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Reunire cu  
multe semne  
de întrebare

Antrenorul Valentin Velecea crede 
că se poate face performanţă şi 
fără jucători cu experienţă.  15

interviu
Plecând de la Poli  
ar fi fost un act  
de laşitate

Interviu cu Gheorghe  
Chivorchian, preşedintele 
clubului Poli Timişoara.  11

actualitate
„Timişoara e un 
oraş frumos, dar 
foarte murdar!“

Prefectul de Timiş, Mircea 
Băcală, le-a cerut celor 
responsabili cu reducerea 
poluării să ia măsuri concrete 
pentru curăţenia oraşului.  4

comunitate
Peste 8.500  
de garaje  
sunt înghesuite 
printre blocuri
În oraş 3.300 dintre garaje 
sunt ilegale, pentru că nu au 
autorizaţie.  13

economic
Poprirea conturilor 
a creat o „psihoză“ 
la nivelul populaţiei
Cele mai multe popriri sunt 
determinate de datorii 
neachitate către stat.  6
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Cultură vs Clubbing: 
Războiul pentru  
viitorul tinerilor

viorel  
screciu

Ar fi bine ca în loc 
de arbitrii să adu-
cem popi ca să ne 

facem cruce. 15

dan  
negru

E complicat, în 
situaţii confuze, să-ţi 
alegi cuvintele, să nu 

stârneşti panică. 16

Coriolan  
Gârboni

După naştere,  
fiecare copil îşi  

primeşte destinul 
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Cele mai renumite clu-
buri de fiţe din capitala Ba-
natului sunt patronate de 
Dorin Epure, un fost miliţian 
din vremea lui Ceauşescu, 
care, după Revoluţie, a deve-
nit un soi de „rege“ neînco-
ronat al vieţii de noapte lo-
cale. Este distant, nu intră în 
polemici inutile şi spune că 
pentru spaţiile destinate dis-
tracţiei plăteşte chirii lunare 
de aproape 15.000 de euro. 
În anul 2008, a fost la un pas 
de a ceda discoteca Park Pla-
ce patronului lui Poli, Marian 
Iancu, pentru ca acolo să se 
înfiinţeze un spital pentru 
sportivi de nivel european. 
„Niciodată nu am avut nicio 
problemă cu nimeni, îmi văd 
liniştit de treabă şi am avut o 
colaborare foarte bună cu cei 
din conducerea Universităţii 
Politehnica, cât am funcţi-
onat cu Park Place în una 
dintre clădirile lor. Oricum, 
mulţumim studenţilor şi ti-

mişorenilor care ne-au fost 
alături şi ne-au ajutat să ajun-
gem în topul discotecilor 
din România“, spune Dorin 
Epure. Anul trecut a închiri-
at un spaţiu în Bastion şi l-a 
transformat într-un Centru 
de pregătire a tinerilor, care, 
de fapt, nu este altceva de-
cât interfaţa clubului de fiţe 
Zambara. „Organizăm expo-
ziţii foto, am avut o acţiune 
de colectare de fonduri pen-
tru sinistraţii din Japonia, 
am avut două simpozioane, 
iar o agenţie are cursuri de 
fotogenie“, a explicat Epure 
caracterul „cultural“ al clu-
bului din centrul oraşului.

Operele de artă, cărţile sa  u spectacolele  
de operă nu atrag prea m  ulţi tineri

Expoziţiile internaţionale 
sunt cele care îi atrag pe 
timişoreni. Planul de a-i 
aduce pe bănăţeni aproa-
pe de artă stă în reclamele 
stradale: „Pentru noi con-
tează afişajul stradal foar-
te mult. În acest moment 
trebuie să scoatem bani 
din buzunarul propriu ca 

să plătim reclamă în oraş, 
dar vrem să obţinem de 
la Primăria Timişoara fon-
duri pentru aceste reclame 
pentru că muzeul este, în 
primul rând, al oraşului, al 
timişorenilor“, a precizat 
Marcel Tolcea.

Şi Biblioteca Judeţeană 
Timiş este departe de a se 

apropia de aprecierea de 
care se bucură cluburile 
de fiţe. „În 2011 am avut 
16.105 utilizatori activi, 
cu 500 mai mult decât în 
2010. Vrem să atragem oa-
menii la cultură prin eveni-
mente de literatură expe-
rimentale, vii. Adică, spre 
exemplu, lansăm colecţia 

de carte culinară a BJT în 
cadrul unui eveniment în 
care reţetele vor fi, efectiv, 
pregătite, pentru ca inter-
acţiunea cu cititorii să fie 
cât mai atractivă“, ne spu-
ne Tudor Creţu.

La Opera Naţională Ti-
mişoara lucrurile se mişcă 
puţin mai bine. Timişore-
nii merg mai des la operă 
decât la muzeu. 21.000 de 
persoane au văzut spec-
tacolele stagiunii anului 
trecut, fără a-i socoti pe 
cei care au participat la 
Festivalul de Operă şi Ope-
retă din Parcul Rozelor, 
alte câteva mii bune de 
participanţi. „Am oferit o 
plajă foarte largă de bilete 
la preţuri care i-au permis 
oricui să participe la spec-
tacole“, specifică Florin 
Brânzei, relaţii cu presa, 
Opera Română.

„Pot sa va informez că, 
dacă în 2010 Teatrul Naţi-
onal Timişoara a înregis-
trat un număr de 14.267 
de spectatori, în 2011 acest 
număr a crescut la 32.953 
de spectatori“, ne spune 
Codruţa Popov, secretar 
literar TNT. Reducerile 
acordate elevilor şi studen-

miOdrag hOjda
miodrag.hojda@opiniatimisoarei.ro

Mii de tineri ies în oraş 
în fiecare sfârşit de săptă-
mână în cluburi şi localuri. 
Merg în aglomeraţie cu 
prietenii să asculte muzi-
că, fie că vorbim despre 
manele, house sau alt gen, 
să danseze şi să bea până 
cad jos, ori să socializeze 
cu tinere/tineri care îi fac 
să se simtă adulţi. Muzeul 
de Artă, Biblioteca Jude-
ţeană Timiş sau Teatrul 
German de Stat reprezintă 
numai trei din instituţiile 
culturale ale statului care 
reuşesc să atragă aproxi-
mativ 15.000 de persoane 
pe an. Cu mult sub media 
de 50.000 cât adună Clubul 
One Milion. Opera ajunge 
la 20.000 de vizitatori. 

Teatrul Naţional şi-a 
dublat spectatorii în 2011 
ajungând la peste 30.000. 
Filarmonica Banatul este 
singura care se bate deo-
camdată de la egal la egal 
cu cluburile de fiţe: a re-
uşit să atragă 40.000 de 
timişoreni în sala Capitol 
şi la concertele în aer liber 
din oraş. Trendul este cres-
cător şi promite. Directo-
rii instituţiilor de cultură 
spun că de la an la an se 
înregistrează o creştere a 
celor care aleg cultura. De 
partea cealaltă, patronii 
cluburilor de noapte sunt 
mândri că studenţii nu se 
satură de dans şi de băutu-
ră, semn că viitorul sună 
bine. Pentru patroni. 

Teatrul German de stat 
a venit chiar, la început 
de 2012, cu o ofertă: două 
bilete la preţ de unul! Poa-
te-poate numărul celor 
care poftesc la cultură va 
mai creşte. Ba chiar, sub 
ameninţarea transformă-
rii Timişoarei în Capitală 
Culturală Europeană, poa-
te-poate iubitorii de artă 
vor îngroşa rândurile celor 
care se trezesc povestind 
despre piesele de teatru 

jucate în oraşul de pe ma-
lurile Begăi.

Cum stau instituţiile  
de cultură

Muzeul de Artă din Ti-
mişoara. Dacă în 2010 in-
stituţia a fost vizitată de 
peste 11.000 de persoane, 
în 2011, numărul celor 
care au trecut pragul Pala-
tului Baroc se apropie de 
15.000. Dintre aceştia, nu-
mai 5.600 au plătit un bilet 
de intrare, restul vizitând 
instituţia gratuit, cu dife-
rite ocazii. „Studenţii nu 
prea vin. În schimb elevii 
vin în grupuri organizate. 
Avem un parteneriat cu In-
spectoratul şcolar, iar cla-
se întregi de elevi pot veni 
să-şi ţină orele la muzeu“, 
explică Marcel Tolcea, di-
rectorul Muzeului de Artă. 

Studenţii aleg cluburile de noapte în defavoarea instituţiilor de cultură

Dorin epure a deţinut cea mai de succes discotecă din timişoara

Bibliotecile şi muzeele sunt pustii în comparaţie cu cluburile 

Ce se întâmplă în 
cluburile din Timişoara?

Studenţii nu prea vin. 
În schimb elevii vin în 
grupuri organizate. 
Avem un parteneriat 
cu Inspectoratul Şco-
lar, iar clase întregi 
de elevi pot veni să-şi 
ţină orele la muzeu. 

marCel TOlCea
director Muzeul de Artă Timişoara

Vrem să atragem 
oamenii la cultură 
prin evenimente de 
literatură experimen-
tale, vii. Încercăm să 
facem interacţiunea 
cu cititorii cât mai 
atractivă.

TudOr Creţu
director Biblioteca judeţeană Timiş

Am avut foarte mul-
te concerte în 2011, 
117, de patru ori mai 
multe decât într-
un an obişnuit, dar 
publicul a fost atras 
de programul ales 
cu grijă. 

iOan COriOlan gârbOni
director Filarmonica Banatul

n Timişoara candidează pentru titulatura de Capitală Culturală Europeană în 2012, dar viaţa de noapte    adună tinerii în cluburi

Cluburile de manele au mare succes şi printre timişoreni

Unul dintre cele mai de 
succes cluburi din Timi-
şoara este One Milion 
Club, unde seară de seară 
cei mai buni manelişti vin 
să-i încânte pe timişo-
reni. Administratorul lo-
calului, Claudiu Moraveţ 
spune că asta îi atrage 
pe clienţi: muzica bună, 
artiştii adevăraţi şi preţu-
rile excelente la băutură. 
„Eu, ca şi administrator, 
consider că le ofer toate 
condiţiile clienţilor mei. 
Le aduc solişti de marcă 
şi cei mai mulţi clienţi vin 
la Joia Bănăţeană când 
vin artişti unul şi unul. 
Pe lângă artişti oferim 

fel şi fel de promoţii, astfel 
că oamenii vin în număr 
foarte mare“, explică 
Claudiu Moraveţ. Cei mai 
mulţi clienţi care au trecut 

pragul clubului au fost la 
inaugurare, atunci când 
cei care au dorit să vină 
la un concert marca Ni-
colae Guţă au stat la cozi 

Cu ajutorul  
studenţilor am ajuns 
în topul discotecilor 
din România! 

dOrin epure 
patron cluburi

interminabile la intrarea 
în club.
Tinerii care calcă pragul 
clubului nu sunt deloc 
puţini. Aşa se face că 
aproximativ o mie de tineri 
merg în fiecare sfârşit de 
săptămână să asculte sau 
să danseze pe ritmurile 
manelelor. În 2011 aproxi-
mativ 40.000-50.000 de 
persoane au fost la One 
Milion Club să se distreze 
şi să cunoască altă lume. 
Comunitatea pasionaţilor 
de manele este foarte 
numeroasă, dacă luăm în 
considerare numărul celor 
care au mers anul trecut în 
acest club. (Caius Seracin).

ţilor a înviorat statisticile 
pe anul trecut, făcând din 
piesele de teatru o atracţie 
pentru tineri.

Filarmonica Banatul 
din Timişoara este excep-
ţia care întăreşte regula. 
Regula este că timişorenii 
aleg mai degrabă cluburile 
de noapte, distracţia şi be-
ţiile crunte în defavoarea 
„Lacului Lebedelor“ jucat 
pe scenă de artiştii din 
Ucraina sau a Simfoniei 
40 a lui Mozart. Aproape 
20.000 de timişoreni au as-
cultat Mozart şi Paganini 
în sala Capitol a Filarmoni-
cii, iar tot atâţia au aplau-
dat orchestra la evenimen-
tele care au avut loc în aer 
liber în Timişoara. Intere-

sul crescut a adus tineri 
şi bătrâni deopotrivă la 
muzica simfonică, iar ve-
niturile instituţiei în 2011 
au fost pe măsură: aproa-
pe 150.000 de lei (peste 
30.000 de euro). „Am avut 
foarte multe concerte în 
2011, 117, de patru ori 
mai multe decât într-un 
an obişnuit, dar publicul 
a fost atras de programul 
ales cu grijă, precum şi de 
VIP-urile pe care am reuşit 
să le aducem la Timişoa-
ra“, explică reţeta succesu-
lui Ioan Coriolan Gârboni, 
directorul Filarmonicii Ba-
natul.

C omentează pe 
opiniatimisoarei.ro
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Primăria Timişoara va 
semna la sfârşitul acestei 
luni un protocol de colabo-
rare cu filiala timişeana a 
Direcţiei Generale Antico-
rupţie si va aloca 40.000 de 
lei din bugetul local pentru 
o campanie de prevenire a 
corupţiei.

Protocolul prevede finan-
ţarea unei campanii care va 

începe în perioada imediat 
următoare. Vor fi puse afişe 
cu mesaje anticorupţie în fi-
ecare birou din Primăria Ti-
mişoara, se vor face spoturi 
radio şi tv, bannere şi plian-
te, iar pe panourile informa-
tive electronice ale munici-
palităţii vor fi afişate diverse 
mesaje cu care timişorenii 
vor fi informaţi cum corup-
ţia le poate strica viaţa.

„Este un protocol pe 
care Ministerul de Interne 

îl încheie, în general, cu 
instituţiile publice. Dacă 
primăria ne va finanţa, 
este foarte bine pentru că 
ne asigură o finanţare pen-
tru campania de prevenire. 
Vom întocmi materiale cu 
mesaje anticorupţie, vom 
putea organiza conferinţe 
naţionale şi internaţiona-
le anticorupţie, vom face 
spoturi şi tot felul de ma-
teriale informative. Este 
important să prevenim co-

rupţia“, a declarat pentru 
www.opiniatimisoarei.ro 
Ioan Damian, şeful Direc-
ţiei Generale Anticorupţie 
Timiş.

