
maxime în weekend - 16 - 18 septembrie

Duminică
31

o
 C

Sâmbătă
31

o
 C

Vineri
29

o
 C

Viorel  
Screciu

În faţa vărului San-
du şi a acoliţilor săi, 

Cozma a dat un chix 
lamentabil. 15

dan  
negru

Ştirile sportive 
din România,  
sunt o jignire  

adusă sportului. 16

sport
Galeria lui Poli, 
cea mai cea, 
dintotdeauna!

Istoria celei mai tari galerii 
din România se întinde pe 
aproape 40 de ani.  15

interviu
Adrian Orza şi 
nicolae Robu  
s-au folosit de 
imaginea mea!

Interviu cu Petrică Moise,  
cel mai mândru interpret  
de folclor din Banat.   11

actualitate
Scandal la UVT: 
rectorului  
Ioan Talpoş  
i se cere demisia!

Profesorii sunt nemulţumiţi că 
instituţia a fost clasificată în a 
doua categorie valorică.  4

comunitate
Skatepark-ul, un 
vis pentru iubitorii  
de sporturi extreme
Primăria a promis în urmă 
cu trei ani că în cel mai scurt 
timp va amenaja unul.  12

economic
Peste 300.000 de 
români au două 
locuri de muncă
Jobul de după job sau 
cum pot fi suplimentate 
veniturile salariale.  6

CaiUS SeRaCin
caius.seracin@opiniatimsioarei.ro

Lipsa afecţiunii în me-
diul familial, părinţi care 
pleacă la muncă în străi-
nătate, eşecurile în iubire, 
criza financiară sau pur şi 
simplu depresia. Acestea 

sunt principalele motive de 
suicid întâlnite la persoa-
nele care au decis să-şi cur-
me zilele în judeţul Timiş. 
Autorităţile se feresc să 
declare clar care este numă-
rul exact al tentativelor de 
sinucidere şi al deceselor. 
Asta pentru că toate cauza-

te de suicid sunt considera-
te morţi suspecte, urmând 
ca după încheierea anche-
tei, care de obicei durează 
mult, să se dea verdictul fi-
nal de sinucidere sau omor. 
În plus, nici spitalele nu 
raportează nimănui tenta-
tivele de sinucidere. Astfel, 

în ultimii 5 ani, autorităţile 
au investigat aproape 3.000 
de astfel de cazuri. „În pri-
mele şapte luni ale anului 
2011 au existat 337 de do-
sare pentru morţi suspec-
te, dintre care 303 au fost 
rezolvate. În luna august 
s-au întocmit 55 de dosare 

de morţi suspecte, din care 
12 au fost rezolvate. Consi-
derate a fi morţi suspecte 
sunt înecaţii, decedaţii în 
case, cei care se aruncă de 
la etaj», explică Andreea 
Cinteză, purtător de cuvânt 
al IPJ Timiş.
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Astăzi ai  
suplimentul  
Familie &  
Timp liber
paginile 7 - 9

Un sport 
exclusivist:  
zborul cu 
parapanta pag 7

Office Feng Shui – 
successul  
în afaceri

Cu cine lăsăm 
copilul:  
cu bona sau  
cu bunica? pag 9

Coriolan  
Gârboni

Etapa de la 42 la 49  
de ani, este perioada  
în care ne-am regăsit 

pe noi înşine.  13

pag 2-3

Timişenii se sinucid pe capete: 
3000 de morţi în ultimii 5 ani!

Timp liber - pagina 14
daoS: Groove Salad Party Vineri 16 septembrie
PanTheon: Free entrance, Free Shots! Sâmbătă 17 august

AlergăTOrul 
de Mattias Andersson, un spectacol de Olivia Grecea
TNT, duminică 18 septembrie, ora 19.00

n De la începutul aces-
tui an, poliţiştii au investi-
gat peste 300 de cazuri 
suspecte de sinucidere

ToTul despre 
sportul timişorean

www.fortaviola.ro

Citeşte ştirile, 

dezbate pe forum, 

află detalii  

din Culise,

Câştigă  

premii

SPECIAL - pag 10
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Câteva zeci de cazuri 
de suicid au şocat în acest 
an Timişoara. În marea 
lor majoritate au fost ti-
neri de până în 22 de ani 
care la primul lor contact 
dur cu viaţa au clacat. Mo-
tivele: un examen pier-
dut, un eşec în dragoste 
sau chiar convertirea la 
o altă sectă religioasă. În 
primăvara acestui an fiul 
unei judecătoare din Ti-
mişoara şi-a luat viaţa la 
doar 19 ani. Tânărul şi-a 
pus ştreangul la gât şi ni-
meni nu ştie care au fost 
motivele acestei decizii 
uluitoare. Un alt tânăr, 
de 28 de ani s-a sinucis 
la începutul lunii aprilie 
aruncându-se de la etajul 
al 10-lea dintr-un bloc din 
zona Dacia. Asta în condi-
ţiile în care în aceaşi di-
mineaţa s-a mai aruncat 
de la etajul 1 al altui bloc 
de pe strada Liniştei. Cu 
o săptămână înainte avea 
să pună pe pagina de Fa-
cebook mesajul „A înce-
put numărătoarea inver-
să“, şi nimeni nu pricepea 
la ce se referă. Aveau toţi 
sa afle răspunsul tragic 
ceva mai târziu. Tot mai 
târziu, prietenii şi cunoş-
tiinţele aveau să afle că 
se credea foarte aproape 
de Dumnezeu şi voia să 
ajungă în ceruri. Cel mai 
recent caz de sinucidere 
a fost al tânărului de 19 
ani de la Liceul Emanuil 
Ungureanu din Timişoa-
ra. Puştiul s-a aruncat de 
la etajul blocului în care 
stătea doar pentru sim-
plul fapt că a picat pentru 
a doua oară examenul de 
Bacalaureat. Nu doar ti-
nerii se sinucid. În luna 
iunie a acestui an un po-

liţist de frontieră s-a si-
nucis la Sânnicolau Mare, 
din cauza unui credit luat 
din bancă pe care nu mai 
avea cu ce să-l achite. Un 
alt bărbat de 60 de ani şi-a 
pus capăt zilelor aruncân-
du-se în faţa trenului, iar 
un alt bătrân, de 81 de ani 
şi-a luat viaţa chiar în cur-
tea Spitalului Judeţean 
aruncându-se de la etajul 
9. Motivul? Încă necunos-
cut de anchetatori.

În fiecare an, în Timiş  se sinucid,  
în medie, aproape 50 0 de persoane

mai mulţi factori. Poate fi o 
labilitate emoţională - depre-
sie, schizofrenie - apărută pe 
fondul căutării sensului vieţii 
şi negăsirii lui. La tineri, apa-
re vârsta când trebuie să iei 
decizii, să începi să desparţi 
binele de rău, să te disociezi 
de familie, să fii pe propriile 
picioare. În cele mai multe 
cazuri, la sinucigaşi există 
antecedente. Ameninţări sau 
confesiuni. Cei care au cunoş-
tinţă de asemenea tendinţe la 
persoane apropiate, este bine 
să anunţe un medic. Pentru 
părinţi, este recomandabil 
să nu aştepte vârsta majora-
tului pentru o comunicare 
autentică cu propriul copil. 
Să înceapă acest lucru de la 
vârste mai mici. Nu trebuie 
să-l manipuleze, ci să-i obţină 
acordul pentru orice”, a mai 
adăugat psihologul Poliţiei 
Timiş, spunând că sărăcia 
şi greutăţile vieţii nu pot fi 
motive de sinucidere, ci doar 
coroborate cu altele. 

„luarea vieţii înseamnă  
a nu mai avea  
timp de pocăinţă“

Pentru Biserica Ortodoxă 
Română, sinuciderea este cel 
mai mare păcat. Cel care-şi 
ia singur viaţa pierde orice 
drept pe lumea aceasta, dar 
şi pe lumea cealaltă. Sinuci-
derea este curmarea vieţii 
proprii. Animalele nu se pot 
sinucide deoarece ele nu sunt 
conştiente de misiunea faţă 
de trupul în care trăiesc şi de 
rostul lor în această lume şi 
în viata viitoare. Sinuciderea 
este cel mai mare păcat faţă 
de sine, căci prin ea omul îşi 
închide definitiv calea spre 
pocăinţă. Sinucigaşul dă 
dovadă de necredinţă sau o 
credinţă bolnavă; păcătuieşte 
contra trupului său care este 
biserica Duhului Sfânt, şi 
deci nu mai are iertare nici în 
lumea aceasta, şi nici în cea 
viitoare. «Conform refera-
tului biblic, Dumnezeu este 
Cel care dă viaţă pe pământ, 
inclusiv pe aceea a omului 
creat după chipul şi asema-

narea Lui. De aceea omul nu 
îşi poate lua singur viaţa, nu 
poate hotări asupra acestui 
aspect, întrucât păcătuieşte 
faţă de Cel care dă viaţă. Lu-
area vieţii însemnează a nu 
mai avea timp de pocăinţă 
pentru păcatele făcute şi mai 
ales pentru acesta din urmă, 
cel mai grav păcat dintre toa-
te», explică preotul Marius 
Florescu, purtător de cuvânt 
al Mitropoliei Banatului. În 
viziunea Bisericii Ortodoxe 
Române, celor care-şi curmă 
viaţa nu li se mai poate face 
nici un fel de slujbă. «Con-
form îndrumărilor Bisericii 
noastre, celor sinucişi nu li 
se face slujbă de înmormân-
tare completă, ci prescurtată, 
ca unora care de bunăvoie 
s-au rupt de comuniunea cu 
Dumnezeu şi au ales să-şi ia 
singuri viaţa. Totuşi, preoţii 
trebuie să manifeste o grijă 
pastorală aparte faţă de fami-
lia îndurerată şi faţă de toţi 
cei rămaşi în urma celor de-
cedaţi atât de tragic, pentru 
a-i mângâia sufleteşte, pen-

tru a-i îndruma să-şi ducă via-
ţa totdeauna în comuniune 
cu Dumnezeu, indiferent de 
greutăţile inerente ale acestei 
vieţi», a mai declarat preotul 
Florescu.

„dacă te arunci  
de la parter nu prea  
ai vrut să te sinucizi!“

Pentru medicii care se 
confruntă cu cazurile de 
sinucigaşi munca este sisi-
fă. Aproape zilnic la secţia 
Politraumatologie de la Spi-
talul Judeţean Timiş ajung 
persoane care au încercat 
să-şi ia viaţa. Cele mai multe 
tentative de suicid sunt eşe-
curi, aşa ca oamenii ajung la 
urgenţe cu mâini, picioare 
rupte sau mutilaţi pe viaţă. 
Deşi sunt constienţi că dacă 
o persoană şi-a pus în cap să-
şi ia viaţa e greu de adus pe 
drumul cel bun, medicii îşi 
fac datoria şi reuşec să-i „re-
pare“ pe sinucigaşi. Din pă-
cate, atât pentru munca lor, 
cât şi a psihologilor seara la 
ştiri află că suicidul persoa-

nei a reuşit, munca salvato-
rilor fiind zadarnică. 

“Dacă te arunci de la par-
ter nu prea ai vrut să te sinu-
cizi. Cei care vor să se sinu-
cidă e clar, aleg să sară de la 
etajul 3 şi mai sus. Traumele 
celor care, vorbind cinic nu 
reuşesc să se siunucidă sunt 
de lungă durată. Pentru cei 
care aleg varianta spânzură-
rii de cele mai multe ori nu 
au şanse să scape. Pentru 
restul e mai mult mai greu. 
Tot cinic vorbind, şansele de 
sinucid cele mai mari le au 
cei care se pun în faţa trenu-
lui, însă nu doar cu picioare-
le, pentru că riscă să rămână 
fără ele şi să fie mutilaţi toată 
viaţa. În cazul lovirii de tren 
practic moartea este instanta-
nee. Pentru cei care se aruncă 
de la etaj reuşita nu este de 
sută la sută. Cam jumătate 
reuşesc. Pentru aceştia este 
extrem de greu, pentru că 
ajung la noi cu fracturi de 
coloană, cu traumatisme ce-
rebrale, adică cu paralizie şi 
rămân toată viaţa practic niş-
te legume. Vă daţi şi dumnea-
voastră seamă că se ajung şi 
la traume în familie”, spune 
doctorul Tudor Cojocaru, de 
la Secţia de chirurgie toracică 
din cadrul Secţiei Politrauma-
tologie la Spitalul Judeţean 
Timiş. Unul dintre cele mai 
ciudate cazuri care s-a petre-
cut la Judeţean este al unui 
tânăr care în urmă cu câţiva 
ani a încercat să se sinucidă 
de trei ori. În primele două 
cazuri s-a aruncat de la etaj, 
şi-a rupt mâinile şi picioare-
le, doctorii l-au vindecat şi 
au ajuns ca peste câteva luni 
să afle că acestuia i se împli-
nise visul: reuşise să se sinu-
cidă, aruncându-se în faţa 
trenului. În acest caz medicii 
s-au luptat să-i salveze viaţa 
bărbatului, statul a cheltuit 
bani mulţi pentru a-i asigura 
confortul fizic necesar, însă 
într-o singură clipită, tânărul 
a pierdut totul.

