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Roxana deaconeScu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Timişorenii se dau în 
vânt după prânzul la birou. 
Nu că le-ar plăcea în mod 
deosebit, ci mai mult pen-
tru că-şi scutesc timpul de 

mers la restaurant şi... e 
mai ieftin. Mii de comenzi 
pornesc zilnic spre birou-
rile timişorenilor sau pe 
şantiere de la cele 14 resta-
urante din oraş care oferă 
servicii de catering. Unele 
au deja clienţi fideli, iar al-

tele îşi prezintă în fiecare 
zi meniul zilei. Aşa se face 
că aproape toate restaura-
tele sunt goale la vremea 
prînzului. În cazul multor 
astfel de firme de catering, 
timişorenii pot comanda 
cu câteva zile înainte sau 

chiar pe o săptămână în-
treagă ceea ce vor să mă-
nânce într-o anumită zi 
la birou. Platouri reci sau 
mâncăruri calde care ţin 
ulcerul la distanţă, orice e 
bun la locul de muncă. Ce 
poate fi mai potrivit decât 

un şniţel cald, cu câţiva 
cartofi natur alături, ziua 
în amiaza mare, când pe 
birou zac aruncate zeci de 
hârtii ce trebuie rezolvate. 
Sunt mulţumiţi atât clien-
ţii, cât şi patronii de resta-
urante.
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Timişorenii au devenit   adepţii prânzurilor  
la birou şi renunţă să mai  meargă la restaurant

catering. Zilnic, angajaţii ei duc 
mâncare la 300 de clienţi. Iar 
ofertele nu sunt deloc scum-
pe şi mulţi angajaţi îşi plătesc 
masa cu bonurile pe care le pri-
mesc odată cu salariul.  

„Avem în jur de 300 de me-
niuri pe zi. Avem foarte multe 
contracte cu grădiniţe, cu spi-
tale, cu clinici. Cei mai mulţi 
comandă meniul zilei, care se 
face la un anumit preţ şi care, 
calitativ, este foarte bun şi 
ieftin. A fost o perioadă de re-
gres din cauza recesiunii, dar 
am avut şi firme neserioase, 
pentru că am rămas cu foarte 
multe porţii neplătite şi a tre-
buit să ne judecăm cu firmele. 
Oamenii s-au obişnuit cu noi 
şi s-au învăţat că, de fapt, cate-
ringul este un bussines foarte 
apreciat în anumite părţi şi 
are o activitate foarte extinsă 
şi încet-încet se vor plia tot 
mai mulţi pe acest sistem”, 
ne-a declarat Rodica Vlad, di-
rector al Elite Catering. Pentru 
meniul zilei, foarte mulţi timi-
şoreni scot din buzunar aproa-
pe 10 lei pe zi.

Evident, administratorii 
acestor firme se bucură tare 
mult atunci când prind câte 
un contract la vreun eveni-
ment: aniversare, botez sau 
altele, dar nu pot spune că 
„trăiesc” din asta. Principa-
la activitate este cea de zi cu 
zi, când timişorenii cer să li 
se ducă prânzul la locul de 
muncă. Angajaţii firmelor de 
catering se conformează, deşi 
uneori duc numai un meniu 
la o firmă. 

„Nu pot să spun că îmi 
merge foarte bine cu firma 
de catering, suntem la limita 
existenţei”, ne-a mărturisit Lu-
cian Vinesar, administratorul 
Pro Magnum, o firmă de cate-
ring de la marginea Timişoa-
rei. El spune că, în principal, 
clienţii firmei sale sunt anga-
jaţii de la birouri, care servesc 
zilnic prânzul la locul de mun-
că, atent aranjat în caserole de 
plastic şi cu tacâmuri de unică 
folosinţă alături.

gheoRghe iLAş
gheorghe.ilas@opiniatimisoarei.ro
Roxana deaconeScu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro
liliana iedu
liliana.iedu@opiniatimisoarei.ro

Perioada de criză şi rit-
mul de viaţă alert i-a deter-
minat pe mulţi timişoreni 
să renunţe la prânzurile ser-
vite la restaurant în favoarea 
mâncărurilor comandate la 
firmele de catering. Trece-
rea de la mezanplasul resta-
urantelor cu ştaif la vesela 
de plastic specifică caterin-
gului nu a fost deloc uşoară, 
însă a fost influenţată de po-
sibilitatea comandării unor 
meniuri mai sofisticate, pre-
cum fructe de mare, creveţi 
şi alte specialităţi. 

„Timpul nu-mi mai per-
mite să iau masa în oraş, 
ca pe vremuri, de aceea am 
devenit adeptul prânzurilor 
servite la birou. Este mult 
mai comod, mai ieftin şi 
fără stresul căutării unui loc 
de parcare prin preajma re-
staurantelor. Mai mult, exis-
tă deja restaurante care-şi 
adaptează oferta în funcţie 
de preferinţele clienţilor, 
astfel că mâncăm ceea ce ne 
place. De exemplu, într-una 
din zilele trecute, împreună 
cu colegii de la birouri, am 
comandat ciorbă de văcu-
ţă, cotlet de porc la tavă şi 
cartofi gratinaţi. Trebuie să 
recunosc că meniul a fost 
foarte gustos şi bine pregă-
tit”, ne-a declarat Adrian Ba-
ciu, directorul unei societăţi 
comerciale cu sediul în zona 
Pieţei 700. 

prânzul la birou,  
în caserolă de sticlă  
şi cu tacâmuri

Unul dintre restaurantele 
din Timişoara, situat în City 
Bussines Centre, face cate-
ring de mai bine de un an de 
zile. La început, cei de acolo 
au mers pe meniul zilei, însă 
în cele din urmă s-a ajuns la 
concluzia ”clientul nostru, 
stăpânul nostru”. ”Noi du-
ceam numai meniul zilei, 

dar acum ducem ce coman-
dă clienţii. Clientul ne dă un 
buget în care să ne încadrăm, 
noi facem oferta, clientul 
se decide dacă este bine sau 
nu, apoi îi ducem mâncarea. 
Stabilim chiar şi cu două-trei 
zile înainte, dar se poate şi pe 
ziua respectivă”, ne-a decla-
rat Ionela Zibarov, manager 
restaurantului Aquarium. 
Aproape zilnic, oameni de 
afaceri, medici, avocaţi sau 
simpli angajaţi de la firmele 
timişorene mănâncă de la 
restaurant. Totul e să ştie ce 
vor şi ce bani alocă prânzului 
la birou. 

Cel mai mult se  
comandă platourile reci

„Avem tot felul de clienţi. 
Ducem şi la bugetari, şi la 
secretare, la medici, avocaţi 
sau la oameni de afaceri. 
Bugetul poate să fie între 30 

şi 100 de lei, depinde ce îşi 
doreşte clientul, dacă este 
bufet rece sau nu. Noi avem 
bufet rece, fel principal, 
garnituri, salate, băuturi, so-
suri. De fiecare dată stabilim 

în funcţie de buget”, poves-
teşte Ionela Zibarov. 

Concentrarea e maximă 
atunci când stomacul este 
plin, aşa că timişorenii nu 
dau niciodată înapoi când 

vine vorba de un prânz bun. 
Si decât să mai părăsească 
biroul, să meargă să aştepte 
până e gata meniul la un re-
staurant, mai bine îl coman-
dă direct la locul de muncă. 

În fiecare zi, angajaţii 
de la restaurant pregătesc 
pungile pentru peste 20 de 
clienţi. Mâncarea este aşeza-
tă în caserole de sticlă, ca să 
stea caldă, se pune în plase 
de hârtie la care se capsează 
câte o carte de vizită, lângă 
ea se adaugă tacâmuri, chi-
fle şi, eventual, câte o bău-
tură, iar şoferul merge unde 
este nevoie. Caserolele se 
recuperează a doua zi şi se 
pregătesc pentru o altă co-
mandă. 

La alte restaurante din 
oraş, timişorenii îşi pot co-
manda mâncarea cu o săptă-
mână înainte, datorită me-
niului săptămânii. Clientul 

poate decide într-o zi ce va 
mânca pe toată săptămâna 
ce urmează.

ieftin şi bun – un slogan 
la îndemână pentru 
firmele de catering

Firmele de catering din Ti-
mişoara nu ştiu cum să facă să 
fie cât mai pe placul clienţilor, 
astfel că vin cu oferte cât mai 
variate. În multe cazuri, clien-
ţilor li se prezintă diverse vari-
ante de meniuri, iar ei pur şi 
simplu îşi aleg ce pot mânca 
la prânz. Clienţi sunt, în mare 
parte, angajaţii care lucrează 
prin birouri, iar Timişoara este 
un oraş în care munca la birou 
este tot mai des întâlnită. Nu 
este o afacere din care se tră-
ieşte bine, spun firmele de ca-
tering, dar în final sunt mulţu-
miţi atât patronii, cât şi clienţii. 

Rodica Vlad şi-a deschis în 
urmă cu cinci ani o firmă de 

restaurantele sunt goale în timpul prânzului, pentru că timişorenii preferă să consume masa de prânz la birou

autoturismele care transportă hrana trebuie autorizate sanitar

„Cateringul a apărut în 
România imediat după Re-
voluţie, în anul 1990. În 
prezent, firmele care acti-
vează în acest domeniu se 
confruntă cu necesitatea ali-
nierii la standardele Uniunii 
Europene în ceea ce priveşte 
dotările, condiţiile de igienă 
în bucătărie, transport şi 
depozitare. Vor rămâne pe 
piaţă cele care îşi desfăşoară 
activitatea conform standar-
delor, iar cele care nu vor 
face faţă o să dispară”, consi-
deră şeful Serviciului pentru 
Siguranţa Alimentelor din 
cadrul DSVSA Timiş, Pompi-
liu Smultea. 

În opinia sa, oricare din 
cele peste 200 de restauran-
te din oraş poate să preste-
ze şi activităţi de catering, 
respectiv livrarea hranei 
acasă sau la birou, după ce, 
în prealabil, îşi autorizează 
din punct sanitar-veterinar 
mijloacele de transport. De-
ocamdată, pe piaţa caterin-
gului s-au făcut remarcate 
un număr de 14 firme, care 
cară, zilnic, hrană caldă pe 
şantiere sau la diferite insti-
tuţii.

Cine nu respectă normele  
de igienă o să dispară!

Firmele de catering 
se confruntă cu 
necesitatea alinierii 
la standardele Uniu-
nii Europene în ceea 
ce priveşte dotările, 
condiţiile de igienă în 
bucătărie, transport 
şi depozitare. Vor 
rămâne pe piaţă cele 
care îşi desfăşoară 
activitatea conform 
standardelor, iar cele 
care nu vor face faţă 
o să dispară. 

pompiliu Smultea 
şef Siguranţa alimentelor - DSV

meniul zilei, cel mai comandat 

„Prânzul pe care îl oferim 
noi este ieftin şi bun, dar 
este şi variat, în fiecare zi 
oferim altceva, iar clienţi 
noştri sunt mulţumiţi de 
serviciile pe care le oferim. 
Un prânz costă, cel puţin la 
noi, 12 lei, preţ care inclu-
de şi TVA-ul. Eu zic că nu 
este un preţ foarte mare 
pentru că dacă mergi la un 
restaurant plăteşti mult 
mai mult”, a mai declarat 
Lucian Vinesar.
Iar dacă mai luăm în calcul 
şi timpul pierdut până la 
restaurant, timpul în care 
se aşteaptă mâncarea 
şi cel de ajuns înapoi la 
birou, atunci e mult mai 
ieftin. 
Merg mai bine firmele de 
catering decât restauran-
tele obişnuite? Categoric 
că da, ne raspund adminis-
tratorii acestor societăţi. 
Lumea este într-o con-
tinuă mişcare şi nu mai 
are timp de pierdut prin 
restaurante, aşa că firmele 
de catering sau chiar 
restaurantele, în cele din 
urmă, sunt soluţia ideală 
pentru un prânz rapid, ief-
tin şi servit direct la locul 
de muncă.
Din cele peste 200 de 
restaurante din Timişoara, 
doar 14 “performează” în 
catering
Activitatea de catering 
este clasificată, conform 
codului CAEN, la secţiu-
nea 56, restaurante şi alte 

activităţi de servicii de 
alimentaţie, clasa 5621, ac-
tivităţi de alimentaţie pen-
tru evenimente. Această 
clasă include activitatea 
altor unităţi de preparare 
şi livrare a hranei pentru 
cantine, companii aeriene 
şi similare, la domiciliu şi 
pentru diferite ocazii.
În principiu, livrarea 
hranei la domiciliu sau la 
birou nu implică neapărat 
o autorizare specială, tre-
buind respectate normele 
clasice de autorizare a 
unităţilor de preparare a 
alimentelor, ca şi la fast 
food sau restaurant. 
“Unităţile tip catering sunt 
supuse aprobării şi con-
trolului sanitar veterinar şi 
pentru siguranţa alimen-
telor, conform prevederi-
lor Ordinului ANSVSA nr. 
139/2004 privind apro-
barea Normei sanitare 
veterinare şi pentru sigu-
ranţa alimentelor privind 
procedura de aprobare 
sanitară veterinară şi pen-
tru siguranţa alimentelor 
a activităţilor desfăşurate 
de persoanele juridice. 
Condiţiile generale de igi-
enă pentru funcţionarea 
unităţilor de tip catering 
sunt prevăzute în legea 
privind siguranţa alimen-
telor”, ne-au comunicat 
reprezentanţii Direcţiei 
Sanitar Veterinare şi pen-
tru Siguranţa Alimentelor 
Timiş.

n Doar 14 restaurante din 200 fac catering în timişoara

C omentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Cel mai bine se mer-
ge pe platouri reci. 
Avem, de exemplu, 
crochete de somon 
cu salată de ţelină, 
bruschete, brânze-
turi, aripioare de 
pui picante şi multe 
altele. 

ioNeLA ZiBARoV
manager - Restaurantul aquarium

Avem în jur de 300 
de meniuri pe zi. 
Avem foarte multe 
contracte cu grădi-
niţe, cu spitale, cu 
clinici. Cei mai mulţi 
comandă meniul zi-
lei, care se face la un 
anumit preţ şi care, 
calitativ, este foarte 
bun şi ieftin. 

Rodica Vlad 
manager elite Catering

pRoduS PReţ

Meniul zilei 9-20 lei
Spaghetti carbonara 15 – 20 lei
orez cu creveţi şi dovlecei 20 – 27 lei
Cotlet de porc cu mămăliguţă 10 – 15 lei
escalop cu lămâie 20 – 25 lei
Cartofi cu usturoi şi pătrunjel 6 – 9 lei
Salată grecească 12 – 17 lei
Salată de pui 12 – 16 lei
Caşcaval pane 7 – 10 lei
Cartofi umpluţi cu telemea, costiţă şi smântână 20 – 23 lei
aripioare picante 7 – 12 lei

Cât Costă Un prânz
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Un fost judecător militar din 
Timişoara dezvăluie corupţia 
din culisele instanţelor civile  
gheoRghe iLAş
gheorghe.ilas@opiniatimisoarei.ro

Retras la pensie dintr-o 
profesie pe care a slujit-o 
aproape 40 de ani, fostul 
preşedintele al Tribunalului 
Militar Timişoara, colone-
lul magistrat Nicolae Stoi-
chescu, s-a stabilit de câţiva 
ani la Orşova, într-o casă pe 
malul Dunării, însă dorul de 
Timişoara îl aduce în capita-
la Banatului ori de câte ori 
are ocazia. Se întâlneşte cu 
foştii subordonaţi sau colegi 
de complet, mai urcă scările 
Palatului Dicasterial, poves-
teşte oricui are răbdare să-l 
asculte întâmplări din culise-
le justiţiei bănăţene. 

„se dictează soluţiile  
în unele dosare!”