Proiectul de hotarâre pri-
vind protocolul va fi aprobat 
de consilierii locali în şedin-
ţa ordinară care va avea loc 
la sfârşitul acestei luni.

anChetăaCtualitate

Curtea de Conturi a găsit 
la Banloc un prejudiciu de 
peste un milion de dolari

gheOrghe ilaş
georghe.ilas@opiniatimisoarei.ro

Două articole publica-
te de Opinia Timişoarei în 
primăvara anului trecut, în 
care s-au prezentat o serie 
de abuzuri şi hotărâri discre-
ţionare ale primarului loca-
lităţii Banloc, Cornel Toţa, 
au atras atenţia Camerei de 
Conturi a Judeţului Timiş, 
care a declanşat un control 
amănunţit şi a verificat 
toate dezvăluirile făcute de 
ziarul nostru. Rezultatul 
acestor investigaţii a fost 
cuprins într-un raport de au-
dit financiar redactat pe nu 
mai puţin de 47 de pagini, 
iar sub semnăturile direc-
torului Camerei de Conturi 
Timiş, Ionel Ştefan, şi a ad-
junctului său, Ioan Condan, 
sunt înşiruite abateri şi 
ilegalităţi care au provocat 
prejudicii evaluate la câteva 
milioane de lei. „Valoarea 
operaţiunilor care constitu-
ie abateri a fost estimată în 
sumă de 3.299.301,35 lei, 
ca urmare a raportării prin 
contul de execuţie a unor 
drepturi constatate din ve-
nituri proprii ale bugetului 
local pe anul 2010 mai mari 
decât cele înregistrate în ba-
lanţa de verificare contabi-
lă“, spun controlorii Curţii 
de Conturi, care identifică şi 
cauzele care au stat la baza 
acestor abateri. „Nerespecta-
rea în totalitate a prevederi-
lor legale privind conduce-
rea contabilităţii creanţelor 
bugetare, închiderea con-
turilor contabile, precum şi 
neefectuarea lunară a punc-
tajului între evidenţa tehni-
co-operativă şi evidenţa con-
tabilă“…

Primarul a achiziţionat 
imobile şi terenuri din 
Banloc la preţuri mai 
mici cu 105.471 de euro

Echipa de control fiscal 
a verificat, în primul rând, 
modul în care au fost atribu-
ite contractele de achiziţie 
publică şi, mai mult, carac-
terul tranzacţiilor prin care 
primarul Cornel Toţa şi soţia 
sa, Maria Toţa, au achiziţio-
nat mai multe clădiri şi tere-
nuri din patrimoniul public 
al comunei. În primul rând, 
este vorba despre contractul 
autentificat sub nr. 1703/10 
iulie 2008 de către notarul 
Ana-Ştefania Ciobanu, prin 
care se parafează achiziţio-

narea de către primarul Cor-
nel Toţa a unui teren intra-
vilan în suprafaţă de 10.299 
mp, contra sumei modice 
de 18.695,25 lei. În condiţi-
ile în care terenul aparţinea 
Primăriei Banloc, iar prima-
rul nu putea fi şi vânzător, 
şi cumpărător, domnia sa 
l-a împuternicit pe Ion Bizi-
an să reprezinte interesele 
comunităţii în calitate de 
administrator public. În ve-
derea taxării, bunul a fost 
evaluat conform expertize-
lor întocmite pentru Came-
ra Notarilor Publici Timişoa-
ra la suma de 182.500 lei, 
adică de zece ori mai mult 
decât preţul achitat de pri-
mar. Alte două tranzacţii au 
fost cele cu numerele 2277 
şi 2278, autentificate în ace-
eaşi zi, 23 octombrie 2008, 
de notarul public Camelia 
Lăcătuş. Ambele contracte 
de vânzare-cumpărare con-
sfinţesc trecerea în propri-
etatea cetăţeanului italian 
Pietro Baldelli a nu mai pu-
ţin de... cinci imobile din 
Banloc. Astfel, prin contrac-
tul nr. 2277, soţii Cornel şi 
Maria Toţa vând SC Roman 
Green SRL, reprezentată de 
Pietro Baldelli, imobilele 
situate în Banloc la nume-
rele cadastrale 2978/1/11 şi 
2978/1/10/a/2, în suprafaţă 
de 1557 mp, respectiv 7350 
mp. Preţul tranzacţiei a fost 
de numai 31.759 de lei, echi-
valentul a 8.844 de euro. În 
aceeaşi zi, alte trei imobile 
din Banloc sunt vândute 
italianului amator de chili-
piruri imobiliare. De aceas-
tă dată, un pic mai scump. 
Aşadar, aceleaşi două per-
soane, soţii Cornel şi Maria 

Toţa, vând imobilele cu nu-
merele cadastrale 2978/1/11, 
2978/1/14/a/1 şi 2978/1/10/b, 
cu suprafeţele de teren afe-
rente de 10.299 mp (al doi-
lea) şi 3403 mp (al treilea), 
contra sumei de 196.867 de 
lei. La preţul zilei, echiva-
lentul a 55.000 de euro. „Din 
verificarea contractelor de 
vânzare-cumpărare, echipa 
de audit a luat act că notarul 
public Ciobanu Ana Ştefania 
a evaluat terenurile vându-
te de Primăria Banloc către 
Toţa Cornel şi Toţa Maria la 
suma totală de 410.980,80 
lei. Din compararea valo-
rii totale luată în calcul de 
notarul public în vederea 
stabilirii taxelor notariale 
cu valoarea totală de vânza-
re-cumpărare a terenurilor 
stabilită prin rapoate de eva-
luare a rezultat o diferenţă 
în plus de 105.471 euro“, 
constată experţii Curţii de 
Conturi. 

Contracte de achiziţii 
publice atribuite  
direct şi nelegal  
în valoare de aproape  
un milion de euro

Şi la capitolul atribuirea 
contractelor de achiziţii pu-
blice au fost descoperite de-
ficienţe majore. Mai exact, 
în perioada 2007 – 2010 au 
fost atribuite contracte de 
achiziţii publice în sumă de 
3.882.008 lei „fără respec-
tarea în totalitate a preve-
derilor legale în vigoare, cu 
implicaţii directe privind 
angajarea, lichidarea, ordo-
nanţarea şi plata cheltuieli-
lor în cauză“, se precizează 
în raport. Printre firmele 
care, de-a lungul anilor, au 

beneficiat de atribuirea 
unor contracte a căror va-
loare au depăşit suma limită 
de 10.000 de euro se numără 
S.C. Meridianul Deta SRL, cu 
care s-au semnat contracte 
de aproape 165.000 de euro, 
S.C. Chinco Impex SRL Voi-
teg, S.C. R&B Design Con-
struct SRL Giroc şi S.C. Agis 
Construct SRL Timişoara, 
care au obţinut lucrări în va-
loare totală de 3.616.808 lei. 
Ca un semn al discreţiona-
rismului cu care s-a tăiat şi 
spânzurat din banii publici, 
după cum a constatat echi-
pa de audit „toate contrac-
tele de achiziţii publice în-
cheiate la nivelul Primăriei 
Banloc nu au fost vizate de 
control financiar preventiv 
propriu“. La finalul contro-
lului, Camera de Conturi a 
Judeţului Timiş a decis pu-
nerea în executare de către 
primarul Cornel Toţa a nu 
mai puţin de 28 de măsuri, 
prin care să se recupereze 
prejudiciul la bugetul local 
şi să se facă ordine în docu-
mentele financiar-contabile. 
„Nerecuperarea prejudici-
ilor, ca urmare a nedispu-
nerii şi neurmăririi de că-
tre conducere a măsurilor 
transmise de Curtea de Con-
turi constituie infracţiune şi 
se pedepseşte cu închisoare 
de la 6 luni la 3 ani“, se mai 
menţionează în raportul de 
audit. În ciuda încercărilor 
noastre, până la ora redactă-
rii materialului nu am reuşit 
să obţinem opinia primaru-
lui Cornel Toţa vizavi de re-
zultatul acestui control.

liliana iedu
liliana.iedu@opiniatimisoarei.ro

Prefectul de Timiş, Mircea 
Băcală, a convocat o şedinţă 
cu cei responsabili cu redu-
cerea poluării din Timişoara 
şi din judeţul Timiş şi le-a 
atras atenţia că oraşul este 
murdar, astfel că le-a cerut 
acestora să ia măsuri con-
crete.

„Timişoara este un oraş 
frumos, dar foarte murdar. 
Nici nu ştiu cui să cer să ia 
măsuri pentru că ştiu că sun-
tem oameni care ne facem 
treaba, nu trebuie să spu-
nem ca la grădiniţă. Nu am 
înţeles de ce Primăria Timi-
şoara  nu scoate maşinile de 
salubritate sau măcar să spe-
le drumurile. M-am uitat şi 
pe mijloacele de transport în 
comun, mă refer la acestea 
noi, sunt murdare până la 
geam. Vă daţi seama că acel 
praf îl inhalăm noi. Am înţe-
les că Primăria Timişoara are 
un excedent, dar de câte ori 
îi solicitam, ei spuneau că   
nu au bani. Acum nu au mo-
tive să nu mai spele drumu-
rile. Facem şi noi, Prefectura 
şi Garda de Mediu ce putem, 
dar este momentul ca şi Pri-
măria să se implice“, a decla-
rat Mircea Băcală, prefectul 
de Timiş.

Reprezentantul Guvernu-
lui în teritoriu a mai spus, 
totodată că Primăria ar tre-
bui să achiziţioneze o rampă 
de spălare a maşinilor mur-
dare care poluează oraşul.

În acelaşi timp, Marian 
Eperieş, şeful Gărzii de Me-
diu Timiş, a atras atenţia că 
în mai multe locuri din Timi-
şoara sunt surse de poluare 
care trebuie oprite.

„Garda de Mediu a făcut o 
deplasare în nordul oraşului 
şi am constatat că sunt dru-
muri de acces pe drumurile 
publice neamenajate. E clar 

că nu pot fi amenajate toate 
drumurile din apropierea 
Timişoarei. Pe Aleea Viilor 
din spatele Pieţei Mehala e 
o stradă complet neamena-
jată, apoi pe Calea Bogdăneş-
tilor, între linia de tramvai 
şi Calea Bogdăneştilor e o 
parcare neamenajată. Pro-
bleme sunt şi în localităţile 
limitrofe. Spre Dumbrăviţa, 
între trotuar şi carosabil, 
pe drumul dintre Timişoa-
ra şi Dumbrăviţa nu există 
restricţionarea parcării ma-
şinilor. Pe Calea Lipovei e o 
parcare neamenajată în faţa 
fostei unităţi militare“, a 
spus Eperieş.

„Este adevărat că sunt ru-
late nişte lucrări pe teritoriul 
Timişoarei de unde se intra 
şi se iese pe drumul judeţean 

cu noroi. Vom pune semne 
de circulaţie“, a răspuns Mi-
rel Gheorghe, şeful Direcţiei 
de Drumuri din CJT.

În aceeaşi şedinţă, cei de 
la DSP au atras atenţia ca 
mortalitatea prin bronşită 
cronică este în creştere în 

Timişoara, tocmai din cauza 
poluatorilor.

În final, prefectul de Ti-
miş a solicitat celor respon-
sabili să spele drumurile, 
atât cele locale, cât şi cele 
naţionale sau judeţene.

„Să încercăm să facem un 
efort pentru că de ploaie nu 
o să avem parte. Încercaţi, 
dacă timpul vă permite, să 
spălaţi drumurile pentru că 
şi după ce trece o maşină de 
salubritate mizeria rămâne“, 
a mai spus Mircea Băcală.

Prefectul de Timiş a solici-
tat RETIM-ului să folosească 
la maximum maşinile din 
dotare pentru a curăţa Timi-
şoara, principalul poluator 
din judeţul Timiş.

Nu a întârziat să apară 
replica reprezentanţilor Pri-

măriei Timişoara care au 
subliniat că municipalitatea 
a spălat străzile în vara anu-
lui trecut. Flavius Boncea, 
purtătorul de cuvânt al Pri-
măriei Timişoara, l-a acuzat, 
totodată, pe prefectul de 
Timiş că face declaraţii po-
litice.

„Anul trecut străzile au 
fost spălate de nenumărate 
ori, am avut şi programul 
de spălare a străzilor în ve-
derea eliminării suspensiilor 
de praf. Probabil că domnul 
prefect nu îşi mai aduce 
aminte de aceste lucruri. 
Acum ce am putea să spă-
lăm? Zăpada? Să stea liniştit, 
atunci când situaţia o va im-
pune programul de spălare a 
carosabilului va fi reluat. De 
asemenea, poate nu ar strica 

dacă domnul prefect şi-ar în-
deplini atribuţiile pe care le 
are prin lege în loc să iasă cu 
declaraţii politice pe teme 
despre care nu are habar“, a 
spus Boncea.

Mircea Băcală: “Timişoara e 
un oraş frumos, dar murdar!”
n Primăria răspunde: “Acum ce am putea să spălăm? Zăpada?”

n Controlul a mai scos la iveală faptul că primăria a  atribuit direct 
şi nelegal contracte în valoare de aproape un milion de euro
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Mai multe străzi din Timişoara arată ca după război: pline de noroi şi neasfaltate

Primăria va finanţa campania de prevenire a corupţiei

Cornel Toţa, primarul comunei Banloc

Pliante şi afişe anticorupţie în fiecare birou din Primăria Timişoara
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Acum ce am putea 
să spălăm? Zăpada? 
Să stea liniştit, atunci 
când situaţia o va 
impune programul 
de spălare a carosabi-
lului va fi reluat. 

flaviuS bOnCea
purtător de cuvânt Primăria Timişoara

M-am uitat şi pe 
mijloacele de trans-
port în comun, mă 
refer la acestea noi, 
sunt murdare până la 
geamuri. 

mirCea băCală
prefect de Timiş

Prefectul de Timiş 
a solicitat RETIM-
ului să folosească 
la maximum 
maşinile din 
dotare pentru a 
curăţa Timişoara, 
principalul 
poluator din Timiş.

www.opiniatimisoarei.ro
Cel mai tare Site De ştiri Din timişoara
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De la cea mai fragedă vâr-
stă copiii încep să le spună 
părinţilor poveşti. Imagina-
ţia începe să zburde de la 
3-4 ani, iar aceasta este pe-
rioada în care micuţii încep 
să le povestească celor mari 
despre fascinanta lume fan-
tastică în care păşesc ei în 
fiecare zi. Cea mai mare 
greşeală pe care un adult 
o poate face este să nu-i as-
culte. „Mulţi părinţi nu fac 
diferenţa între minciună şi 
perioada fantasmelor la co-
pii. La 3-4 ani, când copilul 
vine şi vrea să-i povestească 
părintelui ceva, acesta gre-
şeşte dacă nu-l ascultă sau, 
mai rău, îi spune să termine 
cu prostiile. Cei mici au ne-
voie să vorbească pentru că 
îşi dezvoltă vocabularul, în-
vaţă să comunice, iar părin-
ţii îi cunosc astfel mai bine“, 
ne spune Adriana Dodea, 

psiholog în cadrul Centrului 
Judeţean de Asistenţă Psiho-
pedagogică Timiş.

