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Poli vrea să  
aducă fotbalul 
total pe Bega!

Poli Timişoara adoptă  
încet încet sistemul de joc  
al Barcelonei!  15

interviu
Se poate spune că 
facem jocurile PDL, 
sunt argumente 
pro şi contra

Interviu cu Andrei Văcaru 
coordonator Noua  
Republică Timiş.  11

actualitate
Un nou proces  
pe tema  
taxei de tranzit

Impunerea unei taxe de tranzit 
a fost din nou atacată în 
instanţă de Prefectură.  4

comunitate
Viitorul elevilor 
care provin din 
familii sărace
Cei care doresc să se 
întreţină de la 16 ani  
au o opţiune de învăţare  
a unei meserii.  12

economic
Deţinuţii  
se specializează  
în meserii căutate
După eliberare vor putea 
aplica la Bursa Locurilor de 
muncă pentru deţinuţi.  6
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Citeşte ştirile, 

dezbate pe forum, 

află detalii  

din Culise,

Câştigă  

premii

Interesul edililor  
pentru Timişoara, răpus 
de „colţii de fier” ai iernii

viorel  
Screciu

Gigi dela Vrancea a 
ieşit din nou în faţă 

aşa cum a mai făcut-
o la inundaţii. 15

Dan  
negru

În costum de baie 
Papa Ioan Paul al 

Doilea a ieşit la 
piscină. 16

Coriolan  
gârboni

Am crezut că e un 
coş de gunoi acope-
rit cu nişte zdrenţe, 

dar era altceva. 13

roxana DeaConeSCU
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

A nins în trei zile cât în 
ultimii cinci ani la un loc! 
Aşa „s-a scos” primarul 
Gheorghe Ciuhandu în pri-

mele zile de iarnă adevăra-
tă la Timişoara, încercând 
să scoată în evidenţă faptul 
că străzile blocate de căde-
rile masive de zăpadă nu 
pot fi deszăpezite, cu una, 
cu două. Aceasta, deşi dăm 

bani frumoşi societăţilor 
care se ocupă cu activita-
tea de deszăpezire, suma 
crescând de la an la an. 
În loc să se bucure de iar-
nă şi de omăt, timişorenii 
şi-au canalizat toţi nervii 

înspre Primăria Timişoara 
şi înspre firmele Retim şi 
SDM, care ar fi trebuit să 
intervină prompt şi cât mai 
repede pe străzile acoperite 
de nea. Abia la câteva zile 
bune de la primele căderi 

masive de zăpadă, munici-
palitatea a decis să restric-
ţioneze traficul pe cele mai 
importante străzi din oraş 
pentru a ridica zăpada de 
pe carosabil.
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Cea mai grea iarnă abătut  ă peste oraş în ultimii ani 
a dat peste cap traficul şi a  ctivităţile din Timişoara

bustibil, utilaje, sunt nişte 
norme care se aplică”, a mai 
spus Orza. 

penitenciarul timişoara a 
“sponsorizat” retim-ul cu 
peste 100.000 de lei

Conducerea Penitenciaru-
lui Timişoara a hotărât, încă 
din data de 3 februarie, când 
au fost consemnate primele 
căderi masive de zăpadă şi 
blocarea unor importante 
artere de circulaţie, să dea o 
mână de ajutor Retim-ului în 
acţiunea de „eliberare” a ora-
şului de pe Bega de sub stăpâ-
nirea nămeţilor. 

”Retim-ul ne-a solicitat aju-
torul la începutul lunii în curs 
şi de atunci, zilnic, detaşa-
mente de 170-250 de deţinuţi 
sunt trimise în oraş, însoţite 
de oamenii regiei de salubri-
tate, pentru a ajuta la desză-
pezirea arterelor de circula-
ţie. Spre exemplu, azi avem 
în oraş 170 de oameni, care 
lucrează pe bulevardul Dâm-
boviţa, Piaţa Badea Cârţan, 
Catedrala din Mehala, Podul 
Decebal, Podul Michelangelo 
şi sensul giratoriu de la Punc-
tele Cardinale. De regulă, se 

acţionează în zonele aglome-
rate ale oraşului, pentru cu-
răţarea căilor de acces foarte 
circulate sau în jurul insti-
tuţiilor cu care colaborăm, 
respectiv Palatul Dicasterial, 
Primăria sau Prefectura. Este 
o activitate de voluntariat, 
neremunerată, care va con-
tinua atâta timp cât ni se va 
solicita ajutorul. Probabil că 
vom fi în stradă până vor fi ri-
dicate codurile”, ne-a declarat 
inspectorul Magdalena Radu, 
purtătorul de cuvânt al Peni-
tenciarului Timişoara. 

În condiţiile în care, pen-
tru o oră de muncă, un deţi-
nut este plătit, în mod nor-
mal, cu sume cuprinse între 
6,5 şi 7,5 lei, rezultă că, în 
cele două săptămâni de mun-
că voluntară, Penitenciarul 
Timişoara a făcut Retim-ului 
un cadou în valoare de peste 
100.000 de lei.  

Haosul din timişoara 
a îngreunat munca 
ambulanţelor şi i-a ţinut 
pe elevi în frig

Străzile nedeszăpezite 
din Timişoara i-au încur-
cat foarte tare pe cei de la 

Serviciul de Ambulanţă, 
care au fost chemaţi să in-
tervină în tot mai multe 
incidente. 

”S-a circulat mult mai 
încet, toţi timpii de misi-
une au fost prelungiţi. Nu 
am avut decât punctual 
mici incidente. S-au pe-
trecut zilnic, pe alei, aici 
în Timişoara, unde au ră-
mas maşini blocate”, ne-a 
spus Iancu Leonida, şeful 
Serviciului de Ambulanţă 
Timiş. 

Zăpada le-a dat bătăi de 
cap şi celor de la Inspecto-
ratul Şcolar. Elevii timişo-
reni au mers la şcoală în 
aceste zile, în ciuda frigu-
lui de afară şi a drumurilor 
înzăpezite. Colegiul Teh-
nic de Vest, Colegiul Naţi-
onal „C.D. Loga“, precum 
şi ciclul de gimnaziu al Li-
ceului Teoretic „N. Lenau“ 
au fost afectate de tempe-
raturile scăzute. Centrala 
defectată şi ţevi îngheţate 
au fost cauzele pentru care 
aproape 2.000 de elevi au 
stat acasă cel puţin o zi, 
ne spune Marin Popescu, 
inspector şcolar general în 

Timiş. În judeţ, situaţia a 
fost mult mai gravă. Aco-
lo, peste 10.000 de elevi au 
fost afectaţi de frig şi dru-
muri înzăpezite.

Cât despre trotuarele 
acoperite de zăpadă, poli-
ţiştii locali nu au prea dat 
amenzi pentru obligaţia ti-
mişorenilor de a îndepărta 
neaua. ”Datorită cantităţii 
mari de zăpadă şi datorită 
faptului că a nins înconti-
nuu s-a hotărât să se aplice 
cu precădere somaţii, nu 
amenzi. Din 3 şi până în 
14 februarie am dat apro-
ximativ 600 de somaţii, 
cele mai multe la agenţi 
economici şi la asociaţiile 
de locatari. Doar 4 sancţi-
uni am dat, în valoare de 
3.000 de lei”, ne-a declarat 
Georgina Velicu, purtător 
de cuvânt Poliţia Locală Ti-
mişoara. 

Timişul a intrat din nou 
în cod galben de ninsori şi 
viscol, iar autorităţile se 
pregătesc pentru ce e mai 
rău: inundaţii.

roxana DeaConeSCU
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro
LiLiana ieDU
liliana.iedu@opiniatimisoarei.ro
gheorghe iLaş
gheorghe.ilas@opiniatimisoarei.ro

Zăpada care a căzut pes-
te Timişoara a dat peste cap 
activitatea timişorenilor. 
Atât de tare încât cu toţii 
au acuzat că modul în care 
se face activitatea de desză-
pezire este unul haotic şi 
deloc profesionist. Pentru 
timişorenii care circulă zi de 
zi cu mijloacele de transport 
în comun, Timişoara a fost 
un oraş îngropat de zăpadă 
în ultimele zile. Responsabi-
lii din primărie au avut însă 
altă vedere din maşinile cu-
răţate şi dezgheţate de şoferi 
şi de pe locurile de parcare 
deszăpezite de cei de la Re-
tim. Dacă în centrul oraşului 
situaţia nu a fost atât de rea, 
în cartiere, timişorenii nu şi-
au putut scoate maşinile din 
parcări şi nici nu au putut 
circula cu ele pe străzi, care 
au fost acoperite de un strat 
mare de omăt. 

”Au fost căderi masive 
de zăpadă. Cei de la INMH 
au calculat că a căzut în trei 
zile cât a nins în cinci ani 
precedenţi la un loc. Aceas-
tă cădere a menţinut forţele 
pe zona zero de intervenţie, 
adică penetraţii în oraş, ar-
terele principale, transpor-
tul în comun. Uşor, uşor, s-a 
mers şi pe zone excentrice, 
atingând şi străzi secundare 
care chiar nu erau prinse în 
această zonă de intervenţie 
rapidă”, ne-a declarat vice-
primarul Adrian Orza, res-
ponsabil cu activitatea de 
deszăpezire în oraş. 

200 de străzi din 
timişoara, lăsate 
îngropate în zăpadă

Retim şi Societatea de 
Drumuri Municipale sunt 
cele două mari societăţi care 
au câştigat licitaţiile pentru 
activitatea de deszăpezire în 
oraş. Pe aproximativ 200 de 
străzi nu s-a intervenit deloc 

pentru degajarea zăpezii de 
pe carosabil. Nu s-a putut! 
Aşa se disculpă reprezentan-
ţii Primăriei Timişoara. Po-
trivit acestora, pe un număr 
de 126 de străzi s-a intervenit 
pentru curăţarea drumuri-
lor, în principal, de către so-
cietăţile care au contracte cu 
Primăria Timişoara pentru 
deszăpezire. 

”Retim-ul acţionează pe 
65 de străzi în nordul ora-
şului, iar cei de la Drumuri-
le Municipale pe alte 61 de 
străzi în sudul oraşului, în 
principal pe marile artere. 
Acestor firme li se adaugă 
altele, cum ar fi Horticultura 
sau Spaţiile Verzi, dar şi alte 
firme mai mici cu care avem 
contracte de deszăpezire în 
caz de forţă majoră, iar în 
acest an putem spune că a 
fost vorba de forţă majoră”, 
a declarat Gheorghe Ciuhan-
du, primarul Timişoarei. Aşa-
dar, pe lângă cele 2 milioane 
de lei care se duc către Retim 
şi SDM la finalul activităţii, 

Primăria mai plăteşte alte 
câteva mii de lei şi altor soci-
etăţi – ADP, Drufec, Danyflor 
şi altele, bani luaţi din buge-
tul local. 

Cu toate că a subliniat că 
s-a intervenit pe mai multe 
străzi din oraş pentru desză-
pezire, edilul-şef a recunos-
cut că mai mult de 200 de 
străzi au fost lăsate îngropa-
te în zăpadă.

”Din circa 1.000 de străzi 
câte avem în Timişoara, 
avem o restanţă de 200 în 
care a fost greu de pătruns. 
Am făcut apel la Poliţia Lo-
cală şi la cea Rutieră, să fie 
îngăduitori şi să înţeleagă 
situaţia că aşa zăpadă nu am 
avut de multă vreme”, s-a 
scuzat Gheorghe Ciuhandu. 
Dacă în alţi ani Poliţia Rutie-
ră amenda imediat societăţi-
le de deszăpezire, anul aces-
ta nu s-a dat nicio amendă, 
deşi traficul a fost îngreunat 
în oraş. Cu toate acestea, 
reprezentanţii Primăriei se 
tem că odată cu topirea ză-

pezilor s-ar putea confrunta 
cu o nouă problemă, cea a 
inundaţiilor. Societăţile Con-
siliului Local se pregătesc 
deja de ce e mai rău, cu saci 
de nisip şi tot ceea ce este 
necesar pentru eventualele 
inundaţii.

Numai că inundaţiile nu 
vin chiar aşa de repede, ne 
asigură cei de la Staţia meteo, 
deoarece în zilele următoare 
va ninge şi se va mai depune 
un strat de 10-15 centimetri 
de zăpadă.

Până una alta, responsa-
bilii din primărie s-au decis 
să închidă parţial, măcar pe 
timp de noapte, cele mai 
importante artere din Timi-
şoara, încercând să scoată 
mormanele de zăpadă şi să 
le depoziteze pe trei plato-
uri, la Pădurea Verde, lângă 
Stadionul Dan Păltinişanu şi 
pe strada Ovidiu Balea.

”Noi nu am avut proble-
me cu transportul în comun, 
cu arterele principale şi cu 
penetraţiile în oraş. Priorita-

tea este acum scoaterea zăpe-
zii din oraş, pentru a preveni 
o eventuală topire masivă a 
acestor cantităţi de zăpadă şi 
care să ducă la supraîncărca-
rea sistemelor de canalizare 
care apoi să ducă la inundaţii 
ale subsolulilor, caselor din 
Timişoara”, a completat vice-
primarul Adrian Orza.

bani şi pentru armată
La câteva zile de la căde-

rile masive de zăpadă, res-
ponsabilii din primărie s-au 
gândit să apeleze în cele din 
urmă la armată. Aproxima-
tiv 60 de militari au primit 
1.600 de lei din bugetul lo-
cal pentru curăţarea câtorva 
străzi în doar câteva ore de 
muncă. Edilii nu mai pot 
cere însă ajutorul acestora 
decât în situaţii excepţiona-
le. 

Potrivit purtătorului de 
cuvânt al Primăriei Timi-
şoara, Flavius Boncea, anul 
acesta deszăpezirea ne va 
costa cât doi ani la un loc, 

în condiţiile în care în 2009 
s-a plătit 1 milion de lei, în 
2010 tot 1 milion, iar în 2011 
suma de 1,8 milioane de lei. 

”Firmele care lucrează 
sunt plătite la prestare de ser-
vicii, nu le face nimeni trea-
ba ca ei să încaseze banii. Şi 
armata şi deţinuţii vor fi plă-
tiţi la rândul lor. Acesta este 
sistemul pe care lucrăm noi 
la deszăpezire. Bugetul de 
anul acesta pentru deszăpe-
zire este de 2 milioane de lei. 
Sper să ne încadrăm. Fiecare 
intervenţie este controlată şi 
validată de către un inspec-
tor din Primărie, deci nu se 
plătesc orbeşte intervenţiile 
astea. Cei care sunt pe teren 
îşi asumă prin semnătură va-
lidarea operaţiunilor care au 
fost făcute de societăţi. Toate 
societăţile care au intervenit 
au în statutul lor de funcţi-
onare prinsă activitatea de 
deszăpezire. Sunt plătite la 
intervenţie. Se calculează în 
număr de oameni, în ore de 
muncă, în suprafeţe, în com-

timişorenii şi-au făcut singuri cărări pe trotuare şi au muncit din greu pentru a-şi scoate maşinile din parcări

ovidiu coroviac 
37 ani
Nu am decât un cuvânt de 
spus despre această desză-
pezire: penibil. Uitaţi-vă şi 
dumneavoastră pe străzile 
laterale şi o să vedeţi şi 
dumneavoastră. Ce rost are 
să spun eu că nu s-a făcut 
nimic?

luxidina Buda
43 de ani
Noi nu suntem obişnuiţi cu 
astfel de vreme. Cred că de 
prin ’82 nu am mai avut aşa 
ninsori şi pe noi oricum ne 
prinde nepregătiţi. Nu ştiu 
dacă a fost mai rău ca în 
alţi ani, pentru că nu avem 
termen de comparaţie.