CaiUS SeRaCin
caius.seracin@opiniatimsioarei.ro
gheOrghe IlAş
gheorghe.ilas@opiniatimsioarei.ro

Psihologul Mihaela Schi-
ffbeck, din cadrul Inspecto-
ratului de Poliţie al Judeţului 
Timiş, spune că în spatele fi-
ecărui gest sinucigaş se află, 
cel mai probabil, o labilitate 
de ordin psihic. A ajuns la 
această concluzie după ce, 

de-a lungul anilor, a înde-
plinit rolul de negociator în 
majoritatea cazurilor de ame-
ninţare cu sinuciderea cu 
care s-au confruntat poliţiştii 
timişoreni, reuşind de fiecare 
dată să-i convingă pe poten-
ţialii sinucigaşi să renunţe 
la gestul funest. Unul dintre 
cele mai dificile cazuri rezol-
vate de Mihaela Schiffbeck 
s-a petrecut în urmă cu şapte 
ani, în august 2004, când un 

student de la Facultatea de 
Ştiinţe Economice s-a urcat 
pe schelele montate în cate-
drala ortodoxă din Mehala, la 
peste 30 de metri, de unde in-
tenţiona să se arunce în gol. 
După patru ore de negocieri, 
tânărul în vârstă de doar 19 
ani, din Orăştie, a fost con-
vins să coboare şi să accepte 
îngrijirile medicale de specia-
litate. “Niciodată când ajungi 
la locul unei potenţiale sinu-

cideri nu ştii dacă va fi bine 
sau rău. Atunci, în biserica 
din Mehala, din cauza întu-
nericului, a frânturilor de 
mesaj şi a schelelor care se 
clătinau continuu, cred că a 
fost cel mai greu caz de care 
m-am ocupat vreodată. Dacă 
nu ajungeam la timp, era po-
sibil ca tânărul să se arunce. 
În asemenea momente îţi tre-
buie mult calm şi stăpânire 
de sine, dar şi să reacţionezi 

la fiecare mişcare a celui în 
cauză. Absolut totul trebuie 
valorificat, gest sau cuvânt, 
pentru a crea acea punte, de 
la suflet la suflet. Dialogul a 
pornit de la ceva foarte ne-
gativist - striga la mine, am 
auzit chiar şi cuvinte obscene 
-, ca în final să ajungem la 
un dialog paşnic”, îşi amin-
teşte psihologul poliţiştilor 
din Timiş. “Tentaţia sinuci-
derii poate fi declanşată de 

Câteva zeci de cazuri de suicid au şocat în acest an timişoara. În marea lor majoritate au fost tineri de până în 22 de ani care la primul lor contact dur cu viaţa au clacat

tânărul care s-a sinucis în zona dacia mai încercase  
în aceeaşi dimineaţă să se sinucidă sărind  
de la primul etaj al unui bloc de pe strada liniştei

Cazurile de suicid  
care au şocat Timişoara

Conform îndrumări-
lor Bisericii noastre, 
celor sinucişi nu li se 
face slujbă de înmor-
mântare completă, ci 
prescurtată, ca unora 
care de bunăvoie 
s-au rupt de comuni-
unea cu Dumnezeu şi 
au ales să-şi ia singuri 
viaţa. 

preOT mArIuS FlOreScu 
Mitropolia Banatului

Tentaţia sinuciderii 
poate fi declanşată de 
mai mulţi factori. Poa-
te fi o labilitate emo-
ţională - depresie, 
schizofrenie - apărută 
pe fondul căutării 
sensului vieţii şi negă-
sirii lui. La tineri, apare 
vârsta când trebuie să 
iei decizii. 

mIhAelA SchIFFbeck 
psihologul Poliţiei Timiş

n Specialiştii afirmă că principalele cauze ale sinuciderilor din Timiş sunt eşecurile în iubire, criza financi ară sau pur şi simplu depresia

C omentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Anul CazURi

2006 521
2007 561
2008 531
2009 507
2010 521

CazUrile de morţi  
sUspeCte 2006-2010

Dacă te arunci de la 
parter nu prea ai vrut 
să te sinucizi. Cei care 
vor să se sinucidă e 
clar, aleg să sară de 
la etajul 3 şi mai sus. 
Pentru cei care aleg 
varianta spânzurării 
de cele mai multe ori 
nu au şanse să scape. 
Cinic vorbind, şanse-
le de sinucid cele mai 
mari le au cei care se 
pun în faţa trenului, 
pentru că în acest caz 
moartea este instan-
tanee. 

TudOr cOjOcAru
chirurg - Secţia Politraumatologie 

Spitalul Judeţean Timiş
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O pensionară reclamă că un 
„moştenitor” dubios din Ungaria 
vrea să o deposedeze de locuinţă

gheOrghe IlAş
georghe.ilas@opiniatimisoarei.ro

În plin scandal legat de 
complicităţile publice din 
jurul reţelei de ţepe imobi-
liare conduse de baştanul 
Ionel Cârpaci, proprietara 
unui apartament din zona 
Pieţei Crucii din Timişoara 
a sesizat Inspectoratul de 
Poliţie al Judeţului Timiş 
şi Parchetul Timişoara că 
este victima unui şir de fal-
suri prin care un cetăţean 
maghiar intenţionează să o 
deposedeze de locuinţă. „Vă 
rog să întreprindeţi urgent 
cercetări în vederea consta-
tării faptului că imobilul din 
strada 1 Decembrie nr. 17 
a fost înscris în fals în Car-
tea Funciară Timişoara şi 
că nu a aparţinut niciodată 
lui Kerekes Iuliana, născu-
tă Pinczes. Totodată, vă rog 
să constataţi că imobilul 
nu a aparţinut niciodată 
numiţilor Marki Zoltan şi 
că aceştia, la rândul lor, nu 
au drept de filiaţiune după 
Kerekes Iuliana”, solicită 
Aurelia Nechita, indicându-i 
ca potenţiali responsabili de 
această tentativă de ţeapă 
imobiliară pe cetăţeanul ma-
ghiar Marki Zoltan, din De-
breczen, şi avocata Rodica 
Cozac, care ar beneficia de 
complicitatea unor lucrători 

de la Biroul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Timi-
şoara şi Primărie. Ulterior, 
din plângerea penală a fost 
scos numele avocatei Cozac. 
„Nu pot să aduc dovezi că 
este implicată în deposeda-
rea mea de locuinţă, decât 
faptul că este apărătoarea 
în instanţă a celor care au 
ticluit un fals pentru a mă 
evacua”, spune petenta.

apartamentul meu ar 
putea deveni... o cale de 
acces pentru studenţii 
de la „spiru haret”

În plângerea depusă la 
organele de cercetare pena-
lă, proprietara apartamen-
tului ajuns în atenţia unor 
revendicatori de profesie 
arată că toată operaţiunea a 
pornit de la falsificarea unui 
certificat de moştenitor în 
favoarea lui Marki Iuliana, 
născută Kerekes. Reclaman-

ta susţine că succesiunea în 
urma decesului numitei Ka-
rakas Iuliana s-a făcut ilegal. 
„Am avut calitatea de chi-
riaşă a imobilului situat în 
Timişoara, strada 1 Decem-
brie 1918 nr. 17, ap. 3 până 
în decembrie 1996, când, 
în baza Legii 112, am cum-
părat acest apartament. În 
imobilul în discuţie au fost 
cumpărate 7 apartamente 
în aceleaşi condiţii, dar eu 
sunt singura care am pier-
dut dreptul de proprietate 
prin anularea contractului 
de vânzare-cumpărare. Cum 
este posibil ca în baza ace-
loraşi acte de succesiune şi 
aceeaşi situaţie cadastrală, 
cetăţeanul maghiar Marki 
Zoltan să piardă toate ac-
ţiunile de revendicare, cu 
excepţia apartamentului 
meu? Explicaţia logică ar fi 
aceea că apartamentul 3 are 
o poziţie strategică, la inter-

secţia a două străzi, şi poate 
face legătura între acestea, 
fapt ce a suscitat interesul 
unor edili ai oraşului care 
au proprietăţi în zonă şi 
sunt interesaţi să fabrice re-
vendicatori de la care, apoi, 
să cumpere proprietăţile la 
preţuri derizorii”, acuză re-
clamanta, menţionând că în 
spatele grădinii sale se află 
clădirea în care funcţionea-
ză filiala locală a Universi-
tăţii „Spiru Haret”, iar prin 
acapararea apartamentului 
3 s-au putea realiza o cale 
de acces a studenţilor către 
instituţie. Mai mult, Aurelia 
Nechita a procurat şi hărţi-
le cu numerele topografice 
vechi, valabilă între anii 
1900-1908, de unde rezultă 
fără nici un dubiu că imobi-
lele cu numerele topografi-
ce care apar ca fiind în pro-
prietatea numitei Kerekes 
Iuliana nu se află în zona 

actualei străzi 1 Decembrie 
1918. „În aceste condiţii, 
este evident faptul că sun-
tem în prezenţa unei greşeli 
identificate de Cartea Funci-
ară, pentru imobilul propri-
etatea subsemnatei, motiv 
pentru care învinuitul nu 
poate moşteni un imobil 
care nu a fost niciodată în 
proprietatea antecesorilor 
săi”, mai spune reclamanta.

notarul public Cinca 
remus a oferit  
certificatul de  
moştenitor unui  
cetăţean maghiar

Spre nedumerirea femeii 
aflate la un pas de a fi vic-
tima unui grup de moşte-
nitori dubioşi cu domiciliul 
în Ungaria, exact cum se 
proceda în cadrul filierei de 
ţepe imobiliare conduse de 
Cârpaci, în urmă cu câteva 
zile, Parchetul de pe lângă 

Judecătoria Timişoara şi-a 
declinat competenţa de so-
luţionare a cazului în favoa-
rea Parchetului de pe lângă 
Curtea de Apel. „Întrucât 
competenţa de cercetare 
a infracţiunilor săvârşite 
de notarii publici intră în 
sfera Parchetului de pe lân-
gă Curtea de Apel, dispun 
declinarea competenţei de 
soluţionare a cauzei după 
calitatea persoanei privind 
pe notarul public Cinca Re-
mus, sub aspectul săvârşirii 
infracţiunii de neglijenţă 
în serviciu, AN din cadrul 
OCPI Timiş, sub aspectul să-
vârşirii infracţiunii de fals şi 
abuz în serviciu contra inte-
reselor persoanelor în favoa-
rea Parchetului de pe lângă 
Curtea de Apel Timişoara”, 
a decis procurorul local Ra-
mona Lungu. Hotărârea de 
declinare a competenţei a 
fost luată după ce procu-
rorul a efectuat o serie de 
cercetări şi a coroborat acte 
solicitate de la diverse insti-
tuţii, din care a reieşit că no-
tarul Cinca Remus a eliberat 
suspect de uşor certificatul 
de moştenitor în favoarea 
cetăţeanului maghiar Marki 
Zoltan. „Până în prezent, am 
avut doar avocaţi care au ju-
cat la două capete! De parcă 
ar fi dorit să dea afară din 
casele lor pe oamenii necă-
jiţi ca mine şi să se instaleze 
ei în ele”, spune revoltată 
Aurelia Nechita, căreia i-au 
fost necesari nu mai puţin 
de 10 ani de procese pentru 
a dovedi că este luată în co-
limator de mafia imobiliară. 
În ciuda eforturilor noastre, 
nu am reuşit să aflăm şi opi-
niile avocatei Rodica Cozac 
şi a notarului public Cinca 
Remus.

mIOdrAg hOjdA
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Scandal mare la Univer-
sitatea de Vest din Timişoa-
ra. Rectorului Ioan Talpoş 
i-a fost cerută demisia de 
mai mulţi profesori din 
universitate. Printre cei 
mai vehemenţi este Alin 
Gavreliuc, prodecanul Fa-
cultăţii de Psihologie şi 
Sociologie.  Acesta i-a cerut 
direct, în şedinţa Senatu-
lui Universităţii de Vest de 
marţi, 13 septembrie, de-
misia.

Ultima şedinţă a Sena-
tului UVT i-a pus faţă în 
faţă pe rector şi profesorii 
nemulţumiţi de cum a con-
dus acesta universitatea în 
mandatul său. Profesorii 
i-au cerut explicaţii vizavi 
de situaţia în care a ajuns 
instituţia după realizarea 
clasamentului universi-
tăţilor din ţară, şi anume 
clasificarea UVT în a doua 
categorie valorică după alte 
12 instituţii de învăţământ 
superior din ţară. Practic, 
Universitatea de Vest Ti-
mişoara nu a fost inclusă 
în prima categoria, aceea a 
învăţământului superior de 
cercetare avansată şi educa-
ţie şi, în consecinţă, UVT s-a 
trezit în imposibilitatea de 

a mai organiza o serie lungă 
de doctorate, astfel se pierd 
bani serioşi de la bugetul 
de stat. La evaluarea făcută 
de Asociaţia Universităţilor 
Europene (EUA), Universi-
tatea de Vest din Timişoara 
a fost aşezată în categoria a 
II-a, în cea a universităţilor 
de educaţie şi cercetare şti-
inţifică. Aceasta înseamnă 
că UVT a rămas fără multe 
locuri de doctorat finanţate 
de la stat, iar sumele pier-
dute se ridică la aproxima-
tiv un sfert de milion de 
euro în următorii trei ani. 
Nemulţumiţi de cum au 
fost gestionate resursele în 
cadrul instituţiei, profesorii 
de la UVT au cerut o analiză 
a întregii activităţi a actua-
lei conduceri şi pregătirea 
de alegeri pentru conduce-

rea Universităţii de Vest.  
Alin Gavreliuc a cerut 

demiterea întregii echipe 
aflate la conducerea insti-
tuţiei, în frunte cu rectorul 
Talpoş. El acuză manage-
mentul slab care a condus 
la clasificarea ruşinoasă a 
UVT la nivel naţional.  

Ce spun alţi profesori din 
facultăţile universităţii 

“Dincolo de consecinţe-
le, analizate deja în mass-
media, privind finanţarea 
instituţiei, Universitatea de 
Vest din Timişoara a primit 
o injustă lovitură de imagi-
ne, dat fiind caracterul ne-
transparent, impredictibil 
şi inadecvat al evaluarii”, a 
precizat Lucian Bercea, pro-
decan Facultatea Drept şi 
Ştiinţe Administrative. 

Facultatea de Drept su-
portă consecinţele clasifică-
rii instituţionale şi aşteaptă 
rezultatele ierarhizării fa-
cultăţilor de drept pentru 
a-şi reevalua priorităţile şi 
strategiile. “Este cert că uni-
versitatea şi facultăţile sale 
vor suferi schimbări de pri-
orităţi, de strategii şi, poate, 
de generaţii”, mai spune 
acesta. 

Mai vehement este Du-
mitru Vulcanov, decanul 
Facultăţii de Fizică. El afir-
mă: “Nu sunt de acord cu 
excluderea universităţii din 
topul naţional al universită-
ţilor. Suntem a 13-a. Este un 
rezultat obţinut prin cele 
câteva domenii de exce-
lenţă ale UVT: fizică (între 
cele mai bine cotate facul-
tăţi din ţară la ora actuală), 

matematică, informatică, 
litere-istorie, o parte a do-
meniilor de la FEAA”. El 
afirmă că pe lângă criteriile 
de excelenţă, de calitate, au 
fost luate în considerare şi 
criteriile de cantitate care 
au dus universitatea în jos.  

“Eu sunt dispus să-mi 
accept propriile greşeli. 
Universitatea de Vest are 
şi ea vina ei. Avem proble-
me legate de capacitatea 
instituţională: studenţi 
mulţi, profesori titulari pu-
ţini. Sunt facultăţi cu zero 
contribuţie la cercetare, 
în timp ce alte facultăţi au 
foarte multe contribuţii în 
acest domeniu şi sunt tra-
taţi egali cu totii... Un ma-
nagement mai bun asigură 
şi rezultate mai bune. Sunt 
lucruri care trebuie corec-

tate. Probabil vom avea o 
analiză la nivelul facultăţii 
şi al universităţii”, susţine 
decanul Facultăţii de Fizică. 

Iată ce spune şi Viorel 
Negru, decanul Facultăţii 
de Matematică şi Infor-
matică: “Va fi o problemă 
de imagine care afectează 
unii candidaţi ce doresc să 
urmeze cursuri UVT. Im-
portant este ce se va face 
de acum încolo. Toate uni-
versităţile se mişcă într-o 
anumită direcţie. E greu să 
găsim vinovaţi. Vom face o 
analiză şi vom vedea cine a 
greşit şi cât”, a explicat Vio-
rel Negru. 

Ce spune rectorul talpoş 
Rectorul Ioan Talpoş recu-

noaşte că a fost cerută demi-
sia conducerii universităţii, 
dar spune că nu doreşte să 
comenteze acuzele aduse de 
contestatarii săi vizavi de mo-
dul de conducere al instituţi-
ei. “Nu vreau să intru în po-
lemică. E neproductiv pentru 
universitate. În ceea ce pri-
veşte alegerile de anul viitor, 
nu vreau să mă pronunţ încă 
dacă voi candida pentru un 
nou mandat de rector”, ne-a 
spus Ioan Talpoş.