De ce mint copiii?
Prichindeii spun minciu-

ni atunci când le este frică 
de reacţia exagerată a părin-
ţilor. Au greşit cu ceva şi nu 
vor să fie pedepsiţi. Atunci 
recurg la acest gest reflex 
pentru a se proteja. Dar mo-
tive sunt mai multe. Micuţii 
ascund adevărul şi atunci 
când doresc să braveze, să 
pară importanţi în faţă co-
legilor de la şcoală sau a 
prietenilor de la grădiniţă. 
Aceeaşi reacţie, de cosmeti-
zare a adevărului, îi dă sen-
timentului copilului că dacă 
va spune exact cum stau 
lucrurile îl va dezamăgi pe 
părinte sau îl va face să nu-l 
iubească la fel de mult ca 
şi până atunci. Aşa se nasc 
minciunile nevinovate, care 
pot creşte odată cu prichin-
delul. Iar odată ajuns adoles-

cent, tânărul nu mai poate fi 
corectat. Unii dintre cei mici 
doresc să atragă atenţia pă-
rinţilor. Atunci inventează 
lucruri pe care nu le-au fă-
cut. Acest obicei apare mai 
ales atunci sunt foarte pre-
zenţi în viaţa micuţului.

Cum descurajăm 
minciuna copiilor?

„Părinţii trebuie să-şi 
schimbe reacţia. Atunci 
când au observat că micu-
ţul începe să spună minciu-
ni, ei trebuie să-şi controle-
ze reacţiile, să nu spună şi 
să nu facă ceva exagerat. 
Pentru că reacţiile lor ali-
mentează starea copilului“, 
explică psihologul Adriana 
Dodea. Astfel, părintele se 
concentrează mai mult pe 
soluţia rezolvării problemei 
şi nu învinuieşte copilul. 
Efectul? Acesta nu se mai 
simte incomod să spună 
adevărul pentru că ştie că 
nu vor exista consecinţe 

grave. Mai mult decât atât, 
comunicarea dintre cele 
două părţi se îmbunătăţeş-
te.

Specialiştii îi sfătuiesc 
pe părinţi să nu le pună 
întrebări care i-ar putea 
invita la minciună. Mai 
mult decât atât, părinţii 
trebuie să ştie şi când este 
momentul potrivit pentru 
ca fiul sau fiica lor să aibă 
parte de intimitate, ca să 
nu forţeze lucrurile şi să-l 
împingă exact acolo unde 
nu doresc să-l ştie. Încă 
de la cea mai mică vârstă, 
adulţii trebuie să fie un 
exemplu pentru copiii lor. 
Astfel, ei vor spune adevă-
rul pentru a le arăta celor 
mici că soluţiile se rezolvă 
mai uşor când sunt cunos-
cute toate necunoscutele. 
Când sunt asiguraţi că sunt 
iubiţi necondiţionat, copiii 
vor fi mai sinceri cu ei şi cu 
ceilalţi şi nu le va veni greu 
să spună adevărul despre 
vaza spartă din sufragerie, 
geamul vecinului făcut ţăn-
dări de mingea de fotbal 
sau alte lucruri pe care le-

au făcut. Ei învaţă încă de 
mici să-şi asume răspunde-
rea pentru ceea ce au făcut, 
pentru că ştiu că părintele 
nu va înceta să-i iubească, 
iar jumătate din problemă 
va fi rezolvată încă dinain-
te de căutarea soluţiei.

Psihologii condamnă la 
unison bătaia. Ei susţin că 
pedeapsa fizică nu îi învaţă 
nimic pozitiv pe copii, ci 
doar produce frică şi neîn-
credere. Chiar mai mult, 
copilul lovit nu-şi va co-
recta greşelile, ci va căuta 
soluţii să nu mai ajungă în 
situaţia de a fi bătut. Este 
important pentru copii să 
înveţe că sunt în siguranţă 
dacă spun adevărul în fa-
milie. Ei află de la părinţi 
cum să depăşească fricile 
pe care le au şi cum să nu 
repete greşelile pe care le-
au făcut.

6 eConomie

Familie & Timp liber
Fenomenul Swing repară rupturile 
din familie sau le adânceşte?

Escaladă pe timp de iarnă.  
Dacă nu-i stâncă, e bun şi peretele!

8-9

10

n Prichindeii doresc să 
evite o pedeapsă sau 
să crească în ochii celor 
pe care îi iubesc. Părinţii 
încurajează de cele  
mai multe ori  
comportamentul  
celor mici

De ce  
mint  
copiii?

PRIMEŞTE HORNARUL LA TINE ACASĂ
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Benzina se deduCe

Începând din 2012, firmele 
pot deduce din nou sumele 
cheltuite pe carburanţi la 
maşinile folosite în trans-
portul de persoane, cu ma-
ximum nouă locuri, precum 
şi TVA-ul aferent achiziţiei 
de autoturisme, dar numai 
în limita a 50%. Modificarea 
la Codul Fiscal a fost adusă 
prin OUG nr. 125/2011. Im-
pactul financiar al aplicării 
acestor măsuri este de 282 
milioane de lei. „Putem 
considera că aceşti bani 
rămân în contul firmelor“, a 
afirmat ministrul Finanţelor, 
Gheorghe Ialomiţeanu. 

FaBriCa de anTrePrenori

Proiectul „Fabrica de 
Antreprenori“ va reveni, în 
această primăvară, cu forţe 
noi la Timişoara. Centrul de 
Dezvoltare a Carierei invită 
studenţi din toate centrele 
universitare din România 
să beneficieze de acest pro-
gram în perioada 20 – 26 
aprilie. Obiectivul general 
al proiectului este dezvol-
tarea abilităţilor antrepre-
noriale a 100 de studenţi, 
prin traininguri, vizite la 
companii şi dezbateri cu 
antreprenori locali de suc-
ces. Participanţii trebuie să 
aibă vârsta de maxim 25 de 
ani, toate cheltuielile vor fi 
acoperite de organizatori, 
iar înscrierile se pot face la 
office@careercenter.ro.

ConCediu de MaTerniTaTe

Anul 2012 aduce impor-
tante precizări legislative 
în legătura cu vechimea în 
specialitate. Un act norma-
tiv publicat recent stipu-
lează expres că perioada 
concediului pentru creşte-
rea copilului în vârstă de 
până la 2 ani sau de până 
la 3 ani (în cazul copilului 
cu handicap) constituie nu 
numai vechime în muncă şi 
în serviciu, ci şi vechime în 
specialitate, avându-se în 
vedere la stabilirea dreptu-
rilor ce se acordă în raport 
cu acestea. 

auToliv PleaCă în rusia

Compania suedeză Autoliv, 
cel mai mare producător 
mondial de sisteme de 
siguranţă auto, şi-ar putea 
muta în Rusia o parte din 
unităţile de producţie din 
Suedia, Estonia şi România. 
Atrasă de scutirile de taxe 
vamale acordate de auto-
rităţile ruse companiilor 
care-şi mută în ţară o parte 
cât mai mare a operaţiu-
nilor, Autoliv urmează să 
investească peste 50 de 
milioane de euro în două 
fabrici. Autoliv este pre-
zentă în România din 1997 
şi deţine fabrici la Timişoa-
ra, Lugoj şi Braşov, unde 
lucrează peste 3000 de 
angajaţi. (g.i.)

gheOrghe ilaş
georghe.ilas@opiniatimisoarei.ro

Recuperarea taxelor şi 
impozitelor restante la bu-
getul de stat şi tendinţa or-
ganelor fiscale  de a executa 
silit conturile datornicilor a 
provocat şi întreţine o ade-
vărată psihoză în rândul 
populaţiei. Tot mai mulţi ti-
mişoreni îşi lichidează con-
turile bancare sau îşi ţin ba-
nii la ciorap tocmai pentru 
a se pune la adăpost de in-
stituirea popririi pe cont şi 
executarea silită a datoriei, 
care, în unele cazuri, poate 
ajunge şi la 10.000 de euro. 
„Cei de la Casa Judeţeană de 
Asigurări de Sănătate Timiş 
mi-au calculat o restanţă pe 
ultimii trei ani de aproape 
500 milioane de lei vechi. 
Mi-au pus poprire pe cont şi 
au luat tot ce au gasit, adi-
că vreo 170 milioane de lei 
vechi. Acum, pentru că ştiu 
că toate sumele care-mi in-
tră în cont vor fi virate au-
tomat către CJAS, am decis 
să-mi primesc onorariile în 
contul secretarei. E mai să-
nătos, mai cu seamă că nu 
e o perioadă în care să faci 
plăţi din urmă“, ne-a decla-
rat confidenţial un avocat 
din Baroul Timiş. 

Cu aceeaşi problemă s-a 
confruntat şi un agent de 
la o companie de asigurări, 
care s-a trezit cu o restanţă 
de aproape 100 milioane de 
lei vechi. „Mi-au blocat con-
tul şi mi-au luat tot ce au gă-
sit. Nu ştiu cât de legal este 

să ţi se golească contul, în 
condiţiile în care rămâi fără 
mijloace de subzistenţă“, ne 
spune Cătălin Negulescu. 
Cum explică cei de la CJAS 

Timiş tendinţa de a recupe-
ra restanţele fără a ţine cont 
de o sumă minimă care ar 
trebui lăsată la dispoziţia 
datornicului. „În cazul exe-
cutărilor silite, respectiv al 
popririlor, CJAS-ul „se face 
vinovat“ doar de înştiinţa-
rea datornicului şi a băncii 
la care acesta are deschis 
contul. Adică, noi anunţăm 
banca că respectivul are da-
torii în valoare de x la noi şi 
sub incidenţa legii le cerem 
să transfere suma respecti-
va în contul nostru. De aici 
depinde de bancă cum de-
cide să acţioneze. În mod 
normal, se reţine un anumit 
procent lunar din venituri, 

până la epuizarea datoriei. 
Acest lucru este reglementat 
în Codul de procedură fisca-
lă la articolul 149, punctul 
12 şi în Codul de procedu-
ră civila - articolul 409. În 
cel din urmă, se specifică 
exact că din venitul lunar 
se reţine 1/3“, ne-a declarat 
purtătorul de cuvânt al CJAS 
Timiş, Oana Răchitan, cu 
precizarea că a existat un 
singur caz când s-au luat toţi 
banii din cont şi nu doar o 
treime. 

Băncile iau comision 
pentru fiecare popriere

Creşte rea numărului de 
popriri în ultimii ani a dus 

la apariţia unor comisioa-
ne pe care instituţiile de 
credit le percep titularilor 
acestor conturi. Cel puţin 
10 bănci de pe pia ţa autoh-
tonă taxează suplimentar 
clienţii pentru ca re se dis-
pune poprirea con tu rilor 
în cadrul procedurilor de 
executare silită. Cel mai 
mare comision din acest 
tip este perce put de Banca 
Italo-Romena şi se ri di că la 
120 de lei (aproape 30 de 
eu ro) pentru fiecare popri-
re a unui cont deţinut de 
o persoană fizică. Pe locul 
al doilea se cla sează comi-
sionul BRD - 10 euro, su mă 
care se percepe automat 
după a chi tarea in tegrală a 
sumei poprite. „Conturile 
bancare se deblochea ză 
după ce a fost stinsă dato-
ria pentru care s-a început 
executarea sili tă. De obi-
cei, debitorii înştiinţează 
executorii judecătoreşti şi 
băncile la care au conturi 
că datoriile au fost stinse 
şi obţin deblocarea contu-
rilor. Cele mai frecvente 
popriri ale conturilor sunt 
determinate de dato riile 
neachitate către stat (dife-
rite impozite) sau pentru 
ratele la credite neachitate 
perioade de timp mai lun-
gi“, ne spune executorul 
judecătoresc Stepanov Vo-
islav. Numai anul trecut, 
Fiscul a poprit aproape 1,5 
milioane de conturi.

Poprirea conturilor şi executarea 
silită a creat o adevărată 
„psihoză“ la nivelul populaţiei

leul a fost în 2011 cea mai stabilă monedă din zona non-euro

mocheta covor P.v.c.
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n Cele mai multe popriri sunt determinate de datorii neachitate către stat

Atunci când au 
observat că micuţul 
începe să spună min-
ciuni, părinţii trebu-
ie să-şi controleze 
reacţiile, să nu spună 
şi să nu facă ceva 
exagerat. 

adriana dOdea
psiholog CjAP Timiş

Cel puţin 10 
bănci de pe pia ţa 
autohtonă taxează 
suplimentar clienţii 
pentru ca re se 
dispune poprirea 
con tu rilor în cadrul 
procedurilor de 
executare silită.
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V-aţi plictisit de atmosfe-
ra de acasă? Persoana iubită 
parcă nu vă mai oferă atâta 
atenţie în pat? Aţi dori să 
încercaţi ceva nou? Plic-
tiseala în cuplu, scăderea 
libido-ului sau monotonia 
vieţii sexuale sunt doar câ-
teva dintre motivele pentru 
care multe cupluri decid 
să apeleze la cluburile de 
swingeri. 

Ce este swingul? O tradu-
cere aproximativă face tri-
mitere la verbul englezesc 
„to swing“, care înseamnă 
a te legăna, a te balansa, a 
oscila. De aici vine şi osci-
larea între dragostea îm-
părtăşită pentru partenerul 
de viaţă, dar şi dorinţa de 
a-l împărţi sexual cu alte 
cupluri sau nu. E de muncă 
însă. Pentru aceasta, un cu-
plu trebuie să-şi calce peste 
sentimentul de proprietate 
asupra partenerului şi să 
fie foarte deschis la minte. 
Aşadar, un swinger este o 
persoană care se angajează 
liber şi fără inhibiţii în acti-
vitatea sexuală. 

În românia există  
cam 20.000 de 
swingeri

Swingingul este o prac-
tică sexuală ca oricare alta, 
sunt de părere unii psiho-
logi, iar alţii cred că feno-
menul poate dezbina o fa-
milie. Nu de aceeaşi părere 
sunt şi cei care îl practică. 
Singurul club oficial din 
România se află în Arad şi 
funcţionează de aproape 
opt ani. În ţară există însă 
şi cluburi mai mici, însă 
afacerea s-a dezvoltat cel 
mai mult pe Internet, unde 
swingul nu mai este de-
mult un subiect tabu. 

