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Cum văd suporterii 
asocierea dintre 
autorităţi şi Poli?

Unii cred că nu se va oficializa, 
unii nu comentează,  
alţii sunt optimişti!!  15

interviu
Voi consolida 
departamentul de 
proiecte europene 
de la universitate!

Interviu cu Marilen Pirtea noul 
rector al Universităţii de Vest  
din Timişoara.  11

actualitate
Autorităţile locale 
vor să preia  
Poli Timişoara!

Marian Iancu ar putea părăsi 
Timişoara după şapte ani  
la cârma clubului.  4

comunitate
Mii de elevi au 
rămas corigenţi  
în judeţul Timiş!
10% din populaţia şcolară 
a Timişului e cu situaţia 
neîncheiată sau corigentă la 
cel puţin o materie.  12

economic
Mediatorii „fură” 
din clientela 
avocaţilor
Medierea ar putea deveni 
procedură obligatorie  
pe anumite litigii.  6
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„Podul” 
un spectacol de Horaţiu mălăele, după paul ioachim.
Teatrul Naţional, luni, 27 februarie, de la ora 19.00

Citeşte ştirile,  
dezbate pe forum,  
află detalii din Culise, 
Câştigă premii
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Masterplanul transformă 
Timişoara într-un sat urban

Viorel  
Screciu

M-am săturat ca Poli 
să fie o minge de 

ping-pong aruncată 
peste fileu. 15

dan  
negru

„Lunchtime atop a 
skyscraper” e una 

dintre cele mai fai-
moase poze. 16

roxAnA deAConeSCu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Timişoara de cinci stele, 
un oraş cu o civilizaţie avan-
sată, dar cu o viziune de 
dezvoltare pentru următoa-
rele două cincinale complet 
eronată. Această perspecti-

vă sumbră este conturată de 
Masterplanul oraşului de pe 
Bega, în viziunea mai mul-
tor actori ai vieţii publice 
locale. 

Primăria Timişoara lu-
crează din greu la noul Plan 
Urbanistic General al oraşu-
lui, pentru care, mai întâi, 

a fost realizat mult disputa-
tul Masterplan, împărţit pe 
două strategii de dezvolta-
re, mai mult asemănătoare 
decât diferite, după cum 
spune un fost arhitect-şef al 
oraşului. Acest proiect pen-
tru care s-au cheltuit aproa-
pe 100.000 de euro ar putea 

transforma capitala Banatu-
lui, oraşul din care a pornit 
Revoluţia din 1989, într-un 
sat urban, cu cale ferată la o 
distanţă de zeci de kilome-
tri, cu realizări anacronice, 
depăşite de timp, şi prea pu-
ţin europene. Înaintea unei 
dezbateri publice în care 

să se pună pe tapet această 
perspectivă aproape sum-
bră, vă prezentăm, pe scurt, 
în paginile 2-3, “amintirile 
despre viitor” ale munici-
palităţii pentru Timişoara, 
dar şi adevăratul brand al 
oraşului!

pag 2-3
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1. Timişoara este un oraş 
dominant în regiune, cu un 
mix de funcţiuni concentra-
te în intravilanul municipiu-
lui inteligent conectate: rea-
lizarea printr-un proces de 
reabilitare a cartierelor isto-
rice, reabilitarea coridorului 
de transport CF, rezolvarea 
problemelor structurale ale 
reţelei stradale.

2. Timişoara un oraş dez-
voltat spre suburbii, un oraş 
care îşi pierde personalitatea 
structurală şi funcţională, 
fiind afectată de factori vii-
tori de dezvoltare regionali: 
o parte din investiţii se mută 
în comune în lipsa posibilită-
ţii de valorificare a rezervei 
de teren afectat de trans-
portul CF, prin dispersarea 
investiţiilor în intravilan se 

prefigurează o creştere a 
traficului de tranzit, a costu-
rilor de operare a sistemului 
transport public privat.

Scenariile de dezvoltare  
ale Timişoarei

PUBLICITATE

Planurile Primăriei de d  ezvoltare a oraşului, 
bazate pe o viziune mai    mult veche decât nouă

care să cumpere terenuri, să 
exproprieze în interes public? 
Este din nou o întrebare fun-
damentală care nu este adre-
sată. Până nu se răspunde la 
aceste chestiuni, restul sunt 
vorbe înşirate pe hârtie. Pe 
fiecare domenii există semne 
de întrebare care trebuie cla-
rificate. Ar fi trebuit să fie câte 
o dezbatere publică pe fiecare 
domeniu. Eu, ca preşedinte al 
Comisiei de urbanism m-aş 
fi aşteptat să fiu implicat”, a 
mai completat Ciprian Jichici.

Întrebat de ce PNL nu sus-
ţine acest proiect al munici-
palităţii, în condiţiile în care 
are o înţelegere, o alianţă, 
cu PNŢCD-ul condus de pri-
marul Gheorghe Ciuhandu, 
Ciprian Jichici a lăsat să se 
înţeleagă că pe proiecte punc-
tuale PNL nu poate fi de acord 
cu unele decizii.

”Dacă PNŢCD a înţeles 
să nu consulte PNL, atunci, 
probabil, pe acest subiect 
punctual, acea înţelegere nu 
se aplică. PNŢCD mă pune în 
faţa faptului împlinit şi spune 
îl votezi sau nu şi mă averti-
zează că dacă nu votez va fi 
dezastru pentru oraş”, a mai 
declarat Jichici.

De cealaltă parte, social-de-
mocraţii nu văd nicio proble-
mă în a vota Masterplanul de 
dezvoltare a oraşului, chiar 
dacă, tot ei spun că Nicolae 

Robu (PNL) şi-a pus semnă-
tura pe acest Masterplan, iar 
acum, acelaşi Nicolae Robu 
este împotriva lui.

”Masterplanul a fost făcut 
de două firme străine la care 
a participat şi un institut ro-
mânesc, este vorba de Institu-
tul Politehnic din Timişoara 
şi poartă semnătura lui Nico-
lae Robu pe el. În prima fază, 
Nicolae Robu s-a lăudat cu 
întreprinderea lui, dar între 
timp a uitat că este co-autor. 
Lucrurile sunt serioase până 
la urmă. De ce să nu îl votăm? 
E un lucru bun că se încearcă 
să se facă ceva în Timişoara. 
Într-adevăr, Masterplanul 
este făcut după studii şi pro-
iecte pe care firmele despre 
care vorbeam nu le-au pre-
zentat. Problema e că trebuia 
să şi participi la aceste întru-
niri”, a declarat Traian Stoia, 
consilier local al PSD Timiş.

Grupul de consilieri locali 
ai PDL nu sunt încă decişi 
dacă vor vota sau nu Master-
planul de dezvoltare a oraşu-
lui.

”Nu ne-am decis dacă 
vom vota sau nu. Sunt unele 
lucruri bune care se regle-
mentează, dar sunt şi altele 
la care mai trebuie să lucreze 
specialiştii, dar cred că lucru-
rile acestea vin târziu şi mi-e 
teamă că nu corespund cu ce 
va însemna realitatea urmă-

toare. Nu cred că mai cores-
punde unei realităţi nici pre-
zente, nici viitoare”, este de 
părere Ovidiu Ciuhandu, con-
silier local al PDL Timişoara.

gheorghe Ciuhandu: 
„masterplanul este 
structurat foarte bine“

Primarul Timişoarei, 
Gheorghe Ciuhandu, a răs-
puns imediat la acuzele con-
silierilor locali, motivând că 
declaraţiile făcute de liberali 
sunt, în fond, unele politice 
şi fără discernământ.

”Sunt declaraţii politice 
care au fost făcute fără ni-
ciun fel de discernământ, 
cum că nu este niciun fel 
de viziune a Timişoarei, că 
masterplanul este făcut la 
voia întâmplării, ceea ce 
este neadevărat. Masterpla-
nul este structurat foarte 
bine, pe diverse capitole de 
interes care vizează viaţa 
economică, vizează aspecte 
de ecologie, vizează habitat, 
vizează toate aceste aspecte 
cu care noi ne confruntăm, 
ca cetăţeni, ca oameni, ca 
autorităţi”, a precizat prima-
rul Ciuhandu. 

În opinia sa, viziunea 
prezentată în Masterplan 
este una clară şi naturală 
pentru Timişoara. ”Noi, în 
realizarea masterplanului, 
am pornit de la Planul Ur-

banistic General valabil în 
momentul de faţă, la care 
am adăugat diverse mate-
riale, cum ar fi Timişoara 
2030 – o viziune asupra 
dezvoltării Timişoarei pe 
care am făcut-o cu un insti-
tut din Germania, Timişoa-
ra 2020 – un material făcut 
cu Politehnica din Milano, 
care vizează aspecte de dez-
voltare urbanistică. S-a fă-
cut un studiu de trafic ma-
nagement, care este acum 
pe finalizare cu fonduri 
europene. În el se vor inte-
gra şi obiectivele din Planul 
Integrat de Dezvoltare Ur-
bană care l-am predat în to-
talitate. Am predat chiar cu 
20% mai multe proiecte de-
cât aveam prevăzute. Toate 
aceste chestiuni se regăsesc 
în acest masterplan şi, im-
plicit, se vor regăsi în PUG. 
Există o continuitate faţă de 
ce a fost, dar există şi o vi-
ziune”, a mai spus primarul 
Timişoarei.