În opinia sa, plecarea ma-
gistraţilor cu experienţă din 
Palatul de Justiţie conturea-
ză, de fapt, criza latentă ce se 
face simţită la nivelul uneia 
dintre cele mai importante 
puteri ale statului. Ce se as-
cunde în spatele unor decizii 
care, la prima vedere, par 
subordonate schimbului de 
ştafetă dintre generaţii? Fos-
tul preşedinte al Tribunalului 
Militar Timişoara, care a mai 
activat câţiva ani şi la Curtea 
de Apel Timişoara, spune că 
judecătorii cu experienţă de-
cid să iasă la pensie sau să 
treacă în avocatură din cauza 
corupţiei şi a traficului de in-
fluenţă ce se fac resimţite în 
preajma actului de justiţie. 
„Am venit la Curtea de Apel 
Timişoara de la o instanţă mi-
litară, unde legea-i lege şi se 
aplică fără cruţare. Nu eram 
obişnuit cu niciun fel de inge-
rinţe în derularea actului de 
justiţie. În justiţia civilă, însă, 
am constatat că funcţionează 
din plin sistemul recoman-

dărilor şi al sugestiilor venite 
din partea a diverse persoane 
cu funcţii, ingerinţe de care, 
nu de puţine ori, chiar se ţine 
cont. Şi se spune, indirect, 
că ar fi bine ca în cutare do-
sar să dai o anumită soluţie, 
prezentându-se, culmea, şi 
argumente juridice în acest 
sens. Decât că, acum la bătrâ-
neţe, să fac compromisuri în 
aplicarea legii sau să suport 
importanţa strategică a unor 
dosare, mai bine am plecat”, 
acuză Nicolae Stoichescu. 
Convins că stăpâneşte legis-
laţia îndeajuns pentru a apă-
ra dreptatea clienţilor săi la 
bară, magistratul în discuţie 
a trecut în breasla avocaţilor, 
unde nu a rezistat decât un 
an. “Când am văzut ce se în-
tâmplă în anumite dosare, în 
care clientul pierde cu drept-
atea în braţe, m-am decis să 
mă retrag definitiv. Nu este 
posibil ca, şi atunci când toa-
te probele sunt de partea ta, 
judecătorul să dea o sentinţă 
nedreaptă. Până la urmă, ori-
cum, am câştigat în apel sau 
recurs, dar rămâne eşecul pe 
care nu-l poţi explica clien-
tului. Am fost în audienţe la 

preşedinţii instanţelor, au în-
ţeles şi de fiecare dată au pus 
în vederea judecătorilor care 
pronunţă asemenea sentinţe 
că ori nu ştiu carte, ori sunt 
corupţi. Eu înclin să cred că 
ştiu carte...”, mai spune plin 
de subînţeles fostul magis-
trat.

Judecătorii nu au nevoie 
de protecţie fizică!

Detaşat de profesia de ju-
decător şi lumea instanţelor 
de judecată, fostul magistrat 
militar dezvăluie că, uneori, 
gafele judiciare sunt transfor-
mate în izvoare de drept. “Ce 
este mai grav în comporta-
mentul unor judecători, care 
excelează în gafe în sentinţe-
le pronunţate, este faptul că 
ei cred că erorile lor judiciare 
constituie izvor de drept sau, 
şi mai grav, reprezintă o apli-
care justă a legii. Sunt de con-
damnat şi practicile de castă 
ale judecătorilor, care, une-
ori, fiind la instanţe superioa-
re, acoperă erorile judiciare 
ale colegilor de la instanţele 
inferioare, lăsând, dintr-o 
solidaritate de breaslă prost 
înţeleasă, soluţii eronate ne-

schimbate. A lăsa pâinea şi 
cuţitul în mâinile unor jude-
cători care nu au capacitatea 
de a face distincţie între bine 
şi rău şi care sunt depăşiţi de 
puterea cu care au fost inves-
tiţi, este o greşeală nu numai 
a factorilor de conducere ai 
instanţelor, ci, mai mult, a 
dascălilor care i-au pregătit 
pe acei magistraţi. Judecăto-
rul nu are nevoie de protecţie 
fizică, pentru că el este prote-
jat de soluţiile de bun simţ pe 
care trebuie să le pronunţe”, 
explică Stoichescu. După 40 
de ani în profesia care împar-
te dreptatea, recunoaşte că 
magistratura, avocatura, exe-
cutarea silită sau notariatul 
au devenit adevărate caste. 
“Postul se transmite din tată 
în fiu şi este foarte greu pen-
tru alţii, din afară, să răzbată. 
Nu este corect, şi am spus 
asta în nenumărate rânduri. 
Toată lumea trebuie să aibă 
şanse egale, indiferent din ce 
mediu se provine. Aceste pro-
fesii se ţin în zona pseudo-
concurenţei pentru a se pro-
teja interesele financiare ale 
castei”. În replică la cele re-
clamate de Nicolae Stoiches-

cu, fosta preşedintă a Curţii 
de Apel Timişoara, Lidia Ba-
rac, actualmente secretar de 
stat în Ministerul Justiţiei, 
spune că nu-l cunoaşte pe 
judecătorul septuagenar şi că 
există organe abilitate care să 
combată eventuala corupţie 
din justiţie. “Nu putem vorbi 
despre corupţie în derularea 
actului de justiţie atâta timp 
cât există controlul judiciar 
exercitat de instanţele ie-
rarhic superioare. Soluţiile 
proaste sau greşite pot fi în-
dreptate în apel sau în recurs. 
Oricum, una dintre părţile 
care apelează la instanţa de 
judecată va fi nemulţumită 
întotdeauna, fiind tentată să 
invoce deteriorarea actului 
de justiţie, pentru că prin 
sentinţă se face dreptate doar 
unuia dintre combatanţi”, 
consideră Lidia Barac.  

Colonelul stoichescu a 
condamnat un subofiţer 
criminal din revoluţie

Colonelul de justiţie Nico-
lae Stoichescu a prezidat, în 
decembrie 1990, Tribunalul 
militar extraordinar de la Ti-
mişoara, care l-a condamnat 
la 20 de ani de închisoare pe 
plutonierul Pavel Dumitru, 
de la UM 01140 Lugoj, găsit 
vinovat pentru omor deose-
bit de grav. Instaţa a reţinut 
faptul că, în seara zilei de 20 
decembrie 1989, subofiţe-
rul a deschis focul fără nici 
un ordin asupra unei coloa-
ne de manifestanţi care se 
apropia de UM 01140 Lugoj, 
împuşcând mortal pe Rosada 
Valentin şi Brocea Daniel, 
totodată rănind grav pe Be-
jan Nicolae Mircea şi Stoica 
Nicolae Simion.

SeRgiu miAT
sergiu.miat@opiniatimisoarei.ro

Numirea comisarului 
Sorin Drăgulin la comanda 
punctului de frontieră de la 
Moraviţa stârneşte reacţii 
adverse printre noii subordo-
naţi. Aceştia susţin că Drăgu-
lin are legături mai vechi cu 
contrabandiştii care aduceau 
ţigări din Serbia şi că noul şef 
le-ar datora acestora actuala 
funcţie. Comandantul poliţi-
ei de frontieră timişene spu-
ne că nu ştia de aceste acuza-
ţii, dar că Drăgulin nu e legat 
de scaun.

Comisarul Drăgulin a câş-
tigat concursul organizat, în 
22 august, pentru ocuparea 
funcţiei de şef al punctului 
de frontieră de la Stamora-
Moraviţa, după cu unul din-
tre contracandidaţii săi s-a re-
tras, iar celălalt a obţinut un 
calificativ mai mic. Noul şef 
urmează să se prezinte să-şi 
preia funcţia de la frontiera 
cu Serbia, începând de astăzi, 
1 septembrie. Numai că unu-
ii dintre noii săi subordonaţi, 
încă speriaţi de descinderile 
procurorilor DNA, din luna 
februarie, atunci când 53 de 
lucrători au fost arestaţi pen-
tru corupţie, nu văd cu ochi 
buni acestă numire. Ei ne-au 
spus că ofiţerul avea legături 
mai vechi cu persoane care 
făceau contrabandă cu ţigări 

prin punctul de la Moraviţa 
şi că se tem să nu fie atraşi 
din nou să comită acte de co-
rupţie. „În perioada în care 
era şef la Combaterea Infrac-
ţionalităţii Transfrontaliere 
la IJPF Timiş, Drăgulin ne 
dădea telefoane în frontieră 
să lăsăm să treacă maşini în 
care se aflau ţigări de contra-
bandă. Porecla celui care dră-
muia ţigările pe care trebuia 
să le lăsăm să intre în ţară 
era Cristi Moldoveanu, un 
traficant cunoscut. Comisa-
rul spunea: băă, sunt pentru 
mine, băăă! Există date clare 
în legătură cu activităţile lui 
în acest domeniu. Ştim că 
le are cine trebuie, dar nu 
ştim de ce nu sunt luate în 
seamă. Domnule, avem copii 
de crescut, ce facem acum o 
luăm de la capăt ?”, se întrea-
bă subordonaţii noului şef de 
la Moraviţa. 

traseu cu probleme 
pentru drăgulin

Comisarul Drăgulin a fost 
nevoit să părăsească şefia 
compartimentului de Com-
batere a Infracţionalităţii 
Transfrontaliere chiar în pe-
rioada în care comandantul 
IJPF Timiş era mai vechiul 
său protector, chestorul Do-
rel Andraş, cel care l-a rea-
dus pe comisar în Timişoara, 
atunci cînd era angajat al po-
liţiei din Târgovişte. Drăgu-

lin nu a mai avut tangenţă cu 
situaţia operativă din unitate 
şi a fost trecut la serviciul de 
Cercetări Penale, dar şi acolo 
au existat probleme. În urma 
unor percheziţii controver-
sate comisarul, împreună cu 
un coleg, a dat cu subsemna-
tul la Parchetul de pe lîngă 
Curtea de Apel Timişoara. 
Tot viitorii subordonaţi mai 
spun că numirea lui Drăgu-
lin la Moraviţa, concursul fi-
ind considerat o formalitate, 
s-ar datora influenţei pe care 

un avocat arădean ar fi avut-
o în sfere politice. Acesta ar 
fi acţionat în favoarea comi-
sarului la rugămintea unui 
traficant de ţigări care avea 
interes ca Drăgulin, care nu 
are nici un fel de expertiză în 
munca la un punct de fronti-
eră, să ajungă şef la Moraviţa. 

„Face treabă rămâne, nu 
face treabă pleacă”

Chestorul Ioan Handra, 
comandantul poliţiei de 
frontieră timişene spune că 
nu ştia de antecedentele no-

ului şef de pe graniţa cu Ser-
bia, dar că-i dă credit până la 
proba contrarie. „De noi toţi 
se spune că suntem contro-
versaţi, mai mult sau mai pu-
ţin. Mi-ar fi plăcut ca la con-
cursul pentru Moraviţa să fie 
mai mulţi candidaţi. Vă rog 
să înţelegeţi că noul şef nu e 
legat de scaun şi nici de func-
ţie. Să vedem cum merge. Nu 
există cale de mijloc. Face 
treabă rămâne, nu face trea-
bă pleacă”, spune chestorul 
Handra. Cu toate insistenţele 

noastre, comisarul Drăgulin 
nu a putut fi contactat să-şi 
exprime un punct de vedere, 
deşi am primit acceptul con-
ducerii poliţiei de frontieră 
pentru o abordare directă, 
fără intermedierea Biroului 
de presă.

Plecarea magistraţilor cu experienţă din Palatul de Justiţie conturează criza din sistem

Rotaţia cadrelor la graniţa cu sârbii
n Numire controversată la comanda punctului de frontieră de la Moraviţa

n Reprezentanţii ministerului justiţiei resping acuzaţiile judecătorului

Comisarul Drăgulin este noul şef al punctului de frontieră de la Stamora-Moraviţa
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Luceafărul Huilei,  
Miron Cozma,  
în vizită la Timişoara

Timişoara va avea un incubator  
de afaceri pentru firmele de IT&C

liliana iedu
liliana.iedu@opiniatimisoarei.ro

Membrii Blocului Naţio-
nal al Revoluţionarilor se re-
unesc la Timişoara pentru a 
participa la congresul extra-
ordinar al revoluţionarilor 
din România, manifestare 
în cadrul căreia se va stabili 
un program de acţiuni de 
stradă „dedicate” românilor 
care regretă perioadă comu-
nistă. „Tot mai mulţi români 
regretă perioadă comunistă, 
iar revoluţionarii încep să se 
simtă, oarecum, responsibili 
pentru această stare de lu-
cruri. Dacă noi, în urmă cu 
20 de ani, nu am fi ieşit în 
stradă, astăzi - mulţi dintre 
cei cu milioane de euro în 
conturi nici nu ar fi visat la 
un asemenea trai”, ne-a de-
clarat unul dintre membrii 
comitetului de organizare al 
congresului. 

La adunarea revoluţiona-
rilor participă, printre alţii, 
şi “Luceafarul Huilei”, Miron 
Cozma, care a anunţat că va 
veni însoţit de vreo 200 de 

ortaci. “Miron Cozma vrea 
să se implice în revenirea 
revoluţionarilor în viaţă 
publică, însă nu sub forma 
mineriadelor, ci a sprijinirii 
acţiunilor noastre viitoare”,  
ne-a dezvăluit fostul lider al 
Asociaţiei Luptătorilor din 
Timişoara Arestaţi în Revo-
luţie (ALTAR), Costel Bursuc. 

Congresul extraordinar 
al Blocului Naţional al Revo-
luţionarilor are loc sâmbătă, 
de la ora 10, la Sala Capitol, 
iar pe ordinea de zi a acţiunii 
este inclusă şi propunerea de 
unificare sub acelaşi “stin-
dard” a tuturor organizaţii-
lor de revoluţionari din ţară.

Roxana deaconeScu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

În doi ani de zile, timişo-
renii care lucrează în IT vor 
avea la dispoziţie o clădire de 
birouri dotată şi utilată cu tot 
ce trebuie pentru ca afacerea 
lor să prospere cât mai rapid.  

Peste 60 de birouri vor sta 
la dispoziţia tinerilor care îşi 
deschid microîntreprinderi 
în IT&C şi celor care au deja 
întreprinderi mici şi mijlocii. 
Incubatorul de afaceri va fi 
construit vizavi de cel vechi, 
pe strada Circumvalaţiunii, 
imediat lângă pasajul CFR. 
Va avea 4 etaje, birouri între 
20 şi 50 de metri pătraţi, o 
cantină şi spaţii pentru firme 
care oferă consultanţă. 

La parter vor funcţiona 
serviciile de consultanţă, 
la etajele 1 şi 2 cele care au 
trecut deja de fază de incu-
bare şi se află în stadiul de 
consolidare, cu peste 9 anga-
jaţi, iar la etajele 3 şi 4 cele 
care se află abia la început. 
Incubatorul va cuprinde şi 
2 săli all-inclusive, dotate cu 
birouri, cu calculatoare şi cu 

multifuncţionale, dar aces-
tea vor fi puse la dispoziţia 
firmelor ce se află în stadiul 
de incubare, spun reprezen-
tanţii primăriei.  