Clubul arădean are în 
prezent peste 6.000 de cu-
pluri care au card de fide-
litate, însă mult mai mul-
te i-au călcat pragul. Este 
vorba despre familii din 
Timişoara, Arad, din toată 
ţara, dar şi de peste hotare, 
din ţări ca Austria, Ungaria, 
Germania, Anglia şi altele. 

„A fost muncă multă şi 
este în continuare, pentru 
că tot trebuie să învăţăm 
ceva nou. Eu cu nevasta 
mea am mers şi în Olanda 
să vedem cum se practică 
acolo, la cel mai tare club 
olandez. Am adaptat ele-
mentele la mentalitatea ro-
mânilor şi să ştiţi că lumea 

se simte mai bine la noi de-
cât în străinătate, deoarece 
mentalitatea este alta. În 
alte cluburi, îi dezbracă di-
rect de la intrare, le dau un 
halat şi îi trimit la sex. Aici 
lumea se îmbracă sexy, ca 
la discotecă, la 12 noaptea 
rămân în lenjerie intimă, 
abia apoi fac sex“, ne-a ex-
plicat Liviu Şimăndan, pa-
tronul clubului arădean. 

Şi vedetele au mers să 
practice swingingul în 
Arad, atât vedete din străi-
nătate, cât şi personalităţi 
din România. Patronul ară-
dean a primit în club atât 
vedete de peste hotare, cât 
şi româneşti, lume peste 
nivelul mediu, din lumea 
artei, a sportului, dar şi din 
alte domenii. 

„Eu fac asta de 14 ani 
şi am o relaţie stabilă cu 
soţia mea. Cuplurile care 
fac swing, este o lege abso-
lut obligatorie, trebuie să 
fie stabile, cu o relaţie de 
dragoste, de prietenie. Nu 
poţi să mergi cu o nevastă 
geloasă sau cu un soţ gelos. 
Odată ce ai practicat, parte-
nerul îţi devine cel mai bun 
prieten“, mai spune Liviu 
Şimăndan.

Oamenii care merg pen-
tru prima dată acolo sunt 

instruiţi de specialişti şi pot 
doar să privească cum alte 
cupluri fac sex. Se dezbracă 
de inhibiţii şi trec mai apoi 
la acţiune. Se spune că cei 
care practică acest „sport“, 
aşa cum se mai numeşte pe 
internet, sunt oameni care 
respectă părerea parteneru-
lui şi că nu mint niciodată. 

„Am oameni care vin la 
punct ochit, punct lovit. Ei 
vin aici să facă sex, sex în 
grup, în cuplu, cu mai mul-
te cupluri, orice tip de sex. 
Părerea mea este că mai 
mult de 20.000 de swin-
geri nu există în Romania. 
E puţin ruşinos, pentru că 
în Ungaria sunt 400.000. Ei 
oricum sunt înaintea noas-
tră cu zece ani. Noi mai 
avem cluburi şi clubuleţe 

prin ţară, mai este unul 
în Bucureşti, dar patronul 
duce stripteuze, ăla nu este 
swing, e bulibăşeală“, ex-
plică Şimăndan. 

Persoanele care practică 
swingingul au până în 48 
de ani, iar media de vârstă 
este undeva între 25 şi 35 
de ani, cel puţin în Roma-
nia. Restul, de la 60 la sută 
la sută, au peste 35 de ani. 
Cei care au deja experien-
ţă în domeniu povestesc 
că 90% dintre femei sunt 
bisexuale şi că au întâlnit 
şi cupluri de lesbiene, dar 
mai rar cupluri de homo-
sexuali. „Aici totul ţine de 
compatibilitate şi de plăce-
re între cupluri. E singurul 
loc în care bărbaţii nu prea 
au multe de zis. Avem opt 
locuri în care se poate face 
sex, 7 camere private şi un 
sex teatru, unde se face sex 
în grup“, a completat patro-
nul arădean.

Ce spun psihologii?
Mulţi psihologi sunt de 

părere că practica sexuală 
în grup adânceşte ruptu-
rile din familie, nu le re-
pară. Specialiştii spun că 
fenomenul în cauză este în 
plină expansiune şi în ţara 
noastră, aşa cum se poate 

Fenomenul Swing repară rupturile 
din familie sau le adânceşte?
n Cel mai mare club de Swing din România se află la jumătate de oră de Timişoara şi are 6.000 de cupluri membre
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Pentru prima dată în 
timişoara, Pico Belo 
vă oferă servicii de 
spălat covoare cu 
stoarcere prin cen-
trifugare, acestea 
putând fi predate-spă-
late-uscate şi returna-
te în aceeaşi zi.

Promoţie 
1 februarie - 1 aPrilie

De luni până vineri,  
între orele 900-1200, 
 
pentru elevi,  
stuDenţi şi pensionari  
la toate serviciile

reduceri de până la  50%

Salon  
monica 

se gândeşte 
la tine

Str. Divizia 9 Cavalerie nr2a-4
(Centrul Comercial Kappa)

tel: 0256.283.575
mobil: 0721.719.974

Str. Barbu işcovescu nr. 2
tel: 0256.202.899

mobil: 0724.248.754

aleea Cristalului nr. 5
tel: 0256.498.090

mobil: 0728.013.004

salonmonica.ro

deduce inclusiv din unele 
anunţuri de la Mica Publi-
citate. 

„În opinia mea, apariţia 
lui evocă deranjamentele 
axiologice şi libertinajul 
dezolant pe care le traver-
sează omul contemporan, 
care promovează tot mai 
frecvent sciziunea schizo-
frenia dintre sexualitate 
şi iubire, ceea ce este pro-
fund si degradant, imoral, 
alienant. Ca urmare, un 
asemenea comportament, 
nu numai că maculează 
iremediabil bazele şi coezi-
unea cuplurilor implicate, 
dar le transformă în nişte 

surogate jalnice, devidate 
de orice urmă de sacralitate 
specifică iubirii autentice“, 
ne-a explicat psihologul 
Anca Munteanu, prof. univ. 
dr. la Facultatea de Sociolo-
gie şi Psihologie din cadrul 
Universităţii de Vest din Ti-
mişoara. 

Multe cupluri s-au des-
trămat după ce au mers 
chiar şi o singură dată la un 
club de swingeri, iar altele 
şi-au întărit relaţia. 

„Căsnicia mea s-a dus de 
râpă doar acceptând jos-
nicia asta. Îmi dau seama 
bine acum, că soţul meu nu 
m-a iubit atât de mult încât 

să mă oprească doar pentru 
el. Încă suntem împreună, 
după aproape 20 de ani, dar 
relaţia noastră sexuală a 
fost distrusă 99%“, s-a plâns 
o femeie.

Un bărbat le sfătuieşte 
însă pe cupluri să încerce 
măcar ca experienţă. „Ga-
rantat nu veţi regreta, dacă 
veţi găsi cuplul compatibil. 
Eu cu soţia mea am făcut 
şi nu au fost urmări nega-
tive. Din contră, au fost 
foarte pozitive. De ce? Dis-
pare infidelitatea, deoarece 
îşi face loc reciprocitatea, 
creşte respectul şi încrede-
rea între voi. Nu mai zic că 
vă satisfaceţi fanteziile se-
xuale, pe care toată lumea 
le are, dar unii nu au curaj 
să caute şi să materializeze. 
Dar căutaţi cu atenţie cu-
plul şi nu o acea persoană, 
care să fie o a treia“, a ex-
plicat acesta. 

avantaje şi 
dezavantaje!

Fenomenul este adresat 
în primul rând cuplurilor, 
dar dacă şi o a treia persoa-
nă doreşte să ia parte la un 
act sexual, este binevenită. 
Cuplurile participante nu 
trebuie să fie neapărat căsă-
torite. Importantă este îm-

bunătăţirea relaţiilor sexu-
ale. Multe cupluri care au 
practicat swingingul spun 
că a dispărut monotonia 
din viaţa lor sexuală, şi-au 
depăşit cu uşurinţă inhibi-
ţiile sexuale şi şi-au dat frâu 
liber fanteziilor. În plus, 
cunoştinţele lor despre sex 
se măresc văzând cu ochii, 
îşi fac prieteni noi şi învaţă 
cum să-şi satisfacă partene-
rul sau partenera de viaţă. 
Ca şi dezavantaje, cei cu ex-
perienţă spun că persoane-
le geloase şi nesigure nu au 
ce să caute în acest dome-
niu, pentru că numai aşa se 
pot destrăma familiile.

tarife! 
O noapte într-un club de 

swing le costă pe cupluri 
câte 200 de lei, iar un card 
de membru, care se plăteş-
te o singură dată costă 50 
de lei. Pentru cei care ape-
lează la internet s-ar putea 
să nu coste nimic, însă nu 
au siguranţa că dau peste 
oameni serioşi şi pot ajun-
ge să se întâlnească chiar 
şi cu persoane obsedate se-
xual.

Reguli pentru swingeri
Cuplurile care decid să 
meargă la clubul arădean 
Pleasure Dome trebuie 
să ştie că nu sunt obligaţi 
să întreţină relaţii sexuale 
dacă nu vor, ci pot doar să 
privească alţi parteneri. 
Dacă merg în club, trebuie 
să se îmbrace casual şi să 
aibă lenjerie intimă sexy pe 
ei. La ora 12 noaptea vor fi 
obligaţi să rămână în len-
jerie, fie că sunt swingeri 
cu experienţă, fie că sunt 

începători. Schimbarea în 
lenjeria intimă se face după 
o anumită melodie. Băr-
baţii singuri nu au acces în 
interiorul clubului. Există o 
posibilitate pentru cupluri 
să meargă cu un prieten 
pentru a forma un trio. Toţi 
care merg acolo trebuie să 
prezinte un act de identita-
te şi nu trebuie să se teamă 
de sexul neprotejat, deoa-
rece toţi swingerii folosesc 
prezervativ.

Multe cupluri 
care au practicat 
swingingul spun 
că a dispărut 
monotonia, şi-au 
depăşit cu uşurinţă 
inhibiţiile sexuale 
şi şi-au dat frâu liber 
fanteziilor.

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro
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aţi intrat în cel de-al 5-lea 
mandat de preşedinte al 
Politehnicii Timişoara. 
Când aţi venit la Timişoara 
ce v-aţi propus şi nu aţi 
realizat?

Să câştig titlul, un tro-
feu. E cel mai mare regret al 
meu. Am fost foarte aproa-
pe de 4 ori, de două ori în 
campionat şi de două ori în 
cupă. Când ai reuşite, trebu-
ie să recunoşti că e şi meritul 
altora, dar când nu reuşeşti, 
trebuie să recunoşti că o par-
te din vină îţi aparţine şi ţie. 

Care a fost cea mai mare 
bucurie?

Sunt mai multe bucurii, 
dar când vezi că în cadrul 
echipei naţionale ţi-au apă-
rut jucători ai tăi, ai clubu-
lui, crescuţi de tine e ceva 
ce nu pot explica. Dacă e 
să vorbim de performanţa 
sportivă, e faptul că am eli-
minat pe Şahtior Doneţk. Ca 
regrete, regret faptul că nu 
am lângă mine familia. Dar, 
pe de-o parte fetele sunt cu 
voleiul, soţia cu activitatea 
ei… dar nu ţi-e uşor când nu 
ai familia lângă tine. 

De ce nu le aduceţi la Timi-
şoara?

Le-aş aduce cu cea mai 
mare plăcere, dacă şi la Timi-
şoara s-ar investi în voleiul 
feminin, aşa cum se inves-
teşte în baschet sau rugby. 
Să văd obiective îndrăzneţe, 
atunci poate una din fete, 
dacă nu chiar amândouă ar 
veni la Timişoara. 

De ce nu investiţi dumnea-
voastră?

Pentru că investesc la Pia-
tra Neamţ împreună cu aso-
ciaţii mei. Unul dintre ei este 
bolnav cu voleiul din Piatra 
Neamţ, el zice întâi volei şi 
apoi altele, deci e greu. 

Şi pe domnul iancu nu l-aţi 
convinge?

A investit în fotbal, sub-
stanţial, dar când trebuia să 
ajungem la maturitate depli-
nă a venit unul şi ne-a luat 
licenţa. Şi ne-a adus cu cel 
puţin 3-4 ani înapoi. 

aţi fi putut face mai mult ca 
să nu se ajungă în situaţia 
aceasta?

Din punctul meu de ve-
dere nu. Pentru că nouă ni 
s-a dat licenţa, apoi ni s-a 
retras, probabil vor mai fi 
zeci de ani comentarii cum 
ni s-a dat licenţa, apoi ni s-a 
luat. Suntem singurul club 
căruia i se dă licenţa de când 
se face licenţierea  la prima 
comisie, cea abilitată, iar la 
a doua ni se ia. Invers au mai 
fost cazuri. 

Se va mai întâmpla ca Poli 
să nu-şi ia licenţa?

Se fac eforturi ca să nu 
existe probleme. Trebuie 
însă să recunosc şi să spun 
lucrurilor pe nume că există 
şi riscul să nu primim licen-

ţă în acest an, dar dacă fac-
torii locali aşa cum au spus, 
vor veni lângă echipă nu vor 
mai fi probleme. Până la 31 
martie trebuie să încheiem 
toate speţele, club-jucători, 
jucători-club, club-Fisc, club-
Benfica şi sper să le rezol-
văm cât mai repede. 

Dacă totuşi nu se ia licenţa, 
mai rămâneţi la Poli?

Eu deocamdată îmi do-
resc să rămân. Nu am plecat, 
deşi credeţi-mă că puteam 
s-o fac, dar am considerat 
că plecând în momentul 
în care e greu ar fi fost un 
act de laşitate, dovadă că şi 
acum în perioada de vară 
nu a fost uşor să remontez 
un club în totalitate. Toată 
lumea se gândea la depla-
sări în Europa şi ne-am tre-
zit cu acea decizie. Atunci 
a fost foarte important să-i 
iei şi în grup şi individual 
să-i remontezi şi să-i faci să 
înţeleagă că tot împreună 
putem aduce echipa în pri-
ma ligă. Acum am depăşit 
momentul, suntem aproape 
promovaţi, centrul de copii 
începe să producă. 