Aurelia Nechita spune că imobilul din strada 1 Decembrie nr. 17 a fost înscris în fals în Cartea Funciară Timişoara

Scandal la Universitatea de 
Vest din Timişoara: rectorului 
Ioan Talpoş i se cere demisia!
n Profesorii sunt nemulţumiţi de faptul că instituţia a fost clasificată în a doua categorie valorică

n În dosar sunt vehiculate nume de avocaţi si notari importanţi din Timişoara
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Parchetul de pe 
lângă Judecătoria 
Timişoara şi-a 
declinat competenţa 
de soluţionare a 
cazului în favoarea 
Parchetului de pe 
lângă Curtea de 
Apel.

Universitatea de Vest a fost clasificată în a doua categorie valorică a universităţilor din România 

demiSia?!

Cele 12 universităţi 
din prima grupă sunt 
foarte valoroase. Nu 
ştiu cine şi de ce a 
stabilit limita la 12. 

IOAn TAlpOş
rectorul UVT

Un management 
mai bun asigură 
întotdeauna şi rezul-
tate mai bune. Sunt 
lucruri care trebuie 
corectate. 

dumITru VulcAnOV
decanul Facultăţii  

de Fizică

Este cert că univer-
sitatea şi facultăţile 
sale vor suferi schim-
bări de priorităţi, de 
strategii şi, poate, de 
generaţii. 

lucIAn berceA
prodecan Facultatea de Drept  

şi ştiinţe Administrative

Va fi o problemă care 
afectează unii can-
didaţi ce doresc să 
urmeze cursuri UVT. 
Important este ce se va 
face de acum încolo. 

VIOrel negru
decanul Facultăţii de  

Matematică şi Informatică

UVT a rămas fără 
multe locuri de 
doctorat finanţate 
de la stat, iar sumele 
pierdute se ridică 
la aproximativ un 
sfert de milion de 
euro în următorii 
trei ani.
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Tot mai mulţi pasionaţi ai 
sportului şi ai senzaţiilor tari 
se regăsesc în Timiş. Mulţi 
dintre aceştia s-au orientat 
spre zborul cu parapanta, 
unul dintre cele mai exclu-
siviste sporturi din ţară. In-
structori şi foşti parapantişti 
spun că tot mai multe per-
soane încearcă acest sport, 
dar trendul a apărut doar în 
ultimii doi ani.    

În Timişoara există şi un 
clubul sportiv de aeronauti-
că liberă care promovează 
şi atrage entuziaşti de toate 
vârstele spre activităţi avia-
tice sportive. Printre acestea 
se numără zborul liber cu 
parapanta, deltaplanul, avi-
onul ultrauşor, construirea 
de aparate de zbor ş.a. Sorin 
Bochiş este instructor para-
pantist în cadrul clubului. 
Pilot de avioane ultra uşoare, 
fost pilot de avioane de luptă 
(MIG 21, 23), timişoreanul îi 
învaţă pe cei interesaţi cum 
să zboare şi cu parapanta. În 
Timiş, panta cea mai potrivi-
tă pentru zbor se află între 

Remetea Mică şi şi Charlo-
tenburg (Şarlota). Acolo sunt 
organizate şi cursuri de zbor 
pentru începători, precum 
şi zboruri pentru cei care 
sunt deja obişnuiţi ai acestui 
sport. 

„Clubul desfăşoară ac-

tivităţi de zbor cu caracter 
de şcoală şi instruire fără să 
efectueze activităţi comerci-
ale, astfel promovând ideea 
de zbor liber”, precizează 
instructorul. „La parapante 
transpiri de două ori. O dată 
când eşti în vârful curenţilor 

şi a doua oară când ai ajuns, 
cu bine, pe pământ”, ne spu-
ne acesta. Zboruri sunt orga-
nizate în judeţ la cererea ce-
lor care doresc să vadă lumea 
de sus. Tot mai mulţi tineri 
sunt interesaţi să înveţe să 
zboare şi să simtă cum nive-

lul de adrenalină creşte când 
se află în aer, la zeci de metri 
de sol, iar ei depind doar de 
echipament şi mişcările în-
văţate de la instructor.  

Pentru a învăţa cum să 
strunească parapanta, speci-
aliştii recomandă mai multe 
zboruri de pregătire, deal-
vale. Zborurile uşoare de câ-
teva zeci de metri îi ajută pe 
începători să deprindă miş-
cările. Abia după ce au ajuns 
să simtă curenţii de aer şi pa-
rapanta şi să capete încrede-
re în tacticile învăţate de la 
instructori, abia după toate 
acestea se pot avânta pe pan-
te abrupte.  

„La început învaţă gonfla-
je, să ţină parapanta deasu-
pra capului. Încă din primul 
zbor pleacă singuri, dar pan-
ta e lină”, explică instruc-
torul parapantist. În Timiş, 
după câteva zboruri la Reme-
tea Mică, pasionaţii acestui 
sport caută dealuri mai mari, 
dar pentru asta trebuie să 
meaga în zona Clujului sau 
la Şiria.  

Acolo, curenţii ascen-
denţi te ajută să te ridici şi 
să te învârţi ca un vultur 

deasupra pământului. După 
primul zbor, nu te mai poţi 
gândi la altceva care să-ţi 
dea senzaţii atât de tari, 
ne spune Liviu Manoilă, un 
fost parapantist timişorean 
care a practicat acest sport 
timp de mai bine de zece 
ani.
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Pentru a face faţă situ-
aţiei economice actuale, 
aproape 61% dintre ro-
mâni îşi caută un al doilea 
job. Aceasta este cifra sta-
tistică rezultată în urma 
unui sondaj efectuat de 
specialiştii site-ului de re-
crutare MyJob, cifră care 
ne arată că, în ciuda unei 
rate a şomajului destul de 
mari în multe judeţe ale 
României, un procent re-
lativ important de români 
lucrează la mai mult decât 
un singur angajator. Ex-
perţii în resurse umane 
spun că peste 300.000 de 
români au două joburi. 
“Lucrează cu precădere în 
vânzări, IT, contabilitate, 
consultanţă, PR şi media. 
Este clar că situaţia econo-
mică i-a obligat: fie nu mai 
pot plăti leasingul, fie s-au 
implicat în achiziţii pe 
care nu le mai pot supor-
ta. În perioada în care an-
gajaţii «făceau legea», nu 
s-au gândit că se va ajunge 
aici, iar tăierea salariilor 
i-a trezit pe foarte mulţi 
la realitate. Acum, pentru 
a-şi putea permite să achi-
te ratele sunt nevoiţi să 
apeleze la colaborări. Ast-
fel îşi mai rotunjesc veni-
turile”, afirmă Alexandra 
Urşeanu, account execu-

tive  la o firmă de resurse 
umane cu sediul în Bucu-
reşti. În general, persoa-
nele active care caută un 
al doilea job au în vedere 
câteva criterii la care ar 
trebui să răspundă noua 
slujbă. Este vorba despre 
durata de lucru, care ar 
trebui să fie part-time 
sau flexi-time, adică fără 
timp de lucru prestabilit, 
plata să se facă în func-
ţie de rezultate, să fie cât 
mai aproape de casă, iar 
nivelul de complexitate al 
postului să fie mai redus 
decât al jobului de bază. 
Mai mult, sunt domenii 
în care activitatea se poa-
te desfăşura şi acasă, cum 
ar fi designul, Internetul, 
media şi altele, lucru care 
ajută angajatul să-şi sal-
veze resurse şi timp pre-
ţioase. Iar ca venit, se pot 
câştiga între 150 şi 1000 

de euro, în funcţie de do-
meniu si activitate.

oferte şi din  
timişoara la  
magazinele online  
de extra-joburi

Printre ofertele con-
crete unde se pot câşti-
ga până la 1.000 de euro 
pe lună se numără cele 
de reprezentant produ-
se cosmetice, operator 
call-center, consultant de 
sănătate, broker imobi-
liar, consultant wellnes, 
promoter, agent market-
ing, consilier financiar, 
consilier credite şi altele, 
cel mai mare salariu, de 
până la 1.000 de euro, fi-
ind oferit de o firmă din 
Bucureşti pentru postul 
de colaborator (share 
marketing). „Lucrez la o 
firmă de advertising între 
orele 8 şi 16. Apoi, de la 
17 la 21, am un  job part-
time de traducător ger-
mană-română. Seara, 
când ajung acasă, în loc 
să fac mâncare şi curăţe-
nie încep  al  treilea  job  – 
de editare texte pentru 
o revistă de cooking. Re-
cunosc că am ajuns să 
câştig mult mai bine ca 
înainte, dar sacrificiile 
sunt foarte mari. Proble-
ma este că, pentru soţul 
meu este destul de greu, 
întrucât trebuie să facă 

şi treburile mele casni-
ce, curăţenie, mâncare şi 
să bage rufele la spălat”, 
spune Carmen Fusariu, o 
tânără din Timişoara care 
nu s-a mulţumit cu două 
joburi, ci are chiar trei. 
Goana după al doilea job 
a stârnit spiritul antre-
prenorial al oamenilor cu 
bani, care s-au grăbit să 
deschidă un magazin on-
line de extra-joburi. “Nu-

ţi trebuie experienţă, ci 
doar să-ţi înregistrezi un 
cont”, te sfătuiesc admi-
nistratorii site-ului job-
marketing, oferind nu 
mai puţin de 46 de joburi 
în sistem part-time, ma-
joritatea cu aplicaţie şi la 
Timişoara. Se caută per-
soane dispuse să lucreze 
ca promoteri, în adverti-
sing şi publicitate, cerce-
tare de piaţă sau distribu-
itori de produse în sistem 
door-to-door. Pe alte site-
uri au apărut oferte spe-
ciale pentru persoanele 
care doresc un al doilea 
job. “Cei care doresc un 
al doilea job trebuie să 
ştie că este important să 
îşi planifice atent decizia, 
luând în calcul timpul şi 
cheltuielile aferente, pre-
cum naveta şi îngrijirea 
copiilor. Angajaţii ar tre-
bui, de asemenea, să-şi 
analizeze cu atenţie con-
tractul de muncă şi con-
diţiile privind un al doi-
lea job, deoarece multe 
companii au politici care 
interzic munca la compe-
tiţie sau cer angajaţilor 
asigurări că nu se iscă 
un conflict de interese”, 
atrage atenţia psihologul 
Ursula Yvonne Sandner.

eConomiC Familie & Timp liber Noul Cod Civil conferă  
statut legal concubinajului
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Cu cine lăsăm copilul:  
cu bona sau cu bunica?9

Un sport 
exclusivist: 
zborul cu 
parapanta  

Peste 300.000 de români 
au două locuri de muncă

pulS ecOnOmIc

n Jobul de după job sau cum pot fi suplimentate veniturile salariale

n În Timiş, pasionaţii se lansează 
de pe un deal situat între Remetea 
Mică şi Charlotenburg (şarlota)

Când zbori cu parapanta, adrenalina este la cote maxime

Mulţi români îşi suplimentează veniturile lucrând din faţa laptopului de acasă

hidroizolaŢii 
tel: 0721.227.457, 

0256.294.035.

FăRă peNAliTăţi

Persoanele care au restanţe 
la întreţinere şi datorează 
penalităţi de întârziere vor fi 
scutite de la plata penalităţi-
lor, dacă venitul minim lunar 
pe membru de familie nu 
depăşeşte 1.000 de lei. Acest 
lucru este stipulat în Legea 
175/2010, a cărei valabilitate 
va fi prelungită până în iulie 
2012. Refuzul de a înregistra 
cererile locatarilor de anulare 
a penalităţilor sau înregistra-
rea tardivă vor fi sancţionate 
cu amenzi cuprinse între 
3.000 şi 30.000 de lei. 

FiRme exoTiCe

Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului a scos la iveală 
o serie de denumiri de firme 
înregistrate în ultimii ani, care 
denotă faptul că unii patroni 
români nu pun mare preţ pe 
imaginea brandului sub care-
şi derulează afacerile. Potrivit 
bazei de date a ONRC, printre 
firmele înregistrate figurează 
Prost Consulting SRL, Mişto 
SRL, Şmen SRL, Şopârlă SRL, 
Fraud Management SRL, 
Ţeapa SRL, Faliment Impex 
SRL, Soacra Com Prod SRL, 
Doamne Ajuta-Ne Prod Com 
SRL, Nebunu SNC, Buboi 
Com Serv SRL, Cancer Divisi-
on SRL, Albă ca Zăpada SCS, 
Dracul & Benga Prodimpex 
SRL, Schwartzenegger Com 
Impex SRL şi altele.

BANi peNTRU imm

Cel mai nou program al 
Agenţiei pentru Implementa-
rea Proiectelor şi Programe-
lor pentru IMM-uri, “Mihail 
Kogălniceanu”, pentru care 
înscrierile au demarat în 
urmă cu câteva zile, a stârnit 
interesul major al firmelor ro-
mâneşti. Până în prezent, au 
aplicat online aproape 500 
de IMM-uri, printre care şi 26 
din Timiş, Arad, Bihor, Hune-
doara şi Caraş-Severin. Prin 
intermediul acestui program, 
proiectele eligibile pot fi 
finanţate cu până la 125.000 
de lei pe an, iar dobânda 
subvenţionată în proporţie 
de 70% de către stat. 

SpoReSC ANgAjăRile

Un studiu al companiei Man-
power relevă faptul că, în 
ultimul trimestru, în regiunea 
de Sud-Vest, ritmul angajă-
rilor în diverse sectoare de 
activitate va creşte cu 14%. 
Realizat pe un eşantion de 
763 de companii, studiul a 
scos la iveală faptul că nu mai 
puţin de 53% dintre angaja-
torii români întâmpină mari 
dificultăţi în acoperirea pozi-
ţiilor disponibile în organigra-
me, ceea ce face ca “adevă-
rata ameninţare pentru piaţa 
muncii să nu fie scăderea 
cererii de forţă de muncă, ci 
deficitul de competenţe la 
nivelul candidaţilor”. (g.i.)

La parapante transpiri 
de două ori. O dată 
când eşti în vârful cu-
renţilor şi a doua oară 
când ai ajuns, cu bine, 
pe pământ. 

SOrIn bOchIş 
instructor parapantist

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

cât costă echipamentul 

Primul pas pentru practica-
rea acestui sport îl constituie 
achiziţionarea echipamen-
tului. Iar suma investită în 
acesta relevă exclusivitatea 
lui. Un echipament de zbor, 
care cuprinde parapantă 
(aparatul de zbor), o seleta 
(scaunul pe care stă para-
pantistul), cască, combine-
zon, cagulă şi mănuşi costă 
între 1.000 de euro (un echi-
pament bun second hand) şi 
4.000 de euro (echipament 
performant), ne spune Sorin 
Bochiş. Lor li se adaugă un 
aparat care detectează cu-
renţii de aer şi te avertizează 
când intri într-un curent 
ascendent, de care te poţi 

folosi sau într-unul descendent 
de care fugi cât poţi de repede.  
Parapantele sunt împărţite 
în trei categorii, spun instruc-
torii: pentru amatori, pentru 
avansaţi şi de performanţă. O 
altă variantă prin care începă-

torii pot învăţa să zboare cu 
parapantă este să se inscrie 
într-un club, unde plătesc o 
cotizaţie şi, cu echipamentul 
pus la dispoziţie de clubul 
timişorean, învaţă gratuit să 
zboare.