„La etajele 3-4 vom avea 
spaţii pentru 42 de firme, 
iar la etajele 1-2 avem 24 de 
spaţii. În total este vorba de 
o capacitate de 66 de spaţii 
pentru birouri, din care 2 
săli mari sunt all-inclusive, 
pentru 14 firme”, a explicat 
Florin Aurelian, manager de 

proiect. Firmele care se află 
în stadiul de incubare vor 
putea rămâne 3 ani la acest 
nivel, iar cele ce depăşesc 
această fază şi trec la consoli-
dare vor putea sta 5 ani. 

preţuri sub nivelul pieţei 
Preţurile, spun reprezen-

tanţii primăriei, sunt mult 
mai reduse decât cele de pe 
piaţă. Firmele care sunt abia 
la început vor plăti 12 lei pe 
metru pătrat în fiecare lună, 

cele care sunt în cea de-a 
două fază şi au peste 9 anga-
jaţi câte 25 lei pe metru pă-
trat pe lună. Societăţile care 
vor oferi consultanţă vor plă-
ti dublu, 50 de lei pe metru 
pătrat pentru spaţii. Repre-
zentanţii primăriei speră să-
şi scoată investiţia în 4-5 ani. 
Pentru construcţia clădirii se 
vor folosi 19 milioane de lei, 
din care 11 de la bugetul lo-
cal, 1,2 de la bugetul de stat, 
iar aproape 6 de la Uniunea 
Europeană.

Microîntreprinderile din IT&C vor avea 66 de spaţii de birouri

Miron Cozma

La parter vor 
funcţiona serviciile 
de consultanţă, la 
etajele 1 şi 2 cele 
care au trecut deja 
de fază de incubare, 
iar la etajele 3 şi 4 
cele care se află abia 
la început.

Soluţiile proaste sau 
greşite pot fi îndrepta-
te în apel sau în recurs. 
Oricum, una dintre 
părţile care apelează 
la instanţa de judeca-
tă va fi nemulţumită 
întotdeauna, fiind 
tentată să invoce 
deteriorarea actului 
de justiţie, pentru că 
prin sentinţă se face 
dreptate doar unuia 
dintre combatanţi. 

LiDiA BARAc 
secretar de stat - Ministerul justiţiei

De noi toţi se spune 
că suntem contro-
versaţi, mai mult sau 
mai puţin. Mi-ar fi 
plăcut ca la concur-
sul pentru Moraviţa 
să fie mai mulţi candi-
daţi. Să vedem cum 
merge. Nu există cale 
de mijloc. Face trea-
bă rămâne, nu face 
treabă pleacă! 

cheSToR ioAN hANDRA 
comandant Poliţia de frontieră timiş

Când am văzut ce se 
întâmplă în anumite 
dosare, în care clientul 
pierde cu dreptatea 
în braţe, m-am decis 
să mă retrag definitiv. 
Nu este posibil ca, şi 
atunci când toate pro-
bele sunt de partea ta, 
judecătorul să dea o 
sentinţă nedreaptă. 

NicoLAe SToicheScu 
fost judecător
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Sucul de lămâie face 
minuni pentru organism, 
spune o vorbă din bătrâni. 
Consumul de lămâi poate fi 
benefic atât pentru sănăta-
te, cât şi pentru frumuseţe. 

Lămâia, fructul arborelui 
Citrus limon, conţine foarte 
mulţi compuşi chimici nece-
sari organismului nostru. O 
dovedesc cei peste 3.000 de 
ani de când se cultivă. Po-
trivit specialiştilor, sucul de 
lămâie asigură 50 la sută din 
necesarul zilnic de vitamina 
C al unui adult. Pe lângă vi-
tamina C, mai are şi potasiu, 
un complex de vitamina B, 
fosfor, calciu şi fier. Toate 
acestea, adunate, pot face 
un corp sănătos şi frumos.

ajutor pentru boli
S-au scris şi foarte multe 

cărţi despre acest suc mira-
culos. Cea mai cunoscută 
este ”Miracolul lămâilor”, 
de Penny Stanway. El spu-
ne că o persoană scapă de 
infecţii urinare dacă bea 
sucul obţinut dintr-o jumă-

tate de lămâie, de două-trei 
ori pe zi. 

De asemenea, conţinu-
tul de potasiu şi magneziu 
din lămâie relaxează arte-
rele şi uşurează circulaţia 
sângelui, în cazul în care în 
alimentaţia zilnică este in-
clusă atât coaja, cât şi sucul 
unei lămâi. E bun şi pentru 
varice, dar numai prin ma-
saje, cu amestec din două 
picături de suc de lămâie, 
două de ulei de lavandă, 
trei de chiparos şi două de 
ulei de migdale. 

Specialiştii au descope-
rit că acidul citric din suc 
ameliorează simptomele 
psoriazisului, pentru că 
ajută pielea să reţină apa şi 
favorizează exfolierea celu-
lelor moarte. Ajută aici su-
cul de lămâie aplicat pe zo-
nele afectate de mai multe 
ori pe zi, iar apoi expune-
rea la soare timp de câteva 
minute. Conţinutul bogat 
de proteină din lămâi ajută 
la digestie, la arsuri stoma-
cale şi combate totodată şi 
constipaţia. După fiecare 
masă, se poate consuma o 
lingură de suc de lămâie cu 

un pahar de apă caldă. Ce-
lebra limonadă poate salva 
câteva zile de stat la pat, în 
caz de răceală.

Uleiurile de lămâie sunt 
bune şi pentru aromate-
rapie ori pentru tratarea 
afecţiunilor hepatice, iar 
zeama mai stimulează şi 
funcţionarea ficatului, 
spun specialiştii. 

bun pentru  
frumuseţe

Dacă pentru să-
nătate face minuni, 
atunci şi pentru fru-
museţe trebuie să fie la 
fel. Zeama de lămâie se 
mai foloseşte şi pentru 
întreţinerea pielii mâini-
lor, cărora le redă culoa-
rea şi supleţea. De altfel, 
lămâia previne formarea 
ridurilor, dar numai în 
cazul tenurilor grase. Re-
ţeta e simplă: se stoarce 
zeama dintr-un fruct şi se 
amestecă cu albuşul de la 
un ou. Masca se face de 
două ori pe zi, timp de 20 
de minute. Pentru acelaşi 
tip de ten, amestecul se 
poate face şi cu glicerină 

şi colonie, în părţi egale. 
În mai multe combinaţii 
face să dispară şi pistru-
ii sau negii, iar spălarea 
săptămânală a dinţilor cu 
suc de lămâie duce la al-
birea acestora, mai ales 
la fumători. Lămâile fac 
să dispară şi migrenele, 

doar plin aplicarea a două 
felii pe tâmple. Tratamen-
tul cu suc e bun şi pentru 
cea mai mare problemă a 
femeilor: celulita. 

„Sucul ca atare nu este 
suportat de orice orga-
nism, însă, ca suc, vehicu-
lat în diverse alimente, fie 
că este vorba de salată sau 
de citronadă, celebra apa 
cu lămâie pe care o beau 

manechinele, este bene-
fică pentru că are foarte 
multă vitamina C”, a de-

clarat medicul 
nutriţionist 
Gabriela Ne-
grişanu.  

În plus, 
spun spe-

cialiştii, lă-
mâia poate fi 
consumată de 

oricine, pentru 
că nu conţine 

calorii. „Nu are 
calorii, deci poate fi 

consumat şi de persoane-
le obeze. Sucul de lămâie 
de protecţie organismu-
lui şi creşte imunitatea”, 
conchide Gabriela Negri-
şanu.
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Studiile BNR confirmă 
poziţiile fruntaşe deţinute 
de judeţul Timiş în diverse 
domenii economice, prin-
tre care valoarea produsului 
intern brut, valoarea expor-
tului sau sumele de bani 
deţinute de populaţie în 
bănci. Astfel, singurul judeţ 
din ţară în care economiile 
populaţiei sunt concentra-
te mai mult în euro decât 
lei este Timişul, unde, în 
medie, fiecare persoană 
deţine în depozite şi con-
turi bancare 642 de euro şi 
2.506,9 lei. În total, valoare 
tuturor depozitelor deţinu-
te de timişeni în bănci este, 
în medie, de 5.237,4 lei de 
persoană, sumă cu care Ti-
mişul se clasează pe locul 
V în topul naţional, după 
Bucureşti, Cluj, Braşov şi 
Constanţa. Conform datelor 
BNR, cele mai mari sume de 
bani deţinute de populaţie 
în bănci sunt înregistrate 
la Bucureşti, cu o medie de 
18.556,6 lei de persoană, 
pe următoarele poziţii situ-
ându-se Clujul (7172 lei de 
persoană), Braşovul (5.846 
lei de persoană), Constanţa 
(5.544,6 lei/persoană) şi Ti-
mişul (5.237,4 lei/persoană). 
La polul opus, regăsim ju-
deţele sărace ale României, 
printre care Giurgiu (1.562 
lei de persoană), Botoşani 
(1.813,4 lei/persoană), Călă-

raşi (1.916 lei/persoană) şi 
Teleorman (1.956,9 lei/per-
soană). Judeţul Timiş a avut 
după primele şase luni ale 
anului în curs cea mai mare 
creştere a depozitelor ban-
care. După jumătate de an, 
economiile ţinute în sucur-
salele timişene ale băncilor 
au crescut cu 11,46 milioane 
de lei, cea mai mare creştere 
din România. Ca mai în toa-
te clasamentele, Bucureştiul 
este lider şi în domeniu eco-
nomiilor deţinute de popu-
laţie în bănci, cu aproape 10 
miliarde de lei, fiind urmat 
de Cluj, cu 4,8 miliarde de 
lei, Constanţa, cu 2,97 mili-

arde şi Braşov, cu 2,84 mili-
arde lei. Timişenii au depuse 
la bănci 2,7 miliarde de lei. 

timişul, printre  
judeţele-motor ale  
economiei româneşti

Comisia Naţională de 
Prognoză situează Timişul, 
de asemenea, printre jude-
ţele considerate a fi “motoa-
rele” economiei româneşti. 
Astfel, conform estimărilor 
economice pentru acest an, 
toate judeţele vor înregistra 
o creştere a produsului in-
tern brut (PIB) faţă de 2010, 
prognozându-se că econo-
mia României va ajunge la 

o valoare de 542,04 miliar-
de de lei, faţă de 513, 64 mi-
liarde de lei, cât a fost anul 
trecut. După Bucureşti, cea 
mai mare pondere econo-
mică o au judeţele Cluj, 
Timiş, Argeş, Constanţa, 
Prahova şi Braşov, toate 
acestea deţinând o pondere 
de peste 50% din economia 
românească. Dacă avem în 
vedere strict valoarea ex-
porturilor, Bucureşti este 
pe primul loc, capitala fiind 
urmată de Argeş, respectiv, 
Timiş, unde valoarea ex-
porturilor a fost de 271,1 
milioane de euro. Urmatoa-
rele poziţii sunt ocupate de 

Constanţa (224,3 milioane 
euro), Bihor (187 milioane 
euro) şi Cluj (186,4 milioa-
ne euro). În topul judeţelor 
după valoarea economică, 
Timişul se situează pe lo-
cul III, după Bucureşti şi 
Cluj, cu 24,85 miliarde de 
lei, creşterea economică 
prognozată pentru acest 
an fiind de 1.330 milioane 
de lei. În noianul de date 
statistice furnizate în ulti-
ma vreme de instituţiile de 
profil naţionale, regăsim şi 
un domeniu unde Timişul 
se distinge în sens negativ. 
Este vorba despre ponderea 
şomerilor cu studii superi-
oare în cifra totală a şome-
rilor înregistraţi la Agenţia 
Judeţean de Ocupare a For-
ţei de Muncă. În condiţiile 
în care media naţională a 
şomerilor cu studii superi-
oare este de 5,8%, în judeţul 
Timiş acest procent este de 
14,8%, după Bucureşti, unde 
rata şomajului la nivelul po-
pulaţiei cu studii superiore 
este de 19,2%. De asemenea, 
într-o statistică ce relevă 
numărul de angajaţi conce-
diaţi în perioada recesiunii 
2009 – 2011, Timişul este pe 
locul VII, cu un număr de 
5.700 de angajaţi trimişi în 
şomaj. Pe primele locuri se 
situează Braşov, Cluj, Bihor, 
Galaţi, Bucureşti şi Iaşi.

eConomiC Sănătate & Frumuseţe Cum ne alegem corect  
ochelarii de soare?

Trucuri pentru  
picioare frumoase
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Minuni  
din sucul  
de lămâie

Ascensiunea economică a 
Timişului, confirmată de 
datele statistice ale BNR

pulS economic

n Banca Naţională a României a dat publicităţii mai multe statistici naţionale

n Lămâia este un bun 
tratament pentru multe boli

Sucul ca atare nu este 
suportat de orice or-
ganism, însă, ca suc, 
vehiculat în diverse 
alimente, fie că este 
vorba de salată sau 
de citronadă, celebra 
apa cu lămâie pe care 
o beau manechinele, 
este benefică pentru 
că are foarte multă 
vitamina C. 

gABRieLA NegRişANu 
medic nutriţionist

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro
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VIzITă la CSongraD

Camera de Comerţ, industrie 
şi agricultură timiş, în parte-
neriat cu asociaţia Came-
relor de Comerţ şi industrie 
Vest şi Camera agricolă şi so-
cietatea de Utilitate publică a 
judeţului Csongrád (Unga-
ria), organizează o nouă vizi-
tă de studiu şi documentare 
în judeţul Csongrad. Vizita 
se va desfăşura în perioada 
18-20 septembrie.  

DaTornICI la gunoI

regia autonomă “retim” a 
actualizat lista cu rău-plat-
nicii serviciilor de salubri-
zare din timişoara. astfel, 
peste 1.500 de asociaţii de 
locatari-proprietari şi agenţi 
economici din oraşul de pe 
Bega sunt datori la retim 
cu peste 2.600.000 lei. 
sumele variază între 470 lei 
şi 146.000 lei. pentru a evita 
procesele, reprezentanţii 
regiei sunt dispuşi să accepte 
şi recuperarea sumelor în 
mod eşalonat.

reaCTIVare fIrMe

agenţia naţională de admi-
nistrare Fiscală a reactivat 
aproape 400 de firme 
care, în ultimii ani, fuseseră 
declarate ca fiind inactive 
fiscal. ordinul de reactivare 
intră în vigoare în termen de 
cincisprezece zile de la data 
publicarii pe pagina de inter-
net şi afişării la sediul anaF, 
respectiv din data de 12 
septembrie. peste 50% dintre 
cele 400 de firme reactivate 
sunt din Bucureşti, restul 
din teritoriu. printre acestea 
se regăsesc şi 9 firme din 
judeţul timiş, cum ar fi Banat 
Vest şi roata imobiliare.

hidroizolaŢii 
tel:0721.227.457, 
0256.294.035.Comentează pe

opiniatimisoarei.ro

ASociAţiA  
„AcADemiA De ADVocAcy“ 

anunţă achiziţionarea de accesorii de birou şi 
consumabile prin procedură competitivă în cadrul 
proiectului „partener aCtiV şi impliCat – dez-
voltarea competenţelor profesionale specifice di-
alogului social şi implicarii în procesul decizional 
al liderilor şi personalului din organizaţiile socie-
tăţii civile şi ale partenerilor sociali din românia”, 
cofinanţat din Fondul social european în cadrul pos-
drU 2007-2013. 

documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea 
ofertelor se poate obţine de la sediul asociaţiei aca-
demia de advocacy, strada C. Brediceanu, nr 10, City 
Business Center, corp a, mezanin, timişoara, judeţul 
timiş, românia,  tel.: 0256-403840; 0256-403841, se 
poate descărca de pe pagina de internet www.advo-
cacy.ro  sau se poate solicita în scris transmiterea prin 
poştă, curier rapid, e-mail. 

conSiliul  
juDeţeAN Timiş

CiF 4358029, timişoara, Bd. revoluţiei din 1989, nr.17 

anunţă organizarea licitaţiei publice pen-
tru Închirierea unor spaţii din Bastionul 
“theresia” situat în municipiul timişoara, 
str. popa Şapcă, nr. 4. licitaţia va avea loc în 
data de 12.09.2011 la orele 13.00. depunearea 
ofertelor se face până la data de 09.09.2011, 
orele 14.00.

informaţii suplimentare şi caietele de sarcini 
pot fi procurate de la sediul Cjt, Palatul ad-
ministrativ - Corp anexă, birou e08, telefon 

0256406577.