Transferurile lui filip şi 
roman la avicola buziaş 
au stârnit un mic scandal 
între lPS banatu şi Poli 
Timişoara. Când va exista o 
colaborare între cele două 
entităţi?

Eu am un proiect de co-
laborare pe care vreau să-l 
pun în practică care să im-
plice clubul, liceul şi elevul. 
Un proiect prin care poţi 
să-i controlezi pe elevi atât 
la şcoală, cât şi acasă sau la 
club. Un control de la distan-
ţă, dar foarte bine focalizat. 
Dacă copilul nu e acasă, e la 
şcoală. Dacă nu e la şcoală, e 
la antrenament la club. Dacă 
dispare de aici, fiecare din 
noi ne alarmăm un pic, fie 
clubul, fie şcoala, fie părinte-
le. De aia ţin foarte mult ca 
şcoala să fie aproape şi toţi 

să facă şcoală. Am copii care 
sunt la Liceul cu Program 
Sportiv Banatul, dar sunt şi 
la şcolile generale. Prin pro-
fesori, în fiecare luni la întâl-
nirea cu antrenorii cu coor-
donatorul centrului de copii 
si junior pe care o au, profe-
sorul trebuie să spună dacă 
copilul se prezintă la cur-
suri, trebuie să spună notele 
elevului, pentru că e foarte 
important acest aspect. Deja 
am acest program, dar una e 
să-l ai aici foarte aproape, şi 
alta e să te duci la 2-3-4 şcoli 
generale. 

De ce e aşa de importantă 
şcoala pentru un fotbalist 
care câştigă din talent bani 
foarte mulţi?

Nu toţi pot să facă mare 
performanţă, că nu se poa-
te. Dar pleci de la ideea că o 
dată trebuie să se dezvolte ca 
individ şi să fie un tip sănă-
tos. Apoi te mai gândeşti că 
Doamne fereşte, se acciden-
tează şi trebuie să-şi  abando-
neze activitatea fotbalistică 
şi nu are pe ce să se bazeze, 
ce va face în continuare. Te  
gândeşti că ajunge la vârsta 
biologică de 34-35 de ani 
când se lasă de fotbal, având 
în spate o şcoală poate uşor 
uşor să rămână în fotbal sau 
poate să-şi dezvolte o aface-
re, să devină util societăţii. 
Pe la 18-19-21 de ani cam îţi 
dai seama dacă face sau nu 
performanţă. Eu sunt de pă-
rere că e nevoie de şcoală în 
sport. De aia ţin neapărat ca 
ei să facă o şcoală. 

bun, şi atunci de ce zicala 
aceea că fotbaliştii sunt 
proşti, că rămân repetenţi 
sau corijenţi?

Să bat în lemn, dar nu am 
avut cazuri din acestea. Am 
avut cazuri când au fost pe 
muchie de cuţit. Am avut 
discuţii cu ei, cu şcoala şi a 
trecut. Nu vreau să mă laud, 
dar cred că şi clubul are o 
mică contribuţie vizavi de 

ce s-a întâmplat la Bacalure-
at. Din cei 24 sau 25 câţi au 
dat BAC-ul, au luat 18. Şi toţi 
erau jucători la Poli. Deci se 
poate face şi fotbal şi carte. 
După ce termină, iar mă inte-
resează să meargă la învăţă-
mântul superior. Avem unii 
care sunt la ştiinţe economi-
ce, la drept şi mă bucură că-
şi preocupă timpul cu astfel 
de activităţi. Atâta timp cât 
eşti educat răspunzi altfel 
atât pe stradă, în familie, 
cât şi la antrenament. Asta 
cu prostia e o enunţie proas-
tă. Au fost generaţii când se 
punea accent mai mult pe 
fotbal, decât pe carte, dar 
au fost şi generaţii de foşti 
jucători de excepţie. Cornel 
Dinu de exemplu a terminat 
o facultate de drept, Mircea 
Lucescu, Ştefan Constantin 
care a absolvit facultate de 
Matematică cu 10, Cristi 
Pustai antrenorul de la Gaz 
Metan Mediaş care e profe-
sor de matematică, deci nu 
e aşa. Sunt şi la noi în cadrul 
clubului oameni care au fost 
jucători foarte buni şi acum 
antrenează şi se pot lăuda cu 
facultăţi terminate cu note 
foarte bune. 

Deşi la Timişoara e un 
centru de copii şi juniori 
care produce, în ultimii ani 
la echipă au ajuns jucători 
ca borbely, brezinsky, Goga, 
milhazes, Nibombe, Ghio-
nea, care au oprit intrarea în 
primul 11 a multor jucători 
foarte tineri. 

Aici era vorba de obiecti-
vul clubului. Un club ca Poli 
care şi-a propus şi-şi propu-
ne în continuare o participa-
re în cupele europene avea 
nevoie de o clasare în prime-
le 4 locuri. Aveam un nucleu 
de jucători, Luchin, Scutaru, 
Axente, Alexa, Torje, Pantili-
mon şi pe lângă ei am adus 
alţi jucători cu care să dai o 
forţă superioară echipei: for-
ţă tehnică, fizică. Am trans-
ferat un Goga la 24 de ani, 

Sepsi la 21 de ani, Brezinsky 
la 22 de ani, nu am transfe-
rat jucători de dragul de a 
aduce. Am adus şi jucători 
ca Borbely la 27 de ani de 
la campioana Slovaciei, dar 
care venea dintr-un campio-
nat ca cel al Germaniei, am 
adus un Zicu, dar care s-a 
dovedit foarte bun. La etapa 
aceea am fost obligaţi să-i 
dăm pe cei tineri la un alt 
eşalon la liga a II-a, apoi i-am 
adus în Liga 1 şi au jucat la 
Buzău şi acum sunt toţi în 
interiorul clubului. 

Când v-aţi apucat de mana-
gementul acestui club de 
unde v-aţi inspirat?

Meseria asta se fură, nu se 
învaţă. Am avut norocul să 
merg să văd cum sunt orga-
nizate Arsenal Londra, Bar-
celona, am stat la Ajax, am 
văzut cum merg lucrurile la 
Parma. Acolo trebuie să vă 
spun că am fost impresionat 
că, după ce am văzut toată 
baza spotivă, terenuri, săli de 
forţă, am ajuns şi la centrul 
medical, proaspăt renovat în 
care au băgat undeva la 20 
de milioane de euro şi ei mi-
au spus că acolo nu intrăm 
că nu e nimic interesant. Am 
văzut şi cum e organizat şi 
Manchester City şi am avut 
ocazia să vorbesc cu oameni 
imediat după ce şeicul Man-
sour a preluat clubul. Cei de 
la City îmi spuneau chiar că 
investiţiile masive ale noului 
patron i-a obligat pe ei să se 
apuce să refacă stadionul. La 
City am văzut ce înseamnă 
respect faţă de suporteri... 
Tot stadionul era încălzit, 
aveau restaurant unde fanii 
se întâlneau şi povesteau. Şi 
sponsorii echipei aveau locul 
lor unde se întâlneau şi dis-
cutau afaceri la o cafea, un 
pahar de suc. 

Se poate face şi la noi aşa 
ceva?

Normal că se poate. Tre-
bui însă să renunţăm la talk-

show-uri să atragem lumea 
pe stadion şi să arătăm că şi 
la noi se pot face lucruri trai-
nice în fotbal. Talk-showuri-
le astea din fotbalul româ-
nesc nu fac decât să-i alunge 
pe oamenii cu bani. 

aveţi un discurs de politici-
an. Nu v-a tentat să treceţi în 
barca cealaltă?

Puţini ştiu că am fost con-
silier local la Piatra Neamţ în 
anii 92-96. Atunci mi-am dat 
seama că nu e pentru mine. 
Eu nu sunt omul cu dacă, 
poate, mie-mi place să spun 
lucrurilor pe nume. 

În afară de fotbal şi volei ce 
sport mai urmăreşte Gheor-
ghe Chivorchian?

Mă bucur că se investeş-
te în baschet, chiar am ur-
mărit meciul cu Asesoft şi 
când am văzut mi-a venit să 
sparg televizorul. Mă bucur 
de reuşita celor de la rugby 
şi mă gândeam că şi lor li 
s-a întâmplat cam ce ni s-a 
întâmplat şi nouă când fiind 
foarte aproape de a cuceri 
un trofeu, le-a fost interzis 
un jucător, pe Fercu, unul 
dintre cei mai buni jucători 
din România, mi s-a părut 
chiar inadmisibil să-l sus-
penzi pueril, pentru că-i e 
teamă să urce în avion. E o 
mare prostie, dar în fine. 

Ce vă doriţi în 2012?
Îmi doresc sănătate, să 

promovăm, să văd cât mai 
mulţi jucători la echipele 
naţionale, să înceapă partea 
de marketing să producă şi 
cel mai mult îmi doresc să 
aduc lumea la stadion să ju-
căm iar cu 20-25 de mii de 
oameni în tribună. Mai am o 
dorinţă, un nou stadion, cel 
puţin la standardele celui fă-
cut la Cluj şi eu cred că este 
un proiect realizabil.

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro
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Aproximativ 60 de timi-
şoreni merg aproape zilnic 
la singura sală dotată cu 
pereţi de căţărare din Timi-
şoara. Este vorba despre un 
sport care se practică pur şi 
simplu cu mâinile goale, dar 
care este tot mai îndrăgit de 
timişoreni.

La singura sală de acest 
gen din Timişoara sunt în-
scrişi circa 60 de abonaţi 
pasionaţi de acest nou sport. 
Majoritatea sunt copii şi ti-
neri. Sportul se învaţă de la 
vârste fragede, de la 5 ani şi 
este preferat de iubitorii de 
munte.

Acest sport nu este unul 
foarte costisitor în compa-
raţie cu altele. Amatorii de 
căţărări au nevoie de pa-
puci speciali, espadrile, care 
costă între 200 şi 400 de lei 
perechea, însă le pot şi în-
chiria la preţuri de până la 6 
lei pe zi. De asemenea, mai 
e nevoie de praf de magne-
ziu folosit pe mâini pentru 
ca acestea să nu alunece în 
timpul escaladării. Un cub 

de praf de magneziu costă 
9-10 lei şi ajunge timp de o 
lună. Toate acestea se găsesc 
în magazinele de sport sau 
de închiriat.

Totodată, cei care doresc 
să se apuce de acest sport 
mai trebuie să ştie că intra-
rea în sala de căţărat pentru 
1 zi cu tot cu echipamentul 
inclus costă 21 de lei. În 

acelaşi timp, dacă doresc să 
închirieze un săculeţ pentru 
depozitarea echipamentului 
la panou trebuie să mai plă-
tească 10 lei pe lună.

Cei care doresc să se apu-
ce acum de acest sport, pen-
tru prima dată, pot urma 
cursuri de specialitate. Un 
astfel de curs este format 
din patru şedinţe care du-

rează fiecare câte două ore 
şi este structurat pe 3 nive-
le. Un astfel de curs, costă, 
în Timişoara, 150 de lei. Cei 
care vin pentru prima dată 
la sală pot beneficia de un 
instructaj specializat, de 15 
minute, gratuit.

„În Timişoara, acest 
sport este nou. Noi avem 
singura sală se acest gen 

din oraş şi am deschis-o 
acum 3 ani, Mai există, în 
Timişoara, pereţi de căţăra-
re la mall, însă în acest mo-
ment nu sunt administraţi 
de nimeni, din câte ştiu eu. 
Nu este un sport periculos 
ceea ce facem noi aici. E pur 
şi simplu escaladă. E totul 
asigurat, nimeni nu are de 
ce să îşi facă probleme că 

îşi pune viaţa în pericol“, 
a declarat Adrian Margea, 
managerul unei săli de es-
caladă din Timişoara.

Amatorii de escaladări 
din Timişoara, dar şi ceilalţi 
din vestul ţării îşi dau, cel 
mai des, întâlnire la Hercu-
lane, acolo unde stânca este 
perfectă pentru sportul lor 
preferat şi spun că pentru ei 
o stâncă abruptă este mult 
mai importantă decât vreun 
premiu câştigat la vreo com-
petiţie de gen. Mai mult de-
cât atât, căţărătorii din Timi-
şoara au desenat deja trasee 
pe munţii de la Herculane 
şi spun că abia aşteaptă ca 
vremea să le permită să iasă 
din nou pe munte pentru a 
desena alte trasee noi.

Dacă nu-i stâncă, e bun şi peretele!
n Timişorenii au descoperit un nou sport: escalada

escalada este un sport la îndemâna oricui şi nu este unul deloc costisitor

Să fi plecat  
de la Poli  
ar fi fost  
un act  
de laşitate

Nu este un sport 
periculos ceea ce 
facem noi aici. E pur 
şi simplu escaladă. 

adRian maRGea
manager sala de căţărat
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Dacă nu aveţi timp să 
vă faceţi cumpărături, sau 
locuiţi într-o zonă îndepăr-
tată de la periferia oraşului 
în care nu se poate ajunge 
decât cu maşina, dar nu 
dispuneţi de acest mijloc 
de transport, sau dacă pur 
şi simplu  nu aveţi chef 
să mergeţi până în oraş să 
cumpăraţi o shaorma sau 
o pizza e bine de ştiut că 
aveţi varianta cea mai si-
gură: un taxi, oricând dis-
pus să vă aducă acasă tot 
ce doriţi. O afacere nouă a 
devenit mană cerească atât 
pentru timişorenii foarte 
ocupaţi care nu au timp de 
umblat prin magazine la 
cumpărături, dar şi pentru 
taximetrişti. Noua îndelet-
nicire este cunoscută în 
rândul autorităţilor care 
spun că aceasta nu este una 
legală. Motivul, taximetriş-
tii au licenţă pentru trans-
port persoane, nu pentru 
curierat rapid. „Nu au voie, 
dar noi nu-i putem contro-
la“, explică, cu nonşalanţă 
purtătorul de cuvânt al pri-
măriei Timişoara, Flavius 
Boncea.

În aceste condiţii, nici 
nu e de mirare că taxi-
metriştii nu se sfiesc să 
se laude că practică acest 
serviciu. Motivul pentru 
care s-au reorientat? Lipsa 
banilor şi a clienţilor care 
nu se mai plimbă cu taxiu-
rile pe străzile oraşului de 
pe Bega. În aceste condiţii, 
taximetriştii nu mai cară 
clienţi dintr-un capăt în ce-
lălalt al oraşului, ci preferă 
să care pachete, plicuri cu 
bani, bagaje sau cumpără-
turi acasă la client. Toate 
acestea în beneficiul ambe-
lor părţi. Este mai simplu,  
atât pentru şoferi pentru 
că nu au un client în maşi-
nă care să-i urmărească ce 
traseu fac, şi să-i streseze 
pe ce stradă să o ia, cât şi 
pentru client, care este si-
gur că pachetul lui ajunge 
la locaţia precizată. Oferte-
le de curierat sunt dese. 