Masterplanul prezentat 
de municipalitate va intra 
în curând în dezbatere pu-
blică şi se va converti în 
plan urbanistic în aproxi-
mativ trei luni. Odată apro-
bat, PUG-ul va avea o valabi-
litate de zece ani.

roxAnA deAConeSCu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro
liliAnA iedu
liliana.iedu@opiniatimisoarei.ro
gheorghe ilAş
gheorghe.ilas@opiniatimisoarei.ro

Conceptul general de dez-
voltare urbană a Timişoarei 
ne prezintă o viziune extrasă 
din proiecte încremenite în 
trecut şi care nu prea ţin de 
autorităţile locale. Planul Ur-
banistic General al oraşului 
ne costă 2 milioane de lei din 
bugetul local şi trebuie rezul-
tat dintr-un Masterplan pe 
măsură. Realizat de specialişti 
ai Primăriei Timişoara şi de 
mai multe firme de arhitec-
tură, Masterplanul se împar-
te în mai multe ”capitole de 
interes”, aşa cum le numeşte 
chiar primarul Gheorghe Ciu-
handu. 

Reprezentanţii Primăriei 
Timişoara recunosc că Ti-
mişoarei îi lipsesc strategii 
de marketing urban care să 
încurajeze noi iniţiative şi să 
contribuie la coordonarea ac-
tivităţilor sectorului public, 
celui academic şi privat. Pro-
iectul prezentat cu mândrie 
de municipalitate prevede 
proiecte măreţe pentru Timi-
şoara, printre care se numără 
scoaterea căii ferate din oraş, 
realizarea de incubatoare 
de afaceri, amenajarea unei 
zone pentru meşteşugari, re-
novarea malurilor Begăi, rea-
bilitarea domeniului public şi 
a clădirilor istorice, construi-
rea de spaţii multifuncţionale 
în cartiere, delimitarea su-
prafeţelor de dezvoltare imo-
biliară sau punerea la punct 
a unui trafic nemotorizat cu 
trasee velo şi pietonale.

Masterplanul însă, în vizi-
unea lui Radu Radoslav, fost 
arhitect şef al oraşului, nu 
prea respectă strategiile naţi-
onale şi internaţionale. 

”În material se spun două 
lucruri: că ei n-au avut date 
economice şi că nu au pri-
mit date despre patrimoniu 
pentru realizarea Masterpla-
nului. Sunt prezentate două 

scenarii a căror diferenţă este 
foarte mică şi care nu depind 
de oraşul Timişoara, de exem-
plu dacă se scoate calea ferată 
afară din oraş sau nu se scoa-
te. Din punctul meu de vede-
re, scenariul ar trebui să fie 
optimist, mediu şi pesimist”, 
ne-a declarat Radu Radoslav. 

Fostul arhitect şef al Timi-
şoarei este de părere că Mas-
terplanul realizat de Primărie 
este eronat. 

”Masterplanul ar trebui să 
prezinte o strategie, dacă Pri-
măria are proprietăţi, ce con-
struieşte, unde pune, dacă se 
materializează fizic, cu cât se 
materializează fizic. De exem-
plu: se fac nişte păduri. Unde 
se fac? Pe terenul Primăriei 
ori pe terenuri private? Cu 
acest Masterplan se anga-
jează strategic bugetul. Sunt 
erori mai multe aici, cum ar 
fi o pădure în partea de nord 
a oraşului. Acolo este deja avi-
zat un PUZ al Consiliului Ju-
deţean pentru o construcţie. 
Ei (n.r. Primăria Timişoara) au 
pus acolo pădure, în Master-
plan...”, mai spune Radoslav. 

Un lucru extrem de grav 
în realizarea acestui Con-
cept general de dezvoltare 
urbană îl reprezintă şi lipsa 
responsabilităţii. Nu există 
date concrete, ci doar planuri 
superficiale, aruncate într-o 
doară pe hârtie, într-un lim-
baj complicat şi prea tehnic. 
”Masterplanul acesta nu res-
pectă strategia europeană în 
câteva lucruri. Un exemplu 
este cu calea ferată. Nu po-
meneşte deloc de transportul 
rapid, de mare viteză, despre 
care se discută acum la Stras-
bourg. Dacă Timişoara nu 
prinde treaba asta, atunci Ti-
mişoara o să fie un sat... Dacă 
nu trece trenul european pe 
aici care are staţii din 3 în 500 
de kilometri, atunci suntem 
degeaba”, consideră Rados-
lav. Concluzionând, în opinia 
fostului arhitect şef al oraşu-
lui, realizarea Masterplanului 
a fost o idee bună, pentru că 
a început mai multe discuţii 
şi toţi actorii implicaţi îşi pot 

spune punctul de vedere. 

Consilierii locali, mai mult 
contra decât pro

Consilierii locali sunt însă 
cei care trebuie să voteze 
Masterplanul care stă la baza 
PUG-ului. În timp ce unii sunt 
întru totul de acord cu proiec-
tul propus de municipalitate, 
alţii încă se mai gândesc dacă 
să îl voteze sau nu. Mai există 
o a treia categorie, cea a celor 
care nici în ruptul capului nu 
vor vota această strategie de 
dezvoltare a Timişoarei. Este 
cazul grupului PNL din Con-
siliul Local Timişoara, care va 
elabora în curând un punct 
de vedere împotriva acestui 

Masterplan.
”În momentul de faţă, din 

nefericire Timişoara nu e un 
brand, are toate premisele să 
fie, dar nu este din mai multe 
motive. Principala problemă 
pe care o am cu acest Master-
plan e că în loc să construias-
că o misiune, unde trebuie să 
fie Timişoara peste 10 ani, el 
preia nişte idei şi interpolea-
ză nişte lucruri şi stabileşte 
nişte lucruri, nişte programe. 
Ar trebui să fie invers, printr-
o dezbatere publică să rezulte 
nişte direcţii strategice pen-
tru Timişoara, să fie preluate 
în Masterplan. Practic, noi, 
acum, punem carul înaintea 
boilor”, este de părere con-

silierul local liberal Ciprian 
Jichici, unul dintre cei mai 
vocali aleşi.

”Nu este normal ca strate-
gia pe spaţii verzi să rezulte 
din nişte date ale domnului 
Vasile Ciupa, iar aceasta e 
problema macro. O a doua 
problemă e că există un risc 
foarte mare: inventarul do-
meniului public şi privat al 
municipiului. Nu putem să 
gândim politic, să gândim 
strategii până nu ştim pe tere-
nurile cui gândim. Este vorba 
şi de un principiu, cum dorim 
să acţioneze municipalitatea 
în următorii 10 ani? Să fie un 
jucător stafid, care să nu facă 
nimic sau să fie unul activ 

extras din masterplanul pe baza căruia se realizează planul urbanistic general al timişoarei 2012

n Masterplanul Timişoarei prezintă două scenarii pompoase şi cu mult prea puţine diferenţe

C omentează pe 
opiniatimisoarei.ro

marian lyure 
24 de ani
Nu mai reprezintă abso-
lut nimic Timişoara. De 
fapt, ce vorbim noi de 
Timişoara când nu mai 
reprezintă nimic ţara 
asta. Nici nu va repre-
zenta vreodată până nu 
se va încheia cu mafia 
care este în politică.

Mihaela Minciună 
17 ani
Opinia mea este că în 
comparţie cu Occiden-
tul noi nu reprezentăm 
nimic. Acolo sunt alte 
legi, e un alt trai, e cu 
totul altceva peste tot. 
Nu va mai reprezenta 
absolut nimic din punc-
tele mele de vedere.

Raluca Haş
16 ani
O dată a fost ceva Timi-
şoara. Dar astăzi, haideţi 
să fim serioşi. Va mai 
reprezenta ceva în ţară 
şi în lume doar atunci 
când se va încheia cu 
hoţia, cu minciuna, cu 
şmecheriile. Până atunci 
nu văd un viitor.

Maria Guliţă
68 de ani
Da, cu siguranţă este şi 
va mai fi de acum îna-
inte mulţi ani. Este un 
oraş foarte frumos, cu 
multe universităţi, cu o 
catedrală foarte fru-
moasă, multe biserici 
pline, cu oameni citiţi, 
cumsecade.

oPiniA CeTăţeAnului

„juridic,  
Timişoara 
nu este un 
brand!”

Intenţia edililor locali, 
a tuturor celor care au 
contribuit cu idei la rea-
lizarea Masterplanului 
Timişoarei, de a trans-
forma capitala Banatului 
într-un brand turistic şi 
economic a stârnit o se-
rie de discuţii în branşa 
specialiştilor profilaţi pe 
protejarea invenţiilor şi a 
mărcilor. 
„Din punct de vedere 
citadin, se poate spune, 
indubitabil, că Timi-
şoara este un brand, în 
condiţiile în care toată 
ţara recunoaşte ca reper 
al vestului oraşul nostru, 
nu Aradul sau Reşiţa. 
Însă, din punct de vedere 
juridic, atâta timp cât nu 
eşti înregistrat la OSIM, 
nu poţi invoca acest 
termen. Brandul este o 
marcă înregistrată foarte 
cunoscută, în care s-a 
investit mult pentru a 
ajunge la un nivel ridicat 
de recunoaştere publică. 
Mai mult, în momentul 
în care înregistrezi o 
denumire, trebuie să o 
înregistrezi pe anumite 
domenii de activitate, 
care sunt cuprinse într-o 
clasificare folosită la ni-
vel internaţional. În acest 
caz, se poate spune, de 
exemplu, că Timişoara 
este un brand de apă, 
de ciorapi, de servicii 
turistice etc, dar nu un 
brand în totalitate sa”, 
ne-a explicat Codruţa 
Popescu, specialist în 
protejarea invenţiilor şi 
mărcilor, care a făcut şi 
distincţia între percep-
ţia cetăţenească şi cea 
juridică a termenului de 
brand. 
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Primăvara aduce veşti 
bune pentru timişoreni. 
Lucrările de modernizare 
la Parcul Rozelor sunt fina-
lizate în proporţie de 80%, 
susţin reprezentanţii Pri-
măriei Timişoara. Mai tre-
buie placate aleile cu piatră 
şi pavele, de asemenea mai 
sunt de finisat grupurile sa-
nitare şi mai trebuie mon-
tate furtunele de picurare 
la sistemul de irigare. În 
plus, muncitorii mai au de 
montat şi gazonul.