ASociAţiA  
„AcADemiA De ADVocAcy“ 

anunţă achiziţionarea de servicii de fotocopie-
re prin procedură competitivă în cadrul proiectului 
„partener aCtiV şi impliCat – dezvoltarea 
competenţelor profesionale specifice dialogului 
social şi implicării în procesul decizional al lideri-
lor şi personalului din organizaţiile societăţii civile 
şi ale partenerilor sociali din românia”, cofinanţat 
din Fondul social european în cadrul posdrU 2007-
2013. 

documentaţia pentru elaborarea şi prezenta-
rea ofertelor se poate obţine de la sediul asoci-
atiei academia de advocacy, strada C. Bredicea-
nu, nr 10, City Business Center, corp a, mezanin, 
timişoara, judeţul timiş, românia,  tel.: 0256-
403840; 0256-403841, se poate descărca de pe 
pagina de internet www.advocacy.ro  sau se poa-
te solicita în scris transmiterea prin poştă, curier 
rapid, e-mail.
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www.renault.ro
0% avans** prin renault

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

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

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

PUBLICITATE

ciTeşTe şTiRiLe, DeZBATe Pe FoRum,  
AFLă DeTALii DiN cuLiSe, câşTigă PRemii

ToTuL DeSPRe SPoRTuL TimişoReAN

www.fortaviola.roSpirulina,  
alga miraculoasă

Cum ne alegem 
ochelarii de soare?

liliana iedu
liliana.iedu@opiniatimisoarei.ro

Se spune despre spirulină 
că este o minune a naturii 
pentru că are într-adevăr un 
efect miraculos asupra sănă-
tăţii organismului. Şi nu nu-
mai. Spirulina nu este o algă 
ca oricare alta, ci este alga 
care dintre cele peste 30 000 
de specii, are cel mai mare 
conţinut de vitamine, mi-
croelemente, aminoacizi şi 
fermenţi. Deoarece proprie-
tăţile spirulinei o recomandă 
drept un stimulent al rege-
nerării celulelor pielii, spiru-
lina este cunoscută drept un 
ingredient extrem de preţios 
al produselor destinate între-
ţinerii frumuseţii pielii. În 
frumuseţe, că şi în sănătate, 
spirulina are un efect de pu-
rificare şi detoxifiere.  

Spirulina conţine o com-
binaţie de substanţe esenţia-
le pentru organismul uman, 
unele dintre ele fiind extrem 
de rare şi neintilnite in hra-
na vegetală. 

Se ştie că legendarii asceţi 
ai Americii de Sud şi aborige-
nii africani, care locuiau În 
jurul lacului Ciad, se diferen-
ţiau prin sănătate deosebită 
şi prin longevitate tocmai 
datorită faptului că foloseau 
în alimentaţie spirulina. 

Conform principiilor nu-
triţiei şi dietoterapiei chine-
zeşti tradiţionale, spirulina 
are mai multe proprietăţi 
printre care mireasma uşor 
sărată, energie racoroasă, 
creşte secreţia de fluide de 
tip Yin, foarte nutritivă, deto-
xifiantă a rinichilor şi ficatu-
lui, îmbunătăţeşte calitatea 

liliana iedu
liliana.iedu@opiniatimisoarei.ro

Ochii noştrii, în prezenţa 
unei lumini puternice în-
cearcă să se apere împotriva 
acesteia. De aceea ochelarii 
de soare sunt un accesoriu 
cât se poate de important. 
Problema este cum îi alegem 
şi de unde îi cumpărăm. Ne 
uităm mai întâi la preţul lor 
sau la calitate? 

Dacă ochelarii nu oferă 
protecţie UV, ochii tăi vor 
avea de suferit. Ochelarii 
de soare ieftini blochează o 
parte din lumină, irisul se 
deschide, lăsând loc acţiunii 
nocive a razelor ultraviolete. 
Ochii noştri sunt la fel de 
vulnerabili la strălucirea soa-
relui că şi celelalte părţi ale 
corpului, pe care le protejăm 
cu diferite loţiuni. Studii re-
cente făcute de cercetătorii 
americani au demonstrat că 
expunerea prelungită la ra-
zele ultraviolete poate duce 
la un risc crescut de apariţie 
a cataractei şi a bolilor dege-
nerative ale retinei. 

O pereche de ochelari 
de soare de calitate îţi oferă 
protecţie faţă de lumina pu-
ternică. Toate perechile de 
ochelari de soare blochează 
într-un anumit procent lu-
mina vizibilă. Cantitatea de 
lumină care ajunge la ochi 
depinde de culoarea şi gro-
simea lentilelor, de materi-
alul din care sunt făcute şi 
de tratamentele aplicate pe 
acestea. La ochelarii de soare 
de uz general transmisia de 
lumină este de aproximativ 
15-25% din toată lumina vi-

zibilă, iar ochelarii de soare 
folosiţi pentru mare altitudi-
ne au o transmisie a luminii 
de 4-10%, motiv pentru care 
ei nu pot fi folosiţi la condus 
maşina sau în activitatea de 
zi cu zi. 

Ochelarii de soare trebuie 
să ofere protecţie împotriva 
strălucirii. Anumite suprafe-
ţe reflectă o mare cantitate 
de lumină şi acest lucru poa-
te să îţi distragă atenţia sau 
să ascundă anumite obiecte. 
Ochelarii de soare buni elimi-
nă complet acest tip de stră-
lucire folosind polarizarea. 

În comerţ, se găsesc mai 
multe tipuri de ochelari, însă 
este important de unde îi 
alegem. În primul rând, o pe-
reche de ochelari de calitate 
costă mai mult, însă putem fi 
siguri că ne protezează împo-
trivă razelor UV. Ochelarii de 
soare cu lentilă polarizată se 
pot găsi la preţuri care por-
nesc de la 40 de lei şi ajung 
până la aproximativ 100 sau 
peste 100 de lei. 

Tot în comerţ se mai gă-
seşte un alt tip de ochelari 
de soare care nu fac deloc 

bine ochiului, sunt acei 
ochelari ieftini, cu lentilă de 
plastic şi care îi putem cum-
pără cu preţuri de 8-10 lei 
din aproape orice magazin 
de mici dimensiuni. 

Ochelarii cu lentilă pola-
rizată au protecţia cea mai 
bună pentru că în primul 
rând nu deformează deloc 
imaginea. Ceilalţi nu au 
nicio calitate, ba mai mult 
riscă să strice vederea celui 
sau celei care îi poartă”, ne-a 
declarat Hortensia Cojan, 
responsabil într-un magazin 
specializat pe vânzarea de 
ochelari şi ochelari de soare, 
din Timişoara. 

Iată cum ai putea să ve-
rifici calitatea lentilelor: 
găseşte o suprafaţa cu linii 
care se repetă precum aco-
perişul cu ţiglă. Ţine pere-
chea de ochelari de soare 
puţin la distanţă şi acoperă-
ţi un ochi. Uită-te doar prin-
tr-o lentilă la linii în timp 
ce mişti uşor ochelarii de la 
stingă la dreaptă, apoi sus - 
jos. Liniile ar trebui să rămâ-
nă drepte în timp ce le pri-
veşti. Dacă ele se ondulează 
în vreun fel, atunci lentilele 
nu au calitate optică şi îţi 
vor distorsiona vederea. Dis-
torsionarea vederii este ex-
trem de comună la ochelarii 
ieftini. 

„Recomandăm celor care 
se duc să îşi cumpere o pe-
reche de ochelari de soare 
să îi testeze înainte de a-i 
cumpăra. Orice vânzător de 
ochelari cu lentilă polariza-
tă trebuie să aibă şi un tes-
ter. Dacă vânzătorii nu pot 
oferi acel test, înseamnă că 

ochelarii nu sunt de calitate. 
Noi avem aici, în magazin, 
mai multe teste pe care le 
oferim cumpărătorilor să 
îşi verifice ochelarii de soa-
re înainte de a-i cumpăra. 
E vorba de câteva teste cu 
scris şi cu imagini, cele pe 
care le avem noi”, a mai de-
clarat Hortensia Cojan. 

Cert este că ochelarii de 
soare, pe cât sunt de chic, pe 
atât sunt de necesari pentru 
toată lumea, atât pe perioa-
dă verii, cât şi iarna, atunci 
când ninge. Sunt un acce-
soriu la modă indiferent de 
sezon, însă este neapărat ne-
voie să fim atenţi de unde îi 
cumpărăm şi ce calitate au.

n Ce efecte are şi la ce se foloseşte
n Protejarea ochilor - pe cât de sănătoasă, pe atât de chic

În timişoara, spirulina se vinde în magazinele cu produse naturiste la preţuri de 10-12 lei
testerele pentru ochelari pot indica dacă aceştia au lentile de calitate sau nu

Ochelarii de 
soare cu lentilă 
polarizată se pot 
găsi la preţuri care 
pornesc de la  
40 de lei şi 
ajung până la 
aproximativ 100 
sau peste 100 de lei.
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Orice vânzător de 
ochelari cu lentilă 
polarizată trebuie să 
aibă şi un tester. Dacă 
vânzătorii nu pot ofe-
ri acel test, înseamnă 
că ochelarii nu sunt 
de calitate. 

hoRTeNSiA cojAN 
responsabil de magazin

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Diete cu spirulină
Rezultatele în programe-
le de scădere a greutăţii 
corporale sînt foarte bune, 
mai ales dacă se respectă 
recomandarea de a lua 
comprimatul de spirulină 
cu o jumătate de oră îna-
intea mesei pentru efectul 
de reducere al poftei de 
mîncare. În acest sens, dar 
şi pentru alte patologii, spi-
rulina poate fi folosită timp 
îndelungat dar ea nu trebu-
ie să substituie alimentaţia, 
nici chiar în curele severe 
de slăbire. 
Spirulina în ciuda efectelor 
pe care le are ca adjuvant 
în multe situaţii, nu trebuie 
însă considerată un 
medicament, mai ales în 

cazul bolilor grave, acute. 
Ea se poate administra timp 
îndelungat, cu condiţia să 
nu se depasesca 2 grame pe 
zi. În condiţii de convales-
cenţă, efort fizic deosebit şi 
pe perioade scurte se poate 
ajunge la maxim 6 grame 
pe zi. 
Dozele recomandate sunt: 
pentru adulţi, în afecţiunile 
cronice, de 8-15 com-
primate/zi sau 4-8 
capsule/zi, iar 
profilac-
tic, 

de 6-8 comprimate/zi sau 
3-4 capsule/zi. La copiii 
peste 1 an, se administrează 
3-6 comprimate/zi sau 1-3 
capsule/zi. În tratamentele 
curative, se recomandă că 
după 30 zile să se facă o 
pauză de 10 zile sau să se 
reducă consumul la nivelul 
întreţinerii.
De menţionat că Spirulina, 
bogată în proteine, nu 

are niciun efect 
negativ.

sîngelui, inhibă dezvoltarea 
fungiilor, bacteriilor şi fer-
menţilor. 

Spirulina se asimilează 
foarte bine, normalizează 
microflora intestinului, cură-
ţă intens organismul, avînd 
ca rezultat micşorarea con-
ţinutului toxic rezultat din 
schimbul de substanţe în ar-
ticulaţii, muşchi, limfă, care 
intoxică nu numai diferite 
organe ci şi creierul. Acţiu-
nea benefică a spirulinei se 
manifestă sub formă de în-
tărire a muşchilor, îmbună-
tăţirii vederii, starea părului, 
elasticitatea pielii, norma-
lizarea nivelului de coleste-
rol în sînge, îmbunătăţirea 
funcţiei ficatului, întărirea 
sistemului nervos, etc. Spi-
rulina este folosită deja în 60 

de ţări ale lumii. Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii progno-
zează folosirea pe scară lar-
gă a spirulinei în calitate de 
tratament profilactic, drept 
componenţa În hrana seco-
lului XXI. 

efecte spirulinei
Spirulina se foloseşte ca 

mijloc de profilaxie şi trata-
ment împotriva anemiei, ca 
mijloc de întărire generală şi 
detoxifiere în timpul şi după 
radioterapie şi chimiotera-
pie, pentru minimalizarea 
riscului de a iradia celulele 
normale. 

Îmbunătăţeşte starea pie-
lii, preîntîmpina imbatrini-
rea prematură, înlătură ridu-
rile, ajută la tratarea erupţiei 
acneice. În cazul bolilor cuta-

nate legate de ridarea preco-
ce, uscăciunii pielii, efectele 
pot fi spectaculoase după cî-
teva cure. 

Spirulina ajută la dezvol-
tarea sistemului reprodu-
cător şi la restabilirea mi-
croflorei normale în cazul 
bolilor cronice ale intestinu-
lui gros. 

«Spirulina este tot mai des 
solicitată de clienţi. Este un 
supliment nutritiv, un deto-
xifiant. Este un detoxifiant 
care este făcut dintr-o algă», 
ne-a declarat vânzătoarea 
unui magazin de produse na-
turiste din Timişoara. 

În Timişoara, spirulina se 
vinde sub formă de capsule, 
iar preţul unei cutii ajunge la 
10-12 lei, în funcţie de maga-
zinul care comercializează.
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Roxana deaconeScu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Se spune că unii bărbaţi 
se uită mai întâi la picioare-
le unei femei şi abia apoi la 
restul corpului, iar femeile 
spun că frumuseţea este ave-
rea cea mai de preţ pe care o 
au. Pe timp de vară mai ales, 
picioarele trebuie să arate 
minunat, cu unghiile tăiate 
şi vopsite şi cu călcâiele fru-
moase.  

Timişorencele nu pleacă 
de la salon fără pedichiura 
făcută. Cea mai simplă me-
todă este gelul, pentru că 
unghiile de la picioare să nu 
mai creeze bătăi de cap timp 
de aproape o lună. Foarte 
importantă este relaxarea şi 
igiena picioarelor. Se pot fo-
losi diverse produse: săpun 
gomant, piatră ponce sau o 
mănuşă de hammam ori din 
lufa sau din păr de cal. Aces-
te produse, folosite împreu-
nă, curăţă pielea de celule 
moarte, activează circulaţia 
sanguină şi hrănesc şi rege-
nerează pielea.  

Multe femei îşi îngrijesc 
părţile de sus ale picioare-
lor, gambele şi prea puţin 

se gândesc la tălpi, deşi de 
cele mai multe ori, de aici 
pleacă toate problemele. Se 
insistă pe călcâie, pentru 
că acolo apar cele mai mul-
te probleme. Imediat după 
exfoliere, se aplică o cremă 
sau o loţiune reparatoare cu 
care se masează picioarele, 
începând de la degete până 
la glezne.   

Nu trebuie uitate unghiile, 
care trebuie să fie tăiate, pili-
te şi date cu o bază sau un lac. 
Dar nu numai partea de jos a 
picioarelor este importantă: 
epilarea face minuni pentru 
frumuseţea părţii superioare 
a corpului unei femei. Se re-
comandă aici fie un salon de 
cosmetică, fie un aparat epi-
lator, fie o cremă depilatoare 
din comerţ. Mare atenţie însă! 
Cele mai vulnerabile zone ale 
picioarelor sunt genunchii, 
zona din spatele genunchilor 
şi gleznele.  