Unul dintre taximetriştii 
care practică acest sistem 
este Alin Popescu, care face 
taximetrie de 5 ani şi spu-
nă că prinde cam două trei 
comenzi de acest gen pe zi. 
„De cele mai multe ori clien-

ţii sună la dispecerat şi fac 
comenzi pentru un hambu-
ger de la McDonalds, pentru 
o pizza sau pentru pachete. 
Noi luăm comanda, ducem 
pachetul sau mâncarea re-
spectivă la adresa specifica-
tă, clientul plăteşte cursa şi 
toată lumea este mulţumi-
tă“, explică taximetristul 
din Timişoara. El spune că 
dacă un client vine cu un 
bagaj sau un plic cu bani la 

maşină şi-i spune să-l ducă la 
o adresă precizată, nu îl poa-
te refuza. „Dacă cursa este 
profitabilă nu pot să îl refuz, 
pentru că şi aşa taximetria 
nu mai merge cum mergea 
odată“, explică Popescu. 

Ţeapa, teama 
taximetriştilor

Un alt taximetrist spu-
ne că de multe ori a re-
nunţat la a curierat pentru 

simplul motiv că oamenii 
fac comenzi pe care apoi 
nu le mai recunosc şi nu le 
mai onorează. Este şi cazul 
lui Ioan Pecheru, un taxi-
metrist de 62 de ani care 
face această meserie de 10 
ani. Pecheru recunoaşte că 
mai face din când în când 
astfel de comisioane, doar 
că i s-a întâmplat de mul-
te ori să fie înşelat. „M-am 
lecuit în momentul în care 

am luat o comandă pentru 
câteva pizza. Au comandat 
nişte tineri în complex şi 
nu ştiu ce a fost în capul 
meu să iau comanda aia. 
Am luat pizza şi când am 
ajuns la locaţia respectivă 
am sunat la telefon. Nu 
mi-a mai raspuns nimeni, 
aşa că am rămas şi cu mân-
carea, dar şi cu o cursă ne-
plătită“, a explicat acesta. 
„Mai sunt şi ţepe, ca la ori-
ce cursă, pentru că şi dacă 
vă iau pe dumneavoastră 
nu pot fi sigur că-mi veţi 
plăti cursa la final“, îl 
completează Alin Popescu 
pe colegul său.

Bani, bagaje  
şi cumpărături

Dacă vă gândiţi ce ar 
putea transporta taxime-
triştii, trebuie să ştiţi că in-
ventivitatea clientului este 
infinită. Aşa se face că un 
client le cere acestora să 
le facă cumpărăturile, să 
le ducă pachete sau chiar 
bani la anumite destinaţii, 
sau chiar să transport co-
pii la, de la grădiniţă sau 

şcoală. „Am avut multe 
comenzi. Cele mai ciudate 
ca să zic aşa sunt cele în 
care ni se cer să le facem 
clienţilor cumpărăturile. 
Vin pe staţie comenzi de 
mers la Real, Kaufland şi 
de cumpărat diverse ches-
tii: de la pâine, ţigări, lap-
te sau legume şi fructe. Eu 
din start pe acestea le re-
fuz, pentru că de cele mai 
multe ori oamenii îşi cam 
bat joc de noi“, explică Pe-
cheru.

rOxana deaCOneSCu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Aproape jumătate dintre 
garajele din Timişoara sunt 
ilegale, pentru că toate s-au 
construit fără autorizaţie de 
construcţie, înainte de Revo-
luţia din 1989. Responsabilii 
din primărie au început abia 
în urmă cu câţiva ani să eli-
bereze astfel de autorizaţii. 
Au reuşit să pună în legalita-
te 5.200 de garaje, dintr-un 
total de 8.500, dar n-au de-
molat niciunul. Numărul to-
tal al acestora nu mai poate 
creşte, spun reprezentanţii 
Primăriei Timişoara, deoare-
ce de ceva vreme nu se mai 
autorizează ridicarea lor pe 
domeniul public. 

„Nu se mai autorizează, 
ci doar se legalizează cele 
existente. Sunt mai multe 
motive, cert este că nu mai 
există teren şi s-au schimbat 
şi legile, acum nu putem da 
terenuri la oameni doar prin 
licitaţie publică“, explică 
Flavius Boncea, purtător de 
cuvânt la Primăria Timişoa-
ra. 

Primăria refuză  
să demoleze garajele

Până acum însă, primăria 
nu a demolat niciun garaj, 
deşi ar fi fost obligaţi să o 
facă, spun unii avocaţi. Flo-
rin Kovacs merge în instanţă 
cu o clientă pe terenurile că-
reia s-au ridicat ilegal 20 de 
garaje. Primăria a refuzat să 
le demoleze, spune Kovacs, 
motivând că nu are angajaţi 
care să se ocupe de demola-
re. „Dacă nu au autorizaţie, 
e treaba primăriei să le de-
moleze, dar cum primăria 
nu dărâmă nici casele ţigă-
neşti construite fără autori-
zaţie, m-ar mira să dărâme 
garaje. Eu am un caz cu 20 
de garaje ilegale pe terenul 
unei cliente de-ale mele. 
Ar trebui demolate. Primă-
ria  ne-a răspuns că nu are 
personal şi că ar trebui să 
le dărâme clienta mea pe 
cheltuiala ei. Sunt „dolce fa 
niente“. În Timişoara cred 
că poţi să construieşti şi la 
Lupoaica din centru, că nu 
le pasă celor din primărie“, 
ne-a declarat avocatul Florin 
Kovacs.

Dacă cei care au garaje 
sunt mulţumiţi de peisajul 
pe care acestea îl oferă, re-
stul de timişoreni, marea 
majoritate, s-au săturat de 
bateriile dărăpănate din zo-
nele de blocuri şi au militat 
de mai multe ori pentru 
demolarea lor, mai mult 
pentru că proprietarii de ga-
raje nu respectă curăţenia şi 

uneori depozitează tot felul 
de gunoaie în spaţiile lor.

„Am şi eu în faţa blocu-
lui câteva garaje. Nu m-ar 
deranja foarte tare dacă 
ar păstra curăţenia, dar îşi 
spală maşinile în fiecare zi, 
fac grătare, fac vin, ţuică, o 
mizerie de nedescris. Ceea 
ce mă deranjează foarte tare 
este că proprietarii nici mă-

car nu locuiesc aici. Ei au 
blocurile mai departe şi nu 
le pasă de ce lasă în urmă. 
Avem copii care nu se pot 
juca şi nu îi lasă ca să nu le 
zgârâie sau să le murdăreas-
că maşinile“, s-a plâns o fe-
meie.

Garaje de vânzare
Dacă timişorenii nu mai 

pot obţine garaje sau spaţii 
pentru ele de la primărie, 
le pot cumpăra sau închiria 
cu uşurinţă de pe Internet, 
unde există tot felul de ofer-
te. Preţurile variază şi ele, ca 
şi la apartamente, în funcţie 
de zona pe care sunt ampla-
sate aceste garaje. Astfel, 
un garaj în zona Lipovei, în 
baterie, cu o suprafaţă de 18 
metri pătraţi şi curent elec-
tric, costă aproape 4.000 de 
euro, iar unul în zona Buzia-
şului, izolat, dar fără utilităţi 

şi cam cu aceeaşi suprafaţă, 
costă aproximativ 5.000 de 
euro. De altfel, pe toate foru-
murile legate de Timişoara, 
oamenii se plâng de halul în 
care arată garajele şi spun că 
acestea ar putea fi înlocuite 
cu locuri de parcare moder-
ne, subterane sau suprae-
tajate. Greu de făcut însă. 
Timişorenii îşi amintesc de 
vremurile în care erau copii, 
când între blocuri se aflau 
locuri de joacă, nu garaje. 

„Stau şi mă mir, că au 
trecut peste 20 de ani de la 
Revoluţie şi de când a apărut 
moda cu garajele, nimeni 
nu face nimic şi nu dema-
rează o acţiune de demolare 
a acestora. În locul acestor 
garaje se pot crea parcări co-
mune şi în felul acesta sunt 
sigur că străzile din faţa sau 
din spatele blocurilor ar fi 
mult mai aerisite. Altă vari-

antă ar fi ca acel spaţiu să 
fie verde aşa cum era. Sunt 
sigur că toţi vă amintiţi câte 
locuri de joacă sau terenuri 
de fotbal aveam în spatele 
blocurilor“, se plânge Angel 
pe un forum în care tot mai 
mulţi timişoreni îşi spun 
păsurile. La un moment dat, 
acesta s-a gândit să dea star-
tul unei campanii cu nume-
le „Salvaţi oraşul, demolaţi 
garajele“, însă perioada în 
care tot mai multe garaje ră-
săreau printre blocuri a cam 
trecut.

Controalele sunt 
irelevante pentru cei  
din Primăria timişoara

Consilierii municipali au 
aprobat o hotărâre de consi-
liu local privind legalizarea 
garajelor. Tot acolo au pus 
la punct şi un regulament 
de autorizare. Aşa se face că 
cei care vor garaj legal trebu-
ie să prezinte foarte multe 
acte, inclusiv şi talonul maşi-
nii pe care o ţin în garaj. Res-
ponsabilii din primărie nu 
ştiu însă cât de legale sunt şi 
cele care au fost autorizate, 
deoarece nu s-au prea făcut 
controale printre proprie-
tari. „Nu am făcut prea mul-
te controale, doar câteva, 
dar nu sunt relevante. Ideea 
este să îi ajutăm pe oameni 
să intre în legalitate“, a com-
pletat Flavius Boncea.
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n Autorităţile spun că afacerea este ilegală, dar că nu au ce să le facă celor care practică curieratul!

n  În oraş 3.300 dintre garaje sunt ilegale, pentru că nu au autorizaţie

Din cauza crizei, firmele 
de taxi din Timişoara s-au 
reprofilat! Fac curierat rapid!

Peste 8.500 de garaje sunt 
înghesuite printre blocuri Se spune în tradiţia populară, 

că după naştere, fiecare copil îşi 
primeşte destinul de la ursitoare. 
Ele sunt considerate a fi fiinţe 
magice, surori cu ielele (pe care 
nimeni nu le-a văzut şi prea 
puţini dintre cei care le-au văzut 
au supravieţuit!) Un lucru e sigur 
– că ceea ce sortesc ele, aproape 
întotdeauna se îndeplineşte 
aşijderea.  Oamenii mai spun că 
sunt fie trei ursitoare, alţii şapte, 
alţii nouă, unsprezece sau chiar 
doisprezece zâne ursitoare. Ele 
vin în camera nou născutului 
sau la fereastră în primele zile de 
la naşterea bebeluşului. Părinţii 
copilului încearcă să“ mituiască“ 
ursitoarele punând în camera 
masa bogată pe care se aşează 
pâine, apă, faină, busuioc, zahăr, 
sare, ulei, dulceaţă, mâncare, 
creion, carte, bani etc.
 Câteodată, sub masa cu bu-
nătăţi se mai pune şi o găleată 
cu apă neîncepută, pentru ca 
a doua zi să scalde copilul în 
ea.  Aceste ursitoare, vin la 
miezul nopţii şi fiecare dintre 
ele „urzesc“ viitorul copilului, 
durata vieţii, soarta, bogăţia, 
sănătatea, cariera, dragostea, 
etc. Se mai zice că ceea ce 
visează mama în noaptea ursi-
toarelor, este foarte important 
deoarece întotdeauna visul 
mamei se adevereşte, prezicând 
cumva viitorul fătului. O să mă 
întrebaţi ce mi-a venit acum să 
vă vorbesc de ursitoare, zâne 
şi alte bazaconii! Ei bine, am 
ajuns la concluzia că ţăranul 
roman n-a fost deloc prost şi că 
multe din miturile şi poveştile 
sale sunt... adânc ancorate în 
realitatea ştiinţei de azi. Iată 
ce scria într-un articol ştiinţific: 
„O nouă analiza (ce va costa 
aprox. 500 euro) care va estima 
cât de repede îmbătrâneşte o 
persoană, precum şi timpul pe 
care aceasta îl are la dispoziţie 
va fi lansată în Marea Britanie 
în cursul acestui an 2012. Ana-
liza măsoară structurile vitale 
din vârful cromozomilor ADN-
ului unei persoane ce poartă 
numele de telomeri... aceşti 
telomeri constituind cei mai 
importanţi indicatori ai vitezei 
de îmbătrânire a unui om. Oa-
menii care se nasc cu telomeri 
mai scurţi decât normal, au o 
durată de viaţă mai scurtă“. 
Hei, vi se pare ceva cunoscut? 
În folclorul românesc, cele mai 
importante ursitoare erau cea 
care ţine lâna şi furca, a doua 
cea care întinde firul vieţii, iar a 
treia (ursitoarea morţii) era cea 
care stabilea lungimea vieţii şi 
cea care... tăia firul. Tot ţăranii 
noştrii mai spuneau că toate 
aceste „preziceri“ se înscriau 
în cartea vieţii fiecărui muritor, 
încă de la naştere. Personal, vă 
spun că nu cred că vreodată 
voi fi dispus să dau 500 de 
euro ca să ştiu cât voi mai avea 
de trăit trăi şi nici nu cred că 
ar trebui ca la naşterea unui 
copil, cineva să facă astfel de 
analize cromozomiale, pentru 
a ştii cât va trăi copilul. Ceea 
ce mi se pare straniu este că 
înţelepciunea populară precede 
descoperirile ştiinţei actuale. Şi 
acest lucru mă bucură, deoa-
rece extrapolând şi exagerând 
puţin, înseamnă că multe din 
poveştile şi miturile strămoşilor 
noştri au un mare sâmbure de 
adevăr. Deci, atunci să aştep-
tăm să vedem oameni cu sânge 
albastru, prinţi şi Ilene Cosânze-
ne, zmei şi Feti frumoşi ce vor fi 
redescoperiţi şi clonaţi din nou 
în eprubetele secolului XXI.? 
Probabil că da, dar eu cred că 
ursitoarele au fost blânde cu 
mine la naştere şi deocamdată 
le mulţumesc. Iar voi, viitori 
părinţi, nu uitaţi să le îmbunaţi, 
să le „mituiţi“ pe ursitoare când 
va veni pe lume o odraslă de-a 
voastră. De siguranţă, pentru 
orice eventualitate faceţi şi ritu-
alul ursitoarelor. Nu se ştie...!

