse de lumi-
nă în locuinţă. În primul rând 
trebuie să ai o sursă pentru 
ambient, apoi alta pe tavan, 
care să fie surse generală de 
lumină şi nu strică să ai şi o 
lumină punctuală, pe peteţă. 
De exemplu, dacă ai în casă 
un tablou frumos sau o sculp-
tură, este bine să ai în preaj-
ma ei o lumină punctuală, 
mai difuză, dar care să scoată 
în evidenţă acel obiect din 
casă”, a mai explicat Alina 
Hambaraş.

Designerul mai spune că 
acel corp de iluminat care dă 

lumina generală, cel de pe ta-
van, nu trebuie aşezat pur şi 
simplu în mijlocul tavanului 
şi că acesta poate fi amplasat 
şi în alte colţuri ale locuinţei, 
în funcţie de aranjament.

„La targul de la Milano, 
căci la targuri ne dăm seama 
care sunt tendinţele, a reie-
şit că anul acesta se poartă 
formele contemporane, mo-

derne, forme sinusoase, in-
spirate din natură, din forme 
umane, dar mai ales led-urile 
care sunt ecologice şi au con-
sum mic de energie. Led-urile 
sunt pe cât de recomandate, 
pe atât de folosite în ultima 
perioadă”, a mai spus Alina 
Harambaş.

Livingul este recoman-
dat să fie învăluit într-o at-

mosferă caldă şi relaxată, 
care poate fi obţinută prin 
amplasarea în preajma fo-
toliiilor sau a canapelei a 
unui lampadar cu tijă în arc 
sau a unei lămpi cu picior 
pe o măsuţă joasă, la nive-
lul braţelor canapelelor. În 
dormitor lumina trebuie să 
creeze o ambianţă intimă 
care poate fi asigurată de o 

plafonieră ajutată de aplice. 
În materie de culori, speci-
aliştii recomandă griul, dar 
şi albul pentru candelabre 
şi lămpi. În ceea ce priveşte 
veiozele de decor, acestea se 
găsesc în toate nuanţele, de 
la culori tari la cele pale, şi 
trebuie adpatate fiecărei ca-
mere în parte, în funcţie de 
mobilierul folosit.

10 interviu

cipRian Voin
ciprian.voin@opiniatimisoarei.ro

Timişoara e un model de 
toleranţă. Cum se încadrea-
ză mişcarea Noua Dreaptă 
într-un astfel de oraş al 
toleranţei?

Stăm destul de bine având 
în vedere faptul că noi nu 
avem nimic cu minorităţile 
atâta timp cât ei respectă in-
dependeţa României. Inclusiv 
în Noua Dreaptă avem mem-
bri care fac parte din alte et-
nii. Avem minoritari unguri, 
minoritari germani, deci nu 
sunt probleme, nu avem ni-
mic cu minorităţile, cât timp 
ei respectă legile, coexistăm, 
colaborăm, deşi având în ve-
dere ce se întâmplă în Timi-
şoara în ultimul timp... e greu. 

Aveţi membri de etnie 
romă, de exemplu?

Nu, nici chiar aşa. Avem 
câţiva care par mai...rromi, 
dar sunt de altă etnie.

Unul dintre obiectivele 
voastre este combaterea 
separatismului maghiar 
în România. În ce măsură 
simţiţi voi acest separatism 
în Timişoara?

Adevărul este că în Timi-
şoara nu există astfel de pro-
bleme. Maghiarii s-au integrat 
foarte bine în comunitate, 
încă nu am întâlnit nici un un-
gur care să zică că vrea inde-
pendenţă. O mică problemă 
ar fi cea cu cei din Târgu-Secu-
iesc şi în special cu UDMR-ul 
care deşi ar trebui să fie un 
partid care să reprezinte inte-
resele României, el marşează 
pe interese de separatism, 
independenţă, autonomie... 
ceea ce e total anticonstituţio-
nal şi anti-democratic.

Cum vedeţi regionalizarea, 
din punctul acesta de vede-
re, pentru că sunt mulţi cei 
care spun că regionalizarea 
este primul pas către rupe-
rea ţării...

Depinde, există avantaje 
şi dezavantaje. Din punct de 
vedere economic ar fi un plus 
pentru regiune. Ar fi mult mai 
uşor să atragi anumite fon-
duri europene, etc. Dar în ace-
laşi timp ar fi un mic pretext 
pentru ei să ceară şi mai mul-
te drepturi după regionaliza-
re. E un subiect delicat. Unele 
judeţe nu au capacitatea de a 
atrage destule fonduri, iar for-
mând o regiune ar fi mai uşor 
acest aspect. 

Ştim cu toţii că centrul 
Timişoarei este acaparat cu 
totul de ţigani. Cine crezi 
că este vinovat de această 
situaţie?

Toată lumea. Începând de 
la mic la mare. În primul rând 
e de vină populaţia pentru că 
nu ia atitudine, nu iese în stra-
dă să spună că ese în neregulă 
ce se întâmplă. Şi atunci când 
am organizat marşul acela 
împotriva mafiei imobiliare 
în loc ca oamenii să fie alături 
de noi, cei care au avut proble-
me cu ţiganii au stat deoparte. 
După aceea e de vină Primă-

ria, fără ajutorul lor mai mult 
ca sigur nu s-ar fi ajuns la ast-
fel de probleme, e şi sistemul 
judiciar, procurorii, judecăto-
rii, notarii, toate astea le-au 
dat şanse ţiganilor. Fără un 
procuror, poliţist sau primar 
nu s-ar fi ajuns la aşa ceva. 

De ce vă deranjează Faptul 
că ţiganii au acaparat 
centrul?

Nu m-ar deranja dacă ar 
vorbi şi s-ar comporta civili-
zat. Dacă ar fi cumpărat în 
mod legal cele clădiri, aţi vă-
zut de-a lungul timpului câte 
probleme au cauzat ei. 

Şi totuşi nu am văzut nici 
unul condamnat...

Ar fi de menţionat proble-
ma domnului Cârpaci care e 
cercetat dar desigur, dacă va fi 
condamnat rămâne de văzut. 
Ţiganii au blocat o stradă în-
treagă ca să organizeze două 
nunţi. O chestie care nu s-a în-
tâmplat nicăieri. Şi poliţia ce a 
făcut? A stat, s-a uitat şi punct. 
Poate au dat două trei amenzi.

Şi ce ar trebui să facă Poliţia 
din punctul tău de vedere?

Să aplice legea. Să ceară eli-
berarea străzii, să fie aplicate 
mai multe sancţiuni mult mai 
drastice. De ce pentru unii 
se aplică şi pentru alţii nu se 
aplică legea? De exemplu, 
când mergeam la meciurile 
Politehnicii mă confruntam 
cu o brutalitate nemaiîntâlni-
tă a jandarmeriei. Ori suntem 
bătuţi ori suntem amendaţi 
pentru nişte scandări sau alt-
ceva. În schimb, când ţiganii 

sfidează pe faţă autorităţile 
sunt îmbrăcaţi în catifea.

De-a lungul timpului aţi 
organizat multe marşuri. 
Mulţi dintre voi, eraţi mas-
caţi. care e motivul pentru 
care vă camuflaţi aşa?

Aici trebuie să fac o dife-
renţă. Acei mascaţi nu erau 
de la Noua Dreaptă, erau de la 
Naţionaliştii Autonomi, o altă 
organizaţie. 

De ce se ascund?
Din câte ştiu eu se ascund 

pentru că se tem de anumite 
represalii ce pot avea loc asu-
pra lor. 

Din partea cui?
Din partea autorităţilor, a 

şefilor, au fost şi anumite acte 
de violenţă împotriva lor. Au 
fost agresasaţi pe stradă, li 
s-au spart maşinile, etc. Asta 
şi pentru că acţiunile lor nu 
sunt întotdeauna în concor-
danţă cu legea, uneori depă-
şesc limitele legii şi poate de 
aceea au de suferit mai mult 
decât noi. Până acum eu nu 
am avut de-a face cu legea 
pentru că fac parte din Noua 
Dreaptă, nu m-a luat nimeni 
la întrebări.

Un alt obiectiv al vostru 
este eliminarea confuziei 
dintre romi şi români, şi 
impunerea unei imagini 
corecte a României în lume. 
Cum se poate face asta?

Poate sună stupid, dar 
vrem o adevărată integrare a 
lor în societatea românească, 
dar nu prin simplul fapt de a 

le oferi anumite beneficii. În 
loc să li se dea „mură-n gură“ 
ar face bine să muncească şi 
să facă ceva. Să nu mai plece 
din ţară şi să cerşească dinco-
lo făcând o imagine proastă 
ţării. 

Pai da, dar, nu poţi să faci o 
diferenţă pe criterii etnice 
, nu poţi să le interzici să 
părăsească ţara...

Cei care pleacă dincolo se 
întorc cu multe dosare pena-
le cu ce au făcut pe acolo şi 
atunci decât să le dai drumul 
şi să se întoarcă înapoi mai 
bine le dai locuri de muncă 
aici. Asta e şi o problemă eu-
ropeană nu mai este numai 
românească. Nu mi se pare 
anormal ca francezii, care ne 
ţin nouă lecţii de moralitate 
să ia ţiganii, să îi adune şi să îi 
trimită înapoi ca pe nişte ani-
male. Dacă tot suntem mem-
brii ai Uniunii Europene să îi 
ia şi să îi integreze. 

Cum crezi tu că pot fi ei 
integraţi?

Nu ştiu, prin a li se da un 
loc de muncă aici, sunt nu-
meroase posturi care rămân 
libere pentru că un român nu 
aplică la joburi ca igienizarea 
oraşului sau altele. Un alt răs-
puns nu am pentru asta, e o 
problemă foarte complexă. 

Nu mi-ai răspuns la între-
bare. Obiectivul vostru e 
eliminarea confuziei dintre 
rromi şi români. Cum eli-
mini confuzia dintre rromi 
şi români?