„Eu spun că femeia bănă-
ţeancă ştie să se îngrijească 
şi pune foarte mare accent 
pe frumuseţea picioarelor. 
Noi, la salon, avem cam 14 
cliente pe zi, care vin îşi fac 
şi manichiură, şi pedichiură. 
O pedichiură foarte frumoa-

să poate fi completată şi de 
un mic tatuaj. Contează igi-
ena, pedichiură şi apoi în-
frumuseţarea. Ne vom des-
chide şi un centru spa, unde 
vom face şi pedichiură spa, 
cu creme, uleiuri şi masaje”, 
spune Evelyn Gavojdian, ad-
ministrator salon de cosme-
tică. În timp ce o pedichiură 
completă, cu unghii date cu 

gel costă 80 de lei, pentru o 
pedichiură spa timişorence-
le vor trebui să scoată din 
buzunar aproape dublu. 

exerciţiile fac minuni 
Acestea sunt considerate 

indispensabile pentru nişte 
picioare superbe. Exerciţii-
le fizice tonifică muşchii şi 
dau un aspect sănătos mem-

brelor inferioare şi de multe 
ori îndepărtează şi celulita. 
Cel mai greu este la mobi-
lizare, însă odată puse în 
mişcare, picioarele trebuie 
mişcate cât mai mult. Plim-
bările cu rolele, cu bicicleta 
sau pe jos ori coborâtul scă-
rilor sunt perfecte. Dar cu 
grijă! Aspectul neplăcut al 
picioarelor poate fi dat şi de 

o circulaţie proastă, fie din 
cauza unei probleme medi-
cale care necesită investiga-
ţii, fie din cauza unei poziţii 
incorecte pe timpul zilei. 
Pentru cei care stau mult 
în picioare, specialiştii re-
comandă câteva minute cu 
picioarele ridicate, fie spriji-
nite de o pernă, fie sprijine 
de perete, în pat.

10 interViu

liliana iedu
liliana.iedu@opiniatimisoarei.ro

Se vorbeşte că cei din condu-
cerea PDL Timiş şi a judeţului 
nu mai au aceeaşi susţinere 
la nivel naţional, după cel mai 
recent congres al partidului. 
Cum comentaţi?

Nu, nu se pune proble-
ma în felul acesta pentru că 
domnul Ostaficiuc este un 
politician foarte valoros, el a 
fost ales preşedinte al orga-
nizaţiei acum caţiva ani şi a 
avut performanţe electorale 
notabile la nivelul judeţului. 
Timişul este printre prime-
le judeţe ca scor electoral, 
iar acest lucru nu poate fi 
ignorat. Niciun partid nu îşi 
permite să marginalizeze o 
organizaţie sau un lider care 
face performanţă şi în admi-
nistraţie şi în politică, nu se 
pune problema. Cred ca pre-
zenţa unor miniştrii la Valea 
lui Liman, la invitaţia organi-
zaţiei Timiş, demonstrează 
sprijinul de care se bucură 
această organizaţie.

În ce masură rezultatele ale-
gerilor din judeţele Neamţ şi 
Maramureş sunt o previziune 
asupra ceea ce se va întâmpla 
la alegerile din 2012?

În mare măsură pentru că 
ele demonstrează un lucru 
foarte simplu: în momentul 
acesta, după părerea mea, 
USL nu se mai luptă cu PDL, 
ci se luptă cu statistica, iar cu 
statistica este greu să te lupţi. 
Regulile statisticii sunt foarte 
rigide şi clare. Să iei 45% într-
un colegiu care este cel mai 
favorabil pentru tine, n-ai 
cum să iei 50% la nivel naţi-
onal. E o regulă de statistică 
simplă unde media este mai 
mică decât maximul, pentru 
că maximul este undeva la 
45%, atât au avut, repet, în cel 
mai favorabil judeţ, atunci 
scorul va fi, pe vot popular 
la asta mă refer, de 37-38%. 
Sigur, depinde de cum vor fi 
alegerile pentru că dacă va 
fi uninominal într-un singur 
tur, aşa cum ne aşteptăm noi, 
atunci sigur că va fi o diferen-
ţă între votul popular şi nu-
mărul de senatori şi deputaţi. 
E cert că USL-ul are o ambiţie 
care nu poate fi realizată de 
50%. Este un obiectiv nere-
alist pe care şi l-au asumat 
şi pe care se bazează toată 
construcţia. Construcţia se va 
surpa în momentul în care 
din ce în ce mai mulţi acti-
vişti PSD şi PNL vor realiza că 
obiectivul este greu de atins.

Scârţâie deja, pe ici pe colo 
USL-ul?

Da, este o construcţie fă-
cută în pripă. Între PSD şi 
PNL este o colaborare mai ve-
che, dar totuşi vin din lumi 
diferite partidele astea două 
şi activiştii lor şi nu cred că 
există o şansă ca ei să mear-
gă împreună la alegeri. O 
alianţă preelectorală de ge-
nul acesta va fi întotdeauna 
zdruncinată de conflicte,  de 
neînţelegeri. Ei nici măcar 
nu se luptă pentru putere, ci 
sunt, pur şi simplu, o contra-

dicţie între principii şi valori 
în care unii şi alţii cred.

Presupunând că vor lua, 
totuşi, cei 50+1 la sută, cre-
deţi că preşedintele Traian 
Băsescu va nominaliza un 
premier USL?

Traian Băsescu nu are ni-
cio obligaţie să nominalizeze 
un premier de la o alianţă 
care ar obţine 50% plus 1. Are 
obligaţia aceasta în cazul în 
care un partid ar obţine 50 la 
sută plus 1. Deci articolul 103 
din Constituţie e foarte clar 
în privinţa asta. În condiţia în 
care preşedintele nu mai or-
ganizează niciun fel de con-
sultări, în condiţia în care un 
partid nu o alianţă ia 50+1% 
şi sigur, în urma discuţiei cu 
acel partid poate nominaliza 
un premier, dar dacă celor 
de la PSD nu le mai convine 
articolul 103, au libertatea 
să îl modifice. Discutăm 
despre revizuirea Constitu-
ţiei. Dacă PSD şi PNL găsesc 
o majoritate de două treimi 
pot modifica multe articole 
din Constituţie şi nu ar fi rău 
dacă ar ţine cont de rezulta-
tul votului de la referendum, 
cu reducerea numărului de 
parlamentari şi Parlament 
unicameral, dacă tot îşi pun 
în gând să modifice vreun ar-
ticol din Constituţie.

Vorbind de alegeri, sunt 
discuţii tot mai dese despre 
comasarea alegerilor…

Da, cred că este o idee 
bună. Nu aş pune ca principal 
argument reducerea cheltuie-
lilor, dar e şi acesta un argu-
ment pentru că în vremuri 
de criză începi să mai reduci 

din costuri. Cred că principa-
lul argument pentru care ar 
trebui comasate localele cu 
parlamentarele e că trebuie 
mai mult timp pentru a fi 
pregătită reorganizarea te-
ritorială. Dacă alegerile ar fi 
în iunie, iar reorganizarea ar 
începe acum, în septembrie-
octombrie, probabil că nu ar fi 
suficient timp, e o perioadă de 
tranziţie să muţi funcţionari 
de colo-colo, să stabileşti de-
signul instituţional al fiecărei 
regiuni şi atunci probabil că 
am câştiga încă vreo 5 luni im-
portante pentru a definitiva 
proiectul regionalizării. Regi-
onalizarea este clar că trebuie 
făcută până la alegerile locale, 
indiferent că vor fi în iunie 
sau noiembrie, dar e mai bine 
să fie în noiembrie pentru ca 
regiunile, ca să fie funcţiona-
le, trebuie să aibă conduceri 
legitime, deci trebuie să treacă 
prin alegeri. Am văzut că exis-
tă, aşa, un consens, chiar şi 
PSD-ul este de acord cu aceas-
tă comasare a alegerilor în no-
iembrie 2012. Singurii care se 
opun sunt cei de la PNL şi este 
firesc să se opună pentru că jo-
cul pe care l-au făcut de atâţia 
ani de zile, la două capete, nu 
o să mai meargă în cazul în 
care se comasează alegerile. Ei 
speră ca alegerile locale să fie 
în iunie ca să testeze USL-ul, 
să vadă dacă e viabilă alianţa 
şi în cazul în care nu e viabilă 
vor să trădeze şi să vină înspre 
PDL. Vorbim de alegerile loca-
le şi parlamentare. Numai că 
dacă se vor comasa alegerile 
nu vor avea şansa să îşi alea-
gă ei partenerul preelectoral. 
Aşadar, liberalii trebuie să se 
hotărască în orb, fără un test 

electoral. De fapt au avut un 
test duminica trecută, dacă 
nu le este suficient, asta e. Ei 
se bazează pe acest test in-
termediar pentru alegerile 
locale. Normal, nici PSD-ul nu 
le va da şansa să facă testul şi 
atunci va fi o majoritate parla-
mentară care va fi de acord cu 
comasarea alegerilor.

În privinţa regionalizării. În 
Timiş, USL a cerut organiza-
rea unui referendum pentru 
desfiinţarea judeţului. La fel 
s-a întâmplat şi în alte judeţe 
ale ţării. Cum comentaţi?

Este o demagogie a lor să 
facă referendumuri să îi în-
trebe pe oameni dacă vor să 
desfiinţeze judeţe. Ideea nu 
este de a desfiinţa judeţele. 
Ideea principală a regionali-
zării este să descentralizezi 
puterea, să dai putere comu-
nităţilor locale şi să creezi 
rehiuni sau nişte judeţe de 
dimensiuni mai mari care să 
permita absorbţia fondurilor, 
care să permită dezvoltarea 
pe teritoriu mai mare. Aceas-
ta este ideea regionalizării, nu 
desfiinţarea actualelor judeţe. 
Actuala construcţie cu 42 de 
judeţe nu permite dezvolta-
rea României. Cu 42 de jude-
ţe, România este condamnată 
la subdezvoltare pentru mulţi 
ani de acum încolo.

Suntem la Şcoala politică a 
tinerilor democrat-liberali 
de la Valea lui Liman. Ce 
modele trebuie să adopte 
tinerii care intră în politică. 
Daţi-ne un exemplu, dar să 
nu fie Traian Băsescu.

Eu nu sunt adeptul modele-
lor în politică. Desigur, fiecare 

poate să placă un politician, un 
tip de discurs sau altul. Cred 
în tinerii care au propriile lor 
proiecte şi care sunt creativi şi 
inventează ei un politician de 
care oamenii au nevoie, în care 
românii să creadă.

Au tinerii din PDL propriile 
lor proiecte?

Au! Am mai spus asta, eu 
am fost şi anul trecut la Valea 
lui Liman, la prima ediţie a 
acestei Şcoli de vară. La două 
săptămâni după ce am venit 
de la Liman am scris celebra 
„Albă ca Zăpada“. Ea a fost 
inspirată de contactul pe care 
l-am avut cu tinerii de aici. 
Mi-am dat seama că în PDL şi 
probabil şi în celelalte partide 
există nişte energii, suficient 
folosite. Aşa mi-a venit ideea cu 
Albă ca Zăpada. Am simţit că 
există un suflu nou, o societate 
care vrea altceva şi care poate 
construi altceva. E bine să spun 
asta pentru posteritate: Albă ca 
Zăpada a avut legătură şi cu 
Şcoala de la Valea lui Liman.

Ca ministru al Muncii, cre-
deţi că majorarea TVA-ului 
a fost o măsură care a ajutat 
România?

Nu a ajutat. A fost o greşea-
lă sigur, justificată de context. 
În momentul în care s-a luat 
decizia majorării TVA-ului, 
Curtea Constituţională res-
pinsese cealaltă măsură legată 
de reducerea pensiilor cu 15% 
şi Guvernul trebuia să decidă 
foarte repede o măsură alter-
nativă luată sub presiunile de 
pe plan internaţional. A fost o 
măsură luată sub presiunea 
timpului şi cred că nu a fost 
vina premierului pentru că nu 

a fost o decizie pe care a luat-o 
premierul, este decizia parti-
dului. Cei din PDL s-au speri-
at puţin de ideea de a reduce 
pensiile, au preferat majora-
rea TVA-ului, dar această mă-
sură nu a ajutat la creşterea 
economică. Economia a cres-
cut mai lent tocmai din cauza 
acestor măsuri.

Când vor reveni pensiile la 
nivelul anterior tăierilor?

Nu cred că vor reveni în 
curând. Pensiile au îngheţa-
te în 2011 şi dacă lucrurile 
merg bine şi încasările la 
buget vor fi aşa cum ne aş-
teptăm, ceea ce evaluarea 
nu se poate face decât după 
trimestrul trei, după ce vom 
vedea ce s-a întâmplat în tri-
mestrul trei, atunci e posibilă 
o indexare cu rata inflaţiei şi 
cu creşterea venitului salari-
al, dar nu, niciun politician, 
în momentul acesta nu poate 
promite aşa ceva.

Despre salariile bugetarilor 
ce ne puteţi spune?

La fel şi salariile bugetari-
lor. Se pot recupera 15% opriţi 
în 2010 cu condiţia să se dove-
dească faptul că încasările la 
buget au crescut şi creşterea 
economică pentru anul aces-
ta este sustenabilă. Noul val 
de criză nu ne mai permite să 
fim optimişti, ci, mai degrabă 
ne îndeamnă să fim prudenţi, 
ceea ce vom face în anii care 
vin. E o mare provocare, nu 
numai pentru România, ci în 
toate ţările lumii, ceea ce se în-
tâmplă acum pe pieţele finan-
ciare, sistemul, în ansamblu, 
se zguduie. 

Recent, în Spania s-au luat 
anumite măsuri care îi afec-
tează pe românii care sunt 
plecaţi la muncă în această 
ţară. Cum îi poate ajuta Mi-
nisterul Muncii pe aceştia?

Facem tot ce putem să 
facem şi ce am făcut şi până 
acum şi anume să îi prote-
jăm pe români de abuzuri. 
Este evident că fiecare ţară îşi 
poate face singură politicile 
în legătură cu forţa de mun-
că imigrantă şi Spania este 
într-o situaţie, într-adevăr, 
dificilă. Nu cred, însă, că mă-
sura care au luat-o îi ajută să 
reducă şomajul. Cred că mai 
degrabă Spania are probleme 
cu reducerea cheltuielilor. Ei 
nu şi-au făcut temele la timp, 
aşa cum am făcut-o noi şi in-
ventează, uneori măsuri care 
nu au efectul scontat. Noi, 
ceea ce putem face este ca 
măsurile să se aplice aşa cum 
au spus ei că se aplică, adică 
doar celor care vin de acum 
înainte să vină să muncească 
în Spania. Si oricum, nu sunt 
nişte măsuri care să nu aibă 
o logică politică şi economică. 
Şi noi, în România, ne luptăm 
cu munca la negru. Ceea ce 
spun spaniolii este că cei care 
vor să lucreze trebuie să aibă 
un contract în Spania, cei 
care vin de acum încolo şi să 
obţină un permis de muncă.

După ce am venit de la 
Liman am scris celebra 
„Albă ca Zăpada“

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

sănătate & frumuseŢe

PUBLICITATE

Trucuri pentru picioare frumoase
n Cremele, epilatul şi pedichiura obligatorii pentru înfrumuseţarea membrelor inferioare

Picioarele frumoase se întreţin cu multă muncă

Eu spun că femeia 
bănăţeancă ştie să se 
îngrijească şi pune 
foarte mare accent 
pe frumuseţea pi-
cioarelor. Contează 
igiena, pedichiura şi 
apoi înfrumuseţarea. 

eVeLyN gAVojDiAN
administrator salon de cosmetică

Este de profesie sociolog şi politolog, care deţine în prezent funcţia de ministru al Muncii şi 
Protecţiei Sociale în Guvernul Emil Boc. Anterior a fost consilier prezidenţial la Departamen-
tul Planificare şi Analiză Politică al Administraţiei Prezidenţiale.