Adrian Neacşu
55 de ani
Aici în Timişoara autorităţile 
nu prea s-au descurcat. Eu 
cred că trebuia mai repede 
să se dea cu material antide-
rapant pe stradă, trebuiau 
să intervină maşinile şi doar 
aşa nu s-ar fi ajuns să avem 
nămeţii care sunt şi astăzi.

adrian cobel
22 de ani
Eu nu sunt şofer, însă cred 
că pe trotuar nu s-a interve-
nit absolut deloc. Eu sper 
ca la anul să fie învăţătură 
de minte şi să iasă maşinile 
de deszăpezire mai repede, 
pentru a nu se bloca toate 
drumurile din oraş.

Gabriela corvaciuc 
35 de ani
Din punctul meu de vede-
re, autorităţile locale nu 
au făcut nimic. Eu cred că 
trebuiau să intervină mult 
mai repede. Şi acum dacă 
mergi pe străduţele din oraş 
nu o să găseşti vreo stradă 
curăţată.

oPinia CetăţeanULUi

n Deszăpezire de peste două milioane de lei la Timişoara în anul 2012. Pe lângă Retim şi SDM, mai sunt    plătite şi alte societăţi
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Preluarea echipei Poli Ti-
mişoara de către autorităţile 
locale rămâne în continuare 
un mister atât pentru fanii 
alb-violeţi, cât şi pentru ale-
şii locali şi judeţeni. La întâl-
nirea de miercuri, 15 februa-
rie, de la Consiliul Judeţean 
nu s-a ajuns la niciun acord, 
deşi timpul trece, iar data 
depunerii dosarului de li-

cenţiere este 31 martie, dată 
la care, dacă Poli nu va fi în 
regulă cu toate actele, ar pu-
tea pierde din nou licenţa. 
În loc să ajungă la un con-
sens, aleşii locali au privit 
nedumeriţi prezentarea fă-
cută de firma care a realizat 
auditul, urmând ca fiecare 
ales să decidă dacă vrea sau 
nu să voteze asocierea. 

Mai mulţi consilieri ju-
deţeni, în special cei ai PSD 
şi PNL au părăsit şedinţa 

înainte de finalizarea dis-
cuţiilor. Aceştia au fost 
nemulţumiţi de faptul că 
reprezentanţii firmei care 
a făcut auditul nu le-ar fi 
explicat exact ce riscuri 
implică o astfel de asocie-
re între autorităţi şi firmă 
patronată de Marian Iancu. 
”Am dat opt ani bani la Poli 
şi s-a ajuns la situaţia asta, 
să nu primim licenţa. După 
discuţia de astăzi nimeni 
nu ne-ar fi garantat că nu 

se va întâmpla acelaşi lucru 
peste doi-trei ani”, a decla-
rat unul dintre consilierii 
care a părăsit şedinţa. 

borha: „niciun partid  
să nu beneficieze  
de o astfel de hotărâre 
cu un impact mediatic 
foarte mare”   

Liviu Borha, cel care a 
condus întâlnirea spune că 
îşi doreşte această asociere, 
dar că e necesar ca niciun 

partid să nu-şi facă imagine 
pe spatele acestei asocieri. 
”Vom hotărî fiecare grup 
politic ce va face în viitorul 
apropiat, dar suntem limi-
taţi de o data fatidică 31 
martie când e data licenţi-
erii. Sperăm că până atunci 
să clarificăm lucrurile şi 
vom şti dacă putem prelua 
cele 51% din acţiunile lui 
Poli sau nu. Mai ales că ne-
oficial a început campania 
şi a mai fost o condiţionare, 

agreată de toate partidele 
aflate la guvernare la nivel 
local, că nu se pleacă mai 
departe în a hotărî decizia 
finală dacă nu e un consens 
politic, pentru ca niciun 
partid politic să nu benefi-
cieze de o astfel de hotărâre 
cu un impact mediatic foar-
te mare”, a explicat Liviu 
Borha.

anCHetăaCtualitate

LiLiana ieDU
liliana.iedu@opiniatimisoarei.ro

Prefectura Timiş a pier-
dut, în prima instanţă, pro-
cesul cu CJT privind orga-
nizarea unui referendum 
pentru desfiinţarea judeţu-
lui. Pe de altă parte, mier-
curi, Prefectura Timiş a ata-
cat, în instanţă, o hotărâre 
de Consiliu Local privind im-
punerea unei taxe de tranzit 
pentru maşinile mari care 
trec prin Timişoara.

Prefectura Timiş a ata-
cat, miercuri, în instanţă o 
hotărâre de Consiliu Local 
din luna mai 2011 prin care 
se doreşte, din nou, impu-
nerea unei taxe de tranzit 
în Timişoara, instituţia câş-
tigând un proces, pe aceeaşi 
temă, la finalul anului tre-
cut.

Prefectura Timiş a re-
comandat Consiliul Local 
Timişoara să retragă Anexa 
nr. 5 a HCL 171/31 mai 2011 
prin care se stabileşte o 
taxă de tranzit a Timişoarei 
pentru maşinile mari. Pen-
tru că CLT nu a retras acea 
anexă, Prefectura  a recurs 
la instanţa de judecată.

“Se încalcă directiva Uni-
unii Europene 62/1999, se 
încalcă tratatul de aderare 
al României la Uniunea Eu-
ropeană şi, de asemenea, 
avem o decizie a Curţii de 
Apel Timişoara care stabi-
leşte ca nelegală o hotărâre 
de Consiliu Local similară, 
de impunere a unei taxe de 
tranzit“, a declarat Mircea 
Băcală, prefectul judeţului 
Timiş.

De cealaltă parte, prima-
rul Timişoarei, Gheorghe 
Ciuhandu a explicat de ce 
este necesară această taxă. 
“Parcă nu am fi timişoreni 
toţii. Taxa era introdusă 

pentru a preveni degra-
darea drumurilor, pentru 
a preveni acele noxe care 
sunt în oraş. În alte oraşe 
merge bine taxa de tran-
zit, la noi de ce nu poate 
să meargă? Dacă domnul 
prefect vrea să atace, să o 
atace“, a declarat Gheorghe 
Ciuhandu.

Consiliul Local Timişoa-
ra a decis în anul 2009 că 
începând cu data de 1 ianu-
arie 2010 toate autovehicu-
lele de transport marfă cu 
masa totală maximă autori-
zată mai mare de 7,5 tone şi 
care nu sunt înmatriculate 
în judeţul Timiş, vor plăti 
o taxă de tranzit în valoare 
de 200 de lei. Banii astfel 

obţinuţi ar fi trebuit să fie 
alocaţi exclusiv reparaţiilor 
de drumuri din Timişoara.

Prefectura Timiş a atacat 
această hotărâre în conten-
cios administrativ, deoare-
ce, spunea la acea vreme, 
prefectul Mircea Băcală, 
„decizia CLT este una discri-
minatorie”.

Magistraţii Tribunalului 
Timiş au dat dreptate ini-
ţial Prefecturii şi au anulat 
taxa de tranzit introdusă 
de Primăria Timişoara, în 
22 septembrie 2010. Prima-
rul Gheorghe Ciuhandu a 
atacat hotărârea instanţei 
cu recurs la Curtea de Apel 
Timişoara, care în 29 no-
iembrie 2011 s-a pronunţat 

definitiv în acest proces.
Un alt proces în care este 

implicată prefectura este 
împotriva Consiliului Jude-
ţean Timiş. Consilierii jude-
ţeni ai USL, având majorita-
te, au decis, anul trecut, sa 
organizeze un referendum 
pentru desfiinţarea judeţu-
lui Timiş.

Potrivit prefectului de Ti-
miş, Mircea Băcală, Prefec-
tura Timiş a pierdut în pri-
ma instanţă acest proces, 
însă mai are o cale de atac.

”Prima instanţă, adică 
Tribunalul Timiş, a respins 
acţiunea Prefecturii pri-
vind hotărârea de consiliu 
judeţean de organizare a 
unui referendum pentru 
desfiinţarea judeţului Ti-
miş, aceasta deşi în cadrul 
procesului ni s-a alăturat 
Compartimentul juridic 
al Consiliului Judeţean Ti-
miş. Dacă lucrurile merg în 
această direcţie, CJT trebu-
ie să se pregătească pentru 
acest referendum. Avem o 
cale de atac, la Curtea de 
Apel pe care cu siguranţă o 
vom folosi”, a declarat Mir-
cea Băcală.

În anul 2011, consilierii 
judeţeni au stabilit organi-
zarea unui referendum, pe 
18 septembrie 2011, pen-
tru consultarea cetăţenilor 
din Timiş în privinţa des-
fiinţării judeţului Timiş. 
Hotărârea a fost susţinută 
de consilierii partidelor de 
opoziţie şi a fost atacată în 
instanţă de prefectul jude-
ţului Timiş, care a afirmat 
că este ilegală. Procesul a 
avut loc la sfârşitul lunii 
ianuarie, iar Prefectura Ti-
miş a pierdut în prima in-
stanţă.

Un nou proces între prefectură  
şi primărie pe tema taxei de tranzit
n În Timiş s-ar putea organiza un referendum pentru desfiinţarea judeţului
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Impunerea unei taxe de tranzit în Timişoara a fost din nou atacată în instanţă de Prefectura Timiş

Ceaţa la Poli Timişoara se înteţeşte! Aleşii locali şi cei judeţeni  
nu au ajuns la niciun acord privind preluarea echipei! 

PUBLICITATE

Un magistrat timişorean a „uitat” 
să-şi treacă în declaraţia de avere  
nu mai puţin de cinci apartamente
gheorghe iLaş
georghe.ilas@opiniatimisoarei.ro

Proprietăţile magistratu-
lui Sorin Gheorghişan, de la 
Judecătoria Timişoara, fac 
obiectul unei investigaţii 
declanşate de către inspec-
tori Agenţiei Naţionale de 
Integritate (ANI), după ce 
avocata Carmen Obârşanu a 
sesizat instituţia de control 
a averilor că valoarea bunu-
rilor recunoscute public de 
către judecător “depăşesc în 
mod vădit nivelul câştigu-
rilor realizate de acesta pe 
perioada cât a funcţionat ca 
şi magistrat”. Reacţia magis-
tratului de petiţia către ANI 
a avocatei Obârşanu nu a în-
târziat să apară şi, în urmă 
cu câteva zile, acesta a soli-
citat Uniunii Naţionale a Ba-
rourilor din România să dis-
pună verificarea temeiului 
deontologic în baza căreia 
un membru al Baroului Ti-
miş şi-a permis să-i defăime-
ze imaginea publică. “Am 
fost invitată de către condu-
cerea Baroului Timiş să pre-
zint probele legale în baza 
cărora am decis să sesizez 
ANI în legătură cu averea 
judecătorului Sorin Gheor-
ghişan. Am prezentat aceste 
documente şi, în condiţiile 
în care între averea publi-
că a domnului judecător şi 
cea faptică există diferenţe 
foarte mari, voi depune la 
Parchet o plângere penală 
pentru fals în declaraţii”, 
ne-a dezvăluit Carmen Obâr-
şanu. Conform declaraţiei 
de avere postate pe site-ul 
Consiliului Superior al Ma-
gistraturii, la data de 8 apri-
lie 2009 Sorin Gheorghişan 
avea 4.300 metri pătraţi de 
teren agricol în Oraviţa, 134 
hectare de pădure, în Vără-
dia, judeţul Caraş-Severin, 

227 hectare de teren agricol, 
tot în Vărădia, o casă de lo-
cuit de 202 metri pătraţi, în 
Oraviţa, o altă casă de locuit 
de 50 de metri pătraţi, tot în 
Oraviţa, un apartament de 
40 de metri pătraţi în Timi-
şoara, cumpărat în 2001, şi 
un alt apartament de 83 de 
metri pătraţi, tot în Timişoa-
ra, achiziţionat în 2004. Ală-
turi de aceste bunuri, magis-
tratul mai deţine bijuterii 
în valoare de 7.500 de euro, 
40.000 de lei în contul de sa-
larii, 30.000 de euro într-un 
cont bancar, bani proveniţi 
din vânzarea unui teren 
intravilan şi a mai adunat 
6.000 de euro din închiri-
erea unui apartament. Cu 
toate acestea, judecătorul 
Gheorghişan se considera 
un om sărac, motiv pentru 
care a contractat un credit 

de 100.000 de euro la BRD 
Oraviţa, exigibil în 2032.

Cererea de partajare  
a averii, anulată  
din cauza neachitării 
taxei de timbru

Înainte ca inspectorii ANI 
să înceapă verificarea amă-
nunţită a averii magistratu-
lui timişorean, în urma unei 
scurte investigaţii jurnalisti-
ce, am descoperit un lucru 
uluitor. Sorin Gheorghişan 
se află la un pas de acuzaţia 
de fals în declaraţii, în con-
diţiile în care a “uitat” să-şi 
treacă în declaraţia de ave-
re din 2009 nici mai mult, 
nici mai puţin decât... cinci 
apartamente. Toate situate 
în Timişoara. Ca o ironie a 
sorţii, amnezia judecătoru-
lui - care a uitat să-şi facă 
publică o bună parte din 

avere, expunându-se unor 
sancţiuni de ordin penal - a 
fost trădată involuntar chiar 
de către fosta sa soţie, Cor-
nelia Elena Cahniţă, notar 
public în Oraviţa, fiica fos-
tului prefect de Caraş-Seve-
rin, Gheorghe Cahniţă, care 
a menţionat într-o cerere 
depusă pe rolul Judecătoriei 
Timişoara toate proprietă-
ţile imobiliare ale familie. 
Mai exact, prin cererea nr. 
9215/325/2010, înregistrată 
pe rolul primei instanţe lo-
cale la data de 14.04.2010, 
Elena Cahniţă a solicitat 
instanţei partajarea a şapte 
apartamente din Timişoara, 
dobândite împreună cu so-
ţul său, Sorin Gheorghişan, 
în 15 ani de căsnicie. Mai 
exact, se menţionează un 
apartament cu două came-
re în valoare de 32.000 euro 

(CF 406875 Timişoara), un 
alt apartament cu două ca-
mere, evaluat tot la 32.000 
de euro (CF 405411 Timi-
şoara), un apartament cu 
trei camere, în valoare de 
55.000 de euro (CF 405929 
Timişoara) şi alte patru 
apartamente cu o singură 
camere, fiecare evaluat la 
22.000 de euro (CF 405476). 
“Să se constate că la dobân-
direa bunurilor comune a 
avut reclamanta o contribu-
ţie de 50% şi să se dispună 
partajarea bunurilor comu-
ne prin atribuirea în natură 
către reclamantă a trei apar-
tamente”, cere Elena Cahni-
ţă, indicând un apartament 
cu două camere, unul cu 
trei camere şi altul cu o 
singură cameră, toate în 
valoare de 107.000 de euro. 
La data de 2.09.2010, judecă-

toarea Dana Popeţi a anulat 
cererea de partaj a fostei 
doamne Gheorghişan, din 
cauza unui motiv care pare 
ridicol în acest noian de pro-
prietăţi şi conturi bancare. 
“Prin rezoluţia aplicată de 
judecătorul cauzei, i s-a pus 
în vedere reclamantei să 
achite diferenţa taxei judi-
ciare de timbru până la va-
loarea de 24.469 de lei, sub 
sancţiunea anulării cererii 
ca insuficient timbrate, însă 
reclamanta nu a înţeles să 
se conformeze, motiv pen-
tru care s-a dispus anularea 
acţiunii”, se menţionează în 
sentinţa pronunţată în do-
sarul 9215/325/2010 al Jude-
cătoriei Timişoara.  