Simplu: îi numim ţigani, 

pur şi simplu. Este un termen 
folosit în mai multe ţări, nu 
înţeleg de ce să folosim noi 
un termen ca rrom. Acest ter-
men de ţigan a fost folosit de 
secole în România, în lume, 
iar acum dintr-o dată, acest 
termen discriminează, trebu-
ie să le zicem rromi. De unde 
până unde?

Lumea vă consideră legio-
nari. Sunteţi?

Adoptăm doctrina legiona-
ră, da. La bază mi se pare un 
curent foarte naţional, care se 
vrea a fi pentru binele ţării. E 
adevărat că se creează confu-
zia că dacă eşti legionar eşti 
în afara legii, dar e total greşit 
deoarece legionarii nicioda-
tă nu au fost condamnaţi de 
vreun tribunal ca o mişcare 
extremistă. Acest curent nu 
a fost niciodată condamnat. 
Oriunde există uscăciuni.

Voi trăiţi periculos, în sen-
sul că pasul de la naţiona-
lism extremist către nazism 
este destul de mic. Naţio-
nalismul dus la extrem a 
fost cel care a pus bazele 
nazismului. 

Şi democraţia poate naşte 
monştri. Cel mai democratic 
stat e America unde se încal-
că frecvent drepturile omului. 
Cel mai bun exemplu a fost 
cel cu musulmanii închişi în 
nişte lagăre fără a avea vre-
un drept la avocat sau la a-şi 
anunţa familia. Şi socialismul 
şi comunismul la bază, aveau 
idei înălţătoare de egalitate, 
dar în practică se creau mon-
ştri. 

După Al Doilea Război 
Mondial naţionalismul s-a 
diluat foarte mult . Dar, văd 
că în ultima vreme acest 
curent s-a revigorat în toată 
Europa. 

Mi se pare că am stat prea 
relaxaţi şi dintr-o dată ne-am 
trezit cu zeci de probleme. 
Probleme cu imigranţii care 
nu se integrează... cel mai bun 
exemplu este în Anglia unde 
s-au dus foarte mulţi indieni 
şi africani şi neavând cu ce 
să se susţină au ajuns să ducă 
un trai groaznic. Atunci se re-
voltă. Poliţia nu se mai poate 
impune şi atunci normal ar fi 
ca populaţia să iasă în stradă 
să încerce să restabilească or-
dinea. 

Asta duce la anarhie. 
Statul ar trebui să aibă pu-

terea să pună piciorul în prag. 
Poliţia ar trebui să primească 
prerogative sporite să poate 
interveni mai dur. 

Asta e cu două tăişuri. Că 
puterea te împinge la abuz. 

Depinde foarte mult de 
omul în sine. Trebuie ca omul 
să îşi impună o limită peste 
care să nu treacă ca să ajungă 
la abuz. Democraţia nu în-
seamnă că eu fac tot ce vreau, 
înseamnă că fac orice între A 
şi B. Să îmi fie bine, dar fără 
să îl deranjez pe vecinul meu. 
Sunt oameni care au proble-
me grave şi acţionează greşit 
în a trezi spiritul naţional.

Cum trezeşti spiritul naţi-
onal?

Ar trebui să îi facem pe 
oameni să fie mândri că sunt 
români. 

Dă-mi trei motive pentru 
care eşti mândru că eşti 
român. 

În primul rând pentru că 
avem o ţară frumoasă, o isto-
rie bogată, de multe ori am 
dovedit că nu putem fi călcaţi 
în picioare.

Şi totuşi pot să îţi dau 10 
exemple în care ne-am lăsat 
călcaţi în picioare...

Depinde şi cum priveşti 
lucrurile. Partea plină sau par-
tea goală a paharului. 

Am înţeles că pregătiţi un 
nou miting. Despre ce este 
vorba?

Da, acum pe 3 septembrie, 
va fi un miting împotriva cla-
nurilor mafiote din Timişoara, 
că în ultimul timp s-au întâm-
plat prea multe cazuri în oraş. 
În momentul în care, în plină 
stradă, în mijlocul zilei, nişte 
reporteri sunt bătuţi de faţă 
cu poliţia, nu se mai poate. În 
2011, într-o ţară europeană 
este inadmisibil să se întâm-
ple aşa ceva. Am rămas şocat 
când am auzit prima oară de 
acest incident. Se mai întâm-
plă să existe bătăi, dar când ai 
poliţia în faţă şi poliţia în loc 
să intervină stă la medieri nu 
se poate 
accepta. 
P o a t e 

„Poliţia ar trebui 
să primească 
prerogative sporite“

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

famiLie & timP Liber

PUBLICITATE

Ce corpuri de iluminat alegem?
n locul lustrelor a fost luat încet-încet de spoturi

magazinele vin cu oferte variate de corpuri de iluminat

În general, tendinţa 
este să ai mai multe 
surse de lumină în 
locuinţă. În primul 
rând trebuie să ai 
o sursă pentru am-
bient, apoi alta pe 
tavan. 

AlinA hAMbArAş
designer 

Are 24 de ani şi după ce a fost timp de 8 ani membru activ al mişcării naţionaliste  
„Noua Dreaptă“, în urmă cu 5 luni a fost ales preşedinte al filialei judeţene a ND.BoGdan popa



12 25 - 31 AuguSt 2011, nr 167

www.opiniatimisoarei.ro

oPiniA tiMişoArei
SăPtăMânAl inDePenDent 13 

MioDrAg hojDA
miodrag.hojda@opiniatimisoarei.ro

Într-o perioadă în care 
liceele teoretice sunt tot 
mai căutate de elevii de 
clasa a VII-a şi de părin-
ţii acestora, Inspectora-
tul Şcolar Timiş încearcă 
să atragă elevii, angajaţii 
de mâine, spre domenii 
căutate pe piaţa muncii 
şi cerute de angajatori lo-
cali. Aşa s-a născut ideea 
claselor de mecanică aero-
nave. O companie privată 
din industria aviaţiei a 
propus IŞJ un parteneriat 
şi înfiinţarea claselor de 
aeronautică. Elevii urmea-
ză să se specializeze într-
un domeniu de viitor, iar 
compania caută resurse 
pentru activităţile din Ti-
mişoara. 

„Vor fi înfiinţate două 
asemenea clase în Timi-
şoara. Una va funcţiona 
la Colegiul Tehnic Regele 
Ferdinand I, iar cealaltă la 
Grupul Şcolar Auto“, ne-a 
spus Marin Popescu, in-
spector general în cadrul 
Inspectoratului Şcolar Ti-
miş. 60 de elevi vor învăţa 
în cele două clase.

Elevii vor urma patru 
ani de cursuri la care se 
adaugă un an de practi-
că. Dacă în primul an, în 

clasa a IX-a, programa şco-
lară este identică cu cea a 
claselor de mecanică, în 
clasa a X-a lucrurile încep 
să se schimbe. Astfel, ele-
vii vor trece prin electro-
mecanică, mecanică de 
maşini, utilaje şi instala-
ţii. Distracţia începe pen-
tru liceeni în clasa a XI-a. 
Peste 720 de ore de practi-
că vor face la Aeroportul 
Timişoara, la compania 
privată care a încheiat 
parteneriatul cu Inspecto-
ratul Şcolar. 

„Avem specialişti pen-
tru materia predată. 
Bineînţeles că vor fi şi 
specialişti ai agentului 
economic ce îi vor pregăti 
pe elevi“, a adăugat Marin 
Popescu.

El a precizat că nu-
mărul de ore de practică 
poate fi dublat, astfel că 
cei 60 de elevi vor putea 
să înveţe mai mult din 
munca de teren. „Este un 
domeniu diferit de meca-
nica auto. Mecanicii de 
aeronave la sol, pe o piaţă 
aflată într-o continuă dez-
voltare şi expansiune, vor 
fi foarte căutaţi în câţiva 
ani. Avem Aeroportul In-
ternaţional Timişoara, ae-
roporturi la Oradea, Arad 
şi Szeged, deci în întreaga 
zonă este nevoie de astfel 

de oameni, în industria 
aeronautică de la sol“, a 
explicat inspectorul şco-
lar general.

Clasele a XII-a şi a XIII-a 
îi vor prinde pe liceeni şi 
în practică şi la cursuri. 
Iar la finalul liceului, ei 
vor fi apţi pentru a se an-
gaja în domeniu, întrucât 
vor fi ajuns la nivelul 3 de 
mecanic aviaţie. 

Cele două unităţi de în-
văţământ vor fi dotate cu 
motoare şi carcase de avi-
on pentru a veni în spriji-
nul liceenilor şi a-i învăţa 
cât mai în amănunt des-
pre acest domeniu. 

Perspectivele obţinerii 
unei slujbe în domeniul 
aeroportuar la sol arată 
foarte bine, o slujbă mult 
mai bine plătită decât cele 
din domeniul mecanicii 
auto, condiţii de lucru 
mai bune şi dezvoltarea 
unei culturi a transportu-
lui care în zona de vest a 
ţării are nevoie de profe-
sionişti. 

şcoala vine în  
întâmpinarea  
agentului economic

„Parteneriatul acesta 
ne deschide anumite uşi. 
Trebuie, prin directorii 
unităţilor de învăţământ, 
să facem paşi spre agen-

ţii economici. Trebuie să 
corelăm învăţământul cu 
cererile de pe piaţa mun-
cii şi nu invers. Iar partea 
tehnică este foarte căutată 
în rândul angajatorilor“, a 
explicat inspectorul şco-
lar general planurile de 
viitor ale instituţiei pe 
care o conduce. 

În cele două unităţi de 

învăţământ unde vor func-
ţiona aceste clase vor fi 
introduse câte un curricu-
lum de dezvoltare locală, 
cu scopul de a identifica 
nevoile agenţilor comer-
ciali de pe piaţa muncii şi 
de a le oferi oportunitatea 
de a crea clase specializa-
te în ramurile cerute pe 
piaţa muncii.