Angajaţii Horticultura 
au plantat deja miile de 
trandafiri, pe care au reu-
şit să-i protejeze împotriva 
temperaturilor scăzute din 
ultima perioadă. Din cauza 
vremii destul de friguroase 
şi a zăpezii care a căzut pes-
te Timişoara, lucrătorii au 
fost nevoiţi însă să sisteze 
lucrările.

Lucrările la Parcul Ro-
zelor au început în luna 

octombrie a anului trecut, 
pe bani europeni. Valoarea 
totală a modernizării unuia 
dintre cele mai vechi par-
curi din Timişoara ajunge 

la 5,6 milioane de lei. Puţin 
peste 1 milion de lei din 
aceşti bani vin din bugetul 
local, în timp ce de lucrări 
se ocupă firmele Horticul-

tura, Drufec şi Cons Electri-
ficare Instal.

Potrivit proiectului de 
amenajare, aleile vor fi re-
făcute din piatră naturală, 

dar şi cu pavele de beton pe 
unele porţiuni.

În total, vor fi montate 
un număr de 77 de bănci, 
35 de coşuri de gunoi şi 12 

vaze de ceramică. În plus, 
reprezentanţii Primăriei 
Timişoara vor să pună şi 
stâlpi fotovoltaici. În noua 
înfăţişare a parcului se vor 
regăsi şi nu mai puţin de 
20 de plante exotice la ghi-
veci, care pe timp de iarnă 
vor fi adăpostite în sere 
climatizate. Acestea vor da 
zonei Rozelor un aer medi-
teranean. Pentru o estetică 
mai plăcută, se vor amplasa 
şi elemente decorative tip 
statui, amfore, vaze, astfel 
încât acestea să se încadre-
ze în stilul parcului.

Parcul Rozelor ar urma 
să se deschidă în luna iunie 
a acestui an, potrivit repre-
zentanţilor Primăriei Timi-
şoara. Deschiderea parcului 
a fost amânată câteva luni, 
din cauza temperaturilor 
scăzute din această iarnă. 
Iniţial reprezentanţii primă-
riei au anunţat că parcul va 
fi redeschis în primăvară.

anChetăaCtualitate

CAiuS SerACin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

După săptămâni şi săptă-
mâni de incertitudini, auto-
rităţile locale au ajuns la un 
consens în ceea ce priveşte 
preluarea clubului Poli Timi-
şoara. Miercuri dimineaţa, 
liderii partidelor politice din 
Timiş au avut o ultimă întâl-
nire la Consiliul Judeţean şi 
s-au pus de acord ca în cazul 
în care vor prelua echipa 
alb-violetă o vor face în pro-
porţie de 100% şi nu de 51% 
cum era iniţial. 

Constantin Ostaficiuc, 
Nicolae Robu, Titu Bojin şi 
Adrian Orza au înţeles că 
doar preluând în totalitate 
acţiunile de la Marian Iancu 
vor putea face din Poli o for-
ţă în România. „A fost o de-
cizie unanimă, pentru a nu 
mai exista discuţii. Următo-
rul pas va fi să verificăm la 
nivel naţional modalitatea 
de preluare a clubului şi să 
vedem exact modul de licen-
ţiere pentru a nu mai avea 
probleme în viitor“, a decla-
rat preşedintele Consiliului 
Judeţean Timiş, Consantin 
Ostaficiuc. 

Şi ceilalţi politicieni au de-
clarat că această decizie era 
necesară, atât pentru viitorul 
clubului, cât şi pentru auto-
rităţi şi pentru brandul creat 

în jurul acestei formaţii. Ex-
trem de euforic după întâl-
nirea de dimineaţă, Titu Bo-
jin, preşedintele PSD Timiş, 
spune că dacă se va realiza, 
performanţele echipei vor fi 
mult peste cele actuale. „Noi 
trebuie să ne asumăm dacă 
vrem să mergem în finala 
Ligii Campionilor, sau dacă 
vrem să jucăm finala ligii ju-
deţene cu Aradul sau Hune-
doara”, spune Titu Bojin.  

Următorul pas pe care au-
torităţile îl vor face va fi să 

introducă în şedinţele Con-
siliului Local şi cel Judeţean 
modalităţile de asociere, iar 
consilierii să aprobe sau să 
respingă respectivele propu-
neri. „Acum există o propu-
nere, nu s-au avansat calen-
dare. Trebuie să pornească 
pe drumul acesta. Era nor-
mal să se ţină cont de audit, 
chiar dacă sunt unii care nu 
au încredere în el. Eu nu 
fac parte dintre ei, eu chiar 
cred în acel audit, n-am ni-
ciun element să nu cred în 

el. Săptămâna viitoare vom 
mai primi nişte informaţii 
legate de anumite proceduri 
şi atunci se va decide cum şi 
ce va fi“, a declarat şi vice-
primarul Adrian Orza. Până 
atunci, politicienii trebuie 
să-l convingă pe Iancu să 
dea acţiunile. Pe bani, pe 
gratis, nu contează. „Acest 
lucru presupune aprobarea 
deciziei unanime a liderilor 
de către CJT, CLT şi Senatul 
UPT şi disponibilitatea de a 
vinde a lui Marian Iancu“, 

explică şi preşedintele PNL 
Timiş, Nicolae Robu.   

În sfârşit au înţeles ce 
potenţial are acest club! 

La aflarea veştii că au-
torităţile locale vor să se 
implice în totalitate la clu-
bul Poli Timişoara, Marian 
Iancu a declarat că în sfârşit 
autorităţile au înţeles ce re-
prezintă acest club. „Sincer, 
îi felicit. În sfârşit au înţeles 
ce potenţial are acest club la 
care noi muncim de şapte 

ani. Primul pas pe care tre-
buie să-l facă este dosarul de 
licenţiere care nu costă foar-
te mult“, a declarat patronul 
Politehnicii. Acesta nu a 
vrut să comenteze o even-
tuală plecare din clubul alb-
violet. „Nu pot să comentez 
asupra unor ştiri, speculaţii. 
Să văd ceva oficial şi atunci 
vom putea comenta“, a con-
chis Iancu.

Autorităţile locale vor să preia 100% 
din acţiunile Politehnicii Timişoara!
n liderii partidelor politice au înţeles că doar dacă au controlul absolut vor putea face din Poli o forţă
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Parcul Rozelor este finalizat în proporţie de 80%

PUBLICITATE

Regele “grânelor” din vestul ţării 
riscă ani grei de închisoare pentru 
datorii de peste 1,5 milioane de euro

gheorghe ilAş
georghe.ilas@opiniatimisoarei.ro

Unul dintre cei mai grei 
afacerişti de pe piaţa cere-
alelor din vestul ţării a fost 
scos din „joc” în 2010, prin-
tr-o arestare subită propusă 
instanţei de judecată de că-
tre procurorii DNA, la aproa-
pe doi ani după demararea 
cercetărilor în dosar. Cristi-
nel Uscatu a fost ridicat de 
acasă şi ţinut în arest pre-
ventiv timp de 18 luni, sub 
pretextul că ar fi un real pe-
ricol public pentru familia 
sa, deşi în perioada anchetei 
s-a prezentat la fiecare che-
mare a procurorilor antico-
rupţie. Nu cu mult timp îna-
inte, patronul firmei „Agro 
Romar” SRL Arad, Valerică 
Ghinea, afacerist cu rude în 
SRI Bucureşti, l-a avertizat 
că, dacă nu-i achită datoria 
de 1,5 miliarde de lei vechi, 
restanţă în urma unor tran-
zacţii cu cereale, va face to-
tul pentru a fi arestat. „M-au 
arestat şi timp de patru luni 
nu am fost chemat niciodată 
la procuror. Am stat degea-
ba în arest, doar pentru că 
aşa a vrut cineva. N-am înţe-
les niciodată de ce a trebuit 
să stau după gratii în toată 
perioada asta, câtă vreme, 
înainte, m-am prezentat de 
fiecare dată când am fost 
chemat la Poliţiei sau Par-
chet”, spune Cristinel Usca-
tu. Ancheta coordonată de 
procurorul Ciprian Doro-
banţu, de la DNA Timişoara, 
a dus la identificarea a 28 de 
societăţi comerciale care ar 
fi fost „ţepuite” cu diferite 
sume de bani, încadrarea 
inculpatului la infracţiunea 
de înşelăciune şi calcula-
rea unui prejudiciu total de 
peste 2 milioane de lei şi un 
milion de euro. Dosarul este 

pe rol la Tribunalul Timiş, 
ultimul termen de judecată 
derulându-se în urmă cu trei 
zile. 