„nu vreau să comentez 
acest subiect!”

În condiţiile în care ne-a 
fost imposibil să aflăm opi-
nia judecătorului Sorin Ghe-
orghişan vizavi de această 
neconcordanţă dintre decla-
raţia de avere şi cererea de 
partaj, domnia sa nefiind de 
găsit nici la telefon, nici la 
birou, am solicitat fostei sale 
soţii, notarul public Elena 
Cahniţă, să încerce o expli-
caţie a amneziei magistratu-
lui. “De unde aţi luat cererea 
mea de partaj? Eu am divor-
ţat de doi ani de soţul meu, 
vom avea un proces de par-
taj şi nu vreau să comentez 
acest subiect. Îmi pare rău, 
cu tot respectul pentru me-
seria dumneavoastră, însă 
vă rog să-l sunaţi pe domnul 
judecător pentru a răspunde 
la această întrebare. Vă rog 
să nu insistaţi! Bună seara!”, 
ne-a declarat fosta soţie a 
judecătorului Sorin Gheor-
ghişan.

n Neconcordanţa a apărut datorită unui proces de partaj între judecător şi fosta sa soţie
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Declaraţia de avere în care sunt menţionate doar două dintre 
cele şapte apartamente avute în proprietate

Cele şapte apartamente ale judecătorului,  
în cererea de partaj a fostei soţii

Taxa era introdusă 
pentru a preveni 
degradarea drumuri-
lor, pentru a preveni 
acele noxe care sunt 
în oraş. În alte oraşe 
merge bine taxa de 
tranzit, la noi de ce 
nu poate să meargă? 
Dacă domnul prefect 
vrea să atace, să o 
atace. 

gheorghe CiUhanDU
primarul Timişoarei

Se încalcă tratatul de 
aderare al României 
la Uniunea Europea-
nă şi, de asemenea, 
avem o decizie a Cur-
ţii de Apel Timişoara 
care stabileşte ca 
nelegală o hotărâre 
de Consiliu Local 
similară, de impu-
nere a unei taxe de 
tranzit. 

mirCea BăCaLă
prefectul judeţului Timiş
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Penitenciarul Timişoara 
şi Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Timiş se pregătesc pentru or-
ganizarea celei mai inedite 
burse a locurilor de muncă 
din 2012. Este vorba despre 
bursa locurilor de muncă 
pentru deţinuţii aflaţi la 
sfârşit de pedeapsă, condam-
naţii cu mai puţin de nouă 
luni până la eliberare, care, 
în data de 9 martie, la Casa 
Tineretului, vor încerca să 
convingă angajatorii că sunt 
stăpâni pe meseriile învăţa-
te în viaţa civilă sau în pe-
nitenciar şi că nu există pe-
ricolul de a nu se reintegra 
social. “Am mai organizat o 
asemenea bursă la sfârşitul 
anului trecut, în data de 2 
decembrie, iar rezultatul 
întâlnirii dintre angajatori 
şi deţinuţi a fost unul sur-
prinzător de pozitiv. Am 
observat că pe piaţa muncii 

din Timiş nu numai că nu 
există o reticenţă pentru 
angajarea foştilor deţinuţi, 
ci chiar se caută specialişti 
în diferite meserii care şi-au 
exersat îndemânarea în spa-
tele gratiilor. Spre exemplu, 
în decembrie, la întâlnirea 
de la Casa Tineretului a ve-
nit un om de afaceri care s-a 
arătat dispus, ca după elibe-
rare, să angajeze 70 de per-
soane pentru o fabrică din 
domeniul industriei uşoare. 
Sperăm ca şi luna viitoare să 
intermediem cât mai multe 
locuri de muncă pentru de-
ţinuţi, mai cu seamă că un 
târg de joburi similar, unde 
vor fi prezenţi şi deţinuţi de 
la Timişoara, va fi organizat 
şi la Arad”, ne-a declarat pur-
tătorul de cuvânt al AJOFM 
Timiş, Simona Potîng. Pe de 
altă parte, trebuie menţio-
nat faptul că o parte dintre 
persoanele lipsite de liberta-
te din Penitenciarul Timişoa-
ra iau contact cu potenţialii 
angajatori încă din timpul 

detenţiei, lucrând în fiecare 
zi în fabrică. Este şi cazul a 
13 deţinuţi care beneficia-
ză de regim deschis, care 
lucrează, în prezent, într-
un atelier din incinta AEM, 
meşterind tablouri electrice, 
contoare, piese şi subansam-
ble pentru contoare. “Unii 
dintre aceştia s-au şcolit la 
cursurile de recalificare or-
ganizate la noi, alţii au învă-
ţat meseriile în viaţa civilă. 
La ora actuală, în Penitenci-

arul Timişoara se derulează 
cinci cursuri de recalificare, 
la care participă grupuri de 
câte 15 deţinuţi. Aceştia se 
iniţiază în meseriile de bru-
tar, finisor în construcţii, 
tâmplărie PVC şi tâmplărie 
universală. Un curs durează 
între trei şi şase luni, iar câş-
tigul pentru deţinut, în afara 
calificării într-o meserie care 
se caută pe piaţa muncii, 
este de scădere a 30 de zile 
din pedeapsă şi 40 de credite 

la finalizare. În ultimii şapte 
ani, la Penitenciarul Timi-
şoara s-au desfăşurat cursuri 
de formare profesională 
pentru 646 de deţinuţi, atât 
prin proiecte finanţate din 
fonduri nerambursabile, cât 
şi prin schema de calificare a 
şomerilor”, ne-a declarat in-
spectorul Magdalena Radu, 
purtător de cuvânt al Peni-
tenciarului Timişoara, cu 
precizarea că în luna martie 
debutează un alt curs pentru 
40 de deţinuţi derulat prin 
intermediul Şcolii de Afaceri 
şi Meserii Timişoara.

Totuşi, cel mai important 
curs la care au “aplicat” şi 
deţinuţii din Penitencia-
rul Timişoara este intitulat 
”Program interregional inte-
grat de calificare/recalificare 
profesională a persoanelor 
private de libertate”, se de-
rulează în perioada 1 februa-
rie 2011 – 31 ianuarie 2014 
şi este finanţat din fonduri 
europene cu suma de 4,6 mi-
lioane de euro. Acest proiect 

va duce la reorientarea pro-
fesională a 800 de deţinuţi 
din Timişoara, Satu-Mare şi 
Botoşani. Obiectivul proiec-
tului esta ca minim 40% din-
tre deţinuţi să-şi găsească un 
job la sfârşitul cursului.  “De-
a lungul timpului, în Peni-
tenciarul Timişoara au fost 
puncte de lucru, un fel de 
ateliere-şcoală, pe multiple 
domenii. Am făcut etichete 
pentru Coca-Cola şi Fanta, 
am lipit plicuri pentru Poştă, 
am avut un atelier de sculp-
tură în care am făcut altare 
pentru biserici, confecţii 
inox, asamblare contoare, 
efecte tipografice, ambalat 
şireturi, croitorie, legătorie 
de carte, frizerie şi coafură”, 
mai spune Magdalena Radu. 
Toate diplomele obţinute la 
cursurile din puşcărie sunt 
recunoscute de Ministerul 
Muncii şi, prin urmare, în 
Uniunea Europeană.

mioDrag hojDa
miodraghojda@opiniatimisoarei.ro

Baletul este alegerea 
multor părinţi pentru co-
piii lor. O activitate pe 
care încearcă să le-o insu-
fle prichindeilor. Graţie, 
eleganţă, discreţie, gin-
găşie. Toate, atribute atât 
de familiare balerinilor. 
Un curs de balet pentru 
copii poate ajunge până la 
suma de 800 de lei pe an. 
Instructori specialişti îi 
învaţă pe copii mişcările 
fermecătoare ale baletu-
lui, le explică de ce Lacul 
Lebedelor reprezintă o 
capodoperă a spectacolu-
lui de balet şi cum pot ei 
să transforme o activitate 
de petrecere a timpului 
liber într-o posibilă viitoa-
re meserie. Copiii înscrişi 
participă săptămânal la 
cursuri, iar după mai mul-
te luni de pregătiri sunt 
organizate spectacole în 
care ei deţin rolul princi-
pal. Părinţii îi filmează, îi 

fotografiază, îi încurajează 
şi le laudă prestaţia. Ca la 
oamenii mari. Dar micuţii 
nu se pregătesc să facă din 
acest lucru o meserie. Deşi 
poate deveni una. Odată 
deprins farmecul baletu-
lui, transferul la o unitate 
de învăţământ unde pot 
deveni profesionişti este 
doar o chestiune de timp. 

de la timp liber, la 
disciplină obligatorie

98 de elevi. Atâţia în-
vaţă baletul în Timişoara. 
Veniţi din satele din jur, 
din judeţele vecine sau din 
Capitala Banatului, elevii 
se pregătesc din clasa a 
V-a pentru dansul clasic. 
Toată presiunea de a duce 
mai departe tradiţia bale-
tului în vestul ţării atâr-
nă pe umerii lor. Colegiul 
Naţional de Artă „I. Vidu“ 
este singurul din această 
parte a României care îi 
pregăteşte pe micii bale-
rini. Baza de selecţie este, 
însă, foarte mică. Numărul 

celor care au talent şi în-
clinaţie spre dansul clasic, 
din care categorie face par-
te şi baletul, şi care doresc 
să urmeze această cale 
este tot mai scăzut. Asta în 
condiţiile în care proiecte 
peste proiecte sunt derula-
te la Colegiul de Artă, toc-
mai pentru a-i atrage. 

Ba mai mult, câteva fe-
tiţe din Japonia vor veni la 
Timişoara începând cu ur-
mătorul an şcolar ca să de-
prindă mişcările care i-au 
făcut celebri pe Mikhail 

Baryshnikov, Rudolf Nu-
reyev sau Erik Bruhn. În 
clasa a V-a încep orele de 
coregrafie şi până în clasa 
a XII-a se pregătesc numai 
în această direcţie. 

„Pentru balet, avem 
preselecţii în luna mai. La 
noi, aici este problema: co-
pilul trebuie să aibă şi ta-
lent, nu numai să vrea. Iar 
din cauza asta avem pro-
bleme cu baza de selecţie. 
Iar de curând ne-au fost 
şi comasate o clasă de co-
regrafie cu una de teatru, 
iar la gimnaziu – coregra-
fia cu o clasă de muzică“, 
ne destăinuieşte directoa-
rea Colegiului de Artă „I. 
Vidu“, Maria Cleşiu. 

Sorin Bătică, şeful Cate-
drei de Coregrafie, spune 
că acţiuni de promovare a 
liceului în şcolile timişo-
rene sunt organizate încă 
din toamnă. „Mergem la 
şcoli şi grădiniţe să le pre-
zentăm părinţilor şi elevi-
lor activităţile pe care le 
desfăşurăm noi aici. Mer-

gem şi la şcolile de la sate 
pentru că acolo sunt talen-
te care se pierd. Iar impor-
tant este pentru noi şi să 
avem elevi, dar mai ales 
să avem elevi talentaţi“, 
explică profesorul timi-
şorean cum încearcă să-i 

apropie pe tineri de balet. 
De aici au plecat balerinii 
Operei Naţionale din Bu-
cureşti, iar cei de pe scena 
din Timişoara au fost for-
maţi tot la „Vidu“.

La Olimpiada Naţională 
de Coregrafie care a avut 
loc anul trecut la Timi-
şoara, echipa bănăţeană 
a obţinut 13 premii întâi. 
Un succes nemaipomenit, 
dacă ţinem cont de faptul 
că la Cluj sunt două licee 
cu profil vocaţional ca şi 
cel al Colegiului „I. Vidu“, 
iar la Bucureşti mult mai 
multe. Dacă pentru unii 
(părinţi, copii) este o moda-
litate plăcută de petrecere 
a timpului liber, pentru 
şcolarii care au ales baletul 
să le fie ghid în viaţă este 
pasiune. „Îmi place să fac 
balet. Mişcările, atitudinea, 
dansul, toate sunt foarte 
frumoase“, ne spune Irina, 
elevă în clasa a V-a.

6 eConomie Familie & Timp liber Educaţia copilului, 
afectată de calculator

Puştii se îndreaptă şi spre 
alte sporturi decât fotbal

8-9

10

n Elevii înzestraţi pot deprinde graţia şi eleganţa baletului la Colegiul Naţional de Artă „Ion Vidu“

Baletul  
este o formă  
de petrecere  
a timpului liber

PRIMEŞTE HORNARUL LA TINE ACASĂ
şi obţine certificatul de coş

pentru toţi proprietarii de imobile echipate cu coşuri de fum
CertiFiCatUl de CoŞ este oBligatoriU

potrivit ordinului 163 / 2007, de apărare împotriva incendiilor
adp - formaţia Coşerit, strada 3 august 1919 nr. 17 (în zona pieţei traian);

tel. 0256 435 224; luni - vineri, 8,00 - 16,00 Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

PUBLICITATE

Deţinuţii din Timişoara se specializează 
în meserii căutate pe piaţa muncii

Deţinuţii învaţă meserie pentru când vor fi liberi

mocheta covor P.v.c.

0256.294.035
0725.226.991troVaCaSa.ParDoSeLi@Yahoo.ro

confortul la picioarele tale

graBoPLaSt

teCSom

Fatra

BaLta

ganraFt

orotex

n După eliberare vor putea aplica la Bursa Locurilor de muncă pentru deţinuţi

Un curs de balet 
pentru copii poate 
ajunge până la 
suma de 800 de lei 
pe an. Instructori 
specialişti îi învaţă 
pe copii mişcările 
fermecătoare ale 
baletului.

sC Crocodile  
exchange  

agency srl

angajează: 
intendent

Cerinţe: 
- studii medii
- cunoştiinţe operare pC şi    
   programe office
- araba, engleza

Cei interesaţi sunt rugaţi 
să trimită CV pe  mail: 
crocodile_exchange@ya-
hoo.com

Societatea 
comercială 

heLicoN 
BaNat S.a., 
societate în plină 

dezvoltare, 
cu sediul în ghiroda, 
Calea lugojului nr.4 

angajează  
în condiţii  
avantajoase
tipograf – tipăritor

relaţii la sediul 
firmei sau  
la telefon 

0256203079 
şi 0729269511.

SN  „aEROpORTUL INTERNaŢIONaL TIMIŞOaRa – TRaIaN VUIa“ Sa

anunţă licitaţie publică deschisă, pentru închiriere spaţii destinate activităţii de „comisionar vamal”. 
licitaţia va avea loc la 5 zile de la data publicării anunţului în ziar, data fiind de 20.02.2012 la ora 10:00, 

la sediul sn aeroportul internaţional timişoara – traian Vuia sa.

documentaţia privind licitaţia, poate fi procurată de la sediul sn aeroportul internaţional timişoara – traian Vuia sa, începând cu data apariţiei anunţului.
În cazul în care licitaţia nu va fi adjudecată la primul termen, a doua şedinţă de licitaţie se va ţine în termen de 7 zile, respectiv în data de 27.02.2012.

data şi ora limită de depunere a ofertelor: 20.02.2012 ora 9.00 la sediul aeroportului, Biroul Comercial şi achiziţii publice. 
licitaţia începe de la 50 euro/mp + tVa, suprafaţa fiind de 51mp.

informaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0256 386007 – biroul achiziţii publice.