Un alt avantaj major al 
formării celor două clase 
de mecanici aeronave îl 
constituie faptul că lice-
enii vor putea fi plătiţi 
pentru perioada de prac-
tică petrecută printre avi-
oane. „Încă nu am stabilit 
clar acest lucru cu compa-
nia, dar sunt multe şan-
se să fie plătiţi. În primii 
doi ani vor face pregătire 
practică, iar în al treilea, 
pentru cele 720 de ore de 
practică pot primi bani. 
Din 60 de elevi pregătiţi 
în domeniu, eu cred că 
baza de selecţie este su-
ficient de largă pentru 
ca partenerul nostru să-i 
aleagă pe cei mai buni şi 
să-i angajeze“, susţine Ma-
rin Popescu.

Angel Păcurar, direc-
torul Colegiului Regele 
Ferdinand I, a explicat că 
pentru funcţionarea cla-
sei este nevoie de avizul 
Autorităţii Aeronautice 

Române, iar compania 
se află în ultima fază de 
obţinere a aprobărilor. 
Aprobările vizează intra-
rea elevilor în aeroport şi 
supravegherea lor la locul 
de practică.  „Anul viitor 
vom introduce admitere 
la aceste clase, examen în 
limba engleză şi o probă 
orală, de susţinere a unui 
interviu în care candidaţii 
motivează alegerea lor”, 
a explicat acesta. Odată 
terminat liceul, cei care 
se vor angaja în domeniul 
aeronauticii vor primi 
salarii ce pornesc de la 
1.000 de euro. În străină-
tate sunt însă mult mai 
mari.  

În ceea ce priveşte no-
utatea sportivă din Timiş, 
o clasă va fi formată la 
Grupul Şcolar Auto, iar 
o grupă la Liceul cu Pro-
gram Sportiv Banatul. Sco-
pul formării acestor clase 
îl reprezintă dezvoltarea 
rugbyului la nivel local. 
„Venim şi în întâmpinarea 
Universităţii de Vest din 
Timişoara prin lărgirea 
bazei de selecţie. Totoda-
tă dorim şi să dezvoltăm 
cultura mişcării în şcoli“, 
ne-a spus Marin Popescu.

Roxana deaconeScu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Foarte mulţi aspiranţi la 
permisul de conducere nu 
reuşesc să îşi ia carnetele de 
şoferi la timp pentru că pică 
proba practică. Mai bine de 
40% dintre candidaţii pro-
gramaţi să susţină proba 
practică sunt declaraţi res-
pinşi, pe când jumătate din 
ei pică teoria.

Procentele arată cifre în-
grijorătoare. De vină pentru 
situaţie sunt fie instructorii, 
fie legislaţia, fie elevii ori 
poliţiştii care îi examinează. 
Părerile sunt împărţite. In-
structorii şi elevii dau vina 
pe poliţiştii şi pe legislaţie, 
pe când unele voci susţin că 
responsabili sunt instructo-
rii, care nu se implică atât 
cât ar trebui, pentru ca ele-
vii să le plătească ore de con-
ducere în plus. 

„Am picat o dată la tra-
seu, acum trebuie să dau 
sala din nou. Eu zic c-am 
făcut bine, dar şi poliţistul 
cu care am dat a fost rău. 
N-am văzut un pieton care 
se pregătea să treacă, dar nu 
ajunsese pe trecere”, spune 
un viitor şofer, nemulţumit. 

instructorii  
dau vina pe poliţişti

„Avem mulţi elevi care 
pică la traseu din cauză că 
exigenţa este prea mare. 
Poliţiştii examinatori sunt 
prea exigenţi. Sunt dascăl de 
20 de ani şi ştiu să evaluez 
un elev. Sunt examinatori 
la care procentul de admişi 
este prea mic, acolo este pro-
blema, nu are cum să fie la 
noi problema”, a declarat 
Toma Stoia, instructor la o 
şcoală de şoferi din Timişoa-
ra.

„Pică pentru că greşesc, 
nu acordă prioritate, nu ştiu 
să facă parcările, nu ştiu să 
ia viraje. Eu cred că au prea 
puţine ore de condus. După 
părerea mea, ar fi nevoie de 
50 şi ei fac doar 30. Nu este 
vorba că suntem noi exi-
genţi. Au fost zile când am 
picat şase sau şapte elevi, 
dar au fost zile când am pi-
cat doar doi”, ne-a spus Filip 
Stolojescu, poliţist examina-
tor.

Pe de altă parte, unii 
instructori cred că şcoala 
de şoferi costă prea puţin. 
„Şcoala e prea ieftină şi pre-
gătirea e alta. Să ştiţi că cei 
mai mulţi elevi nu suportă 
observaţiile şi dacă le faci 
observaţie, pleacă la alte şco-
li. De aceea multor instruc-
tori nu le pasă. Mai sunt şi 
emoţiile. Eu înainte de exa-
men îi adun pe toţi şi facem 

o simulare. Toţi pică”, spune 
un alt instructor, Aurel Isac. 

Întrebat dacă cei care îi 
învaţă nu-şi dau interesul 
pentru ca elevii să plăteas-
că în plus orele de condus, 
Toma Stoia a recunoscut că 
şi acesta ar putea fi un mo-
tiv pentru care viitorii şoferi 
pică traseul, însă a precizat 
că este un motiv ”minor”.

”Mai sunt şi unii care 
iau foarte mulţi elevi şi îi 
fuşeresc, dar nu sunt foarte 
mulţi. O altă problemă este 
distanţa prea mare dintre 
examene. Păi unii uită să 
conducă”, a conchis instruc-
torul. 

De aceeaşi părere este şi 
Momcilo Giurici, comisar 
şef la Serviciul Public Comu-
nitar Regim Permise de Con-
ducere, care crede că totul a 

ajuns să se rezume la bani. 
Şcolile de şoferi sunt în cri-
ză, aşa că pregătirea nu mai 
este cum a fost odată, crede 
comisarul şef: ”pregătirea se 
face, dar nu se mai fac atâ-
tea ore. La preţurile astea, 
nu poate nimeni să facă tot 
bine. Candidatul semnează 

că a făcut cele 30 de ore, 
dar dacă sunt 20 şi ceva este 
foarte bine. Oricum sunt pu-
ţine”.

„Totul se rezumă la bani, 
cu părere de rău. Au fost 
persoane care au dat de 
două ori, de trei ori, chiar şi 
de patru ori au fost declara-

te respinse la proba practi-
că. Li s-a sugerat să continue 
procesul de pregătire”, ne-a 
declarat Momcilo Giurici. 
Legea spune că distanţa 
dintre examenul teoretic şi 
cel practic trebuie să fie de 
şapte zile. Dacă un elev pică 
însă traseul, mai trebuie să 
aştepte o lună până când 
poate fi programat din nou 
la sală, iar apoi încă şapte 
zile ca să susţină din nou 
proba practică. Asta înseam-
nă că nu mai conduce vreme 
de o lună şi jumătate, aşa că 
nu ar trebui să ne mirăm 
dacă vedem în trafic şoferi 
care sunt un adevărat peri-
col public.

Cât despre poliţiştii exa-
minatori, care sunt acuzaţi 
că sunt prea exigenţi, comi-
sarul şef spune că ei lucrează 
după aceleaşi norme şi că nu 
poate fi vorba de subiecti-
vism.

”Candidaţii nu mai merg 
la legislaţie, totul a devenit 
facultativ. Omul se înscrie la 
şcoală şi adresează două în-
trebări: cât mă costă şcoala 
şi când dau examenul pri-
ma dată”, conchide Giurici, 
care crede că meseria de in-
structor nu mai este ce a fost 
odată şi că mulţi au intrat în 
branşă doar pentru că era o 
meserie bănoasă.

Spre deosebire de alte ora-
şe din ţară, judeţul nostru stă 
foarte bine la promovabilita-
te. La noi, 30% din candidaţi 
promovează, în timp ce în 
multe judeţe, din Moldova, 
de exemplu, promovabilita-
tea e abia de 5-10%.

ComunitateComunitate12 

Să medităm puţin şi la unele de-
finiţii din astrologie. Se spune că 
până la 35 de ani predominante 
sunt trăsăturile de caracter şi 
comportament ale zodiei în care 
ne-am născut. După 35 de ani, se 
manifestă mai intens ascenden-
tul zodiacal. Exemplu, dacă eşti 
născut leu şi ai ascendent în 
Vărsător, asta înseamnă că odată 
cu pragul de 35 de ani, compor-
tamental începi să fi mai mult.. 
vărsător decât leu. Acum, pare 
că o altă persoană se naşte din 
noi. Parcă ne întrebam: Cine sunt 
şi cum găsesc calea spre mine 
însumi? Dacă ceea ce am făcut 
sau ne-a susţinut până în acest 
moment, nu ne mai susţine, nu 
ne mai dă putere, ajungem la 
o criză ce duce la singurătate. 
Ajungem să ne întrebăm dacă 
viaţa de până acum n-a fost 
cumva lipsită de sens şi care ar 
fi sensul vieţii noastre. Nimic nu 
ne mulţumeşte, nimic nu pare 
să mai aibă farmecul de până 
acum. Această criză poate fi de-
clanşată de raportarea la trecut: 
Ce am realizat? Ne-am îndeplinit 
visele? Trăim cum ne-am dorit? 
Ceilalţi par să fi reuşit în viaţă, 
dar noi? Tot aşa de bine ca şi 
raportarea la viitor: Vreau să 
fac asta! Vreau să trăiesc altfel! 
Nu mai vreau să trăiesc aşa! De 
acum, pare căci conştiinţa începe 
să ne guverneze existenţa; atât 
hotărârile eronate, cât şi cele 
bune, devin decisive pentru des-
tinul nostru! Multe pericole pân-
desc această vârstă: ne pierdem 
pe noi înşine în lume, ne ocupăm 
de lucruri exterioare, superficiale, 
uitând datoriile faţă de propriul 
eu (începe adulterul, devenim 
preocupaţi excesiv de carieră, de 
bani, iar femeile casnice devin 
delăsătoare - nu le mai pasă cum 
arată etc.). Riscăm să cădeam în 
mrejele puterii (încercăm să im-
punem lumii propriul EU pentru 
a savura sentimentul propriei 
puteri (de natură politică, socială, 
financiară, sexuală etc.). Reacţia 
partenerului de viaţa e adesea 
violentă: divorţ, demisie, alcool, 
abandonarea familiei, aventuri 
amoroase etc. Se zice că principa-
lii factori ai crizei de la mijlocul 
vieţii sunt: a) lipsa spiritualului, 
b) problemele  personale, c) 
visele neîmplinite, d). Relaţiile 
deteriorate, e) competiţia crescu-
tă. Criza care are loc la patruzeci 
de ani ia mult prea des o formă 
negativă. Se caută un remediu 
în modificările fizice, exterioare: 
femeile merg la cosmeticiană 
şi se străduiesc să semene cu 
fetişcane de liceu, bărbaţii încep 
să se îmbrace sportiv şi elegant, 
să-şi ia motocicleta... şi o blondă, 
să-şi lase părul cu codiţa etc. La 
patruzeci de ani, pentru prima 
dată nu mai privim viitor ca ceva 
nedefinit. Începem să fim preocu-
paţi de timpul rămas. Începem să 
numărăm... invers. Realizam că 
nu mai creştem ci că îmbătrânim. 
Problemele casnice curg şi nu se 
sfârşesc parcă niciodată. Apoi, 
începem să nu mai vedem bine, 
ne luam ochelari, ne îngrăşăm, 
activitatea sexuală scade. Suişul 
biologic s-a terminat, începe 
coborâşul... Înţelegem dintr-o 
dată, cutremurător, că... într-o zi 
vom muri. În jur de patruzeci de 
ani, mulţi oameni realizează că 
n-au „ajuns ce-au sperat “. Apare 
sentimentul profund de eşec! Câ-
teodată, unii nu rezita, clachează 
şi se sinucid! Dar, cei care merg 
mai departe se îndreaptă spre 
crucea vieţii, vârsta de 49 de ani. 
Între 42 şi 49 de ani, aceşti şapte 
ani sunt chintesenţa redevenirii şi 
înţelepciunii noastre. Este marea 
noastră  şansă!