Lucrez la o firmă de 
advertising între 
orele 8 şi 16. Apoi, 
de la 17 la 21, am 
un job part-time de 
traducător germană-
română. Seara, când 
ajung acasă, în loc să 
fac mâncare şi cu-
răţenie încep al trei-
lea job – de editare 
texte pentru o revistă 
de cooking. Recu-
nosc că am ajuns să 
câştig mult mai bine 
ca înainte, dar sacrifi-
ciile sunt foarte mari. 

CaRmen FUSaRiU
timişoreancă

Se caută persoane 
dispuse să lucreze 
ca promoteri, 
în advertising 
şi publicitate, 
cercetare de piaţă 
sau distribuitori de 
produse în sistem 
door-to-door.
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www.fortaviola.ro

PUBLICITATE

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

Căsătorie sau concubinaj? Cu cine lăsăm copilul 
când mergem la serviciu: 
cu bona sau cu bunica?

n Noul Cod de procedură civilă conferă un statut 
legal convieţuirii dintre un bărbat şi o femeie

n Tinerele mămici trebuie să aleagă între bonă, bunică 
şi creşă atunci când se întorc la serviciu după concediul postnatal

gheOrghe IlAş
georghe.ilas@opiniatimisoarei.ro

Adepţii concubinajului 
din România aşteptau ca 
noul Cod Civil, care va intra 
în vigoare de la 1 octombrie, 
să aducă o oarecare legaliza-
re a convieţuirii în comun a 
doi parteneri de sex opus, o 
perioadă îndelungată, fără 
îndeplinirea formelor legale 
de căsătorie. Întrucât legali-
zarea uniunii consensuale, a 
concubinajului, ar fi pus sub 
semnul întrebării instituţia 
căsătoriei, atrăgând criticile 
Bisericii, specialiştii în Drept 
care au lucrat la noul Cod 
Civil au găsit un subterfugiu 
pentru a conferi un statut 
legal convieţuirii dintre un 
bărbat şi o femeie, fără ca 
aceştia să fie nevoiţi să se 
prezinte în faţa ofiţerului de 
Stare Civilă. Astfel, logodna, 
prevăzută la art. 266, repre-
zintă promisiunea reciprocă 
de a încheia căsătoria, nu 
este supusă niciunei forma-
lităţi şi poate fi dovedită cu 
orice mijloc de probă. Cu 
alte cuvinte, doi parteneri 
de viaţă pot locui împreună 
după ce-şi promit unul al-
tuia că se vor căsători, însă 
această uniune consensuală 
poate fi ruptă la orice oră, 
fără ca unul dintre cei doi 
să fie constrâns să încheie 
căsătoria. Noutatea absolu-
tă ce apare în cazul acestui 
mod de convieţuire socială 
este reprezentată de posibi-
litatea obligării partenerului 
care rupe logodna în mod 
abuziv, adică decide să pă-
răsească locuinţa comună, 
la plata unor despăgubiri, 
dar şi a restituirii darurilor 
pe care cei doi le-au primit 
în momentul logodirii. Mai 
mult, şi partea care l-a obli-
gat pe celălalt să rupă logod-
na poate fi obligată la despă-
gubiri. Darurile se restituie 
în natură sau, dacă aceasta 
nu mai este cu putinţă, în 

măsura îmbogăţirii. Indife-
rent de durata concubinaju-
lui, prezumţia de comunita-
te asupra bunurilor se aplică 
numai bunurilor dobândite 
de soţi în timpul căsători-
ei, nu şi celor dobândite în 
timpul concubinajului, ast-

fel încât concubinii nu pot 
fi consideraţi, în baza legii, 
proprietari în devălmăşie 
asupra bunurilor achiziţio-
nate în timpul convieţuirii 
lor. Cu alte cuvinte, un imo-
bil cumparat de concubini 
este coproprietatea acesto-

ra, iar cota parte a fiecăruia 
urmează să fie stabilită de 
instanţă în raport cu reala 
contribuţie la achiziţiona-
re. În concluzie, România 
nu este pregătită să accepte 
mental concubinajul, acest 
model de convieţuire fiind 
considerat împotriva bune-
lor moravuri. Mai mult, con-
cubinajul nu oferă o serie 
de drepturi şi obligaţii, pre-
cum obligaţia de fidelitate, 
sprijin reciproc, dreptul de 
a purta un nume comun. 
Tocmai de aceea, Legea Con-
cubinajului, proiect de lege 
propus de reprezentantul 
romilor, deputatul Nicolae 
Păun, în anul 2002, a fost ră-
tăcit intenţionat într-un ser-
tar al Camerei Deputaţilor, 
nefiind dezbătut nicioda-
tă. Potrivit acestui proiect, 
după 10 ani de convieţuire 
în comun, concubinilor li 
se aplică prevederile legale 
specifice căsătoriei.

lIlIAnA Iedu
liliana.iedu@opiniatimisoarei.ro

Meseria de bonă este la 
mare căutare, mai ales în 
situaţia în care părinţii lo-
cuiesc în oraşe diferite şi 
nu pot ajuta la supraveghe-
rea micuţilor. Decizia de a 
angaja o bonă pentru copil 
este de multe ori forţată şi 
de faptul că cererea pentru 
locurile la creşele din oraş 
este cu mult mai mare de-
cât oferta. În plus legislaţia 
din domeniu le stimulează 
pe mămici să se întoarcă 
mai repede la serviciu după 
naştere. 

„Eu mi-am luat bonă la 
copil pentru că nu am avut 
încotro. A venit momentul 
să mă întorc la serviciu, so-
ţul meu şi el lucrează, iar 
părinţii şi socrii sunt de-
parte. Nu am găsit altă so-
luţie decât să îmi iau bonă 
la copil. Am căutat mult, 
am avut multe interviuri şi 
nu pot să spun că sunt pe 
deplin mulţumită nici de 
bona pe care o am acum la 
copii, dar asta e situaţia”, 

ne-a declarat Angela Bota, 
o tânără mămică din Timi-
şoara.

meseria de bonă, încă  
la început în românia

Dacă în ţări cum ar fi SUA 
sau Danemarca de exemplu, 
meseria de bonă este una tot 
mai des întâlnită, în Româ-
nia, mulţi sunt cei care nu 
au încredere într-un astfel 
de serviciu, chiar dacă acesta 
vine de la o firmă serioasă. 
Apoi mai e acea „compati-
bilitate” între bonă şi copil. 
Nu orice bonă se potriveşte 
oricărui copil. De mule ori, 
părinţii au mult de căutat 
pentru a găsi bona perfectă 
pentru odrasla lor.

Camelia Bariu este una 
dintre acele mămici care 
nu au încredere în bone. 
Mai mult, ea spune că nu îşi 
permite să plătească o bonă 
şi că de copilul ei are grijă 
bunica. „Nu îmi permit să 
îmi iau bonă, costurile sunt 
mult prea mari. Şi mai este 
o treabă, nu cred că există 
persoane de încredere. Am 
văzut cazuri în care copiii 

au fost neglijaţi sau chiar 
bătuţi. Nu vreau aşa ceva 
pentru copilul meu! Sunt 
mai degrabă adepta unui 
sistem specializat, cum ar fi 
o creşă sau, de ce nu, cred 
că este mai bine să îmi duc 
copilul la părinţi”, ne-a de-
clarat Camelia Bariu.

Pentru a evita situaţii ne-
plăcute, părinţii trebuie să 
fie foarte atenţi pentru că 
orice bonă trebuie să aibă 
o pregătire specială în acest 
domeniu, adică o bonă avi-
zată va avea un certificat 
cum că a urmat nişte cur-
suri speciale de baby- sitter 
unde a învăţat câte ceva 
despre pedagogia şi psi-
hologia copilului mic, are 
cunoştinţe privind nutriţia 
micuţilor, deţine cunoştinţe 
privind acordarea primului 
ajutor în caz de accident la 
copil.

La noi, deşi profesia de 
bonă se află în nomencla-
torul de meserii, nu este 
încă reglementată clar de 
către o lege. Există un pro-
iect de lege a bonelor încă 
din 2009, proiectul a trecut 
de Senat, dar pare să se fi 
împotmolit în Camera De-
putaţilor. Până la finaliza-
rea şi intrarea în vigoare a 
acestei legi, regula de bază 
rămâne apelarea la bonele 
cu experienţă în domeniu, 
dar deschise la nou şi fle-
xibile în relaţia cu părinţii 
micuţilor şi nevoile acesto-
ra.

De partea cealaltă, bone-
le spun că abuzurile sunt 
izolate şi nu reprezintă o 
regulă generală. „Am ales 
să fac această meserie pen-
tru că, de ce să nu recunosc, 
am mare nevoie de bani, 
apoi îmi plac foarte mult 
copiii. Eu sunt studentă, iar 
în timpul liber îngrijesc mi-
cuţi”, ne-a declarat Anca, o 
bonă din Timişoara.

multe state au legiferat concubinajul

Potrivit unor studii, după 
revoluţie a crescut foarte 
mult numărul persoane-
lor care trăiesc în concu-
binaj. Astfel, în 1993, 15% 
dintre copii proveneau din 
cupluri necăsătorite, iar în 
2001 ponderea acestora 
ajunsese la 26%. În ceea 
ce priveşte căsătoriile, 
numărul acestora a scăzut 
de la 193.000, în 1990, la 
numai 136.000, în 2000. 
Sociologii spun că cea 
mai importantă cauză a 

concubinajului este sărăcia 
şi lipsa de perspective 
economice din ultimii ani. 
Majoritatea statelor au 
legiferat concubinajul mai 
ales din cauza numărului 
mare de copii născuţi din 
cupluri necăsătorite. Pe lo-
cul întâi se află Islanda, cu 
65% dintre copii proveniţi 
din relaţii de concubinaj, 
urmată de Danemarca şi 
Suedia, cu 55%, în timp ce 
în Marea Britanie proporţia 
este 40%.

Concubinajul nu oferă o serie de drepturi şi obligaţii, precum obligaţia de fidelitate

Bonele trebuie să aibă o pregătire specializată în domeniu şi chiar şi un certificat

cât costă o bonă? 

Preţurile pentru serviciile 
unei bone variază. Unele 
sunt plătite pentru munca 
prestată într-o lună întreagă, 
altele doar sporadic, pentru 
cele câteva ore în care au 
grija de copil. Cele care sunt 
plătite lunar primesc un 

salariu care porneşte de la 
500 de lei şi poate ajunge la 
1.200 de lei, în funcţie şi de 
alte servicii pe care trebuie 
să le facă, cum ar fi spălatul 
şi călcatul rufelor, curăţe-
nie sau mâncare. Pe lângă 
acesta, dădacă beneficiază 

de fel de fel de bonificaţii de 
la familie, cum ar fi cazarea 
sau o  masă pe zi. Cea de-a 
doua categorie de bone, 
cele care sunt plătite la oră, 
primesc un salariu de 50-60 
de lei pe oră plus aceleaşi 
bonificaţii.

Am văzut cazuri în 
care copiii au fost 
neglijaţi sau chiar 
bătuţi. Sunt mai 
degrabă adepta unui 
sistem specializat, 
cum ar fi o creşă! 

cAmelIA bArIu
mămică
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SIlVIA STAIA
silvia.staia@opiniatimisoarei.ro

În Feng Shui amenajarea 
biroului este foarte importan-
tă dacă dorim succesul în afa-
ceri sau în profesia noastră. O 
mulţime de companii gigant 
la nivel mondial, cum ar fi 
Virgin, Nike, FedEx, Oran-
ge, Motorola sau McDonalds 
aplică principiile feng shui 
şi rezultatele sunt evidente. 
Chiar şi oamenii mari de afa-
ceri ca Donald Trump sau Bill 
Gates au angajat specialişti în 
feng shui pentru ca vieţile lor 
să fie prospere şi fericite. De 
exemplu, faimoasa clădire 
Trump Tower a fost constru-
ită cu faţa înspre Central Park 
în New York, ca să primeas-
că toată energia pozitivă din 
natură pentru prosperitate 
şi succes. Pentru eliminarea 
energiei ucigaşe ce vine de 
la trafic, în faţa clădirii este 
aşezat un glob din metal. Şi o 
serie de celebrităţi sunt adep-
tele principiilor Feng Shui: 
Madonna, George Clooney, 
Julia Roberts, Oprah, Sting, 
Tommy Hilfiger sau Carmen 
Electra.

Cum aşezăm  
mobilierul de birou ?

Indiferent că avem un bi-
rou de manager, patron, fre-
elancer sau angajat, regulile 
sunt, în mare, aceleaşi. Ar fi 
bine ca masa de birou să aibă 
formă rotunjită, dreptun-
ghiulară sau de rinichi, pen-
tru ca energia să curgă natu-
ral pe lângă ea. Ultimul lucru 
pe care ni-l dorim este să ne 
lovim într-un colţ al biroului, 
ceea ce ne-ar produce un dis-
confort fizic şi psihic tradus 
în lucruri ce merg prost. Sca-
unul pe care stăm trebuie să 
fie foarte stabil, să stea cu spa-
tele la un perete solid sau să 

aibă un spătar mare, ca cele 
de director. Aceasta semnifică 
siguranţă şi stabilitate în cari-
eră. Biroul trebuie să fie în aşa 
fel poziţionat în încăpere, în-
cât noi să vedem uşa de la in-
trare. Altfel, invităm oamenii 
să profite de noi sau putem 
da cu piciorul oportunităţilor 
în afaceri. Este indicat să nu 
stăm în linie dreaptă faţă de 
intrare, cu faţa la un perete 
sau sub o fereastră, atunci 
când suntem aşezaţi la birou, 
pentru a evita vulnerabili-
tatea. Dacă nu putem muta 
biroul, atunci putem pune 
o oglindă pe perete sau pe 
masă, astfel încât să vedem 
cine intră în încăpere. 

Ce remedii  
feng shui alegem ?