Ursitoarele

Coriolan 
Gârboni

Opinie

decât să aştepte clienţii, taximetriştii preferă să facă mai multe comisioane

alin Popescu, unul dintre taximetriştii timisoreni care practică curieratul

unii timişoreni vor ca garajele dintre blocuri să fie dărâmate

Taximetriştii nu 
mai transportă 
clienţi dintr-un 
capăt în celălalt 
al oraşului, ci 
preferă să care 
pachete, plicuri cu 
bani, bagaje sau 
cumpărături acasă 
la client.

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Eu zic c-ar trebui să 
dispară dintre blo-
curi, dar să le facă 
totuşi undeva. Unele 
garaje arată bine, al-
tele sunt urâte. Dacă 
s-ar implica primarul 
şi alţii din primărie 
să facă ceva pentru 
oraş, ar fi bine. 

ileana vulpie

Eu locuiesc la casă, e 
normal să am gara-
jul meu. Cred că ar 
fi mai bine dacă s-ar 
construi parcări în 
loc de garajele dintre 
blocuri, şi aşa este o 
mare problemă cu 
locurile de parcare în 
Timişoara. 

iOan dumiTraChe

Sunt bune unele 
garaje, că nu ne mai 
ţinem maşinile pe 
ploaie şi zăpadă. Cred 
c-ar fi mai bune nişte 
parcări, pentru că ar 
fi mai multe locuri. 
Aşa cum sunt acum 
nu prea ai loc nici să 
treci printre blocuri.

adrian dOrOgea

Eu am un caz cu 20 de 
garaje ilegale pe tere-
nul unei cliente de-ale 
mele. Ar trebui demo-
late. Primăria  ne-a 
răspuns că nu are per-
sonal şi că ar trebui să 
le dărâme clienta mea 
pe cheltuiala ei. În 
Timişoara cred că poţi 
să construieşti şi la 
Lupoaica din centru, 
că nu le pasă celor din 
primărie. 

flOrin KOvaCS  
avocat

Oamenii se plâng 
de halul în care 
arată garajele şi 
spun că acestea ar 
putea fi înlocuite 
cu locuri de 
parcare moderne, 
subterane sau 
supraetajate.
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În România de astăzi pare 
că intoleranţa a ajuns a fi un 
fel de politică. Credeam că 
am depăşit momentele din 
anii ăia în care cine nu era 
cu noi era împotriva noastră. 
Ultimele evenimente, sociale 
şi politice, îmi dau apă la 
moară. Nu e cazul să scriu 
despre ceea ce se întâmplă 
prin diverse pieţe... de bine 
sau de rău. E plină lumea de 
tot felul de „ingineri“ analişti. 
Mai lipseam eu din tagma 
asta. Şi totuşi...! 
În toată tevatura asta media-
tică, cu voie sau fără de voie, 
ca de fiecare dată, îşi face 
loc personajul „Gigi“. Oierul 
parlamentar, cu statut eu-
ropean, are, evident, păreri 
de necontestat. Patron de 
echipă, omul nostru, scoate 
crucea în faţă şi ne anunţă că 
Arafatul, din problemă, e un 
fel de... nu ştiu cine... pentru 
simplu motiv că e musul-
man... sau arab... adică nu e 
creştin. Iată-l pe ortodocsul 
Becali, din nou, deţinătorul 
adevărului absolut. 
Acelaşi vajnic apărător al 
crucii ne spune că transferul la 
Steaua a unui băiat, ceva mai 
întunecat la chip, s-ar putea 
perfecta doar dacă acesta 
s-ar lepăda de religia în care 
l-a făcut mama lui şi ar trece 
la creştinism. Chestia asta 
îmi aduce aminte de patimile 
trecute ale lui Brâncoveanu de-
capitat de turci împreună cu fii 
săi... tot pe motiv de religie... şi 
de bani. Dar pe invers! 
Pe aici, prin Banat, după ce 
turcii au plecat acasă, din 
motive care acum nu mai 
contează, oamenii au lăsat 
mai la vale treaba cu religia, 
şi culoarea. La Poli, după anii 
’90, pe arena Electromotoru-
lui, în câteva amicale, aler-
gau nişte feciori care vedeau 
zăpadă pentru prima dată 
în viaţa lor. Atunci nu m-am 
întrebat dacă „friguroşii“ erau 
creştini sau nu. A început 
campionatul şi „pata de cu-
loare“ a funcţionat până când 
din „peninsulă“ creştinul ăla 
cu nume de jambon a dat cu 
mucii în fasolea... cu ciolan.
Acelaşi Gigi a mai anunţat, 
cu nişte vreme în urmă, că 
Paszkany e ungur. Stupoa-
re! Cefereul din Cluj a cam 
mârşăvit prin campionate şi 
probabil că şi în acest an o să 
mai dreagă... gulaşul în stilul 
lor caracteristic, dar... Gigi şi 
ungurii sunt creştini! Da, dar 
sunt catolici... reformaţi... 
evanghelici... prin urmare nu 
prea... ortodocşi! Poate me-
diază Mircea Sandu treaba 
asta în comisia interconfesio-
nală de la ferefeu. Ar fi bine 
ca în loc de arbitrii să adu-
cem nişte popi străini ca să 
ne facem cruce...creştineşte! 
Măcar în ultimele etape.

Creştinii  
de Bucureşti

Viorel  
Screciu

Opinie
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Fata cu un dragon tatuat: 20:50
Happy Feet 2 3d: 13:10, 15:15, 17:20, 
19:00
J.edgar: 13:50, 16:40, 19:20, 22:10
Jack şi Jill: 13:00, 15:00, 17:00, 19:30, 
21:40 
Justiţie pe cont propriu: 15:50
lumea de dincolo - Trezirea la viaţă 3d: 
14:30, 16:30, 18:40, 20:30, 22:30
Misionarul războinic:  20:40
Misiune imposibilă - Ghost Protocol: 
14:00
Motanul încălţat 3d:  13:50
Păpuţile Muppets: 14:00, 16:10, 18:30
sherlock Holmes - Jocul umbrelor: 
18:10, 21:10
vremuri întunecate 3d: 16:50, 18:50, 
20:50, 22:50

Joi, 19 ianuarie
Heaven: Guess Who
Jazz office: Tavi Scurtu drums
zambara: Student Crazy Night
lifePub: Karaoke Party 

vineri, 20 ianuarie
Jazz office: Seară acustică
el Che: Concert Persona
zambara: Miss Sunshine
le Cinema: Zefzeed & Angelo
Fratelli: Ruky DeeJay style!

sâMBăTă, 21 ianuarie
Jazz office: Jazz Friends
Heaven Club: Budoar dacers
le Cinema: Saturday Night
Fratelli: Dj Zoom!
Club 30: Week-end party

duMiniCă 22 ianuarie
Porky’s: Karaoke Party

spectacole
Teatrul Maghiar de stat Timişoara: 
Joi, 19 ianuarie, ora 19: Sala Mare: „Sunt 
foarte bine, te rog nu mă căuta!“, spec-
tacol invitat al companiei „Pataky Klari“. 
Concert simfonic. Dirijor: Keunwoo 
Lee (Coreea). Solist: Sorin Petrescu. 
Program: L. van Beethoven: Concertul nr. 
3 pentru pian şi orchestră în do minor 
op. 37, M.P. Musorgski: Suita simfonică 
„Tablouri dintr-o expoziţie“.

Teatrul naţional „Mihai eminescu“ 
Timişoara: Vineri, 20.01.2012, ora 19, 
Sala 2: Deşteptarea primăverii. Spectacol 
de Cristian Ban.

Teatrul German de stat Timişoara: 
Sâmbătă, 21.01.2012, ora 19,30: în 
sala Teatrului German – Don Carlos. 
Spectacolul se traduce la cască în limba 
română.

Teatrul naţional „Mihai eminescu“: 
Timişoara: Sâmbătă, 21.01.2012, ora 19, 

Studio 5: Iaacovi şi Leidental. Spectacol 
de Mihaela Lichiardopol.

Teatrul German de stat Timişoara: 
Luni, 23.01.2012, ora 19,30: în sala Tea-
trului German – Uratul. Spectacolul se 
traduce la cască în limba română.

opera naţională din Timişoara: 
miercuri 25.01.2012, ora 19 - Spectacol 
al Baletului Clasic din Kiev: Lacul Lebe-
delor. Iubitorii dansului clasic au parte 
de un eveniment extraordinar la început 
de 2012 în Timişoara: cel mai celebru 
balet al tuturor timpurilor, interpretat de 
o companie-fanion a legendarei şcoli de 
balet ruso-ucrainene. Artiştii Teatrului 
Municipal de Opera şi Balet din Kiev, 
reuniţi în cea mai valoroasă formulă co-
regrafică a instituţiei, vor dansa baletul 
„Lacul lebedelor“, pe muzica lui Piotr 
Ilici Ceaikovski.

CaiuS SeraCin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Încă sub semnul austeri-
tăţii şi al nesiguranţei admi-
nistrative, însă la 10 puncte 
în faţa locului 3, jucătorii, 
antrenorii şi conducătorii 
clubului alb-violet şi-au pro-
pus pentru anul 2012 două 
obiective mari şi late: pro-
movarea în elită şi formarea 
de jucători pentru echipele 
naţioanle. Primul obiectiv 
este la îndemâna elevilor 
lui Valentin Velcea, iar cel 
de-al doilea este şi el în curs 
de realizare, dacă ne gândim 
că în sânul echipei se va pro-
duce o curăţenie de iarnă. 
Iulian Tameş, cel mai vârst-
nic fotbalist din lot (33 de 
ani) îşi va rezilia contractul, 
iar locul său în echipă va fi 
luat de puştii Marian Fuchs 
şi Răzvan Dobricean. 

Clubul va renunţa şi la 
Andrei Sava, fotbalist care la 
cei 22 de ani ai săi încă nu 
şi-a găsit locul în prima gar-
nitură. Totuşi, cu o echipă 
în care Goga, la cei 27 de ani 
este decanul de vârstă, Poli 
nu-şi face griji pentru pro-
movare. „Obiectivul nostru 
este clar promovarea în liga 
1. O să facem performanţă 
şi fără jucători cu experien-
ţă. Totul este ca jucătorii să 
recepţioneze tot ce le trans-
mit. Chiar dacă vom suferi 
la capitolul spectaculozitate, 
vom reuşi cu jucătorii pro-
prii. Dar, va trebui să avem 
răbdare, pentru că schim-
bul de generaţii, un lucru 
absolut necesar, se produce 
încet-încet. Probabil că se 
vor simţi anumite stângă-
cii, pentru că orice plecare 
a vreunui jucător se simte 
în relaţiile de joc, în omo-
genitatea echipei“, explică 
antrenorul Politehnicii, Va-
lentin Velcea. La promova-

re va pune umărul şi Dorin 
Goga, decis să rămână şi să 
promoveze cu echipa alb-vi-
oletă: „Prioritatea mea este 
promovarea. Am spus-o şi 
o mai spun: prima obţiune 
a fost Poli, mai am contract 
un an şi jumătate şi vreau să 
rămân“, le-a transmis ata-
cantul conducerii adminis-
trative şi fanilor viola.

Cantonament  
la marbella, în Spania

Laboratorul în care se va 
face preformanţă va fi la 
Timişoara. Din cauza buge-
tului destul de scăzut, con-
ducerea a decis ca jucătorii 
şi staff-ul tehnic să efectue-
ze un singur cantonamnet 
centralizat în străinătate, 
la Marbella, în Spania, la 
sfârşitul lunii ianuarie şi 
vor sta 17 zile. Până atunci, 
pregătirea fizică se va face 
la Timişoara. „Aici, la Ti-
mişoara, avem condiţiile 
necesare pentru a petre-

ce prima perioadă pentru 
readaptare şi acumulare 
aerobă. Avem baza Politeh-
nicii care este bine pusă la 
punct şi nu avea rost să mai 
facem cantonamentul la 
Debrecen, pentru că am fi 
avut aceleaşi condiţii ca şi 
aici. Trebuie să ne pregătim 
fizic la parametrii pe care 
să-i ducem în acest retur. 
Avem partide importante 
în Spania, mi-am dorit acest 
cantonament ca perioadă 
şi jocuri. Iar apoi, echipa 
va ajunge la un potenţial 
fizic major care ne va ajuta 
enorm“, mai explică Vel-
cea. La Marbella, jucătorii 
vor juca amicale cu ŢSKA 
Moscova, Dinamo Kiev , 
Rubin Kazan, Guangzhou 
Evergrande, Lech Poznan şi 
FC Zestafoni.

Doar două nume  
noi la reunire

În acestă iarnă Poli l-a 
pierdut pe Curtean, transfe-
rat la Dinamo şi a transferat 
doar doi jucători: Rover Câr-
stea, de la FC Argeş şi Geor-
ge Petcuţ, de la Alba Iulia. 
La echipă se mai aşteaptă 
cel puţin doi jucători, însă 
totul depinde şi de implica-
rea autorităţilor în clubul 
alb-violet.

Reunire cu multe  
semne de întrebare

Galeria de artă Helios: expoziţia „Meeting 
For Art“. Expoziţia poate fi vizitată până în 25 
ianuarie. 

librăria Cărtureşti Mercy: expoziţia de grup 
„Imagini de poveste“ a mai multor artişti din 
Timişoara şi din afara Timişoarei. Expoziţia poate 
fi vizitată până în 18 februarie. 

Galeria Helios: Salonul Tinerilor Artişti 2011: 
Modernitate, Inovaţie, Experiment. Expoziţia 
poate fi vizită până în 20 ianuarie.

institutul Francez Timişoara: Art from scrap a 
artistului Florin Sidău. Expoziţia poate fi vizitată 
până în 19 ianuarie 2012.