Criza identităţii: 
35-42 de ani

Coriolan 
Gârboni
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Peste jumătate din viitorii şoferi 
pică examenul la proba practică
n Mulţi instructori auto dau vina pe distanţele lungi dintre examene şi pe poliţişti

n Parteneriatele cu agenţii economici reprezintă viitorul învăţământului timişean

Foarte mulţi dintre cei care dau examenul auto nu sunt în stare să treacă de proba practică

Domeniul mecanicii de aeronave este foarte bine plătit atât în ţară cât şi în străinătate

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Specializări noi la Timişoara: 
clase de aeronautică şi de rugby

Este un domeniu dife-
rit de mecanica auto. 
Mecanicii de aerona-
ve la sol, pe o piaţă 
aflată într-o continuă 
dezvoltare şi expan-
siune, vor fi foarte 
căutaţi în câţiva ani. 
Avem Aeroportul In-
ternaţional Timişoara, 
aeroporturi la Oradea 
Arad şi Szeged, deci 
în întreaga zonă este 
nevoie de astfel de 
oameni, în industria 
aeronautică de la sol. 

maRin popeScu 
inspector general - IŞj Timiş

Clasele a XII-a 
şi a XIII-a îi vor 
prinde pe liceeni 
şi în practică şi 
la cursuri. Iar la 
finalul liceului, ei 
vor fi apţi pentru 
a se angaja în 
domeniu.

Noutatea sportivă 
constă într-o clasă 
formată la Grupul 
Şcolar Auto şi una 
la Liceul Banatul, 
cu scopul de a 
ajuta la dezvoltarea 
rugbyului în zona 
de vest.

Totul se rezumă la 
bani, cu părere de rău. 
Au fost persoane care 
au dat chiar şi de patru 
ori şi au fost respinse 
la proba practică. Li s-a 
sugerat să continue 
procesul de pregătire. 

MoMCilo giuriCi 
comisar-şef

Mai sunt şi unii care 
iau foarte mulţi elevi 
şi îi fuşeresc, dar nu 
sunt foarte mulţi. O 
altă problemă este 
distanţa prea mare 
dintre examene. Păi 
unii uită să conducă. 

toma Stoia 
insctructor auto

Pică pentru că 
greşesc, nu acordă 
prioritate, nu ştiu 
să facă parcările, 
nu ştiu să ia viraje. 
Eu cred că au prea 
puţine ore de con-
dus. 

filiP StolojeSCu
poliţist examinator

examenul în cifre

Dintr-un total de 19.519 
de înscrişi din ianuarie şi 
până în 19 august, 50,91% 
au picat la sală, iar din 
9.390, 40,19% au picat la 
traseu. Din cei 19.255 care 
au perseverat şi au dat de 
mai multe ori examenul 
auto, 29,17% şi-au obţinut 

permisul de conducere, 
iar 70,83% au picat. În 
ceea ce priveşte procentul 
dintre femei şi bărbaţi, 
proba teoretică au picat-o 
50,22% femei, dintr-un 
total de 3.817, şi 33,32% 
bărbaţi, din 5.573 câţi s-au 
prezentat.
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filme party expo
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Nu am de gând să fiu preţios 
chiar dacă folosesc un titlu 
care poate fi considerat 
cam pretenţios dacă facem 
referire la sport în general şi 
la fotbal în special. Am mai 
scris aici că nu mă aştept ca 
cei care populează fotbalul 
românesc să se comporte ca 
nişte academicieni. Ar fi cât 
se poate de plictisitor.
Ideea titlului mi-a venit în 
timp ce urmăream meciurile 
turneului de juniori orga-
nizat la Constanţa de Gică 
Hagi. Academia sa de fotbal 
a înfruntat, în câteva zile, 
echipe cu nume în fotbalul 
mondial ca Real şi Inter 
Milano. După o grămadă de 
insuccese la toate nivelurile 
şi la toate competiţiile pre-
staţia din teren a fotbalişti-
lor români m-a făcut să cred 
că mai există o speranţă 
pentru redresarea fotbalului 
autohton. După doi ani de 
la înfiinţarea acestei şcoli 
de fotbal iată că au venit şi 
rezultatele. Academia Hagi îi 
învinge pe italieni şi spanioli 
fără drept de apel. Am văzut 
în teren atitudine şi ştiinţă 
tactică ceea ce nu am remar-
cat la echipele noastre repre-
zentative. Hagi a făcut în cei 
doi ani ceea ce nu a reuşit să 
facă federaţia în douăzeci de 
ani de mandat. Machidonul 
a cheltuit bani din propiul 
buzunar şi a făcut o treabă 
excelentă. Federalii cheltu-
iesc sume poate de zeci de 
ori mai mari, iar rezultatele 
sunt ca şi inexistente.
Sandu se tot laudă cu deja 
celebrul centru de la Mogo-
şoaia. Şi? Suntem mai mereu 
ciuca bătăilor. Noroc cu Hagi 
şi Gică Popescu că şi-au 
făcut şcoli private. Noroc cu 
LPS Banatul că are o mână 
de profi sufletişti plătiţi de 
„ministerul foamei” ca vai 
de lume. Noroc cu Poli că 
centrul condus de Vio Vişan 
mai scoate nişte fotbalişti 
care aduc trofee la Timişoa-
ra şi mai întăresc naţio-
nalele. În rest, Dumnezeu 
cu mila! Care este în fond 
contribuţia FRF la ceea ce ar 
trebui să însemne sectorul 
de copii şi juniori ? Vă spun 
eu: nulă!
Nemuritorii! Aşa sunt per-
cepuţi academicienii. Bag 
de seamă că şi gaşca lui 
M.Sandu a intrat în rându-
rile acestora. Asta pentru 
că de când au ocupat foto-
liile de la Casa fotbalului 
nu s-au mai dat jos din ele 
aidoma celor care, prin 
strădanii recunoscute de 
întreaga naţie, au intrat în 
Pantheon. Academicienii 
nu părăsesc instituţia decât 
atunci când trec în veşnicie. 
Să fie chestia asta valabilă 
şi pentru „academicienii” 
lui Sandu? 

Academia

Viorel  
Screciu

opinie
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TImIş
Concediu de la căsnicie: 16:00, 18:00, 
20:00

CInema CITy 
maşini 2: 13:10 (ro), 15:20, 18:00

Conan 3D: 13:20, 15:40, 20:20, 22:40

Căpitanul america: Primul Răzbunător 
- 13:50 

şefi de coşmar: 14:00, 16:10, 18:10, 
20:10, 22:20

Winnie de pluş: 14:20 (ro), 15:50, 

omu’ de la zoo: 14:40, 19:00, 21:20

planeta maimuţelor-Invazia: - 15:00, 
17:10, 19:20, 21:30

noapte de groază: 16:20, 18:30, 20:40, 
23:00

pinguinii domnului popper: 16:50

Super 8: 17:20, 22:00

ştrumpfii: 17:30 (ro), 19:40

marea mahmureală 2: 19:50 

Cowboys & extratereştri: 21:50

joI, 25 auguST
Daos: Gods of Rock Night Party
play lounge & Club: Hey After The Ride
jazz office: Concer de jazz
art Club 700: Tematik Party

vInerI, 26 auguST
pantheon: Sasha Lopez
Factory pub: Concert Mony, Gore & Calin Lupu 
river Deck: Fashion Fridays
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, 27 auguST
Daos Club: LO-FLY PARTY 
life!pub: Retro Party
Dublin express pub: Saturday Night Fever
Club art 700: Saturday Night Madness
Club 30: Girls Weekend’s