fostul senator  
Viorel matei, „ţepuit”  
cu 80.000 de lei

Printre persoanele care 
au depus plângeri împotri-
va negustorului de cereale, 
care în patru ani de activi-
tate a tranzacţionat peste 
25.000 de tone de cereale, în 
valoare de circa 10 milioane 
de euro, se află şi fostul sena-
tor PSD, Viorel Matei, care a 
reclamat o datorie neplătită 
de aproape 800 de milioane 
de lei vechi, reprezentând 
160 de tone de porumb. „Cu 
ocazia audierii sale, marto-
rul Matei Viorel a declarat 
că după 3-4 zile de la livra-
rea porumbului s-a întâlnit 
cu un prieten pe nume Bu-
suioc, din Comloşul Mare, 
care i-a spus că a fost înşelat 
de Uscatu Cristinel, pe care 
l-a numit ţepar şi că o să 
vadă banii când o să-şi vadă 
ceafa, ceea ce, de altfel, s-a 
şi întâmplat, deoarece incul-
patul nu a plătit nici un ban 
din această sumă datorată”, 
precizează procurorul, cu 
oarecare umor justiţiar, în 
rechizitoriul depus pe rolul 
instanţei de judecată. Prin-
tre cele 28 de societăţi co-
merciale care au reclamat 
că nu şi-au primit banii pe 
mărfurile livrate lui Cristi-
nel Uscatu se află şi patru 
firme din Ungaria, una din-
tre acestea, „Tiszavideki Ta-
kar” KFT, de lângă Szeged, 
invocând un prejudicu de 
nu mai puţin de 650.000 de 
euro. La asemenea sumă, 
au apărut persoane cu gre-
utate din România, care au 
încercat să facă presiuni 
pentru ca suma să fie plă-

tită cât mai repede. „La un 
moment dat am fost sunat 
de amiralul Cico Dumitres-
cu, care m-a somat să plă-
tesc marfa la unguri. În caz 
contrar, m-a ameninţat că 
vorbeşte cu şeful de atunci 
al IPJ Timiş, comisarul Ioan 
Dascălu, ca să aibă grijă de 
mine”, a declarat inculpatul 
în faţa instanţei de judecată, 
pentru a contura interesele 
care gravitau în jurul aface-
rilor sale. În tentativa de a-l 
trimite cât mai repede în ju-
decată pe „regele” grânelor 
din vestul ţării, procurorul 
Ciprian Dorobanţu a căzut 
în capcana artificiilor de 
calcul, cum ar fi invocarea 
unor facturi, a căror valoare 
însumată nu este egală cu 
suma din contract sau evi-
denţierea de plăţi derulate 
înainte încheierii contracte-
lor. „La datele de 21.01.2008, 
28.01.2008, 04.02.2008 şi 

11.02.2008, prin patru or-
dine de plată, SC „Boromir 
Ind.” SRL – Sucursala Deva, 
a virat în contul SC „Vend 
Ro” SRL, cu titlul de avans 
marfă, sumele de 250.000 
lei, 50.000 lei, 121.373,20 lei 
şi 154.100 lei, reprezentând 
contravaloarea a 550.000 kg 
de grâu pentru panificaţie 
pe care inculpatul Uscatu 
Cristinel s-a obligat să îl li-
vreze pe baza contractului 
nr. 10/23.10.2008, preţul 
fiind de 0,875 lei kg/fără 
TVA, cantitate pentru care 
a fost emisă factura fiscală 
nr. 151/23.10.2008, în valoa-
re de 281.960,09 lei”, spune 
procurorul de caz, omiţând 
faptul că suma celor patru 
facturi adunate nu cores-
punde cu suma din factura 
fiscală totală. Paradoxal, 
deşi anchetatorii au identi-
ficat 28 de societăţi prejudi-
ciate şi au stabilit şi sumele 

de plată restante, păgubiţii 
nu-şi trimit reprezentanţi în 
intanţă, cum s-a întmplat şi 
la ultimul termen. Motivul? 
Majoritatea nu se consideră 
înşelaţi, ci doar cu datorii 
neplătite. “Nu cred că in-
culpatul avea intenţia de a 
mă înşela, ci cred că a intrat 
într-un cerc vicios al datori-
ilor, nemaiputând scăpa de 
acestea”, a declarat marto-
rul Vogel Heinz, în şedinţa 
publică din 9.12.2010. “SC 
Andredan a solicitat incul-
patului Uscatu să-i plăteas-
că în avans 20.000 de lei, 
aceştia fiind viraţi în contul 
societăţii, banii fiind primiţi 
din partea SC Vend Ro. Nu 
a existat în acel moment 
încheiat vreun contract, ci 
banii au fost viraţi pur şi 
simplu în contul unei po-
sibile viitoare colaborări”, 
a menţionat în instanţă şi 
martorul Gheorghe Bondar, 

la termenul din 09.12.2010. 

“nu am înşelat  
pe nimeni, ci doar  
am rămas dator!”

În tentativa de a-şi sus-
ţine nevinovăţia, Cristinel 
Uscatu spune că nici o clipă 
nu a avut intenţia de a-şi în-
şela partenerii de afaceri, ci, 
pur şi simplu, a intrat într-
un cerc al datoriilor din care 
nu a mai reuşit să iasă. “De-
a lungul anilor în care am 
făcut afaceri cu cereale am 
lucrat cu peste 400 de firme, 
inclusiv cu Smithfield, Bo-
romir, Vel Pitar sau Rezerva 
de stat. Niciodată nu m-am 
gândit să-mi înşel partenerii 
de afaceri, ci plăteam mar-
fa din încasări. Prăbuşirea 
afacerii a început în 2005, 
când am fost ţepuit cu 4 mi-
liarde de lei vechi de către 
o firmă din Turnu Severin. 
De atunci am tot încercat 
să recuperez, să compensez 
cumva pierderea, dar mai 
tare m-am adâncit. Un om 
de afaceri care are 28 de an-
gajaţi şi a investit în utilaje 
câteva miliarde de lei vechi, 
nu se poate spune că s-a gân-
dit la înşelăciuni. Recunosc, 
sunt vinovat, am rămas cu 
datorii parţiale la 28 de fir-
me, dar nu pe baza unor 
înşelăciuni, ci pe baza unor 
datorii comerciale. Când dai 
faliment cum e? Patriciu 
are, acum, datorii de 700 de 
milioane de lei la partene-
rii de afaceri. De ce nu este 
arestat, cum am fost arestat 
şi eu?”, se întreabă Cristinel 
Uscatu, care, dacă rămâne 
cu acuzaţia de înşelăciune 
cu consecinţe deosebit de 
grave, riscă peste 10 ani de 
închisoare.

n Pedeapsa pentru infracţiunea de care este acuzat este de 10 ani de închisoare
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În Parcul Rozelor mai e de lucru la gazon şi la alei care vor fi pietruite şi pavate

Cristinel Uscatu a fost arestat în anul 2010

A fost o decizie 
unanimă, pentru a nu 
mai există discuţii. 
Următorul pas va fi să 
verificăm la nivel na-
ţional modalitatea de 
preluare a clubului. 

ConSTAnTin oSTAFiCiuC 
preşedinte CjT

Sută la sută o să fie 
când se votează. 
Acum există o propu-
nere, nu s-au avansat 
calendare. Trebuie să 
pornească pe drumul 
acesta. 

AdriAn orzA
viceprimarul Timişoarei

Acest lucru presupu-
ne aprobarea deciziei 
unanime a liderilor 
de către CJT, CLT şi 
Senatul UPT şi dispo-
nibilitatea de a vinde 
a lui Marian Iancu. 

niColAe robu 
preşedinte PNl Timiş

Îi felicit. În sfârsit au 
înţeles ce potenţial 
are acest club la care 
noi muncim de 7 ani. 
Primul pas pe care 
trebuie să-l facă este 
dosarul de licenţiere. 

MAriAn iAnCu 
preşedinte Poli Timişoara

Noi trebuie să ne 
asumăm dacă vrem 
să mergem în finala 
Ligii Campionilor, sau 
să jucăm finala ligii 
judeţene cu Aradul 
sau Hunedoara. 

TiTu bojin 
preşedinte PSD Timiş
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Mâncarea organică sau 
mâncarea bio ne poate face 
mai sănătoşi şi mai frumoşi, 
spun specialiştii în nutriţie. 
O masă pe zi ne-ar putea da 
energia necesară pentru 24 
de ore. Nu este bine să mân-
căm însă când suntem stre-
saţi sau neliniştiţi, pentru că 
atunci stomacul nostru nu ar 
digera cum trebuie mânca-
rea. Dar ce înseamnă, de fapt, 
conceptul de mâncare bio?

Alimentele bio – termen 
sinonim cu ”organic” sau 
”ecologic” – fac parte din 
obiceiurile de consum a 
mai bine de jumătate dintre 
orăşenii din România, au re-
levat ultimele studii făcute. 
Cu toţii credem că ”bio” în-
seamnă ”mai sănătos”, ”mai 
gustos”, ”de o calitate mai 
bună” sau ”natural”. Aşa şi 
este, spun cu încredere spe-

cialiştii. 
Biologul Dana Baciu con-

sumă numai mâncare bio de 
18 ani. De altfel, în urmă cu 
un an de zile, şi-a deschis şi 
un restaurant pe acest con-
cept în Timişoara. Zeci de 
timişoreni calcă zilnic pra-
gul acestuia, unde aleg să 
mănânce fie salate bio, fie 
să bea sucuri naturale de 
fructe sau să consume un fel 
de mâncare mai consistent.