Biblioteca Centrală universitară „eugen 
Todoran“: Hannah Arendt – Încrederea în om 
– Expoziţie – film – prelegere. Expoziţia poate fi 
vizitată până în 25 ianuarie 2012.

libraria Humanitas „Joc secund“: Peisaje 
timişorene în alb şi negru. Expoziţia lui Carmen 
Mereşeanu poate fi vizitată până în 7 februarie.

n Promovarea în elita fotbalului românesc şi formarea de tineri fotbalişti 
pentru echipele naţionale de tineret şi seniori, obiectivele returului în liga a II-a!

transformers 3

horoscop
BerBec    
Salariul intră în 
cont, iar dificul-
tăţile financiare 
din ultima peri-
oadă încep să fie 
rezolvate tot mai 
uşor. Trebuie să 
păstraţi o rezer-
vă pentru că nu 
se anunţă încă 
vremuri cu mult 
mai bune.
        
taur     
Munca îşi face 
simţită prezen-
ţa. Deşi satisfac-
ţiile nu sunt cele 
mai mari, nu vă 
lasaţi doborâţi, 
ci persistaţi. 
Urmează o peri-
oadă mai lungă 
în care veţi fi ex-
tenuat, dar bu-
curiile vor fi pe 
măsura efortului 
depus.

Gemeni     
Deşi munciţi mult, 
rezultatele par a se 
pierde în neant, ca 
şi cum aţi dema-
ra în gol. Nu fiţi 
dezamăgiţi, toate 
se vor aşeza aşa 
cum vă doriţi. Ar 
fi, totuşi, recoman-
dabil, să faceţi o 
mică pauză, să vă 
luaţi câteva zile de 
concediu.
           
rac
O problemă pe 
care aţi avut-o 
recent vă împie-
dică să vă des-
făşuraţi la nivel 
maxim în aceste 
zile. Poate că 
este mai bine 
aşa, cu toate că 
în acest moment 
vedeţi lucrurile 
din altă perspec-
tivă.

leu    
Vă paşte o răcea-
lă. Sunteţi foarte 
implicaţi într-un 
proiect la ser-
viciu, dar sănă-
tatea nu vă dă 
prea mult spaţiu 
de manevră. Nu 
lăsaţi lucrurile 
să se rezolve de 
la sine, nu întot-
deauna se întâm-
plă aşa.

Fecioară
Treceţi pr intr- o 
per ioadă de 
acomodare la 
sfârşitul căreia 
veţi descoperi 
cât de puternici 
sunteţi.  Trebuie 
să aveţi răbda -
re, deşi nativi -
lor din această 
zodie nu le stă 
în fire acest 
lucru.

Balanţă   
Cupidon vă 
şopteşte ceva 
dulce la ureche. 
Nu v-a săgetat 
încă, dar vă 
transmite sem-
nale tot mai 
evidente. În pe -
r ioada următoa -
re veţi cunoaşte 
o persoană care 
nu vă va fi  indi -
ferentă. 
      
scorpion     
Aveţi mult de 
muncă, atât 
acasă, cât şi la 
serviciu, dar re-
uşiţi să le faceţi 
pe toate. Treceţi 
printr-o perioa-
dă obositoare, 
dar staţi foarte 
bine cu sănă-
tatea şi aveţi 
un tonus foarte 
bun. 

Săgetător     
Vă păstraţi luci -
ditatea într-un 
moment cheie 
în zilele care 
vin şi luaţi cea 
mai inspirată 
decizie. Efec-
tul? Deveniţi un 
lider şi pentru 
pr ietenii şi  pen -
tru colegii din 
jurul vostru. 

capricorn     
Lucrurile merg 
în direcţia în 
care doriţi, deşi 
nu cu viteza cu 
care aţi vrea. 
Important este 
că vedeţi cum 
planurile pe 
care vi le-aţi fă-
cut prind contur. 
Acest lucru vă 
alimentează cu 
energie şi entu-
ziasm.

VărSător    
Veştile bune vin 
din toate părţile. 
Fie veţi primi o 
mărire de salariu 
la serviciu, fie veţi 
fi absolviţi de câ-
teva ore de muncă 
suplimentară pen-
tru care nu eraţi 
plătiţi, simţiţi că 
sunteţi apreciaţi. O 
rudă de la distanţă 
vă contactează.

Peşti     
Aveţi grijă la 
sănătate! Nativii 
din această zodie 
sunt predispuşi, 
în sezonul rece, 
la răceală. Îm-
brăcaţi-vă bine 
şi protejaţi-vă de 
frig şi umezeală, 
altfel riscaţi câte-
va zile să staţi cu 
termometrul la 
subraţ.

a the Girl with the DraGon tattoo

Joi, 19 ianuarie
Cerul va fi parţial înnorat. 
Dimineaţa va fi ceaţă 
posibil ninsoare
Minima: 2˚
Maxima: 3˚

Vineri, 20 ianuarie
Ploaie şi posibile averse 
de ninsoare. 
Minima: 0˚
Maxima: 4˚

Sâmbătă, 21 ianuarie
Cer înnorat şi ninsoare. 
Minima: -2˚
Maxima: 2˚

Duminică, 22 ianuarie
Cerul va fi mai mult în-
norat. Averse de ploaie. 
Minima: -2˚
Maxima: 3˚

Luni, 23 ianuarie
Cerul va fi înnorat. Va 
ploua toată ziua. 
Minima: 2˚
Maxima: 4˚

marţi, 24 ianuarie
Cerul va fi senin. 
Minima: -5˚
Maxima: 5˚

Miercuri, 25 ianuarie
Cerul va fi senin.  
Minima:  -4˚
Maxima:  7˚

meteo

Comentează pe 
www.fortaviola.ro

lotul cu care se va aborda returul ligii secunde
pOrTari - Paul Iordache, Mario Kirev, Sergei Lepmets; 
fundaşi - Andrei Dăruială, Florin Ilie, Claudiu Belu Iordache, Cristian Scutaru, 
Laszlo Sepsi, Ioan Mera, Florin Sandu; 
mijlOCaşi - Adrian Zaluschi, Adrian Poparadu, Artur Pătraş, Cătălin Chiş, Răzvan 
Dobricean, George Petcuţ, Marian Fuchs, Nicolas Gorobsov, Rafael Rocha; 
aTaCanţi - Dorin Goga, Alexandru Popovici, Mircea Axente, Tosaint Ricketts, 
Andrei Zăgrean şi Rover Cârstea.

alb violeţii trag tare la antrenamente pentru a promova în primul eşalon

Obiectivul nostru 
este clar promovarea 
în liga 1. O să facem 
performanţă şi fără 
jucători cu experien-
ţă. Chiar dacă vom 
suferi la capitolul 
spectaculozitate, 
vom reuşi cu jucătorii 
proprii. 

valenTin velCea
antrenor Poli Timişoara

din liga a ii-a, 
direct la  
naţională

Chiar dacă joacă în liga 
secundă, Poli are în acest 
moment la echipa mare 
nu mai puţin de 5 inter-
naţionali. Laszlo Sepsi 
şi Dorin Goga se vor 
prezenta sâmbătă 21 ia-
nuarie la reunirea lotului 
mare din Antalya, în timp 
ce mânjii Marian Fuchs, 
Florin Ilie şi Andrei Dăru-
ială sunt internaţionali 
de tineret, iar Dobricean, 
poate face şi el oricând 
pasul spre lotul naţional. 
De la echipa a doua alte 
nume promit să ajungă 
la loturile naţionale de ti-
neret, printre cei pe care 
se pariază în acest an 
fiind:  Miodrag Todorov, 
Cristian Bocşan sau Do-
rin Rotariu internaţionali 
de juniori.

La Marbella, 
jucătorii vor juca 
amicale cu ŢSKA 
Moscova, Dinamo 
Kiev, Rubin Kazan, 
Guangzhou 
Evergrande, Lech 
Poznan şi FC 
Zestafoni.

expo

PUBLICITATE

Subiectul principal al filmului 
este găsirea Harietei Vanger, rudă 
de sânge cu marele clan Vanger, 
care a dispărut în urmă cu 40 de 
ani. Simţindu-şi sfârşitul aproa-
pe, responsabilitatea dispariţiei 
fetei căzând pe umerii săi, unchiul 
Harietei îl angajează pe jurnalistul 
Mikael Blomkvist (Daniel Craig) să o 
găsească. Mikael tocmai îşi dăduse 
demisia de la publicaţia pentru care 
lucra, după ce pierduse un pro-
ces-capcană împotriva unei mari 
corporaţii şi se află în perioada de 
graţie înainte de începerea sentin-
ţei. Drumurile sale se intersectează 
cu ale hackeriţei Lisbeth Salander 
(Rooney Mara), o fată ciudată care 
putea afla orice informaţie cu un 
singur click. Împreună descoperă 
că dispariţia Harietei este legată de 
o serie de crime oribile. Dând la o 
parte negura care s-a aşternut de 
patru decenii peste caz, cei doi îşi 
riscă propriile vieţi.
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Am privit mitingurile 
din Bucureşti doar 
prin ochiul celui care 
lucrează în breasla 
televizunii, nimic alt-
ceva… Am zapat de pe 
un canal pe altul doar 
ca să văd reacţile, 
discursurile, temerile 
şi emoţiile corespon-
denţilor de front… 
Cândva, stăteam la 
taclale cu Mile Carpe-
nişan, jurnalistul de 
război, şi ascultam 
poveştile lui de prin 
Irak sau Jugoslavia…
E complicat, în situaţii 
confuze, să-ţi alegi cu-
vintele, să nu stârneşti 
panică, dar nici apa-
tie, să nu fii subiectiv, 
să găseşti interlocuto-
rii ideali… Toate astea, 
un corespondent de 
război trebuie să 
le facă la secundă, 
totul se construieşte 
sub ochii lui, acolo… 
Un jurnalist de front 
trebuie să aibe forţă 
psihică şi fizică…
Am povestit cu Mile, 
de câteva ori, despre 
cel mai faimos cores-
pondent de război, 
omul care a prins 
trei războaie, Primul 
Mondial, Al Doilea 
Mondial şi Războiul 
Civil Spaniol. Din toate 
trei a ştiut să aleagă 
esenţialul… E idolul 
oricărui corespondent 
de război din lume… 
Viaţa lui a fost un 
veritabil front de lup-
tă… Tatăl, Clarence, 
s-a împuşcat în cap în 
1928. Ursula, sora lui, 
a murit de supradoză 
de pilule contra dure-
rii, iar Leicester, fratele 
său, s-a împuşcat şi el.  
Cea de-a treia soţie a 
lui, Martha Gellhorn, 
o celebră jurnalistă de 
razboi, s-a sinucis cu 
otravă …
„Să ştie să descrie 
bătaia unei săgeţi“, 
asta a spus-o Hemin-
gway, întrebat fiind 
ce trebuie să ştie să 
facă un corespondent 
de război… Războiul 
corespondenţilor îmi 
pare mai atractiv 
decât celelate…
Cum vi s-au părut co-
respondenţii de război 
urban?

Vreme de război

Dan  
Negru

Opinie
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Dovada că 
Dorin Goga  
nu şi-a pus în 
cap să plece de 
la Poli Timişoara

Că transferurile lui Do-
rin Goga la Steaua, Dinamo, 
U Cluj, Kuban Kraznodar, 
Dinamo Kiev sau FC Vaslui 
au căzut, o ştie toată lumea. 
Ce nu se ştie este însă toată 
lumea este dacă Goga a do-
rit cu adevărat vreodată să 
plece sau nu de la Poli Ti-
mişoara. Şi dacă şi-a dorit, 
de ce şi-a lăsat maşina de 
30.000 de euro pe toată du-
rata vacanţei de iarnă în par-
carea clubului alb-violet şi 
nu a luat-o cum era normal 
acasă la Cluj, acolo unde şi-a 
petrecut sărbătorile. Guri-
le rele din club ar spune că 
Poetul, neplătit de vreo trei 
luni de zile nu ar fi avut bani 
de benzină şi a ales să plece 
în Ardeal cu Jeep-ul soţiei şi 
nu cu Fordul tunat...

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

Avioane, pistoale sau 
tancuri! La asta se gândesc 
bărbaţii când aud de femei-
le manager. O demonstrea-
ză liberalul Viorel Coifan, 
care la conferinţa de des-
chidere a Şcolii Naţionale 
a Femeilor Manager de la 
Timişoara, la care a parti-
cipat şi ministrul Muncii 
Sulfina Barbu, a desenat... 
avioane, tancuri, pistoale 
şi alte hieroglife. Psiholo-
gii ar spune că toate aceste 
obiecte ne duc cu gândul 
la luptă, aşa că Viorel Coi-
fan se pregăteşte deja de 
bătălia pentru funcţiile de 
manageri, odată cu deschi-

derea acestei şcoli. Orice 
ar fi, cert este că liberalul, 
care este şi consilier jude-
ţean, s-a dus aproape de 
duşman, fiind foarte impli-

cat prin intermediul firmei 
la care lucrează în progra-
mul european prin care s-a 
deschis Şcoala Naţională a 
Femeilor Manager.

Viorel Coifan se pregăteşte de luptă

Revoluţionarii cer liderilor USL 
să contribuie cu bani pentru 
bateriile megafoanelor!
Ieşiţi în stradă pentru 
a protesta împotriva 
suspendării indemnizaţi-
ilor de revoluţionar, foştii 
luptători de pe baricade-
le revoluţiei de la Timi-
şoara recunosc cu fran-
cheţe că actuala opoziţie, 
formată din PSD, PNL şi 
PC, ar putea profita din 
plin de pe urma protes-
telor stradale. Tocmai 
din acest motiv, la toate 
revendicările de natură 
politică, economică şi 
socială au mai adăugat 
una, de ordin adminis-
trativ, care se adresează 
direct liderilor locali ai 
partidelor politice, care, 
spun ei, beneficiază din 
plin de pe urma trans-
formării revoluţionarilor 
în masă de manevră 
electorală. „În fiecare zi 
de protest, cei care ieşim 
în piaţă facem chetă 

pentru a cumpăra baterii 
pentru megafoane. 
Aproape 500.000 de lei 
vechi ne costa bateriile 
pe zi, pentru ca mesajele 
noastre să fie auzite de 
trecători. Nu cred că 
Bojin sau Robu nu pot 
să ne ajute în această 
problemă, mai ales că 
opoziţia va fi marea câşti-

gătoare a protestelor 
noastre, în cazul în care 
reuşim să solidarizăm 
populaţia şi să declan-
şăm alegeri anticipate 
sau alte măsuri anticriză. 
Puţin peste 10 euro pe zi 
nu cred că-i o sumă atât 
de importantă pentru 
visteria USL“, a comen-
tat Costel Bursuc, unul 

dintre liderii revoluţiona-
rilor din piaţă, tendinţa 
opoziţiei de a profita 
de acţiunile de protest 
stradal fără a scoate un 
leuţ din buzunar...
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