Cu sediul în comuna Ghiroda, str. Aeroport nr. 2

Copilul trebuie să 
aibă şi talent, nu 
numai să vrea. Iar 
din cauza asta avem 
probleme cu baza de 
selecţie. 

maria CLeşiU
directoarea Colegiului de Artă „I. Vidu“
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Dacă ar fi lăsaţi în pace, 
copiii şi-ar petrece o zi în-
treagă în faţa calculatoru-
lui, fie pe Internet, fie pe jo-
curi cu maşini, împuşcături 
sau păpuşi. În zilele noas-
tre, calculatorul a devenit o 
adevărată problemă într-o 
familie cu copii. Studiile 
arată că atât calculatorul, 
cât şi televizorul, indife-
rent de utilizarea lor, con-
stituie un important factor 
de stres pentru creierul 
uman. Pe parcursul folosi-
rii computerului, ecranul 
acestuia inhibă activitatea 
emisferei stângi şi slăbeşte 
comunicarea interemisferi-
că. Nu e totul pierdut însă. 
Se pare că ecranul calcula-
torului favorizează deschi-
derea porţilor subconştien-
tului şi înscrierea cu putere 
a imaginilor transmise în 
adâncurile acestuia.

Situaţiile pot fi diferite 
însă. Nu este acelaşi lucru 
dacă un copil citeşte un 
text pe ecranul calculatoru-
lui sau dacă se lasă absorbit 
în spaţiul virtual al jocuri-
lor video. În mod obişnuit, 
un adolescent stă în faţa 
calculatorului între una şi 
trei ore pe zi, fiind ocupat 
cu diverse activităţi: teme 
pentru şcoală, discuţii on-
line cu prietenii sau jocuri. 
Problema este însă cu cei 
mai mici dintre copii, care 
uneori sunt chiar şi încura-
jaţi de părinţi să îşi piardă 
vremea pe calculator. În 
urma unor experimente, a 
reieşit faptul că fiecare oră 
petrecută zilnic în faţa cal-
culatorului în perioada de 
vârstă 1-3 ani creşte cu 28% 
probabilitatea apariţiei pro-
blemelor de atenţie în peri-
oada de vârstă 1-7 ani. Şi de 
parcă asta nu ar fi suficient, 
majoritatea copiilor au obi-
ceiul de a ronţăi chipsuri, 
alune sau dulciuri atunci 
când stau în faţa ecranului, 
fapt ce le dăunează rău asu-
pra sănătăţii. 

Copil de 10 ani,  
pe facebook

Alex Brăsilă, de exem-
plu, stă pe calculator câteva 
ore bune pe zi. Are cont de 
Facebook, deşi are doar 10 
ani, şi se joacă zilnic toate 
jocurile pe care le găseşte. 

”Stau să mă joc, intru pe 
Facebook şi mă joc şi aco-
lo. Mulţi copii au cont aco-
lo, că doar nu ne verifică 
nimeni. Tata nu prea e de 
acord, dar are şi mama cont 
de Facebook, aşa că nu mai 
are ce să zică. Mă joc jocuri 
multe, dar mai întâi îmi fac 
temele”, povesteşte Alex. 

Pe de altă parte, Ozana 
Apostol spune că nu-l lasă 
pe copilul ei de 7 ani decât 
o dată pe săptămână pe cal-
culator. ”Am făcut o regulă 
şi Mihai, fiul meu, are voie 
la calculator, maxim o dată 
pe săptămână. Are 7 ani, 
nu-l lăsăm să stea mult. În 
principiu stă la jocuri edu-

cative, dar nici acelea nu 
sunt foarte bune pentru el. 
Învăţăm împreună mate-
matica sau jucăm şah. Am 
făcut regulă să stea cam ju-
mătate de oră, dar se depă-
şeşte de obicei. Mai trecem 
cu vederea”, povesteşte 
Ozana. 

Cât despre programe de 
protecţie pentru micuţi, tâ-
năra mămică recunoaşte că 
nu are nici măcar parolă pe 
calculator. ”Nu am pus pro-
grame de protecţie, nici pa-
rolă, nu avem aşa ceva. Tre-
buie să îl învăţăm pe Mihai 
şi ce înseamnă încrederea”, 
mai spune Ozana Apostol. 

să fie supravegheaţi  
de părinţi

Psihologii sunt de ace-
eaşi părere cu mămica. Co-
piii nu ar trebui să se joace 
jocuri violente sau cu tentă 
sexuală şi trebuie supra-
vegheaţi de părinţi atunci 
când stau în faţa ecranului. 

”Jocurile violente sunt 
chiar periculoase, le in-
festează psihicul copiilor. 
În funcţie de vârsta copi-
lului, trebuie puse parole 
pentru Internet. Părinţii 
trebuie să limiteze statul 
la calculator. Am observat 
că tocmai copiii mici nu 
mai ştiu să se joace jocu-
rile astea ale copilăriei. 
Încep să dispară jocurile 

de socializare şi mai ales 
jocurile cu reguli. Ei nu 
mai ştiu pur şi simplu să 
socializeze, să se joace, de-
cât pe Internet sau pe cal-
culator, lucru care nu este 
în regulă. Cred că în pro-
porţie de 80%, calculato-
rul şi Internetul au efecte 
negative asupra educaţiei 
unui copil”, explică Adria-
na Dodea, psiholog în ca-
drul Centrului Judeţean de 
Asistenţă Psihopedagogică 
Timiş.

Psihologii spun că pă-
rinţii care îşi lasă copiii să 
stea mai multe ore pe zi la 
calculator sunt inconşti-
enţi. Mulţi părinţi recurg 
la această tactică pentru 
a scăpa de copii vreme de 

câteva ore. ”În clipa aceea 
copilul e cuminte, nu mai 
face prostii şi părintele 
poate să-şi vadă de trebu-
rile lui, dar nu realizează 
că acest lucru îl va putea 
costa în viitor, copilul nu 
se va mai putea adapta la 
cerinţele şcolare, când va 
avea probleme de învăţat, 
când va avea probleme de 
relaţionare cu ceilalţi”, 
mai precizează Adriana 
Dodea. 

Cercetătorii din dome-
niul educaţiei au constatat 
că acei elevi care dedică 
cel mai mult timp calcu-
latorului şi televizorului, 
au cele mai slabe rezultate 
şcolare, dar şi cel mai re-
dus interes faţă de şcoală.

protecţie pe calculator
Specialiştii în calcula-

toare sunt de părere că nu 
este deloc complicat să re-
stricţionezi accesul copiilor 
la Internet sau să dirijezi 
comportamentul unui co-
pil când navighează virtual. 
Asta porneşte tot de la edu-
caţie, care are un rol aparte 
în ceea ce priveşte folosirea 
Internetului de către copil. 

”Sistemele de operare, 
în general, conţin setări 
speciale pentru a restric-
ţiona accesul în reţea, re-
spectiv accesul la Internet. 
Termenul folosit este de 
Control parental. Aces-
ta reprezintă nişte setări 
speciale ce au scopul de a 
bloca accesul la anumite 
resurse din Internet, de a 
seta limite de timp pentru 
utilizarea calculatorului, 
restricţionarea anumitor 
aplicaţii gen jocuri sau re-
stricţionarea accesului la 
instalarea de programe”, 
explică programatorul Ni-
colae Târziu. 

Mai mult decât atât, cel 
mai răspândit sistem de 
operare dispune de astfel 
de setări. În plus, pentru 
blocarea accesului la anu-
mite site-uri sau resurse de 
pe Internet, mai pot fi folo-
site setările din browsere, 
cele mai utilizate fiind Mo-
zilla Firefox, Google Chro-

me sau Internet Explorer. 
În cazul în care unii pă-

rinţi nu au deloc încrede-
re în ceea ce fac copiii lor 
cât stau online, pot instala 
aplicaţii speciale dedicate 
monitorizării accesului la 
rularea anumitor aplicaţii 
şi la accesul la anumite re-
surse virtuale. 

Magic Desktop este de 
asemenea un program util 
pentru protejarea copiilor 
de virusul calculatorului. 
Este considerat a fi cel mai 
bun software pentru copii, 
fiind totodată şi cel mai 
premiat sistem de operare 
conceput pentru copiii cu 
vârste de până la 12 ani. 
Magic Desktop are o inter-
faţă prietenoasă şi este uşor 
de utilizat, iar micuţii care 
îl vor folosi îşi vor dezvolta 
cu siguranţă abilităţile de 
lucru cu calculatorul, într-

un mod educativ, sigur şi 
amuzant. 

Calculatorul are şi  
o parte educativă

Psihologii consideră şi 
că Internetul poate fi folo-
sit în scopuri utile şi edu-
cative, prin simpla folosire 
a unor programe speciale. 
”Am avut multe cazuri în 
care părinţii au venit la 
mine să ceară ajutor, mai 
ales cu copii care nu au re-
zultate la şcoală. Ei primesc 
interdicţie la calculator, 
nu au ce altceva să le facă, 
dacă aşa i-au învăţat. Părin-
ţii care îşi pun asemenea 
probleme au de obicei şi 
instrumentele pe care să le 
utilizeze”, conchide Adria-
na Dodea.

Unii specialişti sunt de 
părere că utilizarea calcu-
latorului de copii influen-
ţează negativ şi starea de 
sănătate a acestora, ducând 
la dureri de cap, migrene, 
oboseală la nivelul ochilor 
şi agravarea unor afecţiuni 
oculare existente. Alţi spe-
cialişti sunt însă de părere 
că utilizat cu măsură, cal-
culatorul poate avea o in-
fluenţă pozitivă asupra co-
pilului, fiind un mod plăcut 
pentru copil de a-şi petrece 
timpul liber, dar şi o me-
todă eficientă în educaţia 
acestuia.
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Cel mai tare site de ştiri din timişoara

PUBLICITATEPUBLICITATE

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

În cazul în care 
unii părinţi nu au 
încredere în ceea 
ce fac copiii, pot 
instala aplicaţii 
speciale dedicate 
monitorizării 
accesului la rularea 
anumitor aplicaţii.

ToTul despre 
sportul timişorean

www.fortaviola.ro

Citeşte ştirile, 

dezbate pe forum, 

află detalii  

din Culise,

Câştigă  

premii

Educaţia 
copilului, 
afectată 
de virusul 
calculatorului
n Cât de mult timp trebuie să 
petreacă un copil în faţa  
computerului şi cât de 
periculoasă este lumea virtuală

Stau să mă joc, intru 
pe Facebook şi mă 
joc şi acolo. Mulţi 
copii au cont acolo, 
că doar nu ne verifică 
nimeni. 

aLex BrăSiLă
10 ani

Mă lasă mami şi tati 
să mă joc. Îmi place 
Paradise City, e un joc 
fain. Pe Internet intru 
mai rar, o dată pe 
săptămână. 

SeBaStian heiman 
7 ani

Mă joc pe Lego, pe 
tot felul de site-uri. 
Intru pe un site şi dau 
de altele mai faine, 
sunt o grămadă de 
jocuri. Mama nu prea 
mă lasă mai mult de o 
oră la două zile. 

LUCa Fernea
8 ani

Mie îmi place la cal-
culator, mă joc Labi-
rintul calului şi alte 
jocuri faine. Nu stau 
foarte mult că nu mă 
lasă mama. O dată pe 
săptămână mă joc. 

mihai aPoStoL
7 ani

Magic Desktop este cel mai sigur sistem  
de operare pentru copiii de până la 12 ani

Părinţii sunt sfătuiţi  
să nu lase copiii 

nesupravegheaţi  
la calculator
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LiLiana ieDU
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ce este Noua republică? 
o mişcare civică, un partid 
politic?

Din punct de vedere ju-
ridic, Noua Republică este 
constituită ca şi Asociaţia 
Noua Republică, cu persona-
litate juridică şi îşi desfăşoa-
ră activitatea în baza acestui 
document. Suntem la mo-
mentul în care strângem 
semnăturile pentru statutul 
partidului şi platforma poli-
tică, documentele necesare 
pentru înregistrarea forma-
ţiunii ca şi partid politic. 
Din punct de vedere al ideii 
cu care am plecat, Noua Re-
publică este de fapt o miş-
care, o mişcare născută din 
nevoia unei reprezentări 
politice a dreptei româneşti 
pentru că prin mica prezen-
ţă electorală a PNŢCD, prin 
plecarea în PNL în clasele 
comuniştilor din PSD, peste 
tot se ştie că PSD nu a rupt 
încă legăturile cu PCR, pe 
partea dreaptă a eşicherului 
politic se constată o lipsă de 
reprezentativitate. Noua Re-
publică din asta a şi dorit să 
se nască, încercând să atra-
gă persoane care sunt de 
dreapta, inclusiv cele care 
nu ştiu că sunt de stânga 
sau de dreapta, dar care do-
resc să avem un stat în care 
cetăţeanul primează în faţa 
statului care să fie impor-
tant, un cetăţean care să fie 
complet echipat, instruit.

cum îi atrageţi?
Avem mai multe mijloa-

ce de a atrage aceste persoa-
ne. În primul rând îl avem 
pe domnul Mihai Neamţu 
cu un discurs foarte atractiv 
pentru persoanele cărora 
ne adresăm. Este vorba de 
tinerii între 25 şi 80 de ani. 
Pentru că Mihai Neamţu are 
un discurs de dreapta, are 
un discurs foarte bine contu-
rat, cred că prin discursul lui 
arată foarte bine de ce ne-am 
născut, ce vrem să facem, în-
cotro ne îndreptăm, pe cine 
reprezentăm şi care sunt pa-
şii pe care îi vom urma.

Pe plan local, cum vă faceţi 
cunoscuţi?

Avem mai multe mijloa-
ce de comunicare. În pri-
mul rând avem o pagină pe 
internt şi în al doilea rând 
avem o pagină pe Facebook. 
Avem, de asemenea, un club 
deschis unde fiecare poate 
să îşi aducă prietenii. Inter-
netul este un mijloc foarte 
ieftin, eficient de comu-
nicare şi de transmitere a 
mesajelor noastre. Pe lângă 
aceasta avem buletine infor-
mative pe care le realizăm 
noi, de la filiala Timiş sau le 
primim de la colegii noştrii 
de la Bucureşti şi pe care le 
transmitem simpatizanţilor 
din baza de date pe care am 
constituit-o. E o bază de date 
pe care am constituit-o în 
urma adeziunilor online pe 
care diverse persoane le-au 
pustat pe Facebook sau pe 

site. Pe lângă aceasta avem o 
comunicare bună cu presa. 
În general suntem o echipă 
destul de consistentă având 
în vedere pe cei care îşi plă-
tesc cotizaţia.

câţi membrii aveţi?
În momentul de faţă 

avem cu adeziuni, 30 de per-
soane, simpatizanţi sunt în 
jur de 190 cu un impact de 
Facebook de 147.000 de per-
soane, dar e destul de greu 
de contabilizat câţi simpati-
zanţi avem. Noi funcţionăm 
pe departamente, domnul 
Ilie Gavra care se ocupă de 
relaţiile publice şi Szilagy 
Ioan care are în curs de for-
mare acel departament al 
oamenilor de afaceri de care 
se va ocupa şi care va veni 
cu documente pentru modi-
ficarea Codului Muncii.

cine este in spatele Noii 
republici? băsescu? este 
alba ca Zăpada propusă de 
Sebastian lăzăroiu?