”Este important ca ali-
mentele să fie compatibile, 
deci să nu consumăm ali-
mente care să fie incompa-
tibile între ele. Degeaba con-
sumăm alimente bio dacă 
amestecăm carne, cu cartofi, 
cu pâine. Sunt complet in-
compatibile, dar lumea aşa 
obişnuieşte să mănânce. Car-
nea se mănâncă numai cu 
legume sau cu salate. Altfel, 
creează aciditate. Niciodată 
nu se mănâncă o mâncare 
crudă după o mâncare găti-

tă. E foarte nociv să mâncăm 
după felul doi salată. Aceasta 
se mănâncă ca prim fel. Dacă 
mâncăm fructe, trebuie să le 
consumăm prima dată, iar 
după aceea să consumăm o 
mâncare gătită. Fructele şi 
legumele luate în stare crudă 
fermentează după o mânca-
re gătită. Ei îi trebuie până 
la opt ore dacă are carne să 
se digere, pe când fructele 
se digeră în jumătate de oră. 
Altfel, le obligăm şi pe ele să 
stea atâta timp şi atunci pro-
duc fermentaţii”, ne-a decla-
rat Dana Baciu. 

Specialiştii în nutriţie 
mai spun că nu este deloc 
sănătos să mâncăm atunci 
când suntem stresaţi, agi-
taţi, nervoşi sau supăraţi, 
deoarece organismul nu 
percepe tocmai bine felul de 
mâncare pe care alegem să 
îl consumăm. Aşadar, masa 
trebuie luată într-o stare de 
relaxare. 

Timişorenii care prefe-
ră o masă organică sunt de 
obicei tinerii, asta deoarece 
persoanele trecute deja de 
vârsta a doua s-au obişnuit 
să se hrănească cu mâncare 
gătită, tradiţională.

”Este suprinzător că ma-
joritatea clienţilor noştri 
sunt tineri. Ne-am găsit şi o 
explicaţie: persoanele mai 
în vârstă mult mai greu îşi 
schimbă modul de a găti, 
de a se alimenta. Încă se 
obişnuieşte să se gătească 
îndelung mâncărurile. Nu 
e sănătos. Degeaba am o le-
gumă bio, dacă o gătesc o 
oră sau jumătate de oră nu 
mai are nicio valoare, e un 
aliment mort”, mai explică 
Dana Baciu. 

legumele trebuie gătite 
doar câteva minute

Potrivit experţilor, ali-
mentele nu trebuie gătite 
mai mult de câteva minu-

te, deoarece altfel îşi pierd 
toate principiile active. Nici 
compoturile sau sucurile 
din comerţ nu sunt tocmai 
bune, pentru că sunt con-
servate şi pasteurizate. Con-
dimentele sunt iarăşi foarte 
importante, nu numai pen-
tru aroma şi gustul pe care 
îl dau, ci şi ca rol medicinal, 
terapeutic. 

Cât despre preţuri, aces-
tea nu sunt foarte ridicate. 
O masă bio cu alimente de 
peste hotare ne costă însă 
mai mult, dar avem şi în 
România fructe suficiente 
care au o mare putere te-
rapeutică. Este vorba des-
pre cătină, măceş, coacăze 
sau afine. Iar reţete pentru 
mâncare din aceste alimen-
te se găsesc şi pe Internet, 
nu numai în cărţile vechi de 
bucate.

gheorghe ilAş
gheorghe.ilas@opiniatimisoarei.ro

În timp ce avocatura îşi 
consolidează caracterul de 
profesie de “castă” prin in-
ventarea a tot felul de teste 
care să ţină candidaţii la por-
ţile barourilor, medierea devi-
ne, pe zi ce trece, o alternati-
vă tot viabilă la roba de avocat 
şi sălile de judecată. Accesul 
în branşă nu costă decât 1000 
de euro, adică preţul celor 80 
de ore de curs în care experţii 
predau învăţăceilor tehnicile 
medierii, motiv pentru care 
mulţi absolvenţi de Drept, 
dar şi foşti poliţişti, vameşi, 
notari şi magistraţi au renun-
ţat la perspectiva de a intra 
în barou şi şi-au deschis pro-
priile cabinete de mediatori. 
“După absolvirea facultăţii 
de Drept, m-am prezentat doi 
ani consecutiv la examenul 
de admitere la Institutul Na-
ţional al Magistraturii. Visam 
să mă fac judecător. Am picat 
cu notă mare, dar asta nu 
mai contează atunci când te 
vezi sub linia admişilor. Aşa 
că m-am gândit foarte serios 

şi o să fac cursul de media-
tori. Este o profesie în plină 
afirmare, iar oamenii o să 
descopere, treptat, avantajele 
acestei soluţii de rezolvare a 
litigiilor. Plus că preţul acre-
ditării este unul destul de 
scăzut în comparaţie cu chel-
tuielile presupuse de admite-
rea în barou”, spune Lucian 
Creţeanu, absolvent tomnatic 
al Facultăţii de Drept şi Admi-
nistraţie Publică. 

“legitimaţia” de 
mediator costă doar 
1.000 de euro 

Potrivit statisticilor de pe 
site-ul Consiliului de Mediere, 
în judeţul Timiş au dobândit 
titlul de mediator un număr 
de 45 de persoane, majorita-
tea prestând această activitate 
în paralel cu joburile de bază. 
Printre mediatori regăsim 
nume importante de foşti 
poliţişti, cum sunt comisa-
rul şef în rezervă Constantin 
Daminescu, fostul şef al Di-
recţiei Poliţiei de Frontieră Ti-
mişoara, sau comisarul şef în 
rezervă Ilie Bertea, fostul şef 
al Poliţiei Municipiului Timi-

şoara, dar şi foşti judecători, 
respectiv Ion Graur, fostul 
şef al Secţiei Civile din cadrul 
Curţii de Apel Timişoara, ac-
tuali notari publici, cum este 
Ana Claici, foşti jurnalişti, în 
persoana Cristinei Miat, dar 
şi actuali lucrători vamali, 
precum Emil Crăciunoiu sau 
Antonela Antonescu. Tot din 
breasla mediatorilor face 
parte şi Dinu Călin, arestat şi 
trimis în judecată în scanda-
lul de corupţie în care a fost 
implicată Gabriela Ionescu, 
fostul director executiv ad-
junct al Direcţiei Generale 

a Finanţelor Publice Timiş. 
Implicat activ în această pro-
fesie, Ilie Bertea spune că şi-a 
recuperat investiţia în curs şi 
dotarea biroului din prime-
le câteva medieri, iar acum 
este cu “casa” pe plus. “Este o 
profesie de viitor, chiar dacă 
oamenii încă nu au încredere 
deplină în mediatori. Faptul 
că înainte am fost poliţist mă 
ajută foarte mult, mai cu sea-
mă că am urmat şi cursurile 
de negociatori în situaţii de 
criză al FBI. După numărul 
de cazuri rezolvate, cred că 
mă clasez printre primii 20 

de mediatori din ţară, motiv 
pentru care am fost chemat 
să vorbesc despre această 
profesie în mai multe oraşe. 
De asemenea, am făcut parte 
din colectivul de specialişti 
care au lucrat împreună cu 
deputatul PNL Alina Gorghiu 
la proiectul de lege prin care 
medierea să devină obligato-
rie în anumite cazuri”, ne-a 
declarat Ilie Bertea. Fostul 
poliţist a considerat că figura 
sa este prea agresivă pentru 
imaginea blândă a mediatoru-
lui etalon, motiv pentru care 
a renunţat la… mustaţă. În 
afară de creşterea constantă a 
numărului de mediatori, dez-
voltarea acestei profesii poate 
fi conturată şi prin numărul 
acordurilor de mediere încu-
viinţate prin hotărâri jude-
cătoreşti. Dacă în 2010, la ni-
velul tuturor curţilor de apel 
din ţară, au existat doar 258 
de astfel de acorduri, în 2011 
numărul acestora a trecut de 
1000. “Marea noutate a aces-
tui proiect de lege este lega-
tă de impunerea medierii ca 
procedură prealabilă obliga-
torie pe anumite tipuri de liti-

gii. De exemplu, în domeniul 
Protecţiei consumatorului, în 
materia Dreptului familiei, 
cauzele de malpraxis, litigii 
de muncă civile şi comerci-
ale a căror valoare este sub 
50.000 de lei, şi in cazul infrac-
ţiunilor pentru care acţiunea 
penală se pune în mişcare la 
plângerea prealabilă”, spune 
deputalul PNL Alina Gorghiu, 
autoarea unui proiect de mo-
dificare a Legii 192/2006 care, 
în cazul în care va fi adoptat, 
va îndrepta către cabinetele 
mediatorilor peste un milion 
de litigii pe an...

6 eConomie Eco & Deco Grilaje sau rulouri, 
tu ce alegi?

Tendinţe în amenajările  
interioare: mobila albă!