DumInICă 28 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

Una caldă, una rece. De aşa 
ceva au avut parte suporterii 
la începutul săptămânii după 
ce ambele echipe ale clubului 
Poli Timişoara, cea antrenată 
de Valentin Velcea din liga a 
doua şi cea pregătită de Adri-
an Stoicov din eşalonul III 
şi-au disputat meciurile din 
Cupa României. Ambele s-au 
chinuit îngrozitor, dar numai 
una a trecut examenul şi mer-
ge în faza următoare a compe-
tiţiei. Prima. Cealaltă rămâne 
să continue doar în campi-
onat. Per general, e şi asta o 
performanţă: echipa antrena-
tă de Velcea vine din Liga I cu 
câţiva jucători cu nume (vezi 
Goga, Sepsi, Luchin, Tameş, 
Curtean, Ricketts ş.a.) în timp 
ce “şcolarii” reşiţeni sunt nişte 
obişnuiţi ai ligii a treia. Iar în 
cazul fotbaliştilor lui Stoicov 
acolo era vorba doar de ambi-
ţie. UTA venea pe “Dan Pălti-
nişanu” după nişte ani, rivali-
tatea de moarte renăscuse, se 
vorbea de acel “200% ambiţie 
să baţi Aradul”, dar uite că nu 
a fost să fie. A fost un cuplaj in-
teresant. Echipa de liga a doua 
s-a calificat în dauna celei de 
eşalon inferior, în deplasare, 
în timp ce aia de liga a treia 
a pierdut calificarea pe teren 
propriu împotriva uneia din 
divizia B. Ce crunt e fotbalul 
ăsta uneori!

un moldovean salvează 
onoarea banatului

Analizând în detaliu atât 
partida de la Reşiţa cât şi cea 
de la Timişoara concluziile 
sunt sumbre. Hai să vedem 
mai întâi meciul din Valea Do-
manului. De aproape o lună 
la timona echipei, perioadă în 
care i-au plecat trei jucători şi 
nu a venit niciunul, Velcea tre-
buie să facă minuni. Să ajungă 
cel puţin în finala Cupei Ro-
mâniei şi să promoveze în Liga 
I, după cum i-a “ordonat” Ghe-
orghe Chivorchian. Lucru însă 
imposibil de realizat având în 
vedere perspectivele. Din lo-
tul deplasat la Reşiţa pentru 
partida cu “echipa cu nume 
tineresc, şcolar” cum o carac-
teriza plastic tehnicianul alb-
violeţilor, au făcut parte nume 
care în urmă cu doar câteva 
luni se băteau cu granzii Capi-
talei sau chiar cu adversari de 
Champions League acum niş-
te ani. Acum însă se vor lupta 
pe coclauri la oră de matineu. 

“Trebuie să o luăm de la capăt, 
să ne dăm seama unde suntem 
şi să jucăm la Reşiţa, la Slatina 
la Turda şi pe alte terenuri pe 
care, înainte, nu aveam răb-
dare nici să le citim numele” 
spunea zilele acestea Daniel 
Stanciu, directorul sportiv al 
grupării bănăţene. Pâna la 
urmă, Poli I s-a calificat în faza 
a cincea a Cupei. Greu, foarte 
greu, inadmisibil de greu. La 
penalty-uri unde şi acolo a 
avut emoţii după ce Tameş, 
jucător de prima ligă, a ratat 
lovitura de pedeapsă. A trebu-
it să vină sclipirea lui Pătraş, 
moldoveanul ce bate la porţile 
primei echipe de vreo doi ani, 
dar nimeni nu are curajul să-l 
încerce. Forţând puţin putem 
spune că valoarea contrac-
tului pe un an a lui Laszlo 
Sepsi, cam 330.000 de euro, 
e bugetul pe mai mult de ju-
mătate de sezon al echipei 
din Reşiţa. Firesc, antrenorul 
Timişoarei a fost nervos după 
meciul din Valea Domanului. 
A ameninţat că se va despărţi 
de câţiva jucători. Nu văd dacă 
şi-ar putea permite să facă 
acest lucru având în vedere 
lotul şi aşa subţiat de plecări-
le în masă din ultimele două 
luni. Nu se poate să te domi-
ne minute bune o echipă care 
acum câţiva ani nici nu exista 
şi a fost înfiinţată din te miri 
ce fuziuni şi amintiri. Alb-vio-
leţii revin în campionat unde 
sâmbătă au prima deplasare, 

tocmai la ALRO Slatina, echi-
pa ce e considerată favorita la 
promovare.

apăsaţi de numele uta
Dacă tot aşa a fost să fie, 

să întâlnim din nou UTA, iar 
acest lucru să aibă loc mai de-
vreme decât şi-o doreau majo-
ritatea suporterilor atunci ar 
fi trebuit să fie un spectacol 
desăvârşit. În campionat, alb-
roşii de Arad se vor confrunta 
cu Poli abia în etapa a şaptea, 

dar în cupă deja au dat piept 
cu Timişoara. S-au antrenat 
pentru viitorul duel. Unul in-
egal de la un punct. Degeaba 
primeşti jucători de la prima 
echipă dacă aceştia nu confir-
mă. Popovici, eterna speran-
ţă, s-a chinuit ca un peşte pe 
uscat şi Mera, singurul care a 
arătat că nu e la echipa care 
trebuie în acel moment, au 
fost petele de culoare. Bine, 
putem să-l adăugăm pe listă 
şi pe Rusu, tinerelul dintre 
buturile Politehnicii care şi-a 
salvat echipa de la dezastru la 
ocaziile arădenilor. La cum au 
jucat gazdele nu puteau emite 
pretenţii mai mari. Nici UTA 
nu a arătat mare lucru, golul 
egalizator al lui Mera fiind 
unul de generic, dar rămâne 
gustul amar al neputinţei. 
La fel ca omologul sau de la 
prima echipă şi Stoicov a pus 
tunurile pe unii jucători de-ai 
lui. Dăruială a fost unul din 
ei, despre el Stoicov spunând 
că “atâta îl duce capul, a vrut 
să fie deştept şi în loc să şute-
ze plasat a preferat scăriţa”. 
Acum, e adevărat că în un-
sprezecele de start al echipei 
arădene au evoluat mai mulţi 
jucători care la un anumit mo-
ment al carierei au avut de-a 
face cu plaiurile bănăţene. 
Portarul Mădălin Smaranda a 
jucat la Fortuna Covaci înainte 
de a ajunge la UTA, Octavian 
Drăghici a trecut şi pe la UMT, 
Fortuna Covaci de asemenea 

dar şi pe la CS Otopeni iar Ga-
briel Siminic a jucat la Oţelul 
Galaţi, Poli Iaşi şi Poli II pentru 
ca în vara aceasta să ajungă pe 
Mureş. La fel a fost şi în cazul 
lui Alin Ignea, jucător care a 
trecut şi pe la Poli II. Deci mo-
ral, oaspeţii de marţi aveau un 
ascendent asupra elevilor lui 
Adrian Stoicov. Pân’ la urmă 
a ieşit ce voiau cei de la UTA. 
Mai lucizi şi mai concentraţi, 
au avut grijă să nu rateze de-
cât un penalty în timp ce timi-
şorenii le-au ratat pe toate. De 
fapt, au fost apărate de timişo-
reanul Smaranda.

Pentru un început bun în 
acest sezon ambele echipe 
aveau nevoie de o calificare 
în faza superioară. Accederea 
echipei antrenate de Velcea 
după penalty-uri nu l-a încălzit 
pe Marian Iancu deloc, acesta 
refuzând să mai vină la meciul 
“satelitului” după ce a văzut la 
Reşiţa. Nici măcar supărarea 
lui Velcea pe anumiţi jucători 
de-ai săi nu rezolvă situaţia. 
E aproape legat de mâini şi 
picioare iar dacă încearcă să 
renunţe la vreunul, ramâne şi 
mai descoperit şi expus decât 
e acum. Cât despre echipa lui 
Stoicov unde vor ajunge toate 
“căzăturile” de la prima echi-
pă, e imposibil de anticipat ce 
parcurs va avea.

Vali Velcea şi Adrian 
Stoicov, sub presiunea 
grijilor şi a obiectivelor

Iulius mall: Expoziţie fotografică Zidul Berlinului - o 
graniţă în inima Germaniei. Expoziţia poate fi vizitată 
până în 3 septembrie 2011.

Iulius mall: Expoziţie de obiecte bisericeşti şi liturgice. 
Expoziţia poate fi vizitată între 26 şi 28 august 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.

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 Brăteanu. 
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
Luna august este o lună complicată din cauza 
multor jocuri planetare. În primul rând, planeta 
voastră, Marte, se instalează în Rac între 3 
august şi 19 septembrie şi activează, în harta 
voastră, zona siguranţei şi a stabilităţii în viaţa 
personală, relaţiile cu familia, averea, casa. Este 
un tranzit tensionat ce vă dă multe griji. Poate 
că multe dintre ele au legătură cu evenimentele 
din aprilie, început de mai. Este o luna în care 
se activează diverse situaţii de viaţă care vă 
obligă să luptaţi pentru tot ce este important 
sau valoros pentru voi în acest moment. Marte 
în Rac este extrem de combativ, aşa că vă dă 
toate elementele şi toată forţă necesară pentru 
a vă apăra poziţia în familie, în societate sau 
la muncă, pentru a vă apăra valorile, pentru a 
salva acele tipare de viaţă, obiceiuri de viaţă care 
sunt într-adevăr sănătoase şi la care nu vreţi să 
renunţaţi sau nu puteţi să renunţaţi. Dar trebuie 
verificat înainte în ce investiţi toată această ener-
gie. Lucrurile pe care vreţi să le păstraţi, pe care 
vreţi să le obţineţi, pe care vreţi să le salvaţi, sunt 
într-adevăr cele de care aveţi nevoie sau sunt 
constructive pentru voi? Nu este uşor să faceţi o 
listă cu aceste valori perene care, indiferent de 
trecerea timpului, rămân în picioare.   

taur
Şi în această lună, Jupiter rămâne tot în zodia 
voastră. Abia după 29 august intră în retrograda-
re, aşa că mare parte din luna august beneficiaţi 
de tranzitul drept al planetei norocoşilor. Aveţi 
o lună august în care curajul, determinarea, 
nevoia de libertate se exprimă şi în relaţiile senti-
mentale dar şi în felul în care gândiţi dezvoltarea 
voastră ca persoane sau ca profesionişti. Aveţi 
toate posibilităţile ca în august să vă întindeţi 
aripile, să gândiţi proiecte extraordinare, să vă 
găsiţi curajul de a întreprinde acţiuni îndrăzneţe 
sau de a face lucruri pe care le-aţi dorit de mult. 
Un tranzit interesant este instalarea lui Marte în 
Rac. Asta se întâmplă pe 3 august şi aici va sta 
până pe 19 septembrie. Acest tranzit activează 
zona comunicării cu mediul, cu oamenii obişnu-
iţi cu care vă întâlniţi în viaţa voastră de zi cu zi. 
Sunt două aspecte importante de care trebuie 
să ţineţi cont şi două planuri: planul imediat, al 
vecinătăţii vieţii voastre cotidiene dar şi planul 
oamenilor de care aveţi nevoie, pe care vă 
sprijiniţi, de la care aşteptaţi ceva. Marte în Rac 
este foarte combativ, se apără şi poate şi voi va 
trebui să vă apăraţi ideile, drepturile, cererile, 
chiar pe cale oficială. Nu este uşor! Aşa că va 
trebui să aveţi de partea voastră toată insistenţa 
specifică zodiei voastre, determinarea, dârzenia, 
dar şi argumentele necesare.  