SeBASTiAN  
LăZăRoiu  
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Unul dintre principalii 
factori de decizie atunci 
când cumpăraţi o casă într-
una din zonele rezidenţiale 
ale Timişoarei este aceea ca 
acea locuinţă să fie într-o 
zonă cât de cât sigură, şi 
nimeni să nu atenteze la 
siguranţa dumneavoastră. 
Dar cum s-a dovedit ştiin-
ţific că nicio zonă nu este 
ferită complet de hoţi, e 
bine să vă luaţi toate măsu-
rile de siguranţă pentru ca 
locuinţa să nu fie prădată. 
Şi cum altfel decât achizi-
ţionând un sistem anti furt 
fie cu camere de suprave-
ghere, fie un sistem cu sen-
zori de mişcare dotaţi cu 
raze infraroşii. Marian Co-
paci, managerul unei firme 
care se ocupă cu sisteme de 
securitate spune că înainte 
de a vă achiziţiona un ast-
fel de sistem este nevoie 
de un studiu de securitate, 
efectuat gratuit de firme-
le de profil. “Aţi văzut şi 
dumneavoastră că acum 
se poartă şapca pe faţă la o 
spargere, deci un sistem de 
monitarizare video poate 
nu mai este bune. De aia e 
nevoie de studiu. Un astfel 
de studiu presupune ca noi 

să vedem exact ce trebuie 
monitorizat video şi unde 
trebuie puşi senzorii şi mai 
ales de care sistem de secu-
ritate e nevoie: video sau 
cu senzori. Clientul nu-şi 
dă seama exact de ce are 
nevoie. Senzorii pot înce-
pe să urle aiurea dacă sunt 
câini sau pisici ân zonă, 
aşa că nu e chiar simplu 
să-ţi instalezi un astfel de 
sistem. Există şi oameni ca-
re-şi instalează de exemplu 
sistem de alarmă, dar care 
nu-l activează. Un sistem 
de alarmare nu trebuie fo-
losit doar o singură dată 
pe an când pleci în conce-
diu, ci zilnic, ori de câte ori 
părăseşti locuinţa”, spune 
Copaci. Managerul firmei 
de securitate este de păre-
re că din păcate proiectele 
de securitate sunt făcute 
după ureche, şi că lumea 
preferă sistemele de locu-
inţe foarte ieftine, însă nu 
sigure. „Un sistem eficient 
de apartament nu costă 
enorm. Undeva la 1500 
Ron. Distanţele sunt scur-
te, folosim 4-5 senzori, o 
sirenă şi e rezolvată proble-
mă. Asta pentru efracţie. 
Pentru un sistem video cu 
4-5 camere costă cam unde-
va la 2800 de Ron. Pentru o 
casă de 300 mp doar siste-
mul de alarmă costă 3000 
Ron. Din experienţă ne-am 

dat seama că e nevoie şi de 
un sistem video de 4-8-16 
camere pentru suprave-
ghere”.

sistemul de  
supraveghere te scapă 
chiar şi de inundaţii

Sistem de supraveghere 
nu te scapă doar de hoţi. 
Chiar cel care se ocupă de 

montarea acestor sisteme 
a păţit-o pe pielea sa. Ma-
rian Copaci recunoaşte că 
sistemul de supraveghere 
l-a salvat de o inundaţie. 
„Eu am un sistem care se 
poate urmări chiar şi de pe 
telefonul mobil. Am fost 
plecat în concediu şi mai 
intram din când în când pe 
telefon să văd ce se întâm-

plă acasă. Am văzut o inun-
daţie în curte şi atunci am 
sunat pe cineva şi a oprit 
robinetul”, spune mana-
gerul firmei de sisteme de 
securitate. 

Tendinţa proprietarilor 
de imobile din cartierele 
mărginaşe ale Timişoarei 
de a-şi proteja casele cu 
sisteme de alarmă cât mai 

sofisticate, care să fie co-
nectate, eventual, şi la dis-
pecerate de supraveghere 
non-stop, ne-a fost confir-
mată de Mihai Roşu, care 
deţine o vilă în Dumbrăvi-
ţa. „Am fost plecat o peri-
oadă în Italia, la lucru, iar 
la revenirea acasă, într-o 
noapte, am văzut un indi-
vid care cotrobăia printr-o 
casă neterminată de peste 
drum. Nu am mai stat pe 
gânduri şi, a doua zi, am 
sunat la o firmă care se 
ocupă cu montarea de sis-
teme de alarmă. Acum sunt 
liniştit! M-a costat aproape 
500 de euro, dar am un sis-
tem performant, cu 13 sen-
zori de mişcare dotaţi cu 
raze infraroşii, pentru a fi 
eficienţi pe timp de noap-
te. Nu am optat şi pentru 
monitorizarea non-stop 
prin dispecerat din cauză 
că noi, eu şi soţia mea, tot 
plecăm şi revenim în ţară 
şi ar fi trebuit să lăsam 
cheile de la casă la firma 
de monitorizare. E sufici-
ent că, în cazul apariţiei 
hoţilor, sirena sună foarte 
tare, dând alarma la vecini 
sau la trecatori”, ne-a de-
clarat Mihai Roşu. Băieţii 
care i-au instalat alarma au 
lucrat aproape două ore şi, 
pentru ca protecţia să nu 
fie întreruptă în cazul unei 
pene de curent, au montat 
şi o sursă de alimentare 
alternativă. „Nu e mare 
lucru, e vorba despre o ba-
terie de tractor nouă, care 
furnizează curent suficient 
pentru funcţionarea siste-
mului de alarmă”, mai spu-
ne proprietarul imobilului 
din Dumbrăviţa.

ComunitateComunitate12 

n Siguranţa locuinţei costă până în 3.000 de lei

Când plecaţi de acasă nu uitaţi să activaţi alarma
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Vrei ca hoţii să-ţi ocolească casa? 
Cumpără-ţi un sistem de alarmă!

Un sistem de alarma-
re nu trebuie folosit 
doar o singură dată 
pe an când pleci în 
concediu, ci zilnic, ori 
de câte ori părăseşti 
locuinţa. 

maRian copaci 
manager sisteme de securitate

Roxana deaconeScu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

A venit vremea roadelor 
de iarnă. Gospodinele din 
Timişoara golesc pieţele ca 
să-şi adune provizii şi să-şi 
umple cămările cu bulion, 
conserve ori murături. Spre 
deosebire de alţi ani, când 
nu se concepea ca vara 
câteva zile să fie dedicate 
fierberii roşiilor şi trans-
formării lor în bulion sau 
pregătirii legumelor pentru 
borcane, în acest an, foarte 
multe timişorence cumpără 
produsele de care au nevoie 
direct din piaţă, făcut chiar 
de vânzătorii care merg 
pe principiul „nimic nu se 
pierde, totul se transfor-
mă”.  

bulion de la pieţari  
pentru restaurante

În Piaţa 700 din Timişoa-
ra, Ionel Micota a început 
să vândă bulion chiar şi re-
staurantelor. Nu mai stă pe 
gânduri cu roşiile care se 
veştejesc şi se învechesc şi 
le transformă direct în bu-
lion. Împreună cu soţia, îşi 
rezervă câte o zi pe săptă-
mână în care să facă sucul 
de roşii nelipsit din bucătă-
riile gospodinelor.  

„Le adun pe cele care nu 
mai sunt bune de vândut 
şi împreună cu soţia le fac 
bulion. Eu le tai şi le mă-
runţesc, ea le fierbe. Dacă 
ne apucăm pe la ora 3 du-
pă-masă, până seară termi-
năm 50 de kilograme. Vin 
şi cumpără, mai mult câte 
o sticlă-două, le beau, le gă-
tesc şi apoi vin şi iau altele. 
Acum am o comandă şi pen-
tru un restaurant, de 40 de 
litri. Pregătesc şi zacuscă, 
tocană, ardei iuţi şi mură-
turi sau gemuri şi compo-
turi. Mai bine 5 lei sticla de 
jumătate de bulion decât 
1 leu kilogramul de roşii”, 
povesteşte vânzătorul, care 
are locul lui în piaţă de 20 
de ani. Spre deosebire de 
alţi ani, completează Ionel 
Micota, tot mai mulţi timi-
şoreni vin să cumpere bu-
lion, murături, ardei iuţi, 
zacuscă, ghiveci sau tocană 
făcute gata din piaţă.  

se strică legumele
La fel spune şi un alt 

comerciant, care ne-a măr-
turisit că adevăratul motiv 
pentru care vinde direct la 
borcan este acela că i se stri-
că legumele. „Facem mai 
mult că se strică marfa pe 
tarabe, nu că ne place nouă 

sau că se vinde mai repede. 
Bulionul merge mai mult 
iarna, avem cam aceleaşi 
preţuri. Ce să fac cu ele, că 
se strică, nu pot să le ţin, se 
stafidesc!”, exclamă Costel 
Chiper. Câteva tarabe mai 
încolo, o altă vânzătoare 
ne-a mărturisit că bulionul 
pe care îl vinde este făcut 
de mama ei, dar numai la 
comandă. „Clientul vine şi 
spune că vrea 10, 15 sau 20 
de litri şi mama îl face, iar 
apoi îl sună şi vine după el. 
Ţinem şi în piaţă câteva sti-
cle, să vadă ce avem”, spune 
Rahela Vereş.

Foarte multe timişoren-
ce respectă totuşi tradiţia 
şi îşi fac în casă bulionul. 
Dar există şi excepţii. Ni-
coleta Arteg recunoaşte că 
nu e prea mare gospodină 
şi că ori ia bulion, murături 
şi conserve de la soacra ei, 
ori le cumpără din piaţă. 
„Nu prea fac eu. Face soa-
cră-mea. Eu iau din piaţă 
mai mult, direct bulion, nu 
mă mai complic cu roşiile. 
Preţurile sunt bune”, spune 
femeia.  

Andreea Pibişon apelea-
ză şi ea la rude când vine 
vorba de astfel de produse. 
„Acum nu cumpăr, că nu 
prea folosesc vara. Iarna îl 

iau făcut gata de la mama, 
sau mai mult din supermar-
keturi, pentru că în piaţă e 
prea scump”, a povestit An-
dreea.

O altă timişoreancă spu-
ne că nu are timp să se 
ocupe de astfel de detalii 
şi mai bine le ia din piaţă, 
doar când are nevoie. „Eu 
vin şi iau câte două - trei 
sticle când îmi trebuie, nu 
mă complic eu să fac. Nici 
nu am loc în cămară unde 
să le ţin. Sunt mai bune fă-
cute de alţii”, mărturiseşte 
femeia. 

Când vine vorba de con-
serve, unele gospodine nu 
prea au încredere în pieţari, 
aşa că îşi pregătesc singure 
proviziile de iarnă. Maria-
na Zamela este una dintre 
ele. Ea nu a cumpărat nici-
odată bulion sau murături, 
pentru simplul fapt că „nu 
ştii niciodată ce pune omul 
acolo că să îşi vândă marfa”.  

La un simplu calcul, în 
cazul în care 1 kg din fiecare 
legumă costă un leu, la care 
se adaugă şi condimentele, 
un borcan de zacuscă făcut 
acasă ar costa cam 4 lei, nu 
8 lei, cu cât îl vând pieţarii.

Bulion şi zacuscă făcute acasă 
sau cumpărate din piaţă?
n Conservele, bulionul şi murăturile pentru iarnă se pot cumpăra direct din pieţe

foarte mulţi timişoreni cumpără conservele, bulionul şi murăturile gata făcute  din piaţă

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Pregătesc şi zacuscă, 
tocană, ardei iuţi şi 
murături sau gemuri 
şi compoturi. Mai 
bine 5 lei sticla de 
jumătate de bulion 
decât 1 leu kilogra-
mul de roşii. 

ionel micota
vânzător Piaţa 700

Clientul vine şi spu-
ne că vrea 10, 15 sau 
20 de litri de bulion 
şi îl facem, iar apoi 
vine după el. Ţinem 
şi în piaţă câteva 
sticle, să vadă ce 
avem. 

RAheLA VeReş 
vânzător Piaţa 700

Acum nu cumpăr, 
că nu prea folo-
sesc vara. Iarna îl 
iau făcut gata de la 
mama, sau mai mult 
din supermarketuri, 
pentru că în piaţă e 
prea scump. 

ANDReeA PiBişoN
cumpărător

pRoduS   PReţ

Un litru de bulion   8-10 lei
Un borcan de zacuscă sau de tocană 7-9 lei
Un borcan de ardei iute  5-7 lei
Un kg de castravete  8 lei
Un borcan de gem   5-9 lei

Cât te Costă Cămara de toamnă

pRoduS PReţ

1 kg de vinete 1 leu
1 kg de roşii 1-2 lei
1 kg de ceapă 1 leu
1 kg de castraveţi 2 lei
1 kg de ardei 1,5 lei

Cât Costă legUmele

 
Nu spuneţi nimănui că ţineţi bani în casă!

Pentru prevenirea furturi-
lor din locuinţe, reprezen-
tanţii Inspectoratului de 
Poliţie al Judeţului Timiş 
le recomandă cetăţe-
nilor ca în cazul în care 
nu-şi permit un sistem de 
supraveghere ar trebui ca 
atunci când sunt plecaţi 
la lucru „să-şi protejeze 
ferestrele cu grilaje meta-
lice, să nu divulge oricui 
date despre programul 
lor, să nu păstreze în casă 
sume importante de bani 
şi, mai ales, să nu facă pu-
blic faptul că în casă deţin 
sume mari de bani sau 
alte valori, să folosească 
încuietori cât mai solide, 
atât pe verticală, cât şi pe 
orizontală, să nu invite 
persoane necunoscute în 
casă. În cazul în care pierd 

cheile, să ia măsuri urgente 
de schimbare a sistemelor 
de închidere/asigurare a 
locuinţei, să lase o lumină 
aprinsă sau un aparat de 
radio în funcţiune, atunci 
când părăsesc locuinţa pe 
timpul nopţii, iar, dacă au 
posibilitatea, să insta-
leze sisteme de alarmă 

antiefracţie conectate la 
dispeceratul unei firme de 
specialitate. Poliţia efectu-
ează activităţi de patrula-
re, cu preponderenţă pe 
timp de noapte, în zonele 
cu risc criminogen ridicat 
şi în funcţie de personalul 
disponibil”, spun reprezen-
tanţii IPJ Timiş.
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filme party

www.fortaViola.rotimp liber

Acum trei sute de ani ţarul 
Petru cel Mare, fondatorul 
Rusiei moderne şi al imperiu-
lui care avea să ne dea atât 
de mult de furcă, le-a tras o 
mamă de bătaie suedezilor 
la Poltava bătaie care i-a 
scos pe aceştia din urmă din 
clasamentul ţărilor puternice 
ale Europei. Cu alte cuvinte 
i-a retrogradat în liga a doua 
dacă nu chiar în a treia. De 
atunci a rămas expresia: 
„ca un suedez la Poltava” 
adică total neputincios. Peste 
timp nişte băieţi cu ghete de 
fotbal în picioare din aceiaşi 
localitate din centrul Ucrainei 
de astăzi i-au umilit pe dina-
movşti în playoff – ul Europa 
League. Pentru a nu ştiu 
câta oară Dinamo părăseşte 
ruşinos Europa.
Chestia asta nu mi-ar fi 
dat atît de mult de gândit, 
pentru că dinamoviştii,cum 
spuneam, nu sunt la prima 
ispravă de acest gen,dacă 
un alt eveniment nu ar fi 
bulversat mass media româ-
nească timp de cîteva zile. 
Aţi ghicit ! Este vorba de “fa-
buloasa” nuntă a unuia din 
şefii câinilor, Cristi Borcea. 
Că jurnaliştii dâmboviţeni 
au exagerat evenimentul 
nu este surprinzător. De 
dimineaţă până seara, la 
televizor, pe mai toate pos-
turile, specialişti în torturi, 
sarmale, dans, frizuri şi 
altele şi-au dat cu presupu-
sul vizavi de memorabilul 
eveniment. Ştirile sportive 
începeau şi se terminau cu 
imagini de la nunta unde 
naş a fost nimeni altul decât 
patronul rivalilor de moarte 
ai câinilor, Gigi Becali. Aces-
ta din urmă a dovedit că se 
pricepe nu numai la fotbal ci 
şi la dans şi cântat. El a fost 
sufletul petrecerii.
Ce legătură au toate astea cu 
evoluţia penibilă a dinamovi-
ştilor în ultimele două partide 
la nivel european? Păi are! E 
o chestiune de mentalitate. 
Grandomania şi kitsch-ul, 
lipsa bunului simţ au fost 
caracteristicile de bază ale 
acestui eveniment petrecut 
în jurul unei persoane care 
ar trebui, cel puţin teoretic, 
să fie responsabilă de soarta 
clubului din Ştefan cel Mare. 
Aşa conducători aşa echipă ! 
Nu sunt fanul lui Dinamo dar 
mă gândesc cu compasiune 
la suporterii acestei echipe 
care au cât de cât o factură 
intelectuală. Ce blestem! 
În rest ar trebui să stăm 
liniştiţi. Campionatul şi-a 
revenit. Poziţiile pe podium 
sunt ocupate de cine trebu-
ie: Dinamo, Rapid şi Steaua. 
Au dispărut veneticii ăia care 
încurcau treburile. Ce să 
caute la masă Poli, Craiova 
şi alţii care nu au fost nici 
măcar invitaţi la nuntă.