8-9
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n Carnea şi 
legumele nu 

trebuie gătite 
împreună, iar 

o masă bio pe 
zi ne face mai 

energici

Mâncarea bio,  
un concept sănătos

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

Mediatorii „fură” din clientela avocaţilor

Cursurile de pregătire a mediatorilor au devenit inutile

O masă bio ne poate 
da energia necesară 
pentru o zi întreagă

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 Un proiect de lege ar putea impune medierea ca procedură prealabilă obligatorie pe anumite litigii

SC AlCoM SA 
oferă spre vânzare 

un spaţiu comercial în 
suprafaţă de 329,22 mp, 
recent renovat, ideal 
pentru desfăşurarea de 
diverse activităţi econo-
mice, situat în zonă de 
blocuri în timişoara, str. 
ardealul nr.2/4. 

Cei interesaţi sunt 
rugaţi să depună o scri-
soare de intenţie la se-
cretariatul societăţii din 
timişoara, str. proclama-
ţia de la timişoara nr.7, 
biroul 17. 

Informaţii suplimentare 
la telefon 0256491105.

o zi bio!

Măcar o dată pe zi 
trebuie să mâncăm ceva 
sănătos, chiar dacă nu 
respectăm toate regulile, 
spun specialiştii. Impor-
tant este să începem 
întotdeauna ziua cu un 
aliment crud: un suc 
proaspăt, un măr sau o 
salată. Prima înghiţitură 
trebuie să fie ceva bio, 
sănătos. Seara trebuie 
să o încheiem cu o masă 
uşoară, cu mult înainte 
de a ne culca.

Este o profesie de 
viitor, chiar dacă 
oamenii încă nu au 
încredere deplină în 
mediatori.

ilie berTeA 
mediator

anunţ public privind depunerea  
solicitării de emitere a acordului de mediu

oraşul sânnicolau mare anunţă publicul interesat asupra depune-
rii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „În-
tocmire studiu fezabilitate- modernizarea drumurilor agricole de 
exploataţie în oraşul sânnicolau mare, judeţul timiş- prin măsura 

125-Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvol-
tarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”, propus a fi amplasat 
în oraşul sânnicolau mare, nr.cad.de 1698, 1790, 1780, 1785,  1857, 
1860, 1878, 1880, 1897, 1941, 2066, judeţ timiş.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul ARPM Timişoara, localitatea Timişoara,  
B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A şi la sediul Primăriei oraş Sânnicolau Mare, oraşul Sânnicolau Mare,  

Str.Republicii, nr.15, judeţ Timiş, în zilele de luni-joi între orele 08 00- 16 30,  vineri 08 00-14 00.
observaţiile publicului se primesc zilnic la arpm timişoara.”
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Rulourile, dar mai ales 
grilajele sunt alegerea celor 
care locuiesc fie la case, fie 
în blocuri de locuinţe, însă 
la parter. Acestea au, în pri-
mul rând, o întrebuinţare 
practică, ţinând la distanţă 
persoanele răuvoitoare care 
ar putea fura bunuri din 
locuinţă. În al doilea rând, 
grilajele, mai ales, au şi un 
aspect estetic plăcut, însă 
au un dezavantaj: sunt mai 
scumpe decât rulourile. 

Rulourile se folosesc atât 
la ferestre, cât şi la uşi, aces-
tea fiind o modalitate efici-
entă din punct de vedere 
al costului pentru a proteja 
atât o afacere, cât şi locuin-
ţa. Magazinele le folosesc 
pentru a proteja ferestrele 
mari, de sticlă care sunt cos-
tisitoare la înlocuire.

Rulourile sunt instalate 
de regulă în partea exte-
rioară a clădirii, deşi, un 
unele cazuri, e drept destul 
de rare, sunt montate şi pe 
interior. De asemenea, ele 
sunt operate din interior, 
fie manual, fie  electric, cu 
telecomanda. Avantajul este 
că atunci când se rulează, 
lamelele nu rămân deloc la 
vedere, ci sunt rulate într-o 
casetă de strângere, monta-
tă deasupra deschiderii.

Atunci când grilajul ru-
lou este în jos, dar nu este 
închis, permite o cantitate 
moderată de ventilaţie şi 
lumină filtrată în încăpere. 
Cantitatea de lumină poate 
fi ajustată prin ridicarea sau 
coborârea din casetă, pu-
tand fi oprit în orice punct.

De cealaltă parte, grila-
jele metalice au şi ele avan-
taje, dar şi dezavantaje. În 

primul rând ele protejează 
locuinţa sau afacerea, însă 
nu oferă protecţie împotriva 
razelor soarelui, iar lumina 
nu poate fi reglată în interi-
or, aşa cum se întâmplă în 
cazul rulourilor. În al doi-
lea rând, grilajul este mai 
costisitor în comparaţie cu 
ruloul.

Rulourile exterioare au o 
durată de viaţă foarte înde-

lungată, de la 20 până la 40 
de ani, în cazul în care sunt 
întreţinute şi manevrate co-
respunzător.

Pentru a-şi personaliza 
locuinţa, mulţi oameni ape-
lează la serviciile firmelor 
ce comercializează produse 
din fier forjat. Toate tipurile 
de terase din fier forjat au 
dublă funcţionalitate, atât 
de protecţie, cât şi de ele-
ment estetic. 

Formele pe care le pot 
avea orice tip de terase din 
fier forjat sunt diverse, de 
la cele drepte la cele curbe, 
în combinaţie cu zid-ochiuri 
sau alte elemente de fier for-
jat, care le oferă un aspect 
ce atrage atenţia şi de ase-
menea, de unicitate.

Pentru siguranţa şi pro-
tecţia locuinţelor se folo-
sesc, în mod obişnuit grila-
jele. Un grilaj din fier forjat 
poate fi împărţit în două 
categorii: de interior şi de 
exterior, la fel ca rulourile. 

Un grilaj din fier forjat 
poate fi utilizat într-o multi-
tudine de domenii, la bănci 
şi birouri, restaurante şi 
baruri, centre comerciale şi 
de expoziţie sau la chioşcuri 
toate din fier forjat, însă cel 
mai adesea, grilajul din fier 
forjat este folosit.

În partea a doua a anului 
2011, o comisie de suprave-
ghere a industriei pestici-
delor a ajuns la concluzia 
că anticoagulantele (princi-
pala materie primă pentru 
producerea raticidelor) tre-
buie eliminate.

Această idee a pus în 
gardă atât producătorii 
de raticide, cât şi princi-
palul interesat în a apăra 
interesele membrilor săi, 
Confederaţia Europeană în 
Pest control a Asociaţiilor 
naţionale de profil (CEPA). 
Această măsură, conside-
rată arbitrară, ar leza, în 
primul rând, apărarea să-
nătăţii populaţiei statelor 
membre în domeniul igie-
nii şi sănătăţii publice, îm-
piedicând luarea de măsuri 
prin deratizare a înmulţirii 
necontrolate a rozătoare-
lor. 

E cunoscut faptul că 
acestea (rozătoarele) sunt 
vectori importanţi în răs-
punderea unor maladii ce-a 
cutremurat Europa de-a 
lungul secolelor. E vorba 
despre ciumă, holeră, boli 
epidemice: pesta (inflorma-
ţia şi hipertrofia ganglioni-
lor limfatici, septicemie, 
petese cutanate, în unele 
cazuri invazie secundară 
în plămâni). Alte boli pe 
care rozătoarele le poartă 
şi transmit sunt selmone-
loza, leptospiroza, tifosul, 
rickettsioza variceliformă, 
turbarea (rabia), trichinelo-
za, tularemia.

Bineînţeles că CEPA şi 
toate asociaţiile parte la 
Confederaţie au luat atitu-
dine şi au cerut explicaţii 
şi motive întemeiate care 
au stat la baza acestei idei. 
S-au pus mai multe între-
bări: de ce nu se iau măsuri 

legislative de interzicere 
(dacă sunt atât de pericu-
loase) a comercializării li-
bere a raticidelor pe bază 
de anticoagulante? De ce 
nu s-a trecut, prin legis-
laţie, la înăsprirea acor-
dării licenţelor celor care 
prestează servicii în acest 
domeniu? De ce nu s-a tre-
cut la un sistem unitar de 
calificare a personalului ce 
lucrează în acest domeniu 
de activitate?

În ultima adunare gene-
rală a CEPA, Asociaţia Ro-
mână de Combatere a Vec-
torilor în Igienă şi Sănătate 
Publică (ARCVIP) a venit cu 
propuneri concrete prin 
vicepreşedintele asociaţiei, 
ing. Leonard Roman, în ce 
priveşte profesionalizarea 
activităţilor de pest control 
prin calificarea imediat 
după angajare (sau chiar 
înainte) a personalului an-
gajat în firme de pest con-
trol. „Considerăm că scoa-
terea anticoagulantelor din 
„recuzita” necesară comba-
terii rozătoarelor ar duce 
la folosirea altor metode 
şi mai puţin ortodoxe: cap-
cane, adezivi, chiar folosi-
rea bâtei de baseball, dacă 
putem să glumim puţin”, 
explică acesta. Excluderea 
anticoagulantelor ar avea 
repercusiuni nefaste asu-
pra sănătăţii populaţiei şi a 
stării de sănătate şi confort 
a animalelor (domestice şi 
de companie).