Toate obiectele şi lucrurile 
ce ne înconjoară au o anu-
mită energie. În Feng Shui, 
aceasta energie ar fi bine să 
coincidă cu ceea ce ne dorim 
în viaţă. Regula de aur este 
curăţenia. Dosarele, ziarele, 
actele sau grămada de hârtii 
de pe birou trebuie să dispară 
imediat, pentru că aici se blo-
chează energia vitală. Opor-

tunităţile şi posibilităţile de 
a primi bani, o avansare sau 
un nou loc de muncă sunt, 
de asemenea, blocate. După 
ce am făcut ordine, stabilim 
zonele de interes din birou. 
Telefonul, calculatorul, cărţi-
le de vizită se aşează în partea 
de nord-est ce corespunde 
persoanelor de ajutor sau în 
partea de sud-est a prosperită-
ţii. Pe masa de birou trebuie 
să stea o broscuţă cu trei pi-
cioare (o găsim în magazine-
le specializate) care se uită 
înspre intrare ca să atragă 
oportunităţile. Diplomele sau 
fotografiile cu persoane influ-
ente se aşează în partea de 
sud, unde este zona recunoaş-
terii, a reputaţiei şi a faimei. 
Pentru cei care se bazează în 
munca lor pe creativitate, în 
vest pot fi puse fotografii ale 
copiilor sau imagini ale pro-
iectelor sau ţelurilor de viaţă.

Plantele sunt un remediu 
foarte bun pentru birou, dacă 
sunt sănătoase şi plasate în 
număr par. Cele mai norocoa-
se sunt cele cu frunze mici şi 
rotunde ce se aseamănă cu 
monedele, orhideele violete, 
ficusul şi bambusul.

10 interviu

CaiUS SeRaCin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

lIlIAnA Iedu
liliana.iedu@opiniatimisoarei.ro

Într-o melodie aveţi un 
vers care a devenit un imn 
pentru toţi bănăţenii, Ţara 
mea-i Banatul meu. Pe când 
credeţi că se va întâmpla 
acest lucru şi chiar vom 
avea Ţara Banat?

Glumind acum. Ştiţi de 
ce vrea Băsescu regionali-
zare? A văzut că nu intră 
în cartea de istorie, a zis 
că poate intră în cartea de 
geografie. De 21 de ani ne 
administrează prost cei de 
la Bucureşti banii noştri, 
din Banat. Dacă tu de 21 de 
ani îi administrezi prost, 
lasă-mă să-i administrez eu 
cum cred de cuviinţă. Până 
la urmă e munca noastră a 
tuturor. E centralizare mai 
al dracu ca pe vremea comu-
nismului. Cum arată dru-
murile din Moldova pe banii 
noştri.  Nu cred că se poate 
face regionalizarea, pentru 
că se va ajunge la război ci-
vil. 

Cum ar trebui condusă de 
fapt România?

Noi am avut monarhie 
până în 1947. În 1990 tre-
buia să se înnoade ce era 
în 1947. România din 90 s-a 
construit pe minciună şi nu 
e bine.  Acum e târziu să ne 
întoarcem la monarhie. Po-
porul ăsta după 90 a înţeles 
greşit termenul de demo-
craţie. Eu am fost crescut 
de părinţii mei în spiritul 
iubirii pentru monarhie. 
Pentru că în acea perioa-
dă a fost cea mai prosperă 
etapă din România. Ce m-a 
impresionat până la moarte 
a fost în 1997, când a venit 
Majestatea Sa în vizită la 
Timişoara. L-am aşteptat la 
aeroport. Avea un costum 
simplu, pantaloni de stofă şi 
cămaşă, nu piele, era simplu 
îmbrăcat. Seara a sărbătorit 
la Operă. Orchestra a urcat 
pe scenă frumos îmbrăcată 
cu frac şi cu garoafe la buti-
onară. Spectacolul începea 
la ora 18.30. La 18.26 Ma-
jestatea Sa a intrat în Balcon 
cu Majestatea sa Regina, cu 
primarul Timişoarei şi cu 
Înalt Prea Sfinţitul Nicolae. 
Primise un fel de directivă 
să nu vorbească, iar oamenii 
să nu strige pro monarhie. 
În timp ce urca pe scări lu-
mea l-a aplaudat. Nimeni nu 
a strigat “Regele Mihai” sau 
“Monarhia salvează Româ-
nia”. Majestatea Sa a zâmbit 
şi s-a aşezat. Atunci mi s-a fă-
cut pielea de găină când am 
văzut că şi cei din orchestră 
cu arcuşurile au început să 
aplaude. Au aplaudat 10 mi-
nute. După, a început con-
certul. S-a aşezat picior pes-
te picior, cu braţele în piept 
şi 45 de minute nu a scos un 
cuvânt nici cu Majestatea Sa 
regina, în semn de respect 
faţă de ce făceau cei de pe 
scenă. În spatele lor, Mitro-
politul vorbea în continuu 

cu primarul. Eram la vreo 
20 de metri de ei şi aş fi vrut 
să mă duc să le spun ce tre-
buie să facă. Asta e diferenţa 
dintre sângele albastru şi cel 
obişnuit. 

Sunteţi dezamăgit de 
români?

Da. Nu pot să nu fiu acid, 
şi nu pot să nu-mi spun 
durerea, pentru că suntem 
un popor de low-class, nu 
am văzut şi nu am învăţat 
nimic de la popoarele din 
jurul nostru, în continuare 
minţim, nu ne respectăm, 
ne furăm singuri căciula. 
Avem o ţară extraordinar 
de frumoasă, poate mai 
frumoasă decât Elveţia, dar 
atât. Noi avem o comoară, 
aşa o varietate de ritmuri şi 
melodii ca noi, dar se cântă 
în continuare penibilităţi. 
Noi românii ne repectăm 
valorile ca şi pe porci: când 
îi tai. Atunci îţi dai seama 
ce muşchi are porcu ăsta, 
ce jumeri, ce untură, ce şo-
ric fain are. Când trăieşte, 
dă-l dracul să guiţe acolo în 
cocină. 

Şi de bănăţenii despre care 
cântaţi cu atâta patos ?

Da şi de ei. Nu suntem iu-
biţi în Banat. Mai ales la Ti-
mişoara. Nu m-au chemat la 
vreo sindrofie să cântăm la 
primărie. Acolo merg cei de 
la Ansamblul Timişul. Noi 
avem aşa muzică frumoa-
să aici, mai ales în zona de 

munte. Nu mai vorbesc de  
muzica naţională ce melodii 
grozave avem şi cântăm toa-
te prostiile şi tâmpeniile. 

V-aţi gândit să emigraţi ?
Nu. Îmi iubesc ţara aşa 

cum e ea. Îmi iubesc familia 
şi meseria pe care o fac. O 
fac din suflet. 

Aveţi un discurs aproape 
politic. De ce nu o carieră în 
politică?

Eu cu formaţia mea sun-
tem prezenţi la toate sindo-
friile organizate de domnul 
Frunzăverde, de la PDL. Eu 
sunt slujitor al cântului, nu 
a artei compromisului. Poli-
tica este arta compromisu-
lui şi atât. Politica mea cea 
mai bună este scena. Acolo 
ştiu să fac eu ce ştiu mai 
bine. Ca să conduci maşina 
îţi trebuie o şcoală de şoferi, 
ca să fii medic trebuie să faci 
facultate de medicină, ca să 
devi ingineri trebuie să faci 
politehnica. Noi nu avem o 
şcoală de politică, vedeţi. Ei 
cred că trebuie să fie plătiţi. 
Nu, ei sunt slujbaşi aleşi de 
nişte fraieri. Acum hai să în-
cheiem cu porcăria asta de 
politică că m-am săturat. 

  
Nu vă mai vedem prin spec-
tacole la Timişoara. De ce?

Conform spuselor Mân-
tuitorului, nimeni nu-i pro-
fet în ţara sa. Noi cântăm la 
zilele oraşului Sadu, Agnita, 
Zalău, Cluju. Nu cânt la ruga 

Timişoarei, pentru că acolo 
nu e rugă. E iarmaroc. Nu 
cânt nici la ruga de la Ban-
loc sau Chişoda. În primul 
rând la ruga Timişoarei lo-
caţia e greşit aleasă. Trebu-
ia la Muzeul Satului, nu în 
Parcul Rozelor. Acolo e o 
biserică, iar rugă vine de la 
a te ruga. Şi mai e ceva. Asta 
e ruga Timişoarei cu mici şi 
bere? Din păcat suntem un 
popor de manelişti. Ruga în-
seamnă zupă, sarme, carne, 
prăjitură şi goşci şi muzica 
care era odată. Se zice: mu-
zica asta e la modă. Greşit. 
Moda e la pantofi, la freză, 
la costume, dar nu la muzi-
că populară. Cei dinaintea 
noastră au avut bun gust. 

Vă vedem extrem de înver-
şunat la adresa artiştilor 
din muzica populară de 
astăzi?

Paranoia colegilor mei 
de breaslă. Plus chestia cu 
artiştii. Suntem departe de 
a fi artişti. Noi suntem nişte 
cântăreţi, p-aci prin covă-
şie. Dacă noi suntem artişti 
atunci interpreţii de operă 
ce sunt  : Domingues, Care-
ras, Pavarotii fie iertat, Ma-
ria Callas, ce au fost ? Îi văd 
cum apar la televizor, cum 
se prostesc, cântă tâmpenii 
şi idioţenii. Plus playback-ul. 
Eu ştiu că ziua Păcălelilor e 
după 31 martie, în 1 aprilie. 
Atunci e ziua păcălelilor. 
Dar la noi toată ziua e la fel. 
Te păcălesc cu playback. În 

Franţa playback-ul este in-
terzis, la noi live-ul este in-
terzis. 

Dumneavoastră aţi făcut 
vreodată compromisuri, 
sau să cântaţi tâmpenii, 
manele de care spuneţi ?

Să vă povestesc ce mi 
s-a întâmplat prin 99-2000. 
Nu mai ştiu exact. A venit 
unul la Vaporul cu 500 de 
mii să-i cânt melodia cu 
«Am să beau să beau să 
beau până face mâţa miau 
şi cocoşu cucurigu». I-am 
spus direct că melodia asta 
e pentru 3 categorii de oa-
meni: handicapaţi mintal, 
reduşi intelectual şi deza-
xaţi sexual. L-am întrebat 
dacă face parte din catego-
riile astea şi mi-a spus: „Mă 
scuzaţi“. A plecat. Dacă 
mi-ar da 1 miliard de lire 
sterline pentru o strofă, 
din avion să cânt şi nu aş 
accepta. Ori mă iubesc şi 
mă respect şi-mi place de 
mine, ori îmi arunc mucii 
şi saliva pe mine. Pentru ce 
să faci compromisuri, pen-
tru 1 million, sau pentru 2 
sua pentru 500. Dacă toţi 
facem aşa unde ajungem ?

Dar maneliştii o duc mai 
bine…

Şi ce-i cu asta. Credeţi că 
dacă aş avea 5 Rolls Royce-
uri şi 40 de case de vacanţă 
aş fi mai deştept sau mai 
talentat? Dumnezeu spune: 
„Cel mai bogat e cel ce mul-

ţumeşte cu puţin“. Banii 
nu aduc fericirea. Nu am 
fost robul banului şi nu am 
să fiu. Sunt nevoit să cânt 
pentru bani, pentru că asta 
mi-e meseria, dar credeţi 
că dacă mă duc la pompă şi 
spun: „Sunt Petrică Moise 
faceţi-mi plinul“ ei n-or să-
mi spună: „Treceţi nea Pe-
trică la casă şi apoi îl facem 
noi“. 

Spuneaţi de bani. Sunteţi 
de acord cu impozitarea 
artiştilor la nunţi, botezuri, 
chermeze?

În America cea mai dia-
bolică instituţie este IRS-ul, 
adică Fiscul. Ai cântat, ai 
fost plătit, trebuie să te im-
poziteze. Noi plătim un im-
pozit la Finanţe, şi aşa e şi 
normal. Noi plătim, dar ăia 
din fruntea statului, mane-
liştii, câţi şi cât plătesc? 

Ultima apariţie publică la 
care aţi participat a fost la 
protestul fanilor lui Poli în 
balconul Operei.

Am mers acolo la invita-
ţia domnilor Adrian Orza şi 
Nicolae Robu să se foloseas-
că de imaginea mea (râde). 
Ca să fim cinstiţi până la 
capăt.

Şi s-au folosit ?
Eh… pentru mine prima 

dragoste a fost fotbalul, 
apoi muzica, aşa că mi-a fă-
cut plăcere să particip aco-
lo. Am jucat la juniorii lui 
U Cluj şi de asta m-am dus 
în balcon, pentru aceas-
tă echipă. Cui i-a folosit 
porcăria asta cu scoaterea 
lui Poli? Fotbalului româ-
nesc? Să joace Chiajna şi 
Mioveni. Doar Mafiei de la 
Bucureşti. Sunt două Ro-
mânii: România de la Bucu-
reşti, şi cealaltă Românie. 
Cât nu se vor uni nu ne va 
fi bine.

Am mers la protestul pentru 
Poli la invitaţia domnilor 
Adrian Orza şi Nicolae Robu, să 
se folosească de imaginea mea!

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

speCial
PUBLICITATE

Office Feng Shui – 
succesul în afaceri
n Amenajarea birourilor respectând principiile 
Feng Shui este o regulă pentru managerii celor 
mai mari companii multinaţionale din lume

Amplasarea corectă a mesei de birou este cheia pentru succesul în afaceri

Petrică Moise, a fost şi va rămâne un bănăţean veritabil: s-a născut în Banat, locuieşte încă aici 
şi promovează în lume muzica populară bănăţeană. Iorgovan frumoasă floare, Bănăţanu ce-i 
născut, sau Mândră ţară e Banatul. sunt doar câteva dintre cântecele lui Petrică Mosie cu care 
şi-a câştigat respectul şi faima în toată ţara, dar mai ales a retrezit mândria şi fala de a fi bănă-
ţean. Petrică Moise e însă dezamăgit de ce vede în România, dar şi de Banatul său cel drag.

peTrIcă mOISe

cărţi de vizită norocoase

Modul în care facem cărţile 
de vizită ne poate ajuta. 
Iată câteva lucruri de care 
să ţinem cont:
l logo-ul companiei să 
conţină cele cinci elemen-
te, lemn, foc, pământ, 
metal, apă, reprezentate 
prin culori şi forme
l numele firmei trebuie să 
specifice clar activitatea 
sau serviciile prestate
l un scurt slogan ce face 
firma unică 

l aranjarea informaţiilor 
pe cartea de vizită, de 
exemplu partea de sus 
reprezintă creşterea, 
încrederea, puterea, faima, 
succesul, deci aici scriem 
tot ce este important. Dacă 
numele firmei apare în 
partea de jos există doar 
5% şanse ca ea să reziste 
mai mult de 5 ani. Dacă 
scriem numele jos, atunci 
vom căra multe greutăţi în 
business.
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Părerile tinerilor care 
practică skate-ul sunt îm-
părţite. Unii se bucură că 
au un loc, chiar dacă mi-
cuţ, dar care este amenajat 
cât de cât pentru nevoile 
lor, alţii spun că acesta nu 
este suficient şi vor altul 
mai mare. În acelaşi timp, 
cei de la Primăria Timişoa-
ra se văd neputincioşi în 
faţa acestei probleme din 
cauza lipsei banilor.

Singurul loc în care se 
poate practica skateboar-
dul, în Timişoara, este 
într-un parc recent ame-
najat în zona Girocului, 
chiar în spatele Liceului 
Azur. De acest loc se bucu-
ră zilnic zeci de copii care 
vin aici cu plăcile sau cu 
rolele.