Gemeni
Planeta care vă guvernează retrogradează. 
Asta este unul din evenimentele cele mai 
importante ale acestei luni, cu care au de luptat 
toate zodiile. Între 2 şi 8 august retrogradarea se 
produce în Fecioară, în zona căminului, casei sau 
a siguranţei personale şi a încrederii în propriile 
forţe. Este o retrogradare din care aveţi multe de 
învăţat. În primul rând, vă priviţi pe voi înşivă, 
resursele voastre, pe ce vă sprijiniţi în această 
viaţă şi trebuie să faceţi o lista cu acele elemente 
de sprijin, care trebuie verificate dacă mai 
există, dacă voi mai aveţi nevoie de ele, dacă 
sunt într-adevăr atât de solide pe cât se anunţă. 
Mercur retrograd poate da, între 2 şi 8 august, 
o scurtă perioadă în care nevoia de spaţiu 
şi de libertate este mai mare. Poate sunteţi 
agitaţi, nerăbdători, nu vă găsiţi locul. După 
9 august şi până pe 26 august Mercur intră în 
zona comunicării şi mulţi dintre voi s-ar putea 
să reia în discuţie proiecte legate de un curs, o 
şcoală la care merită să participaţi. Leul în harta 
voastră vorbeşte şi de abilităţi, de înzestrări, de 
capacităţi şi Mercur retrograd se întoarce în Leu 
pentru a vă ajuta să analizaţi abilităţile voastre 
şi să vedeţi dacă reuşiţi să vi le puneţi la treabă 
aşa cum cer vremurile noastre. Pe de altă parte, 
între 9 şi 26 august călătoriile aduc tot felul de 
surprize.  

rac
Marte se intaleaza în zodia voastră, în această 
săptămână. Între 3 august şi 19 septembrie 
astrul va traversează zodia şi aduce mai multă 
vigoare, mai multă energie, mai multă 
combativitate dar şi o mai mare nevoie de a 
clarifica scopurile, direcţia către care mergeţi. 
Nu este uşor şi s-ar putea ca mulţi dintre voi 
să-şi dorească o schimbare majoră sau poate 
o altă destinaţie, un alt drum în viaţă. Dacă 
pentru mulţi dintre voi drumul principal este cel 
conjugal, unii dintre voi s-ar putea să-şi dorească 
o schimbare majoră aici, dacă pentru alţii 
cariera este aspectul cel mai important în acest 
moment, s-ar putea să vă doriţi o schimbare 
în acest domeniu. Cert este că Marte dă curaj, 
poate un curaj neobişnuit pentru zodia voastră, 
ştiută ca fiind conservatoare. Gândurile pe 
care le-aţi avut, intenţiile pe care le-aţi avut sau 
situaţiile în care aţi fost puşi ajung acum la un 
punct final şi trebuie să lămuriţi lucrurile. Marte 
vă dă curajul de a privi adevărul în faţă, de a face 
alegeri dureroase şi sănătoase, absolut necesare 
în acest moment. Deci dispuneţi de acest curaj 
şi poate că unii dintre voi îl vor folosi pentru o 
schimbare majoră în carieră, anunţată de vreun 
an şi jumătate de Uranus, o schimbare care se 

face în mai mulţi paşi, care aduce progres după 
progres.  

leu
Până pe 22 august beneficiaţi de conjuncţia 
Soare-Venus în zodia voastră. Este o conjuncţie 
aducătoare de şanse şi oportunităţi, de stare 
bună. Este o conjuncţie ce conferă farmec, ce 
conferă dispoziţie bună şi molipsitoare astfel 
încât poate aduce un public mai numeros 
şi multă admiraţie, multă simpatie. Această 
conjuncţie îi poate inspira pe unii dintre voi să 
îşi îndulcească comportamentul, să înţeleagă 
şi de ce e bine s-o facă, să culeagă roade sau să 
înţeleagă avantajele, să fie mai politicoşi, mai 
diplomaţi, mai îngăduitori, mai toleranţi. Asta 
s-ar putea să însemne că pe lângă încrederea în 
propriile forţe, care este fermecătoare, aţi putea 
să vă arătaţi atât de generoşi încât să-i susţineţi 
şi pe ceilalţi. Aceasta este o mare calitate pe care 
conjuncţia Soare-Venus o poate aduce în viaţa 
voastră. După 22 august conjuncţia benefică 
Soare-Venus, se va muta în zona câştigurilor 
şi a banilor. Marte în Rac face un tranzit 
foarte important. Cumva, coincide cu această 
conjuncţie Soare-Venus, a bunei dispoziţii dar 
şi a toleranţei şi îngăduinţei. Marte în Rac vă 
recomandă să fiţi discreţi, să aveţi o energie 
mult mai fină, o prezenţă mult mai fină în viaţa 
celorlalţi, să nu-i abuzaţi cu nimic, poate chiar 
să staţi un pic deoparte sau să-i lăsaţi pe alţii să 
capteze farmecul vostru, atât cât o pot face. Pe 
de altă parte, Marte vorbeşte de acţiuni directe 
pe care le puteţi întreprinde urmărind ce fac 
ceilalţi. Urmărind cum se mişcă lucrurile în jurul 
vostru, puteţi să creaţi strategii benefice pentru 
voi, astfel încât cu efort minim, doar plasându-vă 
în contexe favorabile, să culegeţi beneficiile ce 
rezultă din această inspirată plasare. 

fecioara
Luna august este o lună destul de complicată, 
cu multe mişcări planetare ce dau bătăi de 
cap tuturor zodiilor. Mercur, planeta care vă 
guvernează, retrogradează în această lună 
şi face un joc destul de interesant. Între 2 şi 8 
august retrogradează în zodia voastră iar între 9 
şi 26 august retrogradează în Leu. Perioada 2-8 
august este valoroasă pentru a vă autoanaliza, 
pentru a vă privi mai onest, mai sincer, mai pro-
fund, mai analitic calităţile şi defectele, acţiunile, 
deciziile. Tocmai de aceea Mercur trece în Leu 
şi între 9 şi 26 august se va afla retrograd acolo, 
tocmai pentru a vă da mai mult timp de analiză 
şi reflecţie, pentru a afla care sunt cauzele unor 
atitudini, comportamente, ticuri, gesturi pe care 
le aveţi, chiar a unui mod de a fi sau a unui mod 
de a gândi. Confruntându-vă cu rezultatele bune 

sau rele, puteţi merge acum pe firul lor astfel 
încât să vedeţi de unde pornesc toate lucrurile, 
de unde porneşte acesta atitudine pe care aţi 
adoptat-o faţă de viaţă, faţă de profesie, faţă 
de realizare, de unde porneşte acest mod de 
a gândi relaţiile personale, aceste pretenţii pe 
care le aveţi de la oamenii din preajma voastră. 
Sunt foarte multe lucruri de aflat, în sensul de 
a decoperi cauzele lor. Conjuncţia Soare-Venus, 
prezenţa în Leu până pe 22 august, îndulceşte 
rezultatele sau informaţiile pe care le desco-
periţi. Puteţi scăpa de sentimentul că sunteţi 
vinovaţi de tot şi de toate, că sunteţi responsabili 
de tot şi de toate!

Balanţă
Planeta care vă guvernează, Venus, se află în 
conjuncţie cu Soarele, până pe 22 august. Este 
un aspect absolut minunat, de noroc, de şansă, 
de viaţă bună. În cazul vostru, această conjuncţie 
este fixată în sfera socială şi a relaţiilor cu priete-
nii. Aşa că se anunţă, în următoarea jumătate a 
lunii, o perioadă bună mai ales pentru a ieşi în 
oraş, a face noi cunoştinţe, pentru a vă distra, a 
participa la diverse evenimente ce vă flatează. 
Dar este şi o perioadă, pe conjuncţia Soare-
Venus, în care puteţi să daţi atenţie mai mare 
plăcerilor de tot felul, pasiunilor, timpului liber, 
activităţilor deconectante, recreative sau chiar 
educative. Aşa că se anunţă o lună frumoasă! 
Norocoşi sunt cei care pleacă în concediu în luna 
august dar chiar şi cei care rămân să lucreze sau 
au diverse activităţi şi obligaţii. Conjuncţia Soare-
Venus da o inimă bună, un suflet uşor, chef 
pentru a face diverse activităţi şi chiar pentru 
a-şi îndeplini datoria. Indiferent că sunteţi prinşi 
la muncă sau în vacanţă, aveţi toate şansele să 
vă simţiţi bine. Pentru că mulţi ochi sunt aţintiţi 
pe voi şi pentru că aveţi toate atuurile astrale să 
primiţi complimente, să fiţi curtaţi sau măcar să 
aveţi parte de atenţie în diverse forme.  

scorpion
A doua planetă care vă guvernează, Marte, 
schimbă zodia. Între 3 august şi 19 septembrie 
se află în Rac, în zonă comunicării de nivel înalt, 
acolo unde sunt implicate acte importante, 
acolo unde au loc întâlnirile, unde se angajează 
viitorul. Este un tranzit extrem de valoros, 
pentru că vă mută atenţia şi energia în planuri, 
proiecte, negocieri, tatonări, documentare şi 
asta poate să însemne, pentru mulţi dintre 
voi, şcoală, cursuri, informaţii, căutarea unor 
răspunsuri. Este foarte posibil ca mulţi dintre 
voi să se întoarcă la vechile cărţi, la vechii 
profesori, la vechi experienţe de viaţă, unele 
dintre ele reiterând diverse posturi în care aţi 
fost puşi. Este adevărat că trecutul deţine cheia, 

înţelepciunea, cunoaşterea de care aveţi nevoie 
în acest moment. Imaginea voastră publică este 
protejată prin conjuncţia Soare-Venus, până pe 
22 august. Asta înseamnă că puteţi beneficia de 
ocazii, oportunităţi, de un renume bun, de relaţii 
pozitive cu superiorii. Conjuncţia Soare-Venus 
vizează destinul. Este posibil ca în această lună 
să aveţi ocazia să începeţi un proiect nou, să vă 
poziţionaţi mai bine în carieră, să obţineţi bani 
mai mulţi printr-o acţiune inspirată sau pur şi 
simplu având trecere în faţa unei persoane cu 
putere de decizie - aceasta vă poate favoriza 
acum, fără să facă o nedreptate neapărat altora.  