„În sensul celor prezen-
tate mai sus, în calitate de 
vicepreşedinte al ARCVIP, 
fac un apel către toate so-
cietăţile comerciale care 
au ca obiect principal de 
activitate pest control (de-
ratizare, dezinfecţie, dezin-
secţie) să se înscrie în aso-

ciaţie pentru ca împreună 
să ne apărăm interesele. 
Cu cât vom fi mai mulţi, 
cu atât vom avea un cuvânt 
mai greu de spus în spriji-
nirea demersurilor Confe-
deraţiei CEPA”, a precizat 
ing. Leonard Roman. Aso-
ciaţia Română de Comba-

tere a Vectorilor în Igienă 
şi Sănătate Publică are inte-
resul să-i apere pe membri 
săi de devieri de la metode-
le clasice de combatere, de 
deviere de la legislaţie, de 
deviere de la interpretarea 
corectă a legilor în dome-
niu.
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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

Grilaje sau rulouri, 
tu ce alegi?

Raticidele în pericol

n Ferestrele locuinţelor între estetic şi siguranţă

pentru a-şi proteja locuinţa tot mai mulţi îşi pun rulouri sau grilaje la ferestre

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

grilaje 70 euro pe metru liniar este   
 preţul de plecare, în funcţie 
 de model şi de alte detalii
rulouri simple 26 euro este preţul mediu
rulouri cu telecomandă 120 euro / set

preţUri la grilaje Şi rUloUri
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Domnule Pirtea aţi câştigat 
alegerile cu peste 80%. un 
procent covârşitor. Cum aţi 
convins electorii? 

În primul rând, ceea ce 
mă bucură foarte mult este 
faptul că participarea la vot 
a fost una covârşitoare, peste 
95% din câte ştiu eu, ceea ce 
înseamnă că lumea acade-
mică din Universitatea din 
Timişoara şi-a dorit o schim-
bare, şi-a dorit să se implice, 
fapt care i-a adus la vot şi a 
arătat că le pasă. Faptul că 
deja exista un cvorum de 
participare la alegeri şi fiind 
doar 2 candidaţi, cu siguran-
ţă nu se punea problema 
existenţei unui tur 2. Repet, 
un număr mare de partici-
panţi la vot şi care a susţinut 
proiectul meu managerial 
îmi dă foarte mult de gân-
dit şi aşa cum am mai spus, 
acest lucru mă bucură pe de 
o parte, dar pe de altă parte 
mă conştientizează că lumea 
mi-a încredinţat încredere 
şi că are mari aşteptări de la 
mine. Acest lucru nu poate 
decât să mă motiveze, să mă 
mobilizeze şi să mă conştien-
tizeze de faptul că greul abia 
de acum începe şi că toate 
acele fraze puse pe hârtie în-
tr-un proiect managerial tre-
buie să devină, mai devreme 
sau mai târziu, realitate. 

Sunteţi cel mai tânăr rector 
din istoria universităţii de 
Vest, la 39 de ani. De obicei 
tinereţea e asociată cu 
lipsa experienţei. Totuşi 
nu a contat lucrul acesta în 
alegeri. a fost un atu vârsta 
dumneavostră în luptă?

Sincer, aşa cum am mai 
spus şi în diferitele discur-
suri în campania electora-
lă pe la diferite facultăţi şi 
departamente, unul dintre 
principalele mele defecte pe 
care mi le aud spuse de co-
legi este faptul că sunt prea 
tânăr. Şi faptul că m-am dus 
şi am consultat o serie de 
dicţionare, de cărţi, unde 
să găsesc o listă a defectelor 
umane. Şi nicăieri vârsta, 
ca tinereţe, nu am consta-
tat-o ca un defect. Şi până la 
urmă, categoric, experienţa, 
ce înseamnă de fapt? Adică 
o număram în ani, în zeci 
de ani, în zile sau poate şi în 
intensitatea cu care ne tră-
im fiecare zi şi ceea ce facem 
în fiecare zi într-un anumit 
domeniu. Şi pot să spun că 
în ultimii 8 ani de zile, via-
ţa mea a fost mai mult aso-
ciată cu această instituţie 
(Facultatea de Economie şi 
Administrarea Afacerilor, n. 
red.), ca timp fizic, în fiecare 
zi, decât cu orice alt aspect 
colateral. Faptul că zilnic 
înainte de ora 8 sunt la ser-
viciu şi plec de multe ori în 
momentul în care sting be-
cul în facultate m-a ajutat 
foarte mult şi nimic din ceea 
ce muncim într-un anumit 
domeniu nu înseamnă timp 
pierdut pentru că până la 
urmă este o experienţă pen-

tru noi, care la un moment 
dat în viaţă ne va folosi. Iată 
că acest lucru s-a întâmplat 
şi acum. După 8 ani de zile 
muncind şi decizând pentru 
cea mai mare facultate din 
universitate, care reprezintă 
o treime din toată Universi-
tatea de Vest, cred că lumea 
şi-a dat seama că aceasta 
este direcţia şi că în multe 
domenii FEAA, în ultimii 
4 ani, s-a lansat pe o orbită 
ascendentă, una dinamică, 
una în care s-a conştientizat 
că aceasta este direcţia în 
care trebuie să meargă învă-
ţământul universitar. Pentru 
că dinamismul contextului 
naţional şi european al edu-
caţiei este unul care nu ne 
mai permite să stăm mult 
pe gânduri, să cugetăm, ci 
necesită şi cere mai multă 
acţiune şi mai multă impli-
care. Şi, din câte mi-am dat 
seama, colegii din Universi-
tatea de Vest şi-au dat sea-
ma, au conştientizat acest 
lucru şi doresc punerea în 
aplicare a acestor obiective 
pe care le-am propus pentru 
UVT în următorii 4 ani.

universităţile scot absol-
venţi pe bandă rulantă. 
Puţini dintre ei ajung să 
profeseze în domeniul 
specializării. Cum aveţi 

de gând să corelaţi oferta 
educaţională cu cerinţele 
de pe piaţa muncii?

Am spus de multe ori: 
nu ştiu dacă numărul stu-
denţilor este cel greşit sau 
este mare. Depinde la ce ne 
raportăm sau cu ce ne com-
parăm. Momentan cred că 
este insuficient dezvoltată 
capacitatea de absorbţie a 
mediului economico-social 
de către absolvenţi cu studii 
superioare. Cred că mediul 
de firme, de companii nu 
este încă suficient de potent 
pentru a absorbi un aseme-
nea număr de absolvenţi. 
Deci nu cred că problemele 
trebuie căutate doar în ca-
drul universităţilor, ca un 
număr mare studenţi. Dacă 
ne uităm la media europea-
nă de număr de studenţi pe 
mia de locuitori suntem clar 
sub medie ca şi ţară. Cred 
că o potenţare a mediului 
economic şi social ar soluţi-
ona aceste probleme şi, mai 
mult, relaţia noastră ca uni-
versitate, o relaţie mai bună 
cu mediul de afaceri pentru 
a vedea care sunt nevoile pe 
care le au aceştia, pentru a 
adapta curriculele universi-
tare cu nevoile practice ale 
mediului de afaceri astfel 
încât absolvenţii noştri să fie 
bine pregătiţi, nu doar teo-

retice, ci şi practice, pe care 
mediul de afaceri şi le doreş-
te, astfel încât atunci cînd 
îşi caută un loc de muncă să 
aibă competenţele pe care 
companiile şi le doresc de la 
studenţii noştri.

asta înseamnă atragerea 
companiilor în universitate.

Da, am trecut şi în planul 
managerial şi înfiinţarea 
unor consilii consultative 
cu reprezentanţi de marcă 
ai mediului economico-soci-
al-cultural din zonă, care să 
dea mai multe repere legate 
de ce ar trebui să cuprindă o 
serie de programe analitice, 
programe de învăţământ, 
evident în limitele compe-
tenţelor lor pentru că noi 
facem facultate, parte şti-
inţifică, nu scoatem simpli 
lucrători. Dar cu siguranţă 
aceste lucruri vor fi îmbina-
te şi optimizate în practică 
mult mai reală şi mai puter-
nică cu firmele. Deci nu doar 
pe hârtie, astfel încât noi, de 
exemplu, în afară de Econo-
mie, avem 1.500 de studenţi 
de anul II care fac practică. 
Toţi sunt angrenaţi în 3 pro-
iecte europene, finanţate 
european, prin care fac prac-
tică la companii. Acolo au 
tutori şi prin asta e, într-ade-
văr., o activitate de practică 

reală, nu doar una fictivă, pe 
hârtie. 

ar fi oportună reintroduce-
rea admiterii? De ce?

Aici sunt diferite abor-
dări. Cred că oportunitatea 
acestei decizii ar fi în mo-
mentul în care se decide 
la nivel naţional un cadru 
unitar în ceea ce priveşte 
admiterea. Pentru că dacă, 
într-un domeniu concuren-
ţial, cum este cel economic, 
noi introducem admitere şi 
în multe universităţi priva-
te, unde este un alt nivel de 
calitate, nu există admitere, 
au şi taxe mai mici, cu si-
guranţă studenţii migrează. 
De exemplu, în anul acesta 
a fost minimul istoric din 
ultimii 64 de ani în ceea ce 
înseamnă natalitatea şi nu-
mărul căsătoriilor în Româ-
nia. E clar că acest lucru se 
va observa peste 10-12 ani în 
mediul universitar, dar este 
un semnal. Deci nu se poa-
te pune problema de a găsi 
forme de a reduce numărul 
studenţilor. Eu aş fi adeptul 
unei translatări, a unei ex-
perienţe a Bacalaureatului, 
legată de rigoare, la nivel de 
licenţă şi de dizertaţie şi la 
doctorat. O selecţie mai leje-
ră la intrare, dar la finaliza-
rea studiilor să fie o selecţie 

mult mai riguroasă. 