De ce trebuie să fie cine-
va în spate? De ce când se 
naşte o formaţiune trebuie 
să fie cineva în spate? O să 
vă dau câteva argumente că 
nu se află nimeni în spate. 
În primul rând că această 
mişcare a plecat de pe in-
ternet. Eu nu cred că cineva 
controlează internetul atât 
de bine ca să formeze astfel 
de mişcări care, să zicem, la 
început sunt imaculate. În 
al doilea rând, uitaţi-vă la 
fonduri. Ceea ce facem este 
din cotizaţii, donaţii care 
sunt transparente.

cât e cotizaţia?
Cotizaţia este de 50 de 

lei lunar pentru cei care 
vor să se implice. Pentru 
studenţi şi pensionari, 
avem o ofertă de 10 lei. Am 
să vă dau şi un al treilea ar-
gument că nu este nimeni 
în spate. Dacă vă uitaţi, 
niciunul dintre membrii 
Noii Republici nu a făcut 
politică până acum, niciu-
nul nu poate fi şantajat. 
Şi al patrulea argument 
este că ştim de ce se pune 
această întrebare, pentru 
că Noua Republică a apărut 
pe fondul unei aşteptări şi 
pe fondul unei viziuni a 
lui Sebastian Lăzăroiu care 
după ce a fost destituit de 
la Ministerul Muncii a spus 
că va apărea Albă ca Zăpa-
da. Una e să spui că apare 
Albă ca Zăpada pentru că 
sesizezi o nişă din punct de 
vedere politic şi alta e să 
te implici, să construieşti 
acea Albă ca Zăpada. De 
fapt acea Albă ca Zăpada 
în accepţiunea mea a fost 
acea mişcare populară care 
se ştie că a fost înregistrată 
de fiica lui Traian Băsescu, 
de aici legătura cu Traian 
Băsescu, pentru a ataca pe 
cei care au plecat masiv din 
PDL, dezamăgiţi de acest 
partid, care l-au abandonat 
pe Traian Băsescu. Iar al 
cincilea argument, uitaţi-
vă ce se întâmplă în viaţa 
politică. Asistăm la o reîn-
toarcere la matcă a FSN. 
Şi atunci opţiunea noastră 
care e? Să ne întoarcem în 
urmă?

Nu credeţi că faceţi jocurile 
PDl-ului în condiţiile în 
care criticaţi atât de mult 
stânga din românia? fo-
losiţi sintagme ca: „Socia-
lismul (fie el şi deghizat în 
socialism-liberal) instigă la 
invidie şi ură de clasă.” Sau 
“revenirea stângii la putere 
pune în pericol dreptul de 
proprietate” sau  “Stânga ar 
arunca românia în spirala 
nesfârşită a risipei şi a chel-
tuielilor nesăbuite.  Stânga 
pasează datorii de necon-
ceput în contul generaţiilor 
viitoare.” mai continui? 
“Stânga românească nu 
s-a delimitat niciodată, în 
sens moral sau juridic, de 
comunism”

Se poate spune şi aşa, că 
facem jocurile PDL-ului, dar 
sunt şi argumente pro şi 
argumente contra. Fiind de 
dreapta este normal să ne po-
ziţionăm în antagonism cu 
o mişcare de stânga. Noi nu 
atacăm, în schimb noi vrem 
să construim ceva. Atunci 
când vorbim de modificarea 
Codului Fiscal noi nu vrem 
să dărâmăm ce s-a construit 
până acum, nu vrem să dă-
râmăm Codul Fiscal. Vrem 
să luăm ce este bun, să luăm 
din experienţa noastră. Dacă 
vă uitaţi la discursul PDL 
care a ajuns la 13% din 40 şi 
ceva la sută, care făcea alian-
ţe şi care acum face jocuri de 
partid în balama, eu nu cred 
că se poate face asocierea cu 
un mesaj al Noii Republici. 
PSD-ul, pe de altă parte, prin 
natura lui, controleaza viaţa 
oamenilor. Noi spunem că 

este momentul ca lucrurile 
să se schimbe şi să se îndrep-
te înspre dreapta. Mentalita-
tea noastră este una a oame-
nilor de afaceri care atunci 
când preiau o nouă afacere 
nu o dărâmă, ci încearcă să 
construiască pe nucleul ei. 
Nu există în accepţiunea 
dreptei să se dărâme ce s-a 
construit.

„Vino. Spune. Schimbă“ e 
sloganul dumneavoastră. Să 
ne imaginăm că am venit. ce 
să spun? ce să schimb?

Noi nu vrem să convin-
gem pe nimeni. Persoanele 
care vin la noi trebuie să 
se regăsească, să poată să 
se exprime. Avem o ofertă 
pe care o facem celor care 
vor să adere. Acest ”Spune” 
înseamnă că esti ascultat 
atunci când ai ceva de spus 
şi că este foarte important 
pentru noi, dacă ne găsim 
suficient de mulţi ca să 
avem aceleaşi preocupări, 
să facem acele work-shop-
uri să punem problemele 
cap la cap şi să încercăm să 
producem orice care poate 
schimba în bine. Şi atunci 
”Vino, Spune, Schimbă” îşi 
are sensul.

ce aţi spus dvs? ce aţi 
schimbat?

Până acum doar se vor-
bea de Noua Republică, era 
o aşteptare. Am reuşit să ne 
închegăm un grup, am reu-
şit să ne filtrăm, într-o for-
mă sau alta persoanele care 
se aseamănă cu noi, care au 
aceleaşi preocupări. Faptul 

că am creat această structu-
ră este ca un vid, deci noi 
am creat o zonă în care în-
cercăm să atragem oameni 
de bună calitate, oameni 
care au competenţe şi care 
pot adăuga un plus de va-
loare nouă ca şi formaţiune. 
Ce am schimbat până acum? 
Lumea ştie despre noi, avem 
un impact foarte bun în pre-
să, sunt câteva bloguri care 
ne susţin necondiţionat, ne 
ajută, ne transmit sonda-
je, idei. Faţă de oferta care 
există acum, Noua Republi-
că facem o pregătire a per-
soanelor care ştiu să iasă în 
faţă, care să aibă o pregătire 
şi care să ştie să câştige votul 
alegătorilor din Timiş.

cu ceva timp în urmă a mai 
apărut o mişcare de genul 
dvs, urr. S-a transformat 
într-un partid şi a murit 
speranţă. cu ce vă deosebiţi 
de urr?

Am citit un articol cum 
că lucrăm pe câmpuri arse şi 
fântâni otrăvite, dreapta are 
o problemă de construcţie. 
Pe stânga este foarte uşor de 
construit. Majoritatea ascul-
tă, am înţeles, să trîiţi, ştiu 
ce am de făcut. Oferă ca şi 
acel Mădălin Voicu, dacă ţi-
neţi minte acel SMS pe care 
el l-a transmis lui Geoană 
„Spune-mi cu ce să te ajut“, 
practic se punea la picioare-
le lui. În dreapta e mai greu 
de construit pentru că fieca-
re persoană are o valoare. 
Pe dreapta e foarte greu de 
construit pentru că sunt oa-
meni care sunt lideri. Sunt, 
în general, oameni care şi-au 
construit o afacere pentru că 
şi-au dorit să scape de nişte 
şefi nedoriţi. Fiecare persoa-
nă care gândeşte de dreapta, 
vrea să facă ceva, vrea să 
schimbe ceva. A fost PLD-
ul şi URR-ul, toate aceste 
formaţiuni mici de dreapta 
care după mai mult sau mai 
puţin timp au fost absorbite.

una dintre greşelile celor 
de la urr a fost cooptarea 
unor membrii de partid ale 
altor formaţiuni. Dumnea-
voastră veţi face aşa ceva?

Există o adeziune în care 
fiecare declară dacă a făcut 
parte din PCR, dacă are vre-
un fel de legături cu statul. 
Dacă persoana nu este repre-
zentativă pentru noi, nu are 
ce să caute în Noua Republi-
că. Legea spune că nu poţi 
fi în acelaşi timp în două 
partide. Sunt tendinţe, am 
fost contactaţi de persoane 
de la PDL care au spus că nu 
se mai regăsesc în acea for-
maţiune. Atunci de ce veniţi 
la noi? Atunci noi contactăm 
fiecare persoană care ni se 
alătură. E o selecţie foarte 
riguroasă. Am lansat un apel 
de bună credinţă să ni se 
alăture astfel de persoane. 
Nu încurajăm traseismul po-
litic. În organizaţia noastră 
avem responsabilităţi, nu 
avem funcţii.

Citeşte un interviu 
mai amplu pe 
opiniatimisoarei.ro
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Rezultatele foarte bune 
existente la nivelul echipelor 
de seniori la rugby, la baschet 
sau la box, au făcut ca puştii 
din Timişoara sau din zona 
de vest a ţării să se îndrepte 
tot mai mult şi spre alte spor-
turi decât fotbal sau tenis, ac-
tivităţi care până acum erau 
nelipsite din timpul liber al 
copiilor. Mediatizarea acestor 
sporturi, precum şi faptul că 
se poate obţine faimă şi altfel 
decât pe terenul de fotbal a 
făcut ca la cluburile şcolare 
din Timişoara să se înscrie tot 
mai mulţi copii din oraş. Aşa 
se face că antrenorii de la CSS 
Bega Timişoara se pot lăuda 
că au aproape la fiecare gru-
pă de juniori echipe ce se bat 
pentru locurile întâi la cam-
pionatele naţioanle. Nu toţi 
ajung mari baschetbalişti, 
însă în tot acest timp reuşesc 
să-şi formeze o cultură a spor-
tului, precum şi o disciplină 
care mai apoi îi va ajuta în 

viaţă. Unul dintre exemplele 
cele mai clare este CSS Bega, 
echipă ce la nivel de juniori 
a dominat baschetul mascu-
lin românesc. Din generaţia 
care în 2008 câştiga titlul 
naţional au ajuns sportivi 
de top doar câţiva jucători, 
însă toţi ceilalţi au rămas cu 
ceva de la această echipă. 
”La Timişoara baschetul este 
unul dintre sporturile prefe-
rate de copii încă de pe vre-
mea când se prindeau doar 
sârbii, adică de la începutul 
anilor ’90. Atunci la televizor 
vedeai foarte mult baschet. 
Dar, este adevărat că după 
ce echipa Elba Timişoara a 
reuşit să câştige Cupa Româ-
niei şi după ce în ultimii doi 
ani la Timişoara a început 
formarea unei echipe cât de 
cât competitive, emulaţia în 
jurul acestui sport a fost tot 
mai mare, iar acum avem la 
CSS aproape la fiecare vârstă 
de juniori câte o grupă foar-
te bună. Rezultatele se văd 
pe plan naţional, când mer-
gem şi devenim campioni 

sau vicecampioni naţionali”, 
explică antrenorul de la CSS 
Bega Timişoara, Tiberiu On-
dreikovics. 

o echipă redutabilă  
la rugby under 16 

O altă echipă cu care Ti-
mişoara se poate mândri 
este cea de rugby “Under 16” 
care a prins anul trecut tur-
neul final. Elevii lui Marian 
Marian au ajuns la această 
performanţă deşi echipa era 

în primul an de la înfiinţa-
re. Coroborat cu rezultatele 
echipei de seniori, locul 3 în 
Superligă şi câştigarea Cupei 
României RCM Timişoara 
şi-a mai clădit două grupe de 
juniori. 

boxul, deşi e violent,  
te disciplinează

Una dintre puţinele săli 
de box din Timişoara, la 
Gara de Nord este aproape 
plină în fiecare zi. Gheor-

ghe Biea, antrenorul care 
coordonează activitatea ju-
niorilor nu se poate plânge 
de numărul sportivilor care 
vin să se antreneze lovind 
sacii de box. Aproape la fi-
ecare categorie de juniori, 
chiar şi de la 12 ani clubul 
CFR se poate mândri cu par-
ticipanţi la loturile de cadeţi 
sau de juniori. ”Galele care 
s-au organizat în ultima pe-
rioadă şi mediatizarea de 
care a avut parte acest sport 
în ultima perioadă, a făcut 
să vină copii la sală. Nu vor 
face toţi mare performanţă, 
pentru că nu pot, însă în loc 
să stea pe străzi, vin aici şi-şi 
mai pierd din energie. Când 
vin aici au impresia că ime-
diat îi băgăm în ring, dar 
până atunci au foarte mult 
de muncit, de tras”, explică 
Gheorghe Biea, antrenorul 
care l-a pregătit pe campi-
onul mondial Flavius Biea 
pentru marea performanţă.

Puştii Timişoarei se îndreaptă şi 
spre alte sporturi în afară de fotbal
n Baschetul, rugby-ul şi boxul au mare priză printre elevii timişoreni

Copiii merg la baschet şi în urma rezultatelor echipei BCM

Se poate spune că facem 
jocurile PDL, sunt 
argumente pro şi contraComentează pe 

opiniatimisoarei.ro

Este adevărat că 
după ce echipa Elba 
Timişoara a reuşit 
să câştige Cupa 
României şi după ce 
în ultimii doi ani la 
Timişoara a început 
formarea unei echipe 
cât de cât competiti-
ve, emulaţia în jurul 
acestui sport a fost 
tot mai mare. 

tiBeriU onDreiKoViCS 
antrenor  CSS Bega Timişoara



12 16 - 22 FeBrUarie 2012, nr 189 

www.opiniatimisoarei.ro

oPinia timişoarei
SăPtămânaL inDePenDent 13 

Urc scările din metroul Bucureştiu-
lui şi când ies la lumină, zăpada 
îmi scârţie sub cizme.
E un frig de crapă pietrele. 
Oamenii se îndreaptă grăbiţi şi 
preocupaţi fiecare cu ale sale 
nevoi. Nimeni nu zâmbeşte, 
nimeni nu e încruntat, dar toţi 
fără excepţie sunt preocupaţi de 
ceva. Unii au grijă să nu alunece 
ca să-şi rupă vreo’ mână, alţii se 
grăbesc spre casa lor încălzită, 
dar toţi trecătorii ocolesc ceva, ce 
stă în calea lor pe trotuar. Iniţial, 
am crezut că este un coş de gunoi 
acoperit cu nişte zdrenţe, dar 
apropiindu-mă am văzut altceva. 
În genunchi, îmbrobodită cu nişte 
zdrenţe, stătea o bătrână cu mâna 
întinsă. Bătrânică nu mişca. Afară 
erau aproape minus douăzeci de 
grade iar ea, stătea îngenunchiată, 
adusă de spate, cu capul plecat. 
Se vedea ieşind dintre zdrenţe un 
nas roşu şi o mână palidă ce se 
întindea spre oameni. Trecătorii 
continuau să treacă nepăsători 
pe lângă ea ca pe lângă un mic 
obstacol troienit. Toţi o ignorau. 
Ca şi cum, această femeie era într-
un univers paralel cu al nostru, ea 
fiind invizibilă pentru toţi ceilalţi. 
M-am oprit şi am privit atent să 
văd reacţia oamenilor. După câte-
va minute, văzând că ea nu mişca 
m-a străfulgerat o idee: femeia 
era moartă de frig!? Am scos o 
bancnotă de cinci lei şi i-am pus-o 
în palmă. Nici o reacţie...; am atins 
mâna ei îngheţată şi am simţit 
un uşor spasm. Afară continua să 
ningă mărunt şi bancnota rămâ-
nea tot în mâna ei, fluturând uşor. 
Am plecat şi când am ajuns la 
vreo zece metri depărtare, mi-am 
întors privirea spre mâna albita 
de ger, era tot întinsă cu bancnota 
fluturând între degete; nu era nici 
un gest sau vreo mişcare cât de 
mică. Doar fulgii mărunţi, parcă 
se aşezau uşor pe bancnotă. Ajuns 
în camera mea de hotel, încălzit şi 
tolănit în pat, cu telecomanda în 
mână, butonam aiurea canalele 
televizorului. Dar, orice făceam, 
imaginea mogâldeţei cu mâna 
întinsă nu-mi ieşea din cap. Părea 
că această imagine s-a întipărit 
adânc pe retina mea şi orice 
făceam, chiar şi cu ochii închişi, 
revedeam imaginea. Apoi, brusc 
am simţit un nod în gât şi lacrimi 
îmi curgeau din ochiul meu stâng. 
Poate că acesta e ochiul de pe 
partea inimii. Ochiul sufletului! 
Brusc mi s-a făcut ruşine! Ruşine 
că n-am avut curaj să mă aplec în 
faţa bătrânicii să o privesc în ochi. 
Să o fi luat de umeri şi să o duc în 
Pasajul Universităţii, să o aşez pe un 
scaun şi să-i dau să mănânce. Să-i fi 
cumpărat mănuşi şi fular sau poate 
o căciulă. Poate şi o pereche de 
cizme? Lacrima mi se prelingea pe 
obrazul meu stâng şi mă gândeam 
la bunica mea şi la toţi bătrânii pe 
care i-am cunoscut. Îmi era ruşine 
de mine, de lipsa mea de omenie 
şi curaj. De faptul că treceam toţi 
nepăsători pe lângă ea. Am vrut 
să mă îmbrac şi să mă întorc la 
ea, dar... n-am făcut acest gest. 
Seara, după câteva ore, în drumul 
spre Ateneu, am făcut un mic ocol 
şi m-am dus din nou să văd dacă 
bătrânică mai era. Afară era un ger 
cumplit iar în sufletul meu gerul 
era şi mai mare. Bătrânică nu mai 
era dar în zăpadă se vedeau două 
adâncituri rămase de la genunchii 
ei. Nu ştiu dacă a murit sau dacă 
cineva a dus-o la spital, dar ştiu 
că adânciturile genunchilor ei din 
zăpadă s-au mutat în sufletul meu, 
iar mâna ei întinsă îmi strânge şi 
azi inima. Cred, că de atunci am în 
fiecare iarnă ger în suflet şi regret 
că nu pot să întorc timpul înapoi. 
Dar sper că poate, cineva cu un 
suflet cald, o fi luat-o acasă la el 
pe bătrânică şi a făcut ceea ce eu 
n-am făcut. Binecuvântat să fi tu 
acela care ai făcut acest gest! Iar 
acum, când România e sub troiene, 
oameni nu treceţi nepăsători pe 
lângă mogâldeţele noastre cerşind 
ajutor! Ca să nu aveţi ţurţuri de 
gheaţă adânc înfipţi în suflete!