Săgetător
Planeta care vă guvernează, Jupiter, până pe 29 
august, încă este în tranzit drept în zona muncii 
în harta voastră şi în prosperul Taur. Aşa că 
trebuie să profitaţi la maximum de această lună 
pentru a institui o anumită atmosferă la locul 
de muncă, o anumită rutină profesională astfel 
încât să va fie foarte uşor să vă faceţi treaba, să 
vă duceţi la bun sfârşit obligaţiile şi sarcinile. 
Este un tranzit bun al lui Jupiter în Taur, ce vă 
poate da spor la muncă. El va rămâne în aspecte 
bune şi atunci când va retrograda însă deocam-
dată profitaţi la maximum pentru a împinge 
cât mai departe proiectele voastre, activitatea 
voastră, pentru a vă face cât mai bine treaba. 
Marte se instalează, în această lună, în Rac, în 
zona prosperităţii şi a câştigurilor. Marte în Rac 
vorbeşte de luptă, de insistenţa în a-i face pe 
oamenii pe care vă sprijiniţi să vă ofere ce aveţi 
nevoie sau măcar să vină cu o contribuţie egală 
cu a voastră pentru a putea colabora, coopera. 
Marte insistă să vă implicaţi mai mult, să trageţi 
puţin de aceste persoane, să le animaţi, să le 
explicaţi, să-i convingeţi şi aceasta este un efort 
de lună august. Să ştiţi să stimulaţi valoarea în 
celalat, să-i faceţi cheful de a şi-o arată astfel 
încât colaborarea să se bazeze şi pe contribuţia 
omului de lângă voi.  

capricorn
Marte instalat în Rac, în zona parteneriatelor şi 
relaţiilor reprezintă un tranzit foarte interesant. 
Va stă aici între 3 august şi 19 septembrie. Este o 
perioadă importantă pentru că agită toate pro-
blemele mai vechi din relaţiile persoanele: rude, 
prieteni, amici, oameni cu care colaboraţi foarte 
strâns. Faptul că Marte se află şi în opoziţie cu 
Pluton, vorbeşte de legături extrem de intense, 
benefice şi pline de pasiune sau confruntative, 
cu persoane cu care sunteţi în competiţie. Marte 
nu este foarte prietenos, ci supără, provoacă, 
aduce nelinişti, aduce nerăbdări şi s-ar putea să 
constataţi că oamenii apropiaţi se poartă ciudat 
în acest moment. Dar Marte poate vorbi şi de 

supărări mai vechi ale persoanelor apropiate 
vis-a-vis de voi sau faţă de o situaţie anume 
creată. În tot cazul, este vorba de supărări mai 
vechi despre care nu aţi ştiut nimic sau nu le-aţi 
dat importanţă şi atunci gradul mare de deranj 
care vi se produce are legătură cu superficia-
litatea voastră şi cu faptul că nu aţi considerat 
important sau valoros în a da atenţie anumitor 
supărări, nelinişti şi nemulţumiri ale oamenilor 
apropiaţi.  

VărSător
O lună interesantă, cu tranzite valoroase în zona 
relaţiilor dar şi a imaginii publice. Conjuncţia 
Soare-Venus vă poate stimula să fiţi strălucitori, 
optimişti şi încrezători. Este o lună a succesului 
la public sau a evenimentelor publice la care 
participaţi şi cu scopul de a vă face relaţii, 
contacte. Poate că mulţi dintre voi veţi avea mai 
mult chef decât altădată să socializaţi, să ieşiţi în 
evidenţă dar mai ales să fiţi alături de persoane 
cu care sunteţi la unison la nivelul inimii, convin-
gerilor, aspiraţiilor, principiilor de viaţă. Mercur 
este retrograd în această lună şi face un tranzit 
interesant. Între 2 şi 8 august este retrograd în 
Fecioară şi vorbeşte de planurile, proiectele, stra-
tegiile partenerului de viaţă sau ale unui om im-
portant de lângă voi. De asemenea, este posibil 
ca o persoană care a spus că nu poate colabora 
cu voi să se răzgândească sau să găsească o 
soluţie, poate un înlocuitor. Pentru că aspectele 
sunt foarte bune, se vor găsi cu siguranţă soluţii 
foarte bune care să vă satisfacă.  

Peşti
Este o lună care îi poate ajuta mai mult pe 
cei care nu au plecat în vacanţă sau rămân în 
contact cu ce se întâmplă la serviciu. Mercur 
retrogradează chiar în zona relaţiilor în perioada 
9-26 august. Este o perioadă în care puteţi să 
corectaţi diverse scăpări la locul de muncă, să 
vă lămuriţi în legătură cu diverşi colaboratori, 
să înţelegeţi mai bine ce este de făcut, să se 
lămurească cadrul profesional în care vă mişcaţi. 
Aşa că Mercur retrograd poate aduce lămuriri, 
răspunsuri şi soluţii pe care le-aţi căutat încă din 
iulie şi nu au fost posibil de găsit. Nici colabora-
torii pe care vroiaţi să vă sprijiniţi, niciun cadru 
de lucru constructiv, niciun dialog cu superiorii, 
în urma căruia să se stabilească o conduită, o 
orientare, un drum! Iată că luna august aduce 
foarte multe corecţii. În primul rând, viziune 
de planuri, de conduită, de direcţie absolut 
binevenite pentru că vizează chiar şi banii din 
zona câştigurilor, ceea ce înseamnă că aceste 
soluţii pe care le găsiţi vizează câştigurile sau 
eliminarea unor pierderi. Totuşi, accentul cade 
pe muncă, în această lună.  Comentează pe 
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Fotografii care exprimă 
identitatea, scurt metraje 
şi grafică pe această temă 
vor fi realizate de tinerii 
participanţi la a V-a ediţie a 
Manyfest, festivalul artelor 
vizuale. Desfăşurat în perioa-
da 22-30 august, Manyfest a 
strâns la Timişoara tineri cu 
vârstele cuprinse între 14 şi 
24 de ani la cele trei secţiuni: 
fotografie, grafică şi scurt 
metraj. Festivalul şi-a deschis 
porţile cu un vernisaj, la Pa-
latul Baroc din Piaţa Unirii, 
în 22 august, în care au fost 
expuse cele mai bune lucrări 
cu care s-au înscris partici-
panţii din întreaga ţară. 

Pentru patru zile, ei vor 
participa la traininguri sus-
ţinute de specialişti timişo-

reni, la cele trei secţiuni. La 
finalul acestora vine rândul 
creaţiei, iar tinerii vor arăta 
cât de multe au învăţat în 
domeniul pentru care s-au 

înscris. Ei înşişi vor crea 
opere de artă fotografice, 
îşi vor dezvolta abilităţile 
grafice şi vor arăta că se 
pricep să creeze un scurt 

metraj de calitate. „Accen-
tul cade pe dezvoltarea 
capacităţilor artistice ale 
participanţilor. Tema din 
acest an este identitate! 
Identitatea este: o uşă între-
deschisă, un cântec la pian, 
o poză într-un sertar, un 
rând într-o carte, o pereche 
de pantofi…”, ne-a spus 
Alexandra Moldovan, coor-
donatoul PR al festivalului. 
Ea a adăugat că principa-
lul scop al evenimentului 
constă în a le oferi o şansă 
tinerilor participanţi să-şi 
prezinte şi să-şi cultive în-
clinaţia spre domeniul care 
îi pasionează.

A început Manyfest, festivalul artelor vizuale

n Directorul general al lui Poli speră chiar ca echipa să joace finala Cupei României

noaPte de groază – Premieră

Charlie Brewster este pe 
culmile gloriei: în ultima 
clasă de liceu, printre cei mai 
populari elevi, prieten cu cea 
mai frumoasă fată din şcoală. 
singurul lucru care îl deran-
jează este vecinul Jerry. sub 
aspectul său de bărbat fer-
mecător, liceanului i se pare 
că ascunde ceva necurat. 
după ce l-a ţinut o vreme sub 
observaţie, Charlie ajunge la 
concluzia că vecinul său este 
un vampir care se pregăteşte 
să-i atace cartierul. Şi cum 
nimeni nu-l crede, băiatul 
porneşte să caute singur un 
mijloc de a se debarasa de 
monstru...
Filmul este un remake al co-
mediei horror clasice din anii 
‘80, în care Charlie Brewster 
(anton Yelchin) îl suspectea-
ză pe noul său vecin, Jerry 

dandridge (Colin Farrell), că 
e vampir. Cum nimeni nu-l 
crede, Charlie apelează la 
peter Vincent, ucigaşul de 
vampiri din serialul său tV 
preferat, care nici el nu crede 
în existenţa vampirilor în 
realitate.