„Eu locuiesc în zonă 
şi vin aproape zilnic aici, 
în acest parc. Îmi place 
foarte mult să mă dau pe 
skate şi cum prind ocazia, 
aici sunt de găsit”, ne-a de-
clarat Alexandru, un puşti 
care practică acest sport şi 
care obişnuieşte să mear-
gă în parcul din zona Gi-
rocului.

Problema este că locul 
amenajat în acest parc este 

mai mult pentru copiii în-
cepători, barele şi pantele 
nu sunt chiar atât de înal-
te sau de lungi astfel încât 
să îi mulţumească şi pe cei 
mari. O recunoaşte chiar şi 
viceprimarul Adrian Orza 
care a spus, totodată, că 
Primăria Timişoara ar pre-
fera să găsească un investi-
tor dispus să construiască 
un astfel de parc la anumi-
te standarde.

„Din păcate locul pen-
tru skateboard din parcul 
acela din spatele Liceu-
lui Azur nu este suficient 
pentru cererea pe care o 
avem noi. Este făcut pen-
tru copii mai ales, iar cei 
mari probabil s-ar plicti-
si acolo. Noi avem două 
variante de construire a 
unui parc pentru sporturi 
extreme. Prima varianta 
este să facem un parte-

neriat cu o asociaţie de 
skateri. Au venit diverşi 
pe la Primarie să ne ceară 
să le facem parc si noi tot 
le-am spus să se constitu-
ie într-o asociaţie pentru 
că aşa am putea rezolva 
lucrurile mai repede. Le-
am propus să găsim îm-
preună un sponsor. Noi să 
venim cu terenul, sponso-
rul să finanţeze lucrarea, 
iar asociaţia skaterilor să 

administreze locul. Noi 
am identificat un teren, 
am avut şi o Hotărâre de 
Consiliu Local, e un loc 
suficient de mare, chiar 
mai mare decât a fost în 
Parcul Central, este între 
Zona Păduricii şi zona Gi-
roc. Iar a doua varianta ar 
fi să îl facem noi, cu bani 
de la Primărie, însă e mai 
complicat”, ne-a declarat 
Adrian Orza, viceprimar 
al Timişoarei.

În anul 2008, Primăria 
Timişoara a închis parcul 
de skateboarding constru-
it aproape de centrul ora-
şului, chiar la marginea 
Parcului Central. Cei din 
administraţia locală îşi 
motivau gestul spunând 
că decorurile trebuie să 
aibă o viză de la ISCIR, iar 
aceasta lipsea cu desăvâr-
şire. Atunci s-a luat deci-
zia desfiinţării parcului cu 
promisiunea construirii 
unuia nou-nouţ cu deco-
ruri cu mult mai îndrăz-
neţe. Numai că acest lucru 
nu s-a întâmplat din cau-
za lipsei banilor. In anul 
2009, Consiliul Local a 
alocat un teren de 1.500 
de metri pătraţi pentru 
construirea unui astfel 
de parc, pe strada Versu-
lui, lângă cartierul Giroc. 

Rampele şi avizele nece-
sare ar fi costat Primăria 
Timişoara aproximativ 
110.000 de euro, iar suma 
finală pentru construirea 
skatepark-ului ar fi putut 
depăşi jumătate de milion 
de euro. Proiectul s-a îm-
potmolit, însă, din cauza 
lipsei banilor.

mIOdrAg hOjdA
miodrag.hojda@opiniatimisoarei.ro

Noul an şcolar începe 
în umbra rezultatelor de 
coşmar ale examenului de 
bacalaureat din acest an. 
Noutăţile care îi aşteaptă 
pe elevi sunt multe. Şcolarii 
care încep clasa a V-a vor 
sta în gimnaziu cinci ani, 
inclusiv în clasa a IX-a. La 
sfârşitul acestui ciclu vor 
susţine evaluarea naţiona-
lă obligatorie care conţine 
cinci probe (respectiv şase 
pentru minorităţi), precum 
şi admiterea în liceu orga-
nizată la nivelul şcolii, po-
trivit noii legi a educaţiei 
naţionale care a intrat în 
vigoare la 1 ianuarie 2011. 

„După primele două 
săptămâni de şcoală, profe-
sorii îi vor evalua pe elevi, 
pentru a stabili nivelul de 
pregătire din cadrul unită-
ţilor de învăţământ. În luna 
septembrie, toţi elevii vor 
fi testaţi la fiecare discipli-
nă, astfel încât să poată fi 
stabilit gradul de pregătire 
al claselor: în media şcolii, 
sub media şcolii sau peste 
media şcolii. Rezultatele nu 
vor fi făcute publice, dar pă-
rinţii vor fi anunţaţi despre 
evoluţia elevilor. În judeţul 
Timiş sunt peste 100.000 
de elevi“, ne-a spus Marin 
Popescu, inspector general 
în cadrul Inspectoratului 
Şcolar Timiş. În noul an 
şcolar şi controlul absenţe-
lor va fi mult mai riguros 
decât până acum. „Vrem 
să reducem absenteismul 
şcolar şi abandonul şcolar. 
Introducem proceduri mai 
riguroase în ceea ce pri-
veşte controlul absenţelor. 
Atenţie, atât al elevilor, cât 
şi al cadrelor didactice”, a 
continuat acesta. 

va fi introdusă  
săptămâna  
„şcoala altfel”

O mare noutate este 
“Şcoala altfel”, din săptă-
mâna 2 - 6 aprilie, în care 
se vor desfăşura activităţi 
de educaţie non-formală, 
sport, olimpiadele şcolare. 
“Şcoala altfel” va avea loc 
în săptămâna de dinain-
tea vacanţei de primăvară. 
Atunci, timpul va fi dedi-
cat activităţilor educative 
extracurriculare şi extraş-
colare, care vor fi derulate 
conform unui orar special 
care va fi elaborat la nivelul 
fiecărei unităţi de învăţă-
mânt, cu consultarea elevi-
lor, a cadrelor didactice şi 
a părinţilor. Tot în această 
perioadă vor avea loc fazele 
naţionale ale olimpiadelor 

şcolare pe discipline. După 
aprobarea de către consiliul 
de administraţie, progra-
mul “Şcoala Altfel” va deve-
ni obligatoriu pentru şcoala 
respectivă şi numărul de 
ore care va fi acoperit de 
acest program va fi cel pu-
ţin egal cu numărul de ore 
normal derulat în orarul 
obişnuit. 

„Tipurile de activităţi 
care vor avea loc în aceas-
tă perioadă vor fi activi-
tăţi, dar nu este limitativ 
acest tip, culturale, tehni-
co-ştiinţifice, sportive, de 
educaţie pentru cetăţenie 
democratică pentru pro-
movarea valorilor umani-
tare, inclusiv voluntariat, 
caritate, implicare în viaţa 
activă în societate, respon-
sabilitate socială şi relaţii 
de comunicare”, a explicat 

Daniel Funeriu, ministrul 
Educaţiei. 

numărul de zile  
de şcoală este  
identic cu cel din anul 
şcolar 2010-2011 

LEN prevede faptul că 
minorităţile naţionale vor 
învăţa istoria şi geogra-
fia în limbă maternă, în 
timpul gimnaziului şi al 
liceului, şi limba română 
în regim de limbă străină. 
Anul 2011 a fost şi ultimul 
în care Ministerul Educaţi-
ei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului a organizat 
concursuri naţionale de 
titularizare sau suplinire. 
Odată cu aplicarea noii 
legi a educaţiei, ocuparea 
posturilor din învăţământ 
va fi gestionată direct de 
şcoli. 

„Profesorii care au intrat 
pe bază unui examen ră-
mân titulari ai sistemului 
de învăţământ, în timp ce 
profesorii care vor fi an-
gajaţi direct de şcoli vor fi 
doar titulari ai respectivei 
unităţi”, spune inspectorul 
şcolar general din Timiş. 

Ministerul Educaţiei sta-
bileşte anual costul stan-
dard per elev. De sumă be-
neficiază toţi preşcolarii şi 
elevii de ciclu primar, gim-
nazial sau liceal. Finanţarea 
de bază a învăţământului 
preuniversitar se face după 
principiul „resursa finan-
ciară urmează elevul”, în 
baza căruia alocaţia buge-
tară aferentă unui elev sau 
unui preşcolar se transferă 
la unitatea de învăţământ 
la care acesta învaţă. 

autorizaţii sanitare
Anul şcolar începe în 

Timiş cu 46 de şcoli fără 
autorizaţie sanitară pri-
mită de la Direcţia pentru 
Sănătate Publică. Şcolile, 
toate aflate în mediul rural, 
nu au primit avizul sanitar 
pentru că nu sunt racordate 
la sistemul de alimentare 
şi canalizare al locuitaţii. 
Aceste şcoli au grupurile sa-
nitare în curte, iar inspect 
torii DSP nu pot autoriza 
unităţile de învăţamânt. Pe 
lângă acestea, în alte şcoli, 
grădiniţa şi ciclul primar şi 
gimnazial învaţă în aceeaşi 
clădire, ceea ce contravene 
regulilor sanitare şi de si-

guranţă. Cu toate acestea, 
şcolile vor funcţiona pe răs-
punderea directorilor, spun 
reprezentanţii IŞJ Timiş. Pe 
lângă cele 46 de unităţi şco-
lare fără avizul DSP, alte 11 
şcoli au depus toate docu-
mentele la Direcţia de Sănă-
tate Publica Timiş şi sunt în 
curs de autorizare sanitară.

ComunitateComunitate12 

Etapa de şapte ani, de la 42 la 
49 de ani, este perioada în care 
ne-am regăsit pe noi înşine, 
ne-am găsit calea şi acum pare 
că întreaga noastră fiinţă se 
direcţionează înspre o activitate 
spirituală conştientă. Este un 
moment al dobândirii adevăratei 
libertăţi: opţiunea făcută în de-
plină cunoaştere a consecinţelor. 
Acum, înainte de vârstă de 49 de 
ani (crucea vieţii 7ani x 7 etape) 
parcă Eul nostru devine indepen-
dent de sentimente. Eul nostru, se 
poate acum ocupa de sine însuşi, 
de progresul său spiritual, începe 
să înveţe, descoperă noi aspiraţii, 
noi bucurii. Începem să realizăm 
că nevoile noastre pur materiale 
sunt ignorabile şi că avem mult 
de dăruit altora: iubire, compa-
siune, simpatie, devotament, 
înţelegere... Este momentul 
învăţării progresului spiritual. Din 
experienţa personală, vă spun că 
această perioadă este deosebit 
de importantă. Este o nouă şansă 
pe care o primim de la viaţă. Tot 
ceea ce vom face în aceşti şapte 
ani va fi  ”contabilizat” altfel la 
atingerea vârstei de 49 de ani. 
Cei care nu fac ”ceea ce TREBUIE 
să facă”... sfârşesc... prin ratare, 
boală gravă sau chiar... moarte. 
Personal, cunosc nenumărate 
cazuri de persoane care au murit 
între 48 şi 50 de ani! Studiindu-le 
viaţa lor, am văzut că toţi, fără 
excepţie, au greşit grav faţă de 
ei înşişi dar mai ales faţă de 
cei din jurul lor! Biologic, după 
40 de ani, masa musculară a 
corpului nostru se reduce. Doar 
grăsimea... creşte! Astfel, acest 
proces degenerativ, în urma 
căruia muşchiul nu se mai poate 
contracta, începe în jurul vârstei 
de 40 de ani şi tine tot aşa, până 
la 75 de ani. Experţii americani 
au descoperit că explicaţia meca-
nismului stă în dispariţia calciului 
dintr-un grup de proteine din 
celulele musculare. Steiner, spune 
că suntem supuşi tentaţiilor şi fe-
luritelor ispite: exercitarea puterii 
(la cât am muncit, merităm să 
fim şefi şi devenim dictatoriali în 
toate circumstanţele), tendinţa 
de a acumula avere de dragul 
averii, încremenirea în propriile 
concepţii (prejudecăţi, suficienţă), 
proclamarea excesivă a dreptu-
rilor personale, în detrimentul 
celorlalţi...! Şi, ca să vă arăt un 
exemplu, la cele spuse mai sus, 
am să vi-l dau pe cel personal: 
Între 42 şi 49 de ani, am înfiinţat 
o fundaţie, care la vârsta mea 
de 49 de ani avea şapte ani. Or-
ganizasem 7 concerte în Peştera 
Româneşti şi aveam şapte proiec-
te europene câştigate! Începusem 
să premiez copiii săraci dar silitori 
la şcoală (aprox. 700 de copii). A 
fost cea mai grea perioadă din 
viaţa mea, munceam imens şi 
mă... neglijam pe mine! Dar nu–i 
neglijam pe cei din jurul meu!! 
La 49 de ani, am divorţat după 
28 de ani cu aceeaşi femeie şi tot 
la 49 de ani am ajuns director la 
filarmonică. Aproape toate datele 
mele importante (evenimente sau 
examene!) erau formate din cifra 
7 sau multiplii ai acestei cifre. 
Prieteni de ai mei sau colegi de 
facultate, mureau pe capete şi 
aflam cu stupoare de dispariţiile 
lor premature şi uneori absolut 
inexplicabile. Pentru mine, vârsta 
de 49 de ani nu a fost crucea 
vieţii, ci răscrucea care m-a 
redefinit şi m-a obligat să ies 
la lumină, să mă promovez pe 
mine însumi, să nu mai mint şi să 
încerc să-mi visez proiectele ca să 
le pot apoi materializa cu ajutorul 
Divinităţii, aici pe pământ. Oare, 
ce a însemnat viaţa voastră până 
acum, dacă ar fi să o analizaţi 
prin această prismă, a etapelor 
de 7 ani? V-ati gândit la asta? Iar 
voi, care sunteţi în această etapă  
a vieţii de 42-49 ani, aveţi grijă. 
Mare, mare grijă! Vă doresc o 
cruce… uşoară!

Redefinirea:  
42-49 de ani

Coriolan 
Gârboni

oPinie

Ce noutăţi aduce noul an şcolar?  
„Şcoala Altfel” şi mai multe vacanţe
n Numărul zilelor de şcoală este acelaşi cu cel din anii trecuţi

n Primăria caută încă variante, deşi în urmă cu trei ani a promis că în cel mai scurt timp va amenaja unul

Şcolarii care încep clasa a V-a vor sta în gimnaziu cinci ani, inclusiv în clasa a ix-a

Cei mai mici skateri din Timişoara au unde să înveţe, iar cei mari încă îşi caută locuri să exerseze

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Skatepark-ul, un vis  
pentru timişorenii iubitori  
de sporturi extreme

Au venit diverşi pe la 
Primarie să ne ceară 
să le facem parc si 
noi tot le-am spus să 
se constituie într-o 
asociaţie pentru că 
aşa am putea rezolva 
lucrurile mai repede. 

adRian oRza
viceprimar

Skaterii experimentaţi vor un parc mai mare

De cealaltă parte, skaterii cu 
experienţă sunt în continu-
are nemulţumiţi că nu au un 
parc al lor şi că cel din Parcul 
central a fost desfiinţat. „Nu 
putem să ne dăm cu placa 
sau cu rolele în parcul din 
zona Girocului pentru că e 
prea mic. Ne-ar trebui un loc 
mai mare. Din păcate sun-
tem nevoiţi să improvizăm 
şi să găsim alte locuri cât de 
cât potrivite, dar neamena-
jate prin alte parcuri sau pe 
unele străzi. Preferabil ar fi 
să avem un parc al nostru, 
amenajat ca la carte”, ne-a 
declarat Andrei, un tanar 
care practica skateboardul 
de mai multă vreme.