Poltava

Viorel  
Screciu

opinie

15 

CIneMa CITy 
Miezul nopţii în Paris: 13:40, 
15:50, 18:00, 20:00, 22:00     

Ştrumpfii: 13:50 (ro), 16:00, 
18:10, 20:20  

Cowboys & extratereştri: 
14:10, 16:30, 19:00  

Şefi de coşmar: 14:10, 16:10, 
18:10, 20:10, 22:10    

Destinaţie finală 5: 14:40, 
16:40, 18:40, 20:40, 22:40  

Maşini 2: 14:40 

Planeta Maimuţelor: Invazia - 
14:50, 17:10, 21:30   

Conan 3D: 16:50, 19:10  

omu’ de la zoo: 19:20 

Prietenie cu folos: 21:20 

noapte de groază: 21:30, 
22:30 

JoI, 1 SePTeMbrIe
Daos Club: Groove Salad
Pantheon: Latin Fever Party
lemon Club: Concert Zvezda Granda Darko Filipovic
Play lounge & Club: Hey After The Ride
art Club 700: Tematik Party

VInerI 2 SePTeMbrIe
river Deck: Concert Persona
Pantheon : Andrea T. Mendoza
no name: Karaoke in aer liber
Daos Club: Lo-Fly Party
Play: Friday Night Hip Hop with DJ Tha Vi
life!Pub: Super Karaoke Party

SâMbăTă 3 SePTeMbrIe
river Deck: Concert Julius Papp
Club no name: UK Terrace Party
Daos: Concert Nocturn & Kultika
life!Pub: Retro Party
Dublin express Pub: Saturday Night Fever
Club art 700: Saturday Night Madness
Jaxx Pub: Tequila Party

DuMInICă 4 SePTeMbrIe
life!Pub: Relax Music
art Club 700: Retro Fever
Van graph K’fe: Babilonia

spectacole
filarmonica banatul: duminică, 4 septembrie, ora 19, 
Fraternité de Hans Werner Henze, Simfonia Hölderlin 
de Peter Ruzicka şi Simfonia a V-a în re major de George 
Enescu. Partea de tenor va fi susţinută de Marius Vlad 
Budoiu. Îşi va da concursul  corul Filarmonicii din Arad, 
pregătit de Robert Daniel Rădoiaş.

filarmonica banatul: Duminică, 4 septembrie 2011, 
ora 19:00. Concert vocal simfonic orchestra Filarmonicii 
Banatul, corul Filarmonicii din Arad. Dirijor Peter Ruzicka, 
dirijor Robert Daniel Rădoiaş.  

filarmonica banatul: luni, 5 septembrie 2011, ora 19:00. 
Concert vocal simfonic orchestra Filarmonicii Banatul, 
corul Filarmonicii din Arad. Dirijor Peter Ruzicka, dirijor 
Robert Daniel Rădoiaş.

DAN Duţu
dan.dutu@opiniatimisoarei.ro

Ultima întâlnire între 
Poli şi Scorniceşti a avut loc 
în august 1989. După aceea, 
în pauza de iarnă a acelui 
sezon echipa era desfiinţată 
la presiunile autorităţilor. 
La fel se întâmpla şi cu Vic-
toria Bucureşti. Ca o ironie 
a sorţii, cu un sezon înainte, 
1988-1989, Poli promova în 
Divizia A, iar FC Olt termina 
pe locul 8. Suporterii de vâr-
stă mijlocie îşi aduc aminte 
în mod sigur acel 18-0 îm-
potriva Electrodului Slatina, 
scor absolut necesar pentru 
ca oltenii să promoveze în 
divizia B, cu un sezon îna-
inte de accederea printre 
primele 18 echipe ale ţării. 
Actuala FC Olt e rezultatul 
fuziunii dintre CSM Slatina, 
divizionară B şi FC Piatra 
Olt, ce activa în eşalonul 
al treilea, ambele formând 
echipa din seria B2. Meciu-
rile şi le dispută la Piatra 
Olt pentru că pe terenul din 
Slatina evoluează echipa din 
liga a doua, ALRO. Acum, 
din vechea echipă a lui Cea-
uşescu nu a mai rămas decât 
numele căci echipa se zbate 
în ligile inferioare.

rememorând  
acele vremuri

Trebuie spus ca Ceauşes-
cu n-a fost niciodată pe „Vi-
itorul”. În ciuda legendelor 
despre ordinele venite din 
partea lui pentru echipa din 
Scorniceşti, Ion Preda, fost 
membru în conducerea clu-
bului, infirmă totul, anun-
ţând că fostul dictator n-a 
călcat în viaţa lui pe acolo. 
„Nu terminaserăm stadio-
nul în 1986, când Ceauşes-
cu a trecut cu preşedintele 
Bulgariei, Todor Jivkov, cu 
un elicopter deasupra Scor-
niceştiului şi pentru a nu ne 
face de râs l-am acoperit cu 
plăci de rigips. De sus aveai 
impresia că e suprafaţa pla-
nă, nici nu l-au observat. Ni-
ciodată n-a venit pe stadion, 
nu-l interesa echipa, iar pe 
la Scorniceşti trecea foar-
te rar”, a mai spus „Moro”. 
De asemenea jumătate din 
echipa naţională a trecut pe 
la Scorniceşti. FC Olt Scor-
niceşti s-a numit înainte 
de anii ’80 „Viitorul”, ca 
şi stadionul, terminat în 
1987, iar de-a lungul ani-
lor aici au fost legitimaţi 
fotbalişti emblematici 
precum Bumbescu, Dan 
Petrescu, Ilie Dumitrescu, 

Victor  Piţurcă, Ilie Balaci, 
Donose, Zoltan Crişan sau 
Dorinel Munteanu. „La 
Campionatul Mondial din 
Italia 1990, jumătate din 
echipa naţională trecuse 
pe la Scorniceşti. Deci, am 
avut o echipă puternică, la 
care se dădeau prime foarte 
mari, nu cum spun toţi că 
făceam blaturi peste blaturi. 
Se mai făceau aranjamente, 
că aşa era în Divizia A. Nu 
s-au inventat la Scorniceşti”, 
declara la acea vreme unul 
dintre suporterii înfocaţi ai 
Oltului.

nu se dorea participarea 
în cupele europene

Se spunea că Nicolae Cea-
uşescu nu ar fi dorit promo-
varea Scorniceştiului dintr-o 
aşa-zisă superstiţie, după ce, 
la trecerea din „judeţeană” 
în „C” şi, mai departe, în 
„B”, reuşite consecutive în 
ediţiile ’76-’77 şi ’77-’78, în 
fiecare an conducătorului 
partidului îi murise câte un 
părinte! După promova-
re, Viitorul Scorniceşti a 
ajuns FC Olt Scorniceşti 
şi apoi FC Olt. La înce-
put, partidele le-a disputat 
la Slatina, pentru ca, o dată 
cu terminarea construcţiei 
unui stadion ultramodern, 
în 1986, să se mute la Scor-
niceşti, pe o arenă a cărei 
capacitate depăşea cu mult 
numărul locuitorilor aşa de-

numitului „oraş”. Revenind 
la începutul anului 1989, 
trupa olteană se reunea, la 
7 ianuarie, sub comanda 
lui Marian Bondrea, un an-
trenor necunoscut la acea 
vreme. Un obiectiv clar nu 
exista. „A fost prima mea 
experienţă pe prima sce-
nă. Nu am stat decât un se-
zon la FC Olt, dar, în ciuda a 
tot ce s-a spus despre această 
echipă, m-am simţit extra-
ordinar, a fost o experienţă 
frumoasă pentru mine. De 
echipă se ocupau preşedin-
tele Truţescu şi Gheorghiţă 
Bărbulescu. Eram singura 
echipă cu fanfară. Vă spun 
sincer că nu exista influ-
enţă din partea lui Nicolae 
Ceauşescu. Doar înaintea 
meciurilor cu Dinamo ni se 
cerea, din partea conduce-
rii şi a factorilor locali, să 
facem tot ce putem pentru 
a învinge. Chiar am şi bătut 
pe Dinamo în acel retur cu 
1-0, a marcat Pena”, a reme-
morat Bondrea perioada de 
la Scorniceşti. „Poate nu va 
crede nimeni, dar la FC Olt 
nu se dorea o participare în 
cupele europene, practic, 
nu aveam un obiectiv clar, 
ci doar să ne menţinem 
acolo sus în clasament. De 
exemplu, în ultima etapă a 
sezonului 1988-1989, eram 
pe locul 5 şi jucam cu Vic-
toria. Puteam rezolva uşor 
şi ajungeam în Cupa UEFA, 

însă am înţeles că nu era o 
prioritate. Până la urmă a 
ajuns More niul în Europa. 
Despre echipă pot spune că 
aveam un lot foarte bun, 
cu Mihali, cu Stângaciu, cu 
Pena, cu Eftimie sau cu Do-
rinel Munteanu, pe care eu 
l-am reprofilat din fundaş 
stânga pe postul pe care s-a 
consacrat ulterior şi unde a 
evoluat în permanenţă, la 
mijlocul terenului”, a mai 
spus Bondrea. 

istoria acelui 18-0
S-a mers cap la cap, pro-

gramul ultimelor etape 
crea un uşor avantaj echi-
pei din Scorniceşti, cu Elec-
trodul acasă şi în deplasare 
la Videle, o zonă unde Fla-
căra Moreni putea avea in-
fluenţă, totul trebuia să se 
rezolve cu vecinii de la Sla-
tina. Echipa din Scorniceşti 
avea un reprezentant la 
Moreni care avea rolul de 
a informa permanent evo-
luţia scorului. Din discuţia 
purtată cu cei implicati, 
sunt două variante, ambele 
la fel de credibile. Cum teh-
nica nu era de nivelul celei 
de astăzi, cel care a primit 
mesajul a înţeles greşit. 
Varianta 1 - Deşi la Moreni 
scorul era 0-0 acesta a înţe-
les 9-0. Varianta 2 - Cel de 
la Moreni a încercat să co-
munice codificat (deşi nu-i 
ceruse nimeni acest lucru) 

şi la scorul de unu la unu, 
a transmis unu lângă unu, 
cei de la Scorniceşti au în-
ţeles că unu lângă unu în-
seamnă 11-0. A comunicat 
băncii tehnice şi, spre sur-
prinderea tuturor, a înce-
put „măcelul“. Cel căruia i 
s-a transmis mesajul eronat 
a fost antrenorul principal 
Tache Macri. După finalul 
partidei, antrenorul şi ar-
bitrul au sfătuit jucătorii să 
nu se grăbească la vestiar 
pentru a se dezechipa până 
nu avea confirmarea că la 
Moreni sa încheiat partida. 
Rezultatul final al celeilalte 
partide a fost Flacăra - Rova 
Roşiori 2-1. În ultima etapă 
Viitorul a învins la Petrolul 
Videle cu 2-0, câştigă seria 
la golaveraj şi promovează 
în B cu următoarea linie de 
clasament: 30 de jocuri, 23 
victorii, 1 egal, 6 înfrân-
geri, 95-24 golaveraj, 47 
puncte.

Cont de  
facebook: fC olt

Pentru a intra în rândul 
lumii, suporterii echipei 
din Scorniceşti şi-au făcut şi 
cont pe reţeaua de socializa-
re cea mai răspândită. La o 
simplă căutare a clubului ol-
tean, găseşti imediat pagina 
echipei FC OLT.

Poli întâlneşte fostul 
Scorniceşti din nou!

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

galeria Jecza: Expoziţia artistului Ioan Augustin Pop, 
Arheologii industriale. Expoziţia va rămâne deschisă  
până în 20 septembrie 2011. Program de vizitare: 
marţi - vineri 17-21; sâmbătă - duminică 10-14, sau 
prin programare telefonică la numărul 0722666445 / 
0744774724.

river Deck: vineri 2 septembrie vernisajul expoziţiei 
de pictură al artistei Oana Benedek.

galeria axa art: Expoziţie de pictură Costin 
Brăteanu. Lucrările expuse sunt rodul participarii în 
tabăra de creaţie „start Plein Air „din Csongrad şi în 
tabăra de creaţie desfăşurată la Gernik pe parcursul 
lunii iulie 2011. Expoziţia poate fi vizitată până în 8 
septembrie.

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

Iulius Mall, etajul I: expoziţia „Art Is Lifestyle/ Arta 
este lifestyle” prezentată de Galeria Jecza cu lucrări de 
Horia Damian, Peter Jecza, Ioan Augustin Pop, Cristian 
Sida, Gheorghe Fikl, Cosmin Moldovan ş.a.
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Adaptarea cinematogra-
fică a ro

horoscop
BerBec
O săptămână absolut 
minunată! Mercur nu mai 
este retrograd iar multe 
planete sunt aşezate în 
zona muncii. Ele aduc spor 
şi fertilitate în viaţă voastră 
profesională, semn că 
munciţi cu drag şi munciţi 
în condiţii foarte bune. De 
altfel şi conjuncţia Soare-Ve-
nus, care domină întreaga 
săptămână este foarte bine 
instalată şi asigură relaţii 
profesionale constructive, 
un mediu profesional priel-
nic pentru a putea munci cu 
multă dedicare. 

taur
Este o săptămână frumoa-
să, cu multe aspecte ce tra-
versează zona creativităţii 
şi zona iubirii. În relaţiile 
de dragoste, mai ales că 
săptămâna începe cu Luna 
Nouă, vi se recomandă să 
schimbaţi puţin atitudi-
nea. Pentru că planetele 
sunt instalate în blânda 
Fecioară, este de la sine în-
ţeles că ceea ce vi se cere 
este blândeţe, tandreţe, 
duioşie, să vă exprimaţi 
prin gesturi concrete afec-
ţiunea faţă de persoanele 
pe care le iubiţi, fie că e 
vorba de partenerul de 
viaţă sau de alţi membrii 
ai familiei. 