Ger în suflet

Coriolan 
Gârboni
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Un litru de lapte la su-
permarketurile sau maga-
zinele din Timişoara costă 
între 4 şi 6 lei. La acelaşi 
preţ, în Piaţa 700 sau Ba-
dea Cârţan poţi cumpăra 
chiar doi litri de lapte şi vei 
avea ocazia să vezi că e mai 
bun decât cel cumpărat de 
la magazine pentru că este 
mai gras. De ce se ajunge la 
aşa diferenţe mari? Pentru 
că laptele, după ce este co-
lectat de la producător, tre-
ce prin laboratoarele pro-
cesatorilor până să ajungă 
pe raftul magazinelor, iar 
fiecare îşi adaugă câte un 
procent. 

În Timiş există în pre-
zent peste 18 mii de vaci 
aflate în lactaţie. Acestea 
produc 30 de mii de litri 
de lapte pe lună, care ajun-
ge mai apoi în cele 30 de 
centre de colectare din ju-
deţul Timiş şi mai apoi pe 
masa clienţilor. Cei care 
colectează laptele plătesc 
pentru un litru între 1,4 şi 
1,5 lei, preţ considerat de 
ţăran mult prea mic pentru 
munca depusă, în condiţii-

le în care în piaţă, la tarabă 
îl vând cu preţul de 2-3 lei 
pe litru. 

„Eu am 7 vaci în Jebel. 
Până acum doi ani a exis-
tat un centru de colectare 
în sat, dar s-a închis pentru 
că nimănui nu-i convenea 
să primească 70 de bani cât 
ofereau cei ce ne luau lap-
tele. Pe vreme aia aveam 
doar două vaci cu lapte şi 
vindeam lapte în oraş la 
un bloc din Calea Şagului 
la dublu preţ. Problema a 
fost că nu erau foarte mulţi 
clienţi ca astăzi şi trebuia 
restul de lapte, cam de 10 
litri la două zile să-l dau la 
centrul de colectare. Când 
am realizat că din lapte-
le rămas pot face brânză 
pentru consum propriu 
nu l-am mai dat la centru 
de colectare, pentru că nu 
avea sens să-l dau la preţul 
ăla. Acum în sat nu mai e 
centru de colectare, dar 
nici vaci nu mai sunt, pen-
tru că cei care aveau, le-au 
vândut. Eu de atunci am 
mai cumpărat cinci anima-
le şi tot laptele pe care îl 
dau ele îl vând în oraş. Am 
familii mai înstărite care îl 
cumpără cu 5 lei sticla de 

2 litri sau am familii care 
îmi dau 4 lei. Merg în oraş 
cam cu 50-60 de litri pe zi. 
Ce-mi ramâne (cam 4-5 sti-
cle) îl aduc în piaţă şi-l dau 
aici”, explică Angela Do-
bre, din Jebel. 

procesul de degresare  
îi usucă pe consumatorii 
de lapte din timiş

În comunele din Timiş 
sunt 30 de centre de colec-
tare a laptelui, însă niciu-
nul în localităţile aflate la 
mai puţin de 20 de kilome-
tri de Timişoara. Preţul de 
preluare este unul infim 
spun ţăranii: 1,4 lei. Cum 
se ajunge ca acest lapte să 
fie apoi vândut la 5 lei în 
magazine, ne explică Ti-

beriu Lelescu, directorul 
Direcţiei Agricole Timiş, 
cel care spune că preţul 
variază în funcţie de cali-
tatea laptelui ce se vinde: 
de conţinutul de grăsime, 
dar mai ales de ambalajul 
sau modul de prezentare 
al produsului finit ce ajun-
ge pe masa timişorenilor. 
”Când laptele este preluat 
de la producător se plă-
teşte undeva între 1,4-1,5 
lei. La asta se adaugă 0,25 
lei ambalajul, rezultă 1,75 
lei. La aceşti bani se mai 
adaugă 0,6 lei cheltuieli 
commune de prelucrare, 
iar preţul ajunge la 2,35 
de lei. La asta, procesatorul 
mai adaugă 10% din profit, 
astfel că laptele pleacă din 
fabrică către distribuitor la 
un preţ de 2,55 lei. Distri-
buitorul mai pune un 10 % 
adaos la transport, preţul 
devine 2,70 lei, şi tot distri-
buitorul mai adaugă încă 
10% cheltuieli, iar preţul 
unui litru de lapte ajunge 
la 2,97 lei, rotund 3 lei. La 
acest preţ pleacă spre ma-
gazine. Doar că şi magazi-
nul mai adaugă adaos de 20 
de procente ce înseamnă 
profitul lui, preţul laptelui 

ajungând la 3,6 lei. La tot 
acest preţ se mai adaugă 
şi TVA-ul de 24 % şi aşa am 
ajuns la un preţ de 4,45 
lei”, ne spune Lelescu. 

beţi lapte de la 
automate nu din 
supermarket

Dacă totuşi nu aveţi în-
credere în laptele cumpă-
rat de la colţ de stradă sau 
din piaţă, e bine de ştiut 

că în tot mai multe locuri 
din Timişoara există auto-
mate de lapte, direct de la 
producător. Aici preţul de 
lapte este acelaşi în fiecare 
loc: 3 lei si este şi autori-
zat, astfel că este greu de 
crezut că te poţi îmbolnă-
vi. Aceste automate sunt 
practice un răspuns la pre-
ţul mult prea mic oferit de 
firmele ce comercializează 
lapte, iar Tiberiu Lelescu 
le recomandă bănăţeni-
lor să cumpere lapte de 
aici. „Când vine vorba de 
cumpărat lapte, eu le-aş 
recomanda timişorenilor 
să cumpere de la veriga 
cea mai apropiată de pro-
ducător. Exemplul cel mai 
bun ar fi automatele de 
lapte sau chiar direct de 
la producător. În acest fel 
ar ajuta foarte mult pro-
ducătorul şi ar descuraja 
vânzarea din magazine. 
Din punctul meu de vede-
re laptele nu este o aface-
re pentru producător, cât 
este pentru procesator sau 
magazin“, ne mai explică 
Lelescu.

mioDrag hojDa
miodrag.hojda@opiniatimisoarei.ro

Învăţământul profesi-
onal reînvie la Timişoara. 
Mecanici auto sau agricoli, 
meseriaşi în electronică 
şi automatizări, electrici-
eni, brutari, inspectori în 
turism şi alimentaţie sau 
tocilari vor deveni elevii 
timişeni după ce urmea-
ză clasele învăţământului 
profesional.

17 clase vor fi create, 
începând cu anul şcolar 
2012/2013 la mai multe 
colegii tehnice. Aproape 
500 de liceeni vor învăţa 
o meserie. Elevii au po-
sibilitatea să înveţe, din 
clasa a X-a, preţ de doi 
ani, o meserie căutată pe 
piaţa muncii. Unităţile de 
învăţământ au cerut In-
spectoratului Şcolar Timiş 
crearea acestor clase. Apro-
barea a venit de la Minis-
terul Educaţiei, iar clasele 
vor fi organizate în func-
ţie de opţiunile elevilor. 
„Elevii au fost întrebaţi ce 
meserie ar dori să înveţe. 
La nivelul fiecărui colegiu 
tehnic şi grup şcolar, licee-
nii au completat nişte fişe. 
Luând în considerare opţi-
unile lor şi după discuţii 
între conducerea şcolilor 
şi agenţii economici, s-a 
ajuns la concluzia creării 
acestor clase“, ne explică 
Marin Popescu, inspector 
şcolar general în Timiş.

Şcolile de Arte şi Mese-
rii, acolo unde se înscriau 
mulţi dintre elevii care nu 
aveau rezultate strălucite 
la învăţătură şi care prove-

neau din familii sărace, au 
fost desfiinţate în urmă cu 
patru ani. După un ciclu 
de învăţământ, în care s-a 
ajuns la concluzia că prea 
mulţi elevi urmează învă-
ţământul teoretic, iar cel 
tehnic este tot mai mar-
ginalizat, clasele profesio-
nale au revenit în atenţia 
angajatorilor. Potrivit in-
spectorilor şcolari, elevii 
săraci sunt principalii be-
neficiari. Învaţă o meserie, 
dar se şi pot angaja.

Liceenii învaţă doi ani 
o meserie. Fac practică la 
o firmă. Un atelier auto, o 
brutărie, o tocilărie sau o 
fermă. Lucrează şi învaţă. 
Doi ani. După ce au de-
prins meseria, după ce au 
trecut peste examenele de 

final de an, tinerii primesc 
o diplomă nivel doi de cali-
ficare. Adică se pot angaja 
după ce au împlinit 16 ani. 
După ce au terminat cu 
şcoala profesională se pot 
întoarce în clasa a XI-a si 
termina, apoi, liceul.

„Noi am vorbit cu 
agenţi economici şi aşa 
am stabilit câte clase de 
profesională să cerem. 
Avem relaţii foarte bune 
cu aceştia. Liceenii se pot 
şi angaja, după ce termi-
nă şcoala profesională. 
Fie lucrează cu normă în-
treagă şi termină cursuri-
le la seral, fie lucrează cu 
jumătate de normă“, ne 
spune Miriana Iancovici 
Wolf, directoarea Grupu-
lui Şcolar Transporturi 
Auto Timişoara. „Aceste 
clase profesionale vin mai 
ales în sprijinul elevilor 
care provin din familii cu 
o situaţie precară. Pentru 
ei, a deveni meseriaş şi a 
obţine, în acelaşi timp, 
carnetul de şofer echiva-

lează cu o şansă mare de 
a se angaja şi a se între-
ţine“, recunoaşte aceasta.

„Noi discutăm peri-
odic cu conducerea In-
spectoratului Şcolar şi cu 
directorii. Avem nevoie 
de persoane specializate 
într-o meserie, care să 
înveţe direct la noi. Este 
un avantaj atât pentru 
noi deoarece îi pregă-
tim direct pentru postul 
unde avem deficit, cât 
şi pentru şcoli pentru că 
ei nu au dotările pe care 
le oferim noi“, ne spune 
Tudor Afrim, reprezen-
tantul unui service auto 
din Timişoara.

ComunitateComunitate12 

n Preţul laptelui pleacă de la producător cu 1,4 lei şi ajunge pe masa timişoreanului cu 5 lei

n Cei care doresc să se întreţină de la 16 ani au o opţiune de învăţare a unei meserii

Clasele profesionale – viitorul 
elevilor care provin din familii sărace

Ţăranii care nu vor să vândă laptele către procesatori, vin zilnic în pieţele din Timişoara pentru a-şi vinde marfa

Elevii vor fi pregătiţi direct la angajatori pentru o meserie căutată pe piaţa muncii

În judeţul Timiş 
există în prezent 
peste 18 mii de 
vaci af late în 
lactaţie. Acestea 
produc 30 de mii 
de litri de  
lapte pe lună.

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Luând în conside-
rare opţiunile lor şi 
după discuţii între 
conducerea şcolilor 
şi agenţii economici, 
s-a ajuns la concluzia 
creării acestor clase.

marin PoPeSCU
inspector şcolar general Timiş

Timişorenii îşi pierd cel mai des identitatea... maşinii
mioDrag hojDa
miodrag.hojda@opiniatimisoarei.ro

În fiecare săptămână 
sunt publicate anunţuri de 
pierdere a diferitelor acte 
în Monitorul Oficial al Ro-
mâniei. Cele mai multe 
anunţuri pe care le-au dat 
în 2011 timişenii au vizat 
pierderea cărţii de identita-
te a maşinii. Rătăcită prin 
cine ştie ce colţ de casă, 
pusă „bine“ şi uitată, ne-
găsirea cărţii de identitate 
auto i-a determinat pe bănă-
ţeni să publice un anunţ în 
Monitorul Oficial, pentru a 
putea apoi să obţină un du-
plicat. Pe locul doi în topul 
pierderilor de documente 
importante se numără ac-
tele de studiu. Diplome de 
Bacalaureat sau de licenţă, 
fişe matricole sau alte ase-

menea acte au fost rătăcite 
de timişeni în număr mare. 
Pe locul trei se găsesc titlu-
rile de proprietate, care le 
dau mari bătăi de cap bă-
năţenilor. „În fiecare săptă-
mână avem între 10 şi 20 de 
anunţuri de pierderi acte 
şi alte anunţuri. Aici intră 
atât cele ale persoanelor 

fizice, cât şi cele ale persoa-
nelor juridice“, ne explică 
Endre Kovacs, reprezentant 
al Monitorului Oficial.

El atrage atenţia asupra 
faptului că multe persoane 
confundă şi atribuţiile pe 
care le are Poşta Română, 
care nu poate publica anun-
ţuri în Monitorul Oficial al 

României. Astfel, anunţuri 
pot fi făcute numai la repre-
zentanţi autorizaţi. Printre 
actele cu regim special care, 
odată pierdute, trebuie pu-
blicate numai în Monitorul 
Oficial, se numără cartea de 
identitate a autovehiculu-
lui, actele de studii, titluri 
de proprietate, permis de 

armă şi permis de vânătoa-
re, schimbarea de nume, 
carnetul de muncă etc. 