Structura anului şcolar 2011-2012

Anul şcolar 2011 - 2012 va fi organizat tot pe semestre. 
Primul semestru începe luni, 12 septembrie, şi se încheie 
pe 23 decembrie 2011. Vacanţa de iarnă va fi mai lungă cu 
o săptămână decât până acum. 

Semestrul i: 12 septembrie - 23 decembrie 2011 
Vacanţă pentru învăţământul preşcolar şi primar: 22-30 
octombrie 2011 
Vacanţă de iarnă: 24 decembrie-15 ianuarie 2012 

Semestrul al ii-lea: 16 ianuarie-22 iunie 
Săptămâna “Şcoala altfel”: 2 - 6 aprilie 
Vacanţă de primăvară: 7 aprilie-22 aprilie 
Vacanţă de vară: 23 iunie-9 septembrie

După primele două 
săptămâni de şcoală, 
profesorii îi vor eva-
lua pe elevi, pentru a 
stabili nivelul de pre-
gătire din cadrul uni-
tăţilor de învăţământ. 
În luna septembrie, 
toţi elevii vor fi testaţi 
la fiecare disciplină, 
astfel încât să poată 
fi stabilit gradul de 
pregătire al claselor.

maRin PoPeSCU 
inspector genral - IşJ Timiş
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Am citit zilele trecute că 
Miron Cozma, în 1997, a 
încercat să îi dea jos de la 
şefia fotbalului românesc 
pe Mircea Sandu şi Mitică 
Dragomir. După cum foarte 
bine ştiţi puciul nu a reuşit, 
asta pentru că cei doi sunt 
bine mersi şi acum pe 
scaunele lor de la federaţie, 
respectiv de la  liga foarte 
profesionistă de fotbal. 
Despre calităţile de pucist 
ale lui Cozma nu are rost 
să mai discutăm pentru că, 
în timp,  el a făcut dovada 
că, spre deosebire de mulţi 
oameni din fotbal, la acest 
capitol este un profesio-
nist. Luceafărul huilei, în 
timpul liber jucător de tenis 
cu piciorul, a organizat, 
cum spuneam profesional, 
câteva mineriade (era să 
scriu daciade) şi o superbă 
răsturnare de guvern. Asta 
aşa din voleu... Ditamai 
Guvernul României a fost 
trimis la plimbare, în câteva 
ore, fără nici un fel de 
remuşcare, în ciuda faptului 
că executivul, chipurile, 
avea în spate structurile 
informative şi militare.
Ce să înţelegem din aceste 
întâmplări? Păi urmărind o 
logică elementară tragem 
concluzia că M.Sandu, de 
astăzi şi din totdeauna, a 
fost şi este mai tare decât 
fostul prim-ministru Petre 
Roman. În faţa vărului San-
du şi a acoliţilor săi, Cozma 
a dat un chix lamentabil. Şi 
uite aşa, paradoxal, Miron 
al nostru şi-a găsit naşul. 
Păi nu degeaba i se spune 
lui M. Sandu „Naşul”. Orga-
nizaţia de tip mafiot a lui 
Sandu şi Dragomir s-a dove-
dit a fi una foarte puternică 
în care tăcerea este legea 
de bază. Cine mişcă în front 
şi deschide ciocul zboară 
în secunda doi. Vezi cazul 
Mititelu şi Iancu. Apropos! 
Mai marii fotbalului au 
decis ca oamenii Craiovei să 
nu mai aibă acces în sediul 
ferefeului. Urmează, proba-
bil, interdicţia de a intra în 
Bucureşti şi de ce nu, ca o 
măsură finală, expulzarea 
din ţară.
M. M. Stoica, marele con-
ducător de la Steaua, are 
şi el apucături minereşti 
chiar dacă, cel puţin până 
acum, nu are anvergura lui 
Cozma şi încă nu a reuşit 
vreun puci. Deunăzi s-a 
luat la harţă cu un tip în 
faţa hotelului unde era ca-
zată echipa sa la meciul cu 
Gazul. Unii spun că MM-ul 
i-a tras una în falcă indivi-
dului. Stelistul zice că nici 
vorbă să fi fost un upercut. 
Nu ştiu dacă la fotbal ne 
bagă cineva în seamă prin 
Europa, dar la dat în bot 
suntem specialişti.

Puciul

Viorel  
Screciu

oPinie
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CiNemA CiTy 
A naibii dragoste: 13:10, 15: 30,  
17:50, 20:10, 22:30   

prietenie cu folos: 13:10, 15: 
20, 17:30, 19:50, 22:10 

Columbiana: 13:30,  18:10, 
22:20 

Ştrumpfii: 14:00, 16:10, 17:20,  
19:30 

oare cum o reuşi?: 14:40, 
16:40, 18:40, 20:40, 22:40  

Conan 3D: 14:50, 21:40 

Cursa: 15:00, 17:10,  19:20, 21:30

Cowboys & extratereştri: - 
15:50 

Destinaţie finală 5: 18:20, 
20:20, 22:20 

miezul nopţii în paris: 20:20

joi, 15 SepTemBRie
Terasa Docks: Concert de NU JAZZ
Al-kimia: Beat Bang Live
Daos Club: Groove Salad
pantheon: Latin Fever Party
lemon Club: Concert Zvezda Granda Darko Filipovic

ViNeRi 16 SepTemBRie
River Deck: Muneer and Friends
Club Daos: Groove Salad Party @ K-lu & Limun
Setup Venue: General Trix - album launch
No Name: Retro Party
The Factory pub: Romanian Factory Night
Club 30: Girls Weekend’s

SâmBăTă 17 SepTemBRie
el Che: Prologue - The Opening Party
pantheon: Free Entrance, Free Shots! 
Setup Venue: Live Tour: Mr. Meeble (USA), Silent 
Strike, Brazda lui Novac
Daos: Gods Of Rock Night
life!pub: Retro Party

DUmiNiCă 18 SepTemBRie
No Name: No Name Biergarten
Art Club 700: Retro Fever
Van graph K’fe: Babilonia 
Club D’Arc: Hits Party

spectacole
Teatrului german de Stat Timi-
şoara: vineri 16 septembrie, ora 20, 
în sala Teatrului German de Stat, 
„Grăsani în fustă“, de Nicky Siler, în 
regia Simonei Vintilă. 

Teatrului german de Stat Timişoa-
ra: marţi 20 septembrie, ora 20, în 
sala Teatrului German de Stat, „Don 
Carlos“, de Friedrich Schiller, în regia 
lui Alexander Hausvater. 

Filarmonica Banatul, Sala Capitol: 
marţi 20 septembrie, ora 19,00, reci-
tal Trio Contraste. Din program: Livia 
Teodorescu-Ciocănea - Endeavour 
Bells II, Horia Şurianu - Dialogues 
Croisés, Bernard Cavanna - piesă în 
primă audiţie. 

Teatrul Naţional Timişoara: sâmbă-
tă 17 septembrie, ora 19.00, Studio 
5, Alergătorul, de Mattias Andersson, 
un spectacol de Olivia Grecea. 

Teatrul Naţional Timişoara: 
duminică 18 septembrie, ora 19.00, 

Studio 5, Alergătorul, de Mattias 
Andersson, un spectacol de Olivia 
Grecea. 

Teatrul maghiar de Stat „Csiky 
gergely”: sala Studio, vineri 16 
septembrie, ora 19: spectacolul 
de teatru Prah, în regia lui László 
Sándor. 

Teatrul maghiar de Stat „Csiky 
gergely”: miercuri 21 septembrie, 
ora 11 producţia nonverbală Zián 
& Kopik, montată de Palocsay Kisó 
Kata.

Teatrul merlin Timisoara: dumi-
nică 18 septembrie, ora 11 în sala 
mare a teatrului de păpuşi Merlin, 
spectacolul Degeţica. Spectacol de 
animaţie cu păpuşi, recomandat 
copiilor preşcolari, dar şi celor din 
ciclul întâi gimnazial.

Teatrul de copii iulia: duminică 18 
septembrie 2011, ora 11, spectacolul 
Fata babei şi fata moşului.

dAn duţu
dan.dutu@opiniatimisoarei.ro

Fiecare antrenor care 
vine, stă şi apoi pleacă de la 
Timişoara nu ezită să amin-
tească în declaraţiile lui des-
pre aportul nemărginit al 
galeriei de pe “Dan Păltini-
şanu”. Nu puţini au fost cei 
care au evocat momentele 
când victoria alb-violeţilor a 
fost în mare măsură dată şi 
de îndemnurile suporterilor 
viola. Au fost ani şi sezoa-
ne când tribunele mugeau 
de spectatori dar la fel au 
fost şi etape când numărul 
jucătorilor de pe băncile de 
rezerve era mai mare decât 
cel al susţinătorilor din tri-
bune. De fiecare dată însă 
din Peluza Sud s-a auzit Hai 
Poli! Ajutat şi de menţiuni-
le de pe forumul oficial al 
clubului Poli Timişoara am 
adunat câteva informaţii 
care au condus la acest ma-
terial. Crâmpeie din istoria 
galeriei, cum se organiza 
activitatea acesteia în urmă 
cu 30-40 de ani, oameni care 
au punctat şi au mers în pa-
ralel cu istoria clubului de 
pe Bega.

Începuturi…
1948 - “Promovarea echi-

pei Poli în prima divizie a 
însemnat o adevărată săr-
bătoare pentru locuitorii 
oraşului de pe Bega. Sosirea 
echipei şi a conducătorilor 
ei de la Bucureşti a avut loc 
într-o atmosferă aproape 
braziliană. Miile de simpati-
zanţi care au ocupat până la 
refuz peroanele şi piaţa gă-
rii scandau “Una-i Poli şi aia-
i prima!” în timp ce fluturau 
mii de steguleţe cu culorile 
clubului. Un entuziasm de 
nedescris a cuprins întrea-
ga mulţime în momentul 
în care şi-au făcut apariţia 
eroii “isprăvii” de la Bucu-
reşti. Emoţia şi bucuria scăl-
dau ochi lui Marcu, Corbuş, 
Franciscovici, Chioreanu, 
Mioc, Popescu, Andreescu, 
Iovan, Rădulescu, Morja, 
Meghie, Păcurariu, Mazăre, 
Dee şi Baciu, ai antrenoru-
lui V. Carte, profesorului M. 
Ghermănescu şi ai celorlalţi 
conducători ai echipei. Pur-
taţi pe umerii unor înflă-
căraţi suporteri, cu fanfara 
în frunte, jucătorii s-au în-
dreptat spre rectoratul Po-
litehnicii, unde au fost feli-
citaţi, în numele conducerii 
instituţiei şi al U.N.S.R.-ului. 

Până noaptea târziu a ţinut 
manifestaţia de bucurie a 
timişorenilor, iar în locuri-
le de adunare a “druckeri-
lor” din faţa Operei, Piaţa 
Traian, Piaţa Lahovary şi 
Iosefin, sute de microbişti 
ascultau cu sufletul la gură 
relatarea celor câţiva zeci 
de norocoşi care au asistat 
la baraj, despre felul cum 
a jucat Poli, cine a marcat, 
cum s-au înscris golurile 
etc.” (extras din cartea “Hai-
de Poli” de Mircea Jiva –’74)

oficializarea galeriei
1972 - anul de “înfiinţare”.  

Chit că spre sfârşitul ani-
lor’50, Ştiinţa, aşa cum se 
numea Politehnica Timi-
şoara pe-atunci, a cucerit 
Cupa României şi se afla în 
prim-planul Diviziei A, nu 
se poate vorbi despre o ga-
lerie alb-violetă autentica 
în acea perioadă. De-abia 
la începutul anilor ’70 s-a 
creat un nucleu adevărat 
al fanilor echipei studen-

ţeşti. Era un câmp propice 
pentru crearea unei gale-
rii. Politehnica retrogra-
dase din elită în 1966, iar 
fiecare an însemna un nou 
chin pentru susţinători. 
În 1969 concitadina CFR 
luase faţa alb-violeţilor, 
promovând în “A”. Începu-
tul deceniului opt era însă 
aparte. Oraşul de pe Bega 
devenea un centru univer-
sitar de forţă, adunând în 
acea perioadă peste 13.000 
de studenţi. De asemenea, 
populaţia oraşului creştea 
semnificativ în urma apa-
riţiei a noi întreprinderi. 
În acest context, autorită-
ţile oraşului au început să 
se implice tot mai mult în 
tentativa de repromovare a 
Politehnicii. Mihai Telescu, 
prim-secretar al judeţului, 
a fost, trebuie să admitem, 
unul dintre cei care s-au 
agitat cel mai mult pentru 
crearea noii echipe a Timi-
şoarei. Ideea formării unei 
galerii compacte, bine or-

ganizate, a apărut în vara 
lui 1972, la iniţiativa lui Pe-
tru Morun, care era atunci 
vicepreşedinte la secţia de 
sport a Centrului Universi-
tar. Acesta a contactat un 
grup de studenţi, apropiaţi 
de Poli, care era condus 
de Eugen Seracin (ulteri-
or, preşedinte la club, din 
1975, apoi investitor între 
1998 şi 2000) şi conţinea 
alţi sufletişti, precum Dan 
Olteanu, Stoian sau Ghiu-
lea, care învăţau la diferite 
facultăţi ale Politehnicii. 
Totul a fost realizat sub 
oblăduirea Asociaţiei Stu-
denţilor. Toate cheltuielile 
galeriei, inclusiv cele din 
deplasări, erau achitate de 
asociaţia mai sus aminti-
tă. De această favoare se 
bucurau numai studenţii, 
cei cu cotizaţii plătite la 
zi (mai mult simbolice) şi 
legitimaţii, pentru a putea 
fi totul ţinut sub control. 
Fondurile alocate de Asoci-
aţie erau consistente, astfel 

că-n ediţia 1972-73 au înce-
put deplasările organizate. 
De fiecare dată, grupul era 
substanţial. La disputa din 
“B” de la Cugir au venit 
peste 400 de tifosi de pe 
malul Begăi, dar, în genere, 
cel puţin 100 de timişoreni 
vizionau echipa în partide-
le externe. Disciplina era 
totală, oricine consuma 
alcool fiind imediat exclus 
din grup! Se organizau în 
mod regulat şedinţe în 
vechiul sediu al Facultăţii 
de Electrotehnică. Prezen-
ţa era, atenţie, obligato-
rie! Pentru prima dată, au 
apărut şepcile, fanioanele, 
fularele sau drapelele în 
culorile alb-violet. Ele erau 
răspândite aproape gratuit, 
fiind primite de la între-
prinderi precum “1 Iunie” 
sau Fabrica de Pălării, în 
vogă în acele vremuri. 