Gemeni
O săptămână absolut mi-
nunată, ce începe cu Luna 
Nouă în Fecioară şi se 
adresează intimităţii, vieţii 
personale, sufletului, că-
minului, siguranţei, stabili-
tăţii din viaţa voastră. Este 
important că începând cu 
această săptămână să vă 
purtaţi mai mult de grijă. 
Dacă asta înseamnă să cre-
aţi o atmosferă mai bună 
în casă alături de ceilalţi 
membri ai familiei, atunci 
asta trebuie să faceţi! 
Aspectele sunt absolut 
minunat. 

rac
Luna Nouă în Fecioară, 
de la începutul săptămâ-
nii, dă o nouă energie 
pentru tot acest interval şi 
aspecte minunate care se 
produc mai ales în zona 
comunicării şi înţelegerii. 
Este o săptămână în care 
puteţi rezolva foarte multe 
probleme administrative. 
Pentru că Mercur a fost 
retrograd este foarte 
posibil ca în săptămânile 
din urmă, o problemă ce 
ţinea de un act pe care 
trebuia să-l obţineţi sau pe 
care trebuia să-l depuneţi, 
o discuţie, o aprobare, un 
răspuns oficial să fi fost 
împiedicat până acum. 

leu
Săptămână excelentă, cu 
tranzite planetare minu-
nate în zona câştigurilor 
sau în zona prosperită-
ţii! Pentru unii poate fi 
vorba de bani băgaţi în 
buzunar chiar în această 
săptămână, iar pentru alţii 
de discuţii profesionale 
foarte bune, propuneri 
minunate, proiecte care 
pot fi promovate în acest 
moment şi care primesc 
un buget consistent, avan-
sare, o funcţie mai înaltă 
şi automat, un salariu mai 
mare. 

fecioara
Luna Nouă în semnul 
vostru zodiacal, chiar la în-
ceputul acestei săptămâni! 
Este un aspect astral ce se 
produce o singură dată în 
an şi influenţează puternic 
toată această săptămână. 
Mulţi dintre voi pot începe 
săptămâna cu un tonus 
foarte bun şi cu mari 
dorinţe de schimbare în 
viaţă. Începând cu această 
săptămână, aveţi toate 
condiţiile astrale să vă mo-
tivaţi pentru succes prin 
propriile voastre forţe, 
implicându-vă, în primul 
rând, în activităţi care să 
vă reprezinte şi de la care 
aşteptaţi rezultate.  

Balanţă
Luna Nouă, cu care începe 
săptămâna, reprezintă 
aspectul astral dominant 
ce influenţează întregul 
interval. În cazul vostru 
este activată puternic zona 
renunţării, o renunţare 
benefică, în cazul vostru. 
Pentru unii poate fi vorba 
de renunţarea la obiceiuri 
de viaţă nesănătoase, toxi-
ce, pentru alţii renunţarea 
la un proiect profesional 
care acum nu-şi găseşte un 
canal de realizare. În tot 
cazul, succesul se bazează 
pe renunţare! 

scorpion
Mercur nu mai este 
retrograd, ocupă zona 
carierei şi a realizării so-
ciale. Formează aspecte 
minunate cu destinul în 
zona banilor iar lucrurile 
care nu s-au putut spune 
până acum sau le-aţi spus 
dar nu le-a auzit nimeni, 
iată că pot fi acum rostite 
cu succes. Fie întâlniţi 
persoanele care vă pot 
auzi, dacă aceste întâlniri 
n-au avut loc până acum, 
fie găsiţi voi limbajul 
potrivit pentru urechile 
oamenilor importanţi de 
sus, care vă pot ajuta şi 
de care depinde o anumi-
tă decizie. 

Săgetător
Este un interval de care 
trebuie să profitaţi la ma-
ximum pentru a va afirma. 
Pentru cei care lucrează 
în zona muncii, în câmpul 
profesional, relaţiile cu şefii 
pot fi excelente în această 
săptămână şi lucrul acesta 
se poate reflecta şi asupra 
bugetului vostru. Cei care 
au proiecte, sunt pe cont 
propriu, se gândesc la o 
activitate profesională, gă-
sesc acum un ritm, un suflu 
mai bun pentru a pune pe 
picioare proiectele pe care 
le-au gândit.

capricorn
Planurile profesionale se 
pot schimba în această 
săptămână sau ritmul 
cu care mergeţi spre 
împlinire şi materializare, 
se poate schimba şi lucrul 
acesta este lăudabil. Săp-
tămâna începe cu o Luna 
Nouă în Fecioară şi sub 
impresia acestui aspect stă 
întregul interval. În felul 
acesta, aveţi toate şansele 
să comunicaţi cu persoane 
aflate la vârful ierarhiei şi 
să primiţi veşti bune pe 
cale oficială, o aprobare, 
un act important, un sfat 
bun, poate o recomandare 
bună pe care o puteţi folo-
si mai departe în carieră. 

VărSător
O săptămână excelentă 
sub aspect profesional! 
Se poate spune chiar că 
cineva trage de voi şi vă 
curtează insistent pentru 
a colabora cu voi. Lucrul 
acesta va flatează dar nu 
este suficient pentru a 
vă rezolvă problemele. 
Mai aveţi nevoie şi de 
colaboratori foarte serioşi 
şi pentru asta este nevoie 
să apelaţi la flerul vostru, 
la onestitatea voastră, 
pentru că asta cere de par-
tea celuilalt, de asemenea, 
sinceritate  

Peşti
O săptămână foarte bună 
ce activează zonă relaţiilor 
dar şi a imaginii publice. 
Pe de-o parte, conjuncţia 
Soare-Venus, pe tot par-
cursul acestei săptămâni, 
vă poate ajuta să fiţi 
percepuţi în mod favorabil 
de ceilalţi. Fie cu ocazia 
diverselor evenimente la 
care participaţi, întâlniri, 
fie pur şi simplu prin com-
portamentul şi atitudinea 
voastră, se poate schimba 
modul în care oamenii vă 
percep în tonuri mult mai 
blânde, astfel încât por-
nind de aici, puteţi iniţia 
relaţii de prietenie sau de 
colaborare. Comentează pe 

www.fortaviola.ro

Weekend plin de eve-
nimente la Buziaş! În pe-
rioada 3-4 septembrie, în 
Buziaş va avea loc Festiva-
lul Berii care se va ţine la 
Grădina Bănăţeană. 

Duminică, în 4 septem-
brie etnicii şvabi sunt invi-
taţi la Kirchweih, sărbătoa-
rea bisericii. Manifestarea 
cuprinde, pe lângă slujba 
religioasă, şi o paradă a 
portului popular, iar seara 
se va încheia cu un bal. 

Evenimentele lunii 
septembrie de la Buziaş 
continuă cu Ruga care va 
avea loc în perioada 8-9 

septembrie, în parcul din 
faţa cazinoului. Sunt in-
vitaţi să cânte Dumitru 
Stoicanescu, Ramona Iliesi-
Drăgan şi Ramona Torzan 
Gomboş. 

În 10 septembrie, Buzi-
aşul va găzdui o noua edi-
ţie a Festivalului Fanfare-
lor care este organizat de 
Consiliul Judeţean Timiş 
şi Direcţia de Cultură a 
judeţului Timiş. Sunt aş-
teptate să participe circa 
10 fanfare din ţară şi din 
străinătate.

Sărbătoare mare în oraşul-staţiune Buziaş

n Nici unii, nici ceilalţi nu mai sunt ce au fost

Miezul noPţii în PariS

miezul nopţii în paris este 
o comedie romantică al 
cărei decor este parisul, 
unde o familie aflată acolo 
pentru afaceri şi doi tineri 
logodiţi care urmează să 
se căsătorească în toamnă 
trăiesc o experienţă care 
le va schimba viaţa pentru 

totdeauna. e despre un tânăr 
îndrăgostit de paris şi despre 
iluzia generală că, dacă ne 
schimbăm viaţa, schimbarea 
va fi cu siguranţă în bine. 
distribuţia îi include pe owen 
Wilson, owen Wilson, rachel 
mcadams, marion Cotillard, 
Kathy Bates, Carla Bruni.

Capacitatea arenei din Scorniceşti depăşeşte cu mult numărul locuitorilor din localitate

Citeşte mai multe pe 
opiniatimisoarei.ro

Joi 1 septembrie
Cerul va fi mai mult 
însorit.
Minima: 14˚
Maxima: 31˚

Vineri 2 septembrie 
Cerul va fi parţial înnorat.
Minima: 15˚
Maxima: 31˚

Sâmbătă 3 Septembrie
Cerul va fi mai mult în-
norat. Răzleţ averse de 
ploaie.
Minima: 17˚
Maxima: 29˚

Duminică 4 Septembrie
Cerul va fi mai mult 
însorit. 
Minima:  13˚
Maxima:  30˚

Luni 5 septembrie
Cerul va fi mai mult 
însorit.
Minima: 15˚
Maxima: 31˚

marţi 6 Septembrie
Cerul va fi senin. 
Minima: 15˚
Maxima: 32˚

miercuri 7 septembrie
Cerul va fi înnorat. 
Minima:  14˚
Maxima:  27˚

meteo
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www.opiniatimisoarei.ro
d’ale CetăŢii

Zilele trecute, într-un mare 
anonimat, s-a desfăşurat 
Festivalul Mamaia…
Cândva Festivalul Mama-
ia închidea sezonul estival, 
audienţele tv erau zdrobitoa-
re şi câştigătorul concursului 
devenea un star…  Am avut 
şansa să prezint de două 
ori festivalul Mamaia, atât 
la TVR cât şi la Antena 1, 
pe vremea când încă el mai 
însemna ceva. Astăzi „Ma-
maia” e o ruină…Un festival 
care a fost violat de şpăgari, 
impostori şi producători puşi 
pe dat un “tun” peste vară…
Întodeauna când eram în 
preajma festivalului auzeam 
comparaţia cu San Remo, 
un festival care a început 
în 1951 când Europa abia 
ieşise din război şi Italia era 
o ţară distrusă, cu urme ale 
bombardamentelor în toate 
marile oraşe. Într-o perioada 
confuză, când francezii prin 
Edith Piaf cucerisera deja 
lumea, italienii au avut pute-
rea să inventeze un festival 
de muzică uşoară. Din 1951 
până acum !
Sute de momente memora-
bile a însoţit San Remo, de la 
duetul Clinton-saxofon- Ber-
lusconi-pian , la protestele 
orchestrei de acum câţiva 
ani. Rai Uno a transmis 
mereu în direct show-ul deşi 
au fost destui ani în care 
audienţa festivalului a fost 
cu mult sub aşteptări. În 
2005 de exemplu San Remo 
a “scos” doar 7 milioane de 
telespectatori , o audienţă 
extrem de scăzută pentru Ita-
lia. La aşa căderi de audienţă 
ai noştri cu siguranţă nu 
rezistau, festivalul ar fi fost 
imediat scos din grilă. Rai 
UNO a avut forţa să creadă 
în continuitate…
Muzica uşoară are milioane 
de fani în România şi câţiva 
violatori…Am avut onoarea 
să stau pe scena festivalului 
cândva…Azi, o tradiţie a 
devenit o ruină…De ce viola-
torii de Mamaie n-ar putea fi 
şi ei pedepsiţi ?
Am găsit pe o înregistrare 
de la Mamaia de acum mul-
ţi ani, era un festival produs 
de Titus Munteanu unde am 
avut şansa să prezint îm-
preună cu  Andreea Marin 
şi Cosmin Cernat, “3 sud 
est” au luat atunci marele 
premiu, “Frumoasa mea”a 
lui Marcel Pavel a luat 
premiul de popularitate, 
Cornel Fugaru era preşe-
dintele juriului…Dezbaterea 
de noapte, de după festival 
(doppo festival) se numea 
DANDANA şi o prezentam 
împreună cu Dana Mladin…
Dar mai ales, ţin minte 
dimineţile de după festival 
când soseau audienţele 
tv care erau zdrobitoare,  
România 1 (TVR pe atunci) 
n-avea rival pe serile de 
Mamaia….Astăzi Mamaia e 
exilată pe televizuni locale… 
Pentru că nimeni n-a avut 
puterea în toţi anii de dez-
astru să-i pedepsească pe 
violatorii de Mamaie…

Violatorii  
de Mamaie...

Dan  
Negru

opinie
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Deputatul 
Claudiu 
Ţaga stă pe 
o stradă cu 
nume greu 
de citit

Claudiu Ţaga, deputatul 
rebel al liberalilor care nu 
demult s-a alăturat UNPR-
ului, se amuză ori de câte ori 
cineva îl întreabă pe ce stradă 
stă. Mai mult, unii sunt puşi, 
de-a dreptul în încurcătură 
când trebuie să citească nu-
mele străzii pe care locuieşte 
deputatul. Cu toate acestea, 
numele străzii este cat se poa-
te de simplu, el sta pe strada 
48! Numai că cifrele sunt ro-
mane, iar cititorii de buletin 
ai lui Ţaga se împleticesc de 
fiecare dată. Nu e uşor să pro-
nunţi, la prima vedere XLVIII. 
Iar cel care ştie cel mai bine 
acest lucru este chiar depu-
tatul timişean care abia aş-
teaptă să se amuze pe seama 
vreunui funcţionar care este 
nevoit să calculeze înainte de 
a citi cifrele romane.

Liderul social democraţilor din 
Timiş nu se dă în lături în a le 
arăta colegilor cât de importantă 
este implicarea pentru culorile 
partidului. „Mai marele roşu“ din 
judeţ nu s-a sfiit să recunoască 
faptul că a fost şef de şantier 

timp de trei săptămâni, coor-
donând tot ce mişcă în sediul 
nou (râul, ramul! - instalaţiile, 
ramele de fotografii şi tablouri), 
oferindu-se drept exemplu 
pentru tinerii pesedişti mici din 
sânul organizaţiei. “Am fost de 

dimineaţa până seara aici, timp 
de trei săptămâni înainte să ne 
mutăm. Unii colegi m-au căutat 
la fostul sediu şi nici n-au ştiut că 
sunt aici”, a admis chiar în faţa 
presei, Titu Bojin, preşedintele 
PSD Timiş.

Titu Bojin - şef de şantier 
la noul sediu PSD

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

Claudiu Ţaga

După destrămarea celei mai pu-
ternice filiere de ţepe imobiliare 
din oraşul de pe Bega, din care au 
făcut parte notari, funcţionari de la 
Cadastru şi Primărie, afacerişti de 
tranziţie şi baştanul Ionelaş Câr-
paci, anchetatorii nu şi-au strâns 
catrafusele pentru a pleca acasă. 
Dimpotrivă, după cum ne-au aver-
tizat anumite surse care doresc să-
şi păstreze anonimatul, procurorii 
şi poliţiştii au deschis noi fronturi 
de luptă împotriva mafiei imobili-
are care a evacuat şi lăsat pe dru-
muri zeci de familii din Timişoara. 
Cum era de aşteptat, investigaţiile 
sunt pe cale să scoată la iveală o se-
rie de complicităţi absolut penale 

dintre mafia cămătarilor şi tagma 
executorilor judecătoreşti, fiind 
în curs de descifrare mecanismul 
prin care proprietăţi valoroase cu 
care s-au girat anumite împrumu-
turi cu dobândă au ajuns să fie 
scoase la licitaţie şi vândute la pre-
ţuri derizorii. Deşi la prima vedere 
cumpărătorii par de bună credinţă, 
majoritatea acestora gravitează în 
jurul cămătarilor, indivizii nefiind 
altceva decât interpuşi prin care se 
încearcă acoperirea urmelor lăsate 
de tranzacţiile oneroase. Ancheta 
este aproape de final şi a ajuns, 
deja, în zona fierbinte a susţinăto-
rilor de calibru care stau în umbra 
acestor afaceri de milioane de euro. 

Deşi activitatea în aceste dosare se 
desfăşoară în cel mai mare secret, 
tocmai datorită intervenţiilor de 
la nivel înalt ce se pot face în orice 
moment, sursele noastre abil con-
spirate în secretariatele unităţilor 
de parchet ne-au sesizat că, până în 
prezent, complicităţile cămătari-
executori au dus la tranzacţionarea 
în condiţii suspecte a peste 60 de 
case şi apartamente. Vom rămâne 
în tribune până la terminarea me-
ciului...

60 de proprietăţi imobiliare din Timişoara, 
ajunse în „stăpânirea” cămătarilor

t