„Mai mult decât atât, 
atunci când o persoană 
cere duplicatul unui act 
de studii, spre exemplu, 
el trebuie să se prezinte 
cu exemplarul în original 
din Monitorul Oficial unde 
a fost publicat anunţul 
de pierdere, dacă doreşte 
să-i fie eliberat duplicatul. 
Exemplarul îl primeşte de 
la noi“, ne spune Endre 
Kovacs. Apariţia publicării 
anunţului durează între 
5-6 zile lucrătoare şi trei 
săptămâni. Valabilitatea 
anunţului este de şase luni 
de la data tipăririi în Mo-
nitor.

Pierderea documentelor importante înseamnă publicarea unui 
anunţ în Monitorul Oficial al României

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

După ce au 
deprins meseria, 
după ce au trecut 
peste examenele 
de final de an, 
tinerii primesc o 
diplomă. Adică se 
pot angaja după ce 
au împlinit 16 ani.

Printre actele 
care, odată 
pierdute, trebuie 
publicate numai în 
Monitorul Oficial, 
se numără actele 
de studii, titluri de 
proprietate, permis 
de armă etc.

Procesatorii, distribuitorii şi 
supermarketurile fac ca preţul 
laptelui să crească de aproape 5 ori!

Din punctul meu de 
vedere laptele nu 
este o afacere pentru 
producător, cât este 
pentru procesator 
sau magazine. 

tiBeriU LeLeSCU
directorul Direcţiei Agricole Timiş
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filme party

www.fortaViola.rotimp liber

Celebru dramaturg român 
Barbu Ştefănescu a scris o 
piesă intrată în manualele 
şcolare ale generaţiei mele 
şi nu numai. La televizorul 
în alb şi negru priveam fas-
cinat interpretarea inegala-
bilă, în rolul lui Ştefan, a lui 
George Calboreanu. Vocea 
lui tunătoare ne anunţa că 
Moldova nu e...ci a urmaşi-
lor, urmaşilor... 
Zilele trecute mi-am adus 
aminte de celebra drama-
tizare când un alt George cu-
treiera prin nămeţi încercînd 
să ajute sinistraţii înzăpeziţi. 
Gigi dela Vrancea a ieşit din 
nou în faţă aşa cum a mai 
făcut-o cu nişte ani în urmă 
la inundaţii. Ştiu că Becali 
al nostru este un sufletist şi 
chestiile astea le face pentru 
că vrea să fie solidar. Nimic 
de zis! Problema este că, de 
fiecare dată, lasă discreţia 
la o parte. Un personaj care 
se simte bine doar dacă 
este în centrul atenţiei. Din 
păcate asta dăunează grav 
interesului propriei sale 
echipe. Înaintea meciului cu 
olandezii de la Twente, ca 
de obicei, pune paie pe foc şi 
învolburează atmosfera din 
echipă. Cine ştie pe ce uliţă 
va răsări soarele după acest 
meci? Tare îmi este teamă 
să nu avem de a face cu un 
nou apus.
La Poli se profilează un 
alt apus. Asta îmi aduce 
aminte de „era” Zambon. 
După evenimentele din anul 
trecut 2012 nu pare a fi anul 
poliştilor chit că echipa se 
află pe un loc promovabil. 
Revine aproape obsesiv 
ideea implicării autorităţilor 
locale. Când aud sau citesc 
treaba asta mă ia cu fiori. 
Scenariul ăsta nu îmi inspiră 
deloc încredere. Copilul cu 
mai multe moaşe... Asta în 
afară de faptul că nu ştiu 
cum se vor aduna,de fiecare 
data, consilierii municipali 
sau judeţeni să discute şi să 
aprobe un buget. S-ar putea 
ca unii dintre ei să nici nu 
ştie pe unde este stadionul. 
Suntem într-un an electoral 
când foarte posibil „echipe-
le” de la Primărie şi judeţ 
s-ar putea schimba. Asta se 
întâmplă din patru în patru 
ani aşa că nu ar fi de mirare 
ca după un timp autorităţile 
să se plictisească de subiec-
tul fotbal şi atunci...
Sper să nu cobesc dar tare 
am impresia că fotbalul 
pe aici pe la noi este pe la 
asfinţit.

Apus de soare

Viorel  
Screciu

oPinie
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Ultimul corupt din România: 13:40, 
15:40, 17:40, 19:40, 21:40  

Happy Feet 2 - Mumble Dansează Din 
Nou: 13:50 

O săptămână cu Marilyn: 14:00, 18:00  

Călătoria 2 - Insula misterioasă: 14:20, 
18:20, 20:10, 22:10   

Să fie război!: 14:40, 16:40, 18:40, 20:40, 
22:40  

Un spion care ştia prea multe: 14:50 

Calul de luptă: 15:50, 18:40 

Face toţi banii: 15:50, 18:00, 20:20, 22:30  

Star Wars Episodul I - Ameninţarea 
fantomei: 17:20, 20:00  

Haywire - Cursa pentru supravieţuire: 
21:30 

Lumea de dincolo - Trezirea la viaţă: 
22:40

JOI, 16 FEBRUARIE
Heaven: Flirt Night
Zambara: Student Crazy Night
LifePub: Karaoke Party 

VINERI, 17 FEBRUARIE
Jazz Office: Jazztrotters Quartet
El Che: Carnevale 2012
Club No Name: Carneval Masquerade Ball
Daos: Groove Salad Party
Zambara: Miss Sunshine
Le Cinema: Zefzeed & Angelo
Fratelli: Ruky DeeJay style!

SâMBăTă, 18 FEBRUARIE
Zambara: Snazu, Chriss zahary, Dan Maxim 
Jazz Office: Jazz Friends
Heaven: Saturday Magic
Le Cinema: Saturday Night
Fratelli: Dj Zoom!

DUMINICă 19 FEBRUARIE
Porky’s: Karaoke Party

spectacole
Colegiul Naţional De Artă „Ion Vidu“: joi, 
16 februarie, ora 18: Spectacol „Muzician 
pentru o seară“. Prezentarea interactivă a 
instrumentelor orchestrei simfonice. Muzica 
de film cu orchestra de suflatori dirijor 
Laurenţiu Muntean.

Filarmonica Banatul Timisoara, sala 
Capitol: joi, 16 februarie, ora 19: Concert 
DIRECTIA 5 - Valentines Day

Al-Kimia: joi, 16 februarie, la ora 21: Paper-
jam #2 - eveniment de muzică improvizată.

Timisoara - Teatrul Maghiar de Stat „Csi-
ky Gergely“: sala mare, vineri, 17 februarie, 
ora 19: Spectacol X milimetri din Y kilometri 
de Gianina Carbunariu. Cei X milimetri alesi 
din cei Y kilometri de dosare sunt 10 pagini 
din dosarul scriitorului Dorin Tudoran, pu-
blicat de acesta cu titlul Eu, fiul lor. Dosar de 
Securitate. „Scenariul“ spectacolului este ste-
nograma unei discutii ce a avut loc in 1985 la 
Comitetul Municipal de Partid Bucuresti. 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară a Banatului: vineri, 
17 februarie, ora 19, in restaurantul USAB: 
„Balul poganilor“.

Filarmonica Banatul Timisoara, sala 
Capitol: vineri, 17 februarie, ora 19: Concert 
simfonic. Dirijor: Radu Popa. Solişti: Yoonhee 
Kim (Coreea) – vioară, Sunghoon Hwang (Co-
reea) – pian. Program: P.I. Ceaikovski: Concer-
tul pentru vioară şi orchestră în re major op. 
35; P.I. Ceaikovski: Concertul nr. 1 pentru pian 
şi orchestră în şi bemol minor op. 23.

Teatrul German de Stat Timişoara: luni, 
20 februarie, ora 19.30: clubul Al-Kimia: 
spectacolul „CUPLUtoniu. Furiile & Marele 
razboi“. Două piese într-un act de Neil 
LaBute. În producţia sa actuală Radu-Alexan-
dru Nica se confruntă cu problemele ce pot 
apărea în diferitele stadii ale relaţiilor dintre 
bărbat şi femeie.

CaiUS SeraCin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Sistemul de joc care a is-
terizat Europa, celebrul 4-3-
3 folosit de Pep Guardiola la 
Barcelona va fi implementat 
şi la Poli Timişoara începând 
cu acest retur. Ordinul a ve-
nit din loja prezidenţială, iar 
staff-ul tehnic, atât de la pri-
ma echipă, cât şi de la echi-
pa secundă s-a conformat. 
Aşa se face că în cele patru 
partide amicale disputate 
de echipa mare în cantona-
mentul din Spania, tehnici-
anul Valentin Velcea a ali-
niat patru echipe distincte, 
însă toate aşezate în acelaşi 
sistem: 4 fundaşi în linie, 3 
mijlocaşi, două extreme şi 
un vârf, puncher, aşa cum 
îl numesc englezii. Ţinând 
cont că a fost pentru prima 
dată când s-a folosit acest 
sistem, Poli a pierdut primul 
amical (0-5 cu Lech Poznan), 
a câştigat un meci (3-0 cu 
Zestafoni) şi a avut alte două 
înfrângeri . 

de fapt ce este 4-3-3?
Pentru a înţelege mai 

bine sistemul de joc am în-
cercat să vorbim cu fosta 
glorie a Polithehnicii Timi-
şoara, Emerich Dembovschi, 
fost technician al alb-violeţi-
lor. Sistemul 4-3-3 îşi are la 
bază sistemul de joc 4-2-4 
modificat de Brazilia la Cupa 
Mondială din 1962 care de 
altfel a şi câştigat marele tro-
feu folosind pentru prima 
dată sistemul 4-3-3. Echipa 
care a făcut faimos sistemul 
4-3-3 a fost cea a Olandei de 
la Cupa Mondială din ’74 şi 
’78 când Portocala Mecanică 
a lui Cruyff a jucat fotbalul 
total, dar care nu a reuşit 
să câştige Cupa Mondială. 
De-a lungul timpului, mai 
mulţi antrenori, printre 
care Zdenek Zeman sau Gi-
ovani Trappatoni au preluat 
sistemul, l-au perfecţionat, 
au câştigat trofee, astfel 
că astăzi, în formula 4-3-3, 
Barcelona lui Josep Guardi-
ola să fie considerată echipa 
care a jucat cel mai frumos 
fotbal din întreaga lume. 
Secretul, spun specialiştii ar 
fi chiar însuşi sistemul de 
joc care oferă fotbaliştilor o 
mai mare arie de exprimare 
pe faza ofensivă, precum şi 
un contraatac care spulberă 
orice defensivă din cauza vi-
tezei cu care mingea circulă 
de la fundaşi la mijlocaşi şi 
apoi la atacanţi care, rămaşi 
singuri în faţa porţii adver-
se, pot finaliza în situaţie 
de unu contra unu cu porta-
rul advers. “Este un sistem 
care se joacă şi noi vrem 
să ne apropiem de fotbalul 
modern. După acest sistem 

trebuie să joci cu doi mijlo-
caşi ofensivi de viteză, un 
vârf de atac care punctează, 
care e tot bazat pe viteză. La 
mijlocul terenului îţi trebuie 
un mijlocaş la acoperire, iar 
ceilalţi doi să fie recuperatori, 
constructori, sau mijlocaşi cu 
pase decisive”, explică reputa-
tul antrenor al Timişoarei. 

superioritate în atac
În opinia lui Dembo siste-

mul este letal pentru adver-
sar când alegi să joci pe con-
tre, însă şi atunci când ataci 
poziţional. “De exemplu 

când urcă fundaşii laterali se 
crează superioritate numeri-
că în atac, şi aşa îţi e mult 
mai simplu să ai posesie în 
terenul advers, ca să contro-
lezi jocul. Cu o posesie bună 
în terenul adversarului scoţi 
foarte rapid oameni din joc, 
iar adversarului îi e greu să 
recupereze, pentru că prac-
tic acest sistem face ca min-
gea să alerge, nu jucătorul. 
Pe faza de apărare se regru-
pează echipa, în aşa fel încât 
să facă densitate la mijlocul 
terenului oferindu-ţi posibi-
litatea să recuperezi rapid 

mingea şi să declanşezi con-
traatacul. Poţi lăsa adversa-
rul să vină peste tine, să-i dai 
momeală, să-i dai impresia 
că te aperi, şi datorită pozi-
ţionării jucătorilor poţi face 
presing în teren propriu în 
aşa fel încât să-ţi hăituieşti 
adversarul să nu-l laşi să se 
apropie de poarta ta. Dacă 
ai jucători care au viteză, 
e foarte greu să-i opreşti “, 
mai spune fostul antrenor 
al Politehnicii. În cele 90 de 
minute de joc sistemul se 
poate adapta în funcţie de 
rezultat, de adversar, de mo-
mentul de joc. În viziunea 
lui Dembrovschi sistemul 
este foarte bun, pentru că 
poţi juca şi pe contraatac 
dar şi poziţional.  Dar, to-
tuşi, pentru că niciun sistem 
nu este perfect, la 4-3-3 apar 
probleme când terenul e 
greu, iar adversarul a decis 
să aplice tactica retragerii, 
lucru foarte des întâlnit la 
echipele româneşti. “Proble-
mele apar când vin echipe 
mai slabe care se betonează 
în apărare. Atunci intervine 
problema posesiei în terenul 
advers şi aici trebuie să ai un 
clarvăzător pentru fază de-
cisivă, dar şi un finalizator 
care să vină pe centrare, pe 
pasă înapoi “, mai explică 
Dembrovschi. Tehnicianul 
de la Poli are totuşi încrede-
re că tehnicianul Vali Velcea 
va găsi cheia acestui sistem. 
“Problema antrenorului e 
să găsească soluţiile, dar eu 
cred că le va găsi. Velcea e 
un antrenor dibace, citit, 
care a jucat fotbal la nivel de 
Divizia A, cunoaşte jucătorii 
foarte bine, le ştie calităţile 
şi defectele şi ştie exact ce să 
le ceară, chiar dacă nu sunt 
obişnuiţi cu acest sistem de 
joc”, conchide „Omul cu sta-
tuie“. 

probleme la satelit
Dacă lui Velcea i-a mers 

noua aşezare în teren, nu 
acelaşi lucru se poate spune 
de omologul său de la satelit. 
Antrenorul Adrian Stoicov şi-a 
aşezat jucătorii în sistemul 4-3-
3, însă fotbaliştilor le e greu să 
se obişnuiască. „Jucătorii care 
au venit de la juniori nu au 
fost obişnuiţi cu 4-3-3. Dar, de 
aia suntem aici să facem lucru-
rile să meargă”, explică tehni-
cianul alb-violeţilor mici.

Fotbalul total pe Bega!Librariile Cărtureşti: Expoziţia Peisaj Iernatic, 
Ascunzatori şi Conversion în librăriile Cărtureşti 
din Timişoara. Deschisă până în 27 februarie. 

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

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

Biblioteca Centrală Universitară „Eugen 
Todoran“: Hannah Arendt – Încrederea în om 
– Expoziţie – film – prelegere. Expoziţia poate fi 
vizitată până în 25 februarie 2012.

Libraria Humanitas „Joc Secund“: Peisaje 
timişorene în alb şi negru. Expoziţia lui Carmen 
Mereşeanu poate fi vizitată până în 7 martie.