(continuare în numărul viitor)

Cei mai cei, 
dintotdeauna!

infocentrul Turistic din Timişoara: joi 
15 septembrie, ora 19:00, prelegerea 
filosofică Odiseea: căutarea centrului, 
cunoaştere şi stăpânire de sine.

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

muzeul de Artă - palatul Baroc: 
Expoziţie de grafică De la Ugo da Carpi la 
Parmigianino. Grafică italiană din secolele 
XVI - XVIII. Expoziţia poate fi vizitată zilnic 
în perioada 7 septembrie -16 octombrie. 

muzeul de Artă - palatul Baroc: Expo-
ziţia Colecţiei Kormendi-Csak. Expoziţia 
poate fi vizitată zilnic, până la orele 16 în 
perioada 9 septembrie - 30 octombrie. 

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.

Comentează pe 
www.fortaviola.ro

n Istoria celei mai tari galerii din România se întinde pe parcursul a aproape 40 de ani

transformers 3

Adaptarea cinematogra-
fică a ro

horoscop
BerBec  
Sănătatea vrea 
să vă pună la 
încercare. Peri-
oada următoare 
înseamnă atenţie 
la activităţile 
din aer liber. Nu 
riscaţi să răciţi, 
tratamentul se 
poate întinde pe 
o perioadă mai 
lungă de timp. 

taur  
Cariera însemnă 
bani. Nu evitaţi 
să vă implicaţi în 
mai multe pro-
iecte, dar faceţi 
acest lucru doar 
dacă ştiţi că le 
puteţi duce la 
bun sfârşit. Impli-
carea cu deter-
minare şi serio-
zitate înseamnă 
câştig pe termen 
lung. 

Gemeni  
Banii nu vă evită. 
O decizie luată în 
urmă cu mai multe 
luni dă semne că 
se poate concreti-
za foarte curând. 
Acest lucru înseam-
nă că vor veni nişte 
fonduri pe care nu 
le-aţi luat în calcul. 
Sunt cu atât mai 
binevenite.
 
rac  
Cupidon vă pune 
pe jar. A început 
şcoala, veţi cu-
noaşte mai multe 
persoane noi. 
Una dintre ele vă 
face ochi dulci. Nu 
treceţi cu vederea 
acest lucru. Semne-
le sunt cât se poate 
de bune, iar pentru 
zilele viitoare, Cupi-
don a pregătit ceva 
special. 

leu  
Prietenul la ne-
voie se cunoaşte! 
Proverbul îl puteţi 
pune în practică în 
curând pentru că 
veţi trece prin-
tr-o situaţie care 
vă va cere acest 
lucru. Ajutaţi-i pe 
cei apropiaţi. Nu 
vă vor rămâne 
datori! 

Fecioară  
Cuvântul săptă-
mânii este insis-
tenţă. Nu lăsaţi 
lucrurile să treacă, 
aveţi oportunităţi 
promiţătoare de 
carieră şi bani în 
faţă. Trebuie doar 
să insistaţi pe 
câteva probleme 
urgente pentru a 
căpăta linişte de 
acum încolo pen-
tru mult timp. 

Balanţă   
Sunteţi implicaţi în 
mai multe activităţi 
şi pare că vă irosiţi 
energia pe lucruri 
mărunte. Căutaţi 
una sau două di-
recţii pe care să vă 
canalizaţi efortu-
rile, iar rezultatele 
nu vor întârzia să 
apară. Aveţi doar 
răbdare. 

scorpion  
Vă zbateţi să 
aveţi cât mai 
multe realizări, 
dar rezultatele 
sunt chiar pe dos. 
Lăsaţi lucrurile să 
meargă în voia 
lor. Ştiu că nu 
sunteţi obişnuit 
să faceţi asta, dar 
veţi vedea cum 
totul se transfor-
mă ca prin far-
mec în bine! 

Săgetător  
Ce căutaţi este 
stabilitate. 
După o peri-
oadă activă 
atât fizic, cât 
şi emoţional, 
acum vă trebuie 
linişte ca să vă 
încărcaţi bateri-
ile. Peste câteva 
zile, veţi fi ca 
nou. 

capricorn  
O propunere de 
afaceri vă este 
făcută în aceste 
zile. Ar fi bine 
să vă gândiţi de 
două ori înain-
te să acceptaţi. 
Dacă vă avanta-
jează condiţiile 
şi totul pare un 
vis frumos pus 
în aplicare, s-ar 
putea să fie doar 
un vis... 

VărSător 
Cariera vă aduce sa-
tisfacţii. Colegii de 
la lucru vă sunt cei 
mai buni prieteni în 
această perioadă, 
iar profesional vă 
faceţi treaba fără 
cusur. La proiectele 
pe care lucraţi încep 
să apară rezultatele 
care vă mulţumesc 
peste poate. 

Peşti  
Totul se învârte 
în jurul banilor 
în această săptă-
mână. Nu faceţi 
greşeala să cre-
deţi că meritaţi 
mai mult decât 
primiţi pentru 
că nu este aşa. 
Nemulţumirea 
voastră s-ar putea 
să vă coste o prie-
tenie importantă. 
Atenţie!

Ca în fiecare an, la mij-
locul lunii septembrie, 
timişorenii petrec la una 
dintre cele mai importante 
sărbători ale oraşului: Ruga 
Timişoarei. Evenimentul 
are loc în perioada 17-18 
septembrie, în Parcul Ro-
zelor.  

Ruga Timişoarei începe 
sâmbătă, în jurul orei 16.30 
când pe scena din Parcul 
Rozelor, locul principal de 
desfăşurare al sărbătorii, 
vor urca tinerii de la An-
samblul de copii şi tineret 
„Timişul” al Casei Munici-
pale de Cultură. În prima 
zi, distracţia va continua 
până în jurul orei 23.00. 

Duminică, cea de-a doua 
zi a Rugii este cea mai im-

portantă. Oficialităţile şi 
invitaţii lor vor participa la 
slujba religioasă de la Cate-
drala Mitropolitană. După 
slujbă, aceştia vor depune 
coroane de flori la monu-
mentul din faţa Catedralei, 
iar apoi se vor duce la un 
restaurant din centrul ora-

şului, pentru a servi Masa 
Rugii. 

În jurul orei 16.00, alaiul 
rugii, în frunte cu liderii ad-
ministraţiei locale, vor por-
ni din faţa Operei, pe jos, 
până în Parcul Rozelor acolo 
unde, în jurul orei 16.30 va 
urca pe scenă Andreea Voica  

şi Ansamblul Timişul care 
au pregătit o surpriză pen-
tru timişoreni. Tot atunci 
are loc şi hora Rugii. 

Pe scena Teatrului de 
Vară din Parcul Rozelor, 
vor urca, în cele două zile 
de sărbătoare, cântăreţi 
de muzică populară bănă-
ţeană, printre care Nico-
leta Voica, Andreea Voica, 
Adrian Stâncă, Nicu Novac, 
Ramona Vită, Puiu Codrea-
nu, Stana Izbaşa, Carmen 
Popovici Dumbravă, Lumi-
niţa Jucu Pascu, Sorin Dum-
bravă, Tiberiu Ceia, Zorica 
Savu, Stana Stepănescu, Do-
riană Talpeş şi mulţi alţii. 

Cântec, joc şi voie bună! Poftiţi la Ruga Timişoarei!a naiBii draGoste

totul pare perfect pentru 
Cal (steve Carrel). la 40 de 
ani se poate lăuda cu o viaţă 
de invidiat: are un serviciu 
bun, o casă superbă, copii 
frumoşi şi este însurat cu 
iubita din liceu. asta până 
când află că soţia lui, emily 
(Julianne moore), îl înşeală 
de ceva timp şi ar dori să di-
vorţeze. Încă în stare de şoc, 
Cal încearcă să se confor-
meze statutului de burlac, 
dar cum el n-a mai fost la 
întâlniri de zeci de ani... este 
depăşit de situaţie. astfel, 
începe să-şi petreacă serile 
singur într-un bar şi are 
norocul să devină proteja-
tul lui Jacob palmer (ryan 
gosling), un playboy tânăr 

şi atrăgător, care îl ajută 
să o uite pe emily şi să îşi 
trăiască viaţa. dar, în ciuda 
eforturilor lui, nu poate să 
ignore ce îi dictează inima şi 
toate drumurile îl duc exact 
în punctul din care a plecat. Citeşte mai multe pe 
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Joi 15 septembrie
Cerul va fi mai  
mult însorit. 
Minima: 16˚
Maxima: 31˚

Vineri 16 septembrie 
Cerul va fi mai  
mult însorit.
Minima: 14˚
Maxima: 29˚

Sâmbătă 17 Septembrie
Cerul va fi mai mult însorit. 
Minima: 14˚
Maxima: 31˚

Duminică 18 Septembrie
Cerul va fi parţial înnorat. 
Minima:  16˚
Maxima:  31˚

Luni 19 septembrie
Cerul va fi mai  
mult înnorat,  
răzleţ furtună şi  
descărcări electrice.
Minima: 13˚
Maxima: 24˚

marţi 20 Septembrie
Cerul va fi senin. 
Minima: 12˚
Maxima: 26˚

miercuri 21 Septembrie
Cerul va fi însorit. 
Minima:  12˚
Maxima:  26˚

meteo
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Orice iubitor de sport 
ştie că buletinele de 
ştiri sportive, de la orice 
televizune din România, 
sunt o jignire adusă 
sportului… Nu contest 
defel prezentarea făcută 
de domniţe planturoase, 
moda au lansat-o italienii 
prin deja faimoasa Paola 
Ferrari, cea care de prin 
1996 pâna prin 2000 a 
prezentat „Domenica 
Sportiva”, culmea, în tara 
lui AC Milan, Juventus 
Torino sau Alberto Tom-
ba!… Americanii au luat 
mereu în derâdere ideea 
europenilor cu „mimoze” 
prezentând sport, de neîn-
ţeles asta pentru ei, unde 
prezentatorii de ştiri, 
pentru credibilitate, nu 
pot avea sub 38 de ani…
Conţinutul la noi însă e 
dezastruos şi jignitor pen-
tru orice iubitor de sport… 
Zilele astea în multe mari 
oraşe europene traficul e 
blocat seara, în Belgrad 
circulaţia a fost paralizată 
miercuri, 7 septembrie 
când naţionala Serbiei 
a avut un meci greu cu 
Lituania. Spania, marea 
favorită e conectată prin 
toate canalele media la 
un eveniment sportiv 
despre care ai noştri nu 
spun nimic. Campionatul 
European de Baschet e 
în plină desfăşurare în 
Lituania, ţară aflată chiar 
în centrul Europei. Eveni-
mentul merita măcar o 
ştire, undeva între pupe-
zele fotbaliştilor şi iarba 
lui Oprescu… Nimic… Sau 
cel puţin n-am prins eu…
Sunt un mare iubitor de 
baschet şi nu pot să cred 
că există un public mai 
numeros pentru caftelile 
din K1, adeseori prezente 
prin ştirile sportive, decât 
pentru marile meciuri din 
Campionatul European de 
Baschet. Cândva, într-o 
sală de curs pentru televi-
zune, am întâlnit câteva 
planturoase prezenta-
toare de ştiri sportive şi 
am avut curiozitatea să 
le întreb dacă au auzit 
de Paola Ferrari… Habar 
n-aveau… Mi-am amintit 
atunci de lungile mele 
duminici în care asteptam 
rezultatele din „Il Calcio”, 
cu ajutorul parabolicii 
de pe casa din Timişoa-
ra, privind-o pe mimoza 
Paola… Dar şi serile în 
care tremuram de bucurie 
la reuşitele de trei puncte 
ale lui Drazen Petrovici 
sau Vlade Divac… Basche-
tul a dispărut din televi-
zor, însa mimoza-italiancă 
a făcut pui…

Mimozele  
şi baschetul

Dan  
Negru

oPinie
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Marius Cârceie, 
candidatul 
PNŢCD la CJT

Mulţi s-ar fi aşteptat ca 
Viorel Sasca să fie candida-
dtul PNŢCD pentru preşe-
dinţia Consiliului Judeţean 
Timiş la alegerile de anul 
viitor, însă lucrurile nu stau 
tocmai aşa. Surse din partid 
susţin că cel mai bine plasat 
pentru această candidatură 
ar fi consilierul judeţean 
Marius Cârceie, unul din-
tre cei mai “vocali” consi-
lieri judeţeni. Cârceie ar fi 
preferat că şi candidat de 
ţărănişti, la CJT, şi din ca-
uza garanţiei pe care orice 
candidat trebuie să o plă-
tească, conform noului Cod 
electoral. Financiar, Cârceie 
stă mult mai bine decât Sas-
ca, el având un câştig anual 
de peste 400.000 de lei în 
comparaţie cu cei 40.000 de 
lei pe care îi câştigă Sasca 
anual.

Mare comasare mare...  
Sau deloc?

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

marius Cârceie

Ajuns la apogeul unei cariere mi-
litare care, o perioadă, a fost rafinată 
şi pe la fostul serviciu secret „Doi ş’un 
sfert”, singurul general de pompieri 
din zona de vest a ţării, Mihai Benga, 
şeful Inspectoratului pentru Situaţii 
de Urgenţă „Banat” al Judeţului Ti-
miş, a constatat cu uimire că, în ciuda 
notorietăţii sale, pentru unii timişo-
reni rămâne doar un ilustru necunos-
cut. Acest exerciţiu de autoevaluare 
s-a derulat zilele trecut, pe holurile 
Consiliului Judeţean, când, după un 
interviu acordat televiziunilor locale, 
generalul Mihai Benga a fost nevoit să 
facă faţă celei mai perplexe întrebări 
din ultima vreme. „Cum vă numiţi şi 
care este gradul şi funcţia dumnea-
voastră?”, l-a chestionat o tânără de-
ţinătoare de microfon, făcându-l pe 
comandantul salvatorilor de urgenţă 

din Timiş să se prezinte milităreşte 
şi-apoi să mediteze ironic asupra re-
peziciunii cu care se răspândesc în 
presa românească inconfundabilele 
„fătuci” ale lui Ion Cristoiu…

Generalul Benga, ilustru necunoscut 
pentru fătucile din presa locală!

Cu trâmbiţe anunţata comasare a Univer-
sităţii de Medicină şi Farmacie cu Univer-
sitatea Politehnica Timişoara s-ar putea 
să nu mai aibă loc. Şi nu pentru că ar avea 
toată lumea de pierdut, cum s-ar crede. 
Nici pentru că ar avea de câştigat. Re-
cent, rectorul UMF, Ştefan Drăgulescu, 
le-ar fi spus unor apropiaţi, pe holurile 
instituţiei (care holuri au urechi peste 

tot) că s-a blocat toată treabă cu crea-
rea unei singure universităţi din 

cauza... orgoliilor. Bineînţeles, 
ale celor de la Poli, care nu ştiu, 
carevasazică, din multitudi-
nea de posturi de rectori, 
prorectori şi decani, 
cine pe cine să se 
pună şef.