Antichităţi pentru 
pasionaţi în Piaţa 
Unirii din Timişoara

Pasionaţii de obiecte 
vechi pot găsi, în perioada 
26-28 august, în Piaţa Unirii 
din Timişoara, lucrurile pe 
care le caută, antichităţile 
ce le lipsesc din colecţie sau 
care s-ar potrivi în locuinţa 
lor. Ori care ar reprezenta 
un cadou potrivit pentru pri-
eteni sau cei dragi. A XVI-a 
ediţie a Expo Timişoara An-
tichităţi şi Expo Hand-Made 
vor avea loc în Piaţa Unirii, 
în zona Palatului Baroc. Este 
un târg în care puteţi să vă 
faceţi noi relaţii cu pasiona-
ţii acestui domeniu. Dintre 

obiectele expuse nu vor lip-
si cele de mobilier, tablouri, 
argintărie, obiecte mici, 
ceasuri de mână, ceasuri cu 
pendulă, porţelan, bijuterii, 
obiecte din bronz, obiecte 
hand – made etc. Primele 15 
ediţii s-au bucurat de partici-
parea unui număr de 556 ex-
pozanţi din România şi din 
străinătate (Timişoara, Arad, 
Brăila, Braşov, Bucureşti, 
Satu Mare, Târgu Neamţ, 
Cluj, Craiova, Deva, Drobeta 
Turnu Severin, Iaşi şi, respec-
tiv, din Italia, Belgia, Unga-
ria, Suedia, Irlanda etc.).

echipa condusă de vali velcea a trecut greu de grup şcolar reşiţa adrian Stoicov nu a reuşit să elimine uTa din Cupa româniei

Festivalul manyfest îşi închide porţile în 30 august, ocazie cu care 
cele mai bune lucrări create de tinerii artişti vor fi premiate

Citeşte mai multe pe 
opiniatimisoarei.ro

Trebuie să o luăm de 
la capăt, să ne dăm 
seama unde suntem 
şi să jucăm la Reşiţa, 
la Slatina, la Turda 
şi pe alte terenuri 
pe care, înainte, nu 
aveam răbdare nici 
să le citim numele.

DAniel StAnCiu
director sportiv Poli Timişoara
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Nu  înţeleg turis-
mul de resort, cel 
în care stai zile în 
şir într-un loc, mă-
nânci mult şi soci-
alizezi pe sezlon-
guri… N-am avut 
astfel de vacanţe, 
prefer oboseala 
acumulată după 
ce străbat un oraş, 
ore în şir, pe jos, 
cu metroul sau 
cu biciclete închi-
riate… Mă întorc 
adeseori cu place-
re în Spania poate 
şi pentru că nu-
mi amintesc să fi 
văzut vreodată un 
meci mai frumos 
de fotbal decât 
acolo, între Real-
Barcelona, nu-mi 
amintesc de vreo 
altă plajă mai 
frumoasă decât 
cea din Barcelona, 
de un magazin 
universal precum 
„Corte Inglez“, 
diferit total de 
nebunia malurilor 
de la noi sau de 
picturi mai liniş-
titoare decât cele 
din Prado… Unde 
mai pui ca Spania 
e  monarhie…
În Prado http://
www.museodel-
prado.es/ am 
descoperit ceva 
fascinant… În Spa-
nia evului mediu 
culoarea preferată 
a aristocraţilor, a 
nobilior şi chiar a 
regilor era albas-
tru. Amintiţi-vă 
tablourile. Toţi 
purtau costume 
albastre, cordoa-
nele, panglicile 
decoraţiilor bla-
zoanele familiilor 
aristocrate, to-
tul era albastru. 
Era normal să se 
creadă că până 
şi sângele care le 
curgea prin vene 
era sânge albas-
tru. De aici ex-
presia “are sânge 
albastru”, adică e 
de os domnesc…

Albastru  
de Spania

Dan  
Negru

opinie
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Duminică
28 august

Cerul  
va fi  
mai mult  
însorit. 
Minima. 14˚
Maxima. 32˚

Miercuri
31 august

Cerul  
va fi  
mai mult  
însorit.
Minima.  14˚
Maxima. 30˚

marţi
30 august

Cerul  
va fi  
mai mult  
însorit. 
Minima. 14˚
Maxima. 31˚

Luni
29 august

Cerul va fi  
senin, soarele  
va sta pe cer  
toată ziua. 
Minima.  14˚
Maxima. 31˚

Sâmbătă
27 august

Cerul  
va fi  
mai mult  
însorit. 
Minima. 15˚
Maxima. 34˚

Vineri
26 august

Cerul va fi  
senin,  
mai mult  
însorit.
Minima. 17˚
Maxima. 35˚

Joi
25 august

Cerul  
va fi  
mai mult  
însorit.
Minima. 21˚
Maxima. 37˚
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A rămas 
Sasca fără 
permis de 
conducere? 

Şi-a luat permisul de con-
ducere la aproape 60 de ani, 
în urmă cu doar vreo doi ani 
şi recent a cam rămas fără 
el. Viorel Sasca, consilier 
judeţean al PNŢCD, a ple-
cat grăbit de la o şedinţa de 
comisie de la Consiliul Jude-
ţean Timiş, iar la intersecţia 
străzilor Loga cu Eminescu, 
a trecut, în trombă, pe cu-
loarea galbenă a semaforu-
lui. Ghinion, însă! La colţ 
îl aştepta un echipaj al Po-
liţiei Rutiere care l-a văzut 
pe consilier şi i-a suspendat 
permisul de conducere pe 
motiv că ar fi trecut pe roşu. 
Supărat, Viorel Sasca a decis 
că este momentul să ia mă-
suri şi astfel s-a consultat cu 
un celebru avocat din Timi-
şoara care l-a sfătuit să con-
teste amenda şi suspendarea 
permisului de conducere în 
instanţă. Zis şi făcut! Acum, 
Sasca aşteaptă cu sufletul la 
gură decizia instanţei care 
oricum ar fi, nu îl va afecta 
foarte tare pentru că există 
soluţia de rezervă: bicicleta! 

Prezent la mai toate acţiunile cu 
tentă electorală organizate de 
PSD Timiş, inclusiv strângerea 
gunoaielor de pe la periferia 
oraşului, fostul director general 
al Aeroportului Internaţional 
Timişoara, Daniel Idolu, a deve-
nit, treptat, unul dintre soldaţii 
credincioşi ai stângii bănăţene. 
Nu se ştie dacă, doctrinar, Idolu 
se regăseşte printre valorile 
programatice împărtăşite de 
Iliescu & co., însă, odată cu 
trecerea timpului, devine tot mai 
clară intenţia fostului „aviator” 
şef de a se face atât de util 
partidului, încât, anul viitor, să 
i se propună condescendent să 
ocupe un loc eligibil pe listele 
parlamentare ale pesediştilor 
timişeni. Acest scenariu bântuie, 
deja, imaginaţia membrilor mai 
vechi de partid, care stau de 
ani buni la coada mandatelor 
parlamentare, motiv pentru care 
nu este exclus ca, în viitorul nu 
prea îndepărtat, să asistăm la o 
minirevoltă împotriva „înşuru-

bării” lui Idolu pe lângă liderul 
maxim Titu Bojin. Ceea ce nu 
ştiu contestatarii lui Idolu este 
faptul că „micul Napoleon”, 
cum era numit prin ungherele 
aeroportului, are mare nevoie 
de un mandat de parlamentar, 
şi pentru împlinirea acestui vis 
ar contribui cu generozitate la 
puşculiţa partidului, în condiţiile 
în care, la un moment dat, va 
trebui să explice în termeni fis-
cali semnificaţia unui 
contract de manage-
ment plătit din bani 
publici cu 1,7 milioane de 
euro pe an...

Mandatul de deputat al lui Daniel 
Idolu încinge spiritele în PSD Timiş

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

viorel Sasca

Aflat cu treabă prin administra-
ţia locală doar de câţiva ani, vice-
primarul Sorin Grindeanu nu se 
poate plânge că-i merge rău în cari-
era de om politic, în ciuda sincope-
lor pe care le traversează, uneori, 
relaţia sa cu liderul social-demo-
crat Titu Bojin. Dimpotrivă, dacă e 
să ne luăm după luxoasa casa fami-
lială construită în comuna Giroc, la 
hotarul cu Timişoara, putem spune 
că zeiţa Fortuna îi surâde frecvent 
energicului politician, ascunsă sub 
diverse identităţi, mai mult sau mai 
puţin mercantile, în anturajul său 
de zi cu zi. Sursele noastre abil con-
spirate printre muşcatele şi azalee-
le care învăluie vila viceprimarului 
ne-au dezvăluit că elanul imobiliar 

al Grindeanului nu cunoaşte limi-
te, astfel că acesta s-a apucat să-şi 
mai ridice o casă, mai somptuoasă 

decât prima, de această dată chiar 
într-unul dintre cartierele oraşului 
de pe Bega. Tendinţa viceprimaru-
lui de a reveni cu reşedinţa în capi-
tala Banatului ar putea fi interpre-
tată ca o confirmare a faptului că 
tânărul matematician provenit din 
Caransebeş intenţionează să can-
dideze la Primăria Timişoara, în 
condiţiile în care legea electorală 
îi obligă pe potenţialii contracan-
didaţi ai lui Gheorghe Ciuhandu să 
aibă domiciliul stabil în oraşul pe 
care doresc să-l conducă în următo-
rul man-
dat...

Ca un bugetar de rând, aşa a 
ales să îşi petreaca Vasile Tărciatu, 
directorul de la Evidenţa Populaţi-
ei Timişoara, concediul de odihnă, 
în această vară. Tărciatu şi-a făcut 
bagajul şi a pornit, poate, în cel 
mai de criză concediu al său: în sta-
ţiunea Buziaş, la o aruncătură de 
băţ de Timişoara. Cel mai probabil, 
şeful de la buletine, a ales această 
variantă din cauza reducerilor de 

salarii de la Primărie, din ultima 
vreme. Ce să faci, a venit criza şi la 
şefii de direcţii din Primăria Timi-
şoara, dar concediul e concediu şi 
trebuie făcut undeva, chiar dacă în 
apropierea casei.

Viceprimarul Grindeanu se mută la oraş?

Şeful de la buletine şi-a făcut concediul la Buziaş

vasile tărciatu

Casa din Giroc a familiei Grindeanu