Mansarda Bastionului Theresia: expoziţie 
interactivă Geniul lui Leonardo da Vinci. Maşinile 
lui da Vinci vor putea fi vizitate până în 25 
februarie 2012.

n Poli Timişoara adoptă încet încet sistemul de joc al Barcelonei!

transformers 3

horoscop
BerBec    
O să aveţi parte 
de o surpriză 
plăcută. Nişte 
bani vin de la o 
rudă! Fonduri-
le sunt mereu 
binevenite, cu 
toate că aveţi 
unde să le 
distribuiţi. Pe 
plan profesional 
munciţi mult, cu 
spor.

taur     
Veţi avea parte 
de o săptămâ-
nă solicitantă! 
Termenele limită 
se adună şi riscă 
să vă dea peste 
cap programul 
obişnuit. O să 
fiţi solicitaţi, dar 
rezultatele vor fi 
pe măsura efor-
tului depus. 

Gemeni     
Banii nu sunt 
punctul forte în 
perioada urmă-
toare, dar nici 
nu vă lipsesc. 
Totuşi, câteva 
cheltuieli veţi 
face pentru că se 
apropie începu-
tul lui Martie şi 
vreţi să-i faceţi 
pe cei din jur să 
simtă asta.
           
rac     
Vă îndrăgostiţi. 
Cunoaşteţi o 
persoană care 
vă impresionea-
ză într-atât încât 
vă gândiţi seri-
os la o relaţie 
cu aceasta, mai 
ales că semna-
lele pe care le 
transmite sunt 
îmbucurătoare. 

leu     
Cariera este, în 
zilele următoare, 
pe primul plan, 
motiv pentru care 
în familie vi se 
reproşează că sun-
teţi neglijent. O 
să aveţi suficient 
timp să recuperaţi 
timpul cu familia, 
după ce terminaţi 
cu ultimele sarcini 
de serviciu.

FecioAră
Calmi şi stăpâni 
pe situaţie. Aşa 
vă văd prietenii şi 
familia, iar dum-
neavoastră aveţi 
grijă să nu-i dez-
amăgiţi. Acţiunile 
la care participaţi 
vă scot în eviden-
ţă capacitatea de 
a ieşi din orice 
situaţie.

BAlANţă   
Munca nu se 
mai termină şi 
nu ştiţi cum să 
o mai scoateţi 
la capăt. Abia 
aşteptaţi câteva 
zile libere, să vă 
odihniţi puţin. 
Termenele limită 
importante vor 
fi duse la bun 
sfârşit, dar aten-
ţie la detalii!
          
scorpion     
O veste bună 
pe care aţi  pr i -
mit- o recent vă 
schimbă starea 
de dispoziţ ie 
pentru per ioa-
da următoare. 
Este posibi l  să 
vă mutaţi  în 
casă nouă. Ar 
f i  extraordi-
nar!

Săgetător     
Muncă multă. Dar 
nici satisfacţiile nu 
întârzie să apară. 
Aveţi drumuri de 
făcut, proiecte de 
organizat şi, după 
ce trageţi linie, 
aflaţi că totul a 
meritat. Primăvara 
vă aduce o veste 
bună, de la o per-
soană la care nici 
nu v-aţi gândit.

capricorn     
Deveniţi tot mai 
responsabil, iar 
acest lucru se ob-
servă în activităţile 
pe care le desfă-
şuraţi. Cei din jur 
vă apreciază şi vă 
susţin şi, cel mai im-
portant, au încrede-
re că efortul depus 
aduce roadele mult 
aşteptate.

VărSător    
Atenţie la pri-
eteni! Riscaţi 
să fiţi atras 
într-o afacere 
care nu poate 
fi decât păgu-
boasă pentru 
dumneavoastră. 
Trebuie să fiţi 
mai rezervaţi cu 
investiţiile până 
la finalul aces-
tui an.

Peşti     
Sfârşitul lui fe-
bruarie vă aduce 
satisfacţii. Veţi 
primi bani. Poate 
de la părinţi, poate 
de la o rudă înde-
părtată, care vă vor 
prinde foarte bine 
pentru planurile 
pe care vi le-aţi fă-
cut pentru această 
primăvară.

a ultimul corupt din românia

Joi, 16 februarie
Cerul va fi parţial înnorat. 
Averse de ninsoare
Minima: -14˚
Maxima: -1˚

Vineri, 17 februarie
Cerul va fi parţial înnorat. 
Averse de ninsoare
Minima: -16˚
Maxima: -4˚

Sâmbătă, 18 februarie
Cer înnorat şi ninsoare. 
Minima: -6˚
Maxima: 2˚

Duminică, 19 februarie
Cer înnorat şi ninsoare. 
Minima: -6˚
Maxima: 4˚

Luni, 20 februarie 
Cer înnorat şi ninsoarea. 
Minima: 1˚
Maxima: 2˚

marţi, 21 februarie
Cerul va fi senin. 
Minima: -2˚
Maxima: 1˚

Miercuri, 22 februarie
Cerul va fi senin.  
Minima:  -6˚
Maxima:  2˚

meteo

Comentează pe 
www.fortaviola.ro

expo

PUBLICITATE

Sergiu Nicolaescu a gândit con-
tinuarea poveştii din Poker încă 
de când a terminat-o de filmat şi, 
împreună cu scenaristul Adrian 
Lustig şi casa de producţie Media-
Pro Pictures, a pregătit noi întâm-
plări pentru protagoniştii săi.
Astfel, mafiotul Titel Pangica 
(Horaţiu Mălăele) a devenit doctor 
în ştiinţe şi a donat bani pentru un 
muzeu memorial închinat vieţii şi 
operei sale: de la vânzător de rame 
în Obor la senator. Custodele mu-
zeului este bunul său prieten Cla-
udiu Viţelaru (Valentin Teodosiu), 
căruia i-a furat locul de senator. 
Partenerul lor de poker - chirurgul 
plastician Horia Vrăbete (Vladimir 
Găitan) - continuă să ajute neves-
tele disperate să-şi ia viaţă în piept 
cu ajutorul silicoanele. Iar iubita 
lor - prin rotaţie - Monica Lăcustă 

(Catalina Grama) a ajuns să aibă 
şi ea o funcţie în guvern. Apare, în 
sfârşit, şi Marcel (Ion Ritiu) pe care 
l-au aşteptat mai rău că pe Godot 
în Poker. Mai bine nu-l aşteptau. 
Marcel - general din serviciile 

secrete - trebuie să rezolve eterna 
şi fascinanta cerinţă a Bruxelles-
ului: să aresteze un corupt. Şi cine e 
mai la îndemână pentru asta decât 
unul dintre prietenii de-o viaţă? 
Care dintre ei?

Este un sistem care 
se joacă si noi vrem 
să ne apropiem de 
fotbalul modern.  
Problema antreno-
rului e să găsească 
soluţiile, dar eu cred 
că le va găsi. 

emeriCh DemBoVSChi
fost antrenor Poli

De ce este  
celebru  
sistemul  
de joc 4-3-3?

Tehnicianul brazilian Ay-
more Moreira l-a utilizat 
la Cupa Mondială din 
1962. Rezultatul: Brazilia 
a câştigat trofeul după 
şase partide în care a 
făcut doar un egal. Feye-
noord câştiga în sezonul 
69-70 Cupa Campionilor 
Europeni (actuala Cham-
pions League). Ba mai 
mult, în turul preliminar, 
olandezii antrenaţi de 
Ernst Happel zdrobeau 
16-2 la general pe Knatt-
spyrnufelag Reykjavikur, 
o mai veche cunoştiinţă 
a celor de la Dinamo Bu-
cureşti. În acelaşi sistem, 
Rosenborg a câştigat 13 
campionate consecutive 
(1992-2004) în Norvegia 
şi s-a calificat de 10 ori 
în grupele Champions 
League. Olanda anilor 
74-78 juca fotbalul total 
cu Johan Cruyff în teren. 
Tot Cruyff a implementat 
acest sistem la Barcelona 
şi trofeele au curs: 4 cam-
pionate şi o Cupa a Cupe-
lor la începutul anilor 90. 
Cel mai cunoscut exem-
plu al eficienţei acestui 
sistem de joc este 
însă Josep Guardiola. 
Tehnicianul Barcelonei a 
schimbat sistemul de joc 
al Barcei în 2008 de când 
a preluat echipa catalană 
din 4-2-3-1 in 4-3-3, iar 
de atunci succesele se 
ţin lanţ de echipa lui 
Lionel Messi: trei titluri 
în Spania: 2009, 2010, şi 
2011, două Champions 
League: 2009 şi 2011 şi 
de două ori câştigătoare 
a Campionatului Mon-
dial al Cluburilor: 2009 
şi 2011, plus alte trofee 
„minore “: o cupă şi 3 
supercupe ale Spaniei, şi 
două ale Europei.

Aşezarea timişorenilor în meciul cu Dinamo Moscova

Aşezarea timişorenilor în meciul cu Lech Poznan

Aşezarea timişorenilor în meciul cu TSKA Moscova

Aşezarea timişorenilor în meciul cu Zestafoni
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O poveste, nimic altceva, pe 
care o spun adeseori şi de 
multă vreme celor cu care 
mă întâlnesc în sălile de 
cursuri… 
La începutul anilor ‘90, un 
paparazzo italian a aflat 
că undeva, la Vatican, se 
construieşte o piscină în aer 
liber. Intuind că piscina ar 
putea fi folosită cândva de 
vreun înalt prelat al bisericii 
catolice, paparazzo a plasat 
în copacii din apropierea 
viitoarei construcţii câteva 
camere minuscule de 
fotografiat, care puteau fi 
utilizate prin telecomandă 
de la distanţă. Şi s-a pus pe 
aşteptat… 
La ceva vreme după ce pisci-
na a fost construită, a căzut 
în plasă “un peşte mare” , 
la care fotograful nici nu se 
gândea. În şlapi de plajă, 
în costum de baie, a ieşit la 
piscină… Papa Ioan Paul al 
Doilea. 
Povestea e faimoasă şi cu 
siguranţă a cunoscut de-a 
lungul anilor şi diverse 
înflorituri. O singură 
certitudine există. Niciodată 
filmuleţul sau pozele cu 
Papa în costum de baie nu 
au fost publicate. Se spune 
că faimosul paparzzo a 
oferit prima data imaginile 
trustului MediaSet şi că 
Berlusconi le-a cumpărat 
imediat, nedifuzându-le însă 
niciodată. 
Un mister a plutit mereu în 
jurul celebrelor fotografii 
şi atât Berlusconi cât şi re-
prezentanţii Mediaset n-au 
confirmat, dar nici nu au in-
firmat vreodată negocierea. 
Cert e că vulpoiul Berlusconi 
s-a folosit de poveste, conve-
nindu-i postura. 
Nimic indecent într-o poză 
în care Papa Ioan Paul al 
Doilea face baie într-o pis-
cină… Poate totuşi ar fi fost 
singura fotografie din isto-
rie cu un sfânt în costum 
de baie… Papa Ioan Paul a 
Doilea a fost sanctificat… 
Poate Berlusconi a cum-
părat atunci fotografiile, 
poate a încercat doar să 
braveze că le-ar avea, 
poate un trust media, străin 
Italiei a pus mâna pe ele, 
nedifuzându-le vreodată. 
Poate chiar Vaticanul le-a 
cumpărat de la insistentul 
paparazzo. Sau poate… 
E doar o poveste care a 
creat un precedent faimos în 
lumea televiziunii, a presei 
în general şi la care adeseori 
se face trimitere ca la un 
precedent… 
Nimic din ce se întâmplă în 
lume nu e nou… Îmi plac 
precedentele, mă sperie 
noul! Sunt un fricos în calea 
noului şi cred că orice drum 
a fost bătătorit cândva… E 
adevărat, călătorii sunt alţii…

Doar o poveste…

Dan  
Negru

oPinie
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Breasla 
jurnaliştilor va 
avea un nou 
consilier local?

După Radu Ţoancă, Miha-
ela Bumbuc  şi Oana Gaita, 
un nou consilier din rândul 
jurnaliştilor şi-ar putea face 
loc în Consiliul Local al Ti-
mişoarei sau în cel Judeţean. 
Este vorba despre Lucian 
Ursuleţu, jurnalist care de 
aproape doi ani conduce bi-
roul de presă al Partidului 
Social Democrat. Se pare că 
fostul corespondent al mai 
multor ziare naţionale ar 
putea ajunge pe listele eli-
gibile la viitoarele alegeri. 
Acest cadou vine în urma 
faptului că o dată cu veni-
rea lui Ursuleţu în această 
funcţie, atacurile din partea 
mass-media la adresa PSD 
au cam încetat, Lucian fiind 
unul dintre cei care are o re-
laţie specială cu foştii colegi 
din breaslă.

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

Recunoscut ca una 
dintre unităţile şcolare 
de prestigiu ale Timişoa-
rei şi ca rampa de lansare 
în viaţa politică a fostului 
director Ovidiu Ganţ, Li-
ceul cu predare în limba 
germană “Nikolaus Le-
nau” ascunde în spatele 
orelor de curs adevărate 
confruntări între profe-
sori şi copiii de vipuri tri-
mişi să înveţe aici. Beiza-
delele din bănci au copiat 
atitudinile sfidătoare de 
la părinţii miliardari şi în-
cearcă, încă de mici, să-şi 
croiască drum în viaţă in-
vocând helicopterul din 
spatele casei sau hotelul 

părintesc unde “pisicile 
aristocrate” crapă de plă-
cere jucându-se cu sfoara 
cu motocei legată de stâl-
pul recepţiei.

Nu o dată, în sălile de 
curs, au fost auzite în-
trebări retorice de genul 

“ştii cine sunt eu!?” sau 
“care e numele dumnea-
voastră, că o să se ocupe 
ai mei să fiţi dată afară 
din învăţământ!?”, in-
terogaţii care, prin ase-
mănarea izbitoare cu 
ameninţările voalate, au 

avut darul de a declanşa 
ilaritate printre elevi şi 
de a afecta grav actul de 
învăţământ. În ultimii 
ani, disputele de acest 
gen s-au soluţionat fie 
prin plecarea profesorilor 
care au îndrăznit să sfide-
ze tupeul copiilor născuţi 
din părinţi “campioni”, 
fie prin avertismentele 
manageriale care dau de 
înţeles că şcolile de elită 
au mare nevoie de “atitu-
dinea” fiscală a comitete-
lor de părinţi...

Profesorii din liceele de elită, „puşi la colţ” de beizadele?

Poli i-a băgat în ceaţă  
pe ruşi! Nu prin rezultate,  
ci prin Levente Balint

Cantonamentul Politeh-
nicii Timişoara a coincis 
cu demisia de la naţio-
nala Angliei a unuia din-
tre cei mai importanţi 
antrenori la ora actuală 
Fabio Capello. Presa 
rusă a speculat că cele-
brul tehnician din Italia a 
ajuns la Poli Timişoara . 
„Pe Don Fabio l-am găsit 

la amical filmând meciul 
dintre Timişoara şi CSKA 
Moscova”, a scris un jur-
nalist din Rusia, în timp 
ce site-ul oficial al fostei 
câştigătoare a Cupei 
UEFA a scris că atunci 
când îl vezi pe Levente 
Balint eşti tentat să spui 
că Timişoara a realizat 
cel mai important trans-

fer din istorie: l-au adus 
pe Don Fabio. Şi pentru 
a încheia în nota italia-
nă, cei care au urmărit 
live meciul dintre Poli 
şi Dinamo Moscova au 
avut ocazia să-i audă pe 
viu pe comentatori spu-
nând aproape la fiecare 
20 de minute cuvântul 
Fabio Capello. La fel ca 

presa din Rusia, şi presa 
din Timişoara aşteaptă 
momentul când Don 
Fabio şi Levente Balint 
vor face echipă la Poli 
Timişoara.

www.opiniatimisoarei.ro
Cel mai tare site de ştiri din timişoara
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Lucian Ursuleţu