Dar, nu ar avea de câştigat 
toată lumea dintr-un învă-
ţământ bazat pe calitate şi 
nu pe cantitate?

Ba da. Cu siguranţă. Dar, 
spre exemplu, eu sunt mem-
bru Consiliului Naţional al 
Finanţării Învăţământului 
Superior din România şi 
problema se pune în schim-
barea sistemului de finan-
ţare la nivel naţional. Până 
acum a existat finanţarea pe 
student. Dăm universităţii 
finanţare pe student, locuri 
fără taxă etc. Acum se face 
finanţare pe formaţie de stu-
dii. Formaţia de curs este de 
50 de studenţi. Cea de semi-
nar este de 25. Şi primeşti fi-
nanţare timp de 3 ani de zile 
pentru o grupă de 50 de stu-
denţi, cu condiţia ca la fina-
lizarea studiilor să termine 
minim 50% din ei. Deci, dacă 
la final sunt absolvenţi 26 
de studenţi, ai primit, timp 
de 3 ani, finanţare pe 50 de 
studenţi. Şi-atunci, numărul 
nu condiţionează faptul că 
24 de studenţi o să cadă şi 
n-o să promoveze, ca să spu-
nem domnule, dar pierdem 
finanţarea dacă nu-i trecem. 
Nu-ţi fă probleme. Triază. Şi-
atunci faci calitate. Dacă ră-
mâi cu 26 de toţi, eu primesc 
finanţare tot pentru 50. 

Care o să fie primul lucru 
pe care îl faceţi din funcţia 
de rector? În afara numirii 
prorectorilor...

În management există re-
gula celor 100 de zile. Dacă 
într-o sută de zile din mo-
mentul în care ai fost numit 
şi ţi s-au dat toate pârghiile 
de a acţiona nu dai semna-
le clare că lucrurile merg 
în direcţia în care ţi-ai pro-
pus în plan managerial, nu 
vei reuşi să faci acest lucru 
nici în următorii 4 ani. Cu 
siguranţă în cele 100 de zile 
trebuie să existe o serie de 
direcţii clare din care lumea 
să constate că există o altă 
abordare, un alt stil şi care 
să le menţină oamenilor în-
crederea şi speranţa că ceea 
ce au susţinut, în următorii 
4 ani se va întâmpla factic, 
ca implementare a proiectu-
lui managerial. Cu siguran-
ţă prima dată voi consolida 
departamentul de proiecte 
europene de la universitate, 
cu riscul de a-l slăbi pe cel de 
la FEAA şi a muta o parte din 
angajaţii de aici acolo pentru 
că sunt experimentaţi, ştiu, 
şi să accesăm cât mai multe 
proiecte pentru universitate. 
Cu siguranţă va fi dezvoltat 
şi un departament de ima-
gini şi comunicare, stabili-
rea unor proceduri de lucru 
clare în interior, în aparatul 
administrativ, pe partea de 
marketing a universităţii, 
implicarea ei ca şi expertiză 
la nivel local, judeţean, regi-
onal, crearea unui pol de co-
municare în ceea ce priveşte 
deciziile la toate nivelurile.

Citeşte un interviu 
mai amplu pe 
opiniatimisoarei.ro
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Designerii de interior 
recomandă mobilierul alb, 
uşor de întreţinut care crea-
ză şi senzaţia de spaţiu, dar 
şi mai multă luminozitate în 
încăpere. Aşadar, amatorii de 
spaţii mari şi bine aerisite au 
cea mai la îndemână soluţie 
şi anume mobilierul de cu-
loare albă. Contrar aşteptări-
lor, mobila albă nu se curăţă 
deloc greu, ci poate fi spălată 
pur şi simplu cu apă şi săpun.

Dacă este aşezată în orice 
fel de cameră, mobila albă 
este în primul rând elegantă. 
Este perfectă într-o casă mai 
mică, cu mai multe lucruri 
îngrămădite într-o cameră.

Mobila albă mai are un 
atuu foarte important: radia-
ză veselie, dar şi luminozita-
te, indiferent de încăperea în 
care este amplasată. Cei care 
nu vor ca o cameră să pară 
monotonă, plină de obiecte 
albe, au posibilitatea să zu-
grăvească pereţii în culori 
mai aprinse cum ar fi verde, 
violet sau galben. O altă op-
ţiune o reprezintă obiectele 
de decor care pot fi pata de 
culoare într-o cameră albă. 
Un covor colorat, un set de 
vaze decorative în culori vii 
sau chiar un fotoliu tapiţat  
aduc întotdeauna veselie în 
cameră. Un buchet de flori de 
câmp de exemplu sau tranda-
firi roşii schimbă atmosfera 

în încăpere. Anul acesta, pro-
ducătorii de mobilier propun 
corpurile de mobilă cu forme 
simple, minimaliste, cu linii 
drepte şi cât mai puţine deta-
lii pe ele. De asemenea, desig-
nerii în amenajări interioare 
recomandă cu siguranţă mo-
bila  albă, dar şi accesoriile 
cât mai viu colorate. În plus, 
tapetul a revenit la modă, 
iar o cameră mobilată cu alb 
şi un tapet colorat pe pereţi 
este perfectă. 

În ceea ce priveste stilul, 
continuă să predomine for-
mele simple, minimaliste, li-
niile drepte, detaliile cât mai 
puţine, susţin specialiştii în 
amenajări interioare.

În dormitorul cu mobili-
er alb, bineînţeles, pereţii se 
recomandă să fie lăsaţi albi. 
O idee e ca pe o porţiune din-
tr-un perete să fie aplicat un 
tapet în care să se regăsească 
culorile, modele, dar şi for-
mele de pe restul obiectelor 

din încăpere. Din dormitor, 
nu ar trebui să lipsească, de 
asemenea, lămpile din plas-
tic, fier forjat sau chiar din 
textile, dar şi lumânările par-
fumate, care oferă intimitate.

Mobila albă are avantajul 
de a putea fi accesorizată cu 
orice alte culori sau nuanţe. 
În ultima perioadă, decorato-
rii au optat tot mai des pentru 
asfel de mobilă, tocmai dato-
rită faptului că oferă multiple 
variante de amenajare.

O variantă des întâlnită este 
inspiraţia dormitorului franţu-
zesc, cu podeaua albă, pat din 
lemn sculptat, tot de culoare 
albă, dulap de inspiraţie antică 
şi draperii albe. Decorul poate 
fi accentuat cu buchete de flori 
aşezate pe noptiere, tablouri 
colorate sau vase de ceramică 
supradimensionate, aşezate 
direct de podea.

Tendinţe în amenajările  
interioare: mobila albă!
n Un mobilier elegant creează întotdeauna senzaţia de spaţiu

Mobila albă este 
recomandată de designerii 
de interior pentru spaţiile 

mai întunecate

Voi consolida 
departamentul de 
proiecte europene 
de la universitate!

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Mobila albă este 
în primul rând 
elegantă şi este 
perfectă într-o  
casă mai mică,  
cu mai multe 
lucruri îngrămădite 
într-o cameră.
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Zeci de sortimente de 
bere, whisky sau tequila, 
unele dintre cele mai cu-
noscute în Marea Britanie 
au ajuns de câţiva ani şi 
pe Bega în celebrele Irish-
Pub-uri deschise în buricul 
târgului. Aproape fiecare 
patron de bar din centrul 
Timişoarei şi-a modificat 
localul şi l-a transformat 
într-un adevărat Pub, un 
adevărat colţ de rai pen-
tru cei ce iubesc muzica 
irlandeză, obiceiurile sau 
mâncarea tradiţională din 
această ţară. Mai toate sunt 
ferite de criza economică 
ce a lovit frontal în baruri, 
asta pentru că, spun patro-
nii, clientela a fost de mult 
aleasă, iar cei ce trec pra-
gul casei nu renunţă nici 
în recesiune la coastele de 
porc la grătar, muşchiul de 
vită, specific Irlandei sau 
pur şi simplu la jocul de 
bătut cuie în butuci.

berea la metru la putere
Cum e şi normal într-un 

Irish Pub şi la cel adminis-
trat de Iulia Tallian de lân-
ga Tribunalul Timişoara 
berea este cel mai consu-
mat produs. La metru, la 
halbă, la litru sau la sticlă, 
berea se vinde ca pâinea 
caldă. Asta şi pentru ca 
există, la fel ca şi în Irlanda 
patru tipuri: stout, draught 
(draft), ale şi lager. Este de 
altfel specific irlandezilor 
şi e şi normal să fie aşa. Pe 
lângă bere se vinde foarte 

bine whisky-ul sau tequila. 
Nu te poţi numi Irish Pub 
dacă nu ai peste o droaie de 
sortimente de bere printre 
care Murphy’s, Kilkenny 
Irish Cream sau Harp la-
ger, adevărate bijuterii în 
Irlanda. „Noi de la început 
ne-am dorit un Pub. De al-
tfel şi avem acest termen 
de Public House care în-
seamnă un loc de adunare, 
de socializare a oamenilor. 
Aici poţi, altfel decât în alte 
localuri să stai să savurezi 
o băutură fină, sau să guşti 
din preparatele bucătăriei 
tradiţionale irlandeze, pu-
teţi depăna aici amintiri, 
puteţi discuta întâmplări 
recente, evenimente coti-
diene şi să ascultaţi muzică 
de cea mai bună calitate. 

Noi ne străduim să repro-
ducem pe cât posibil acea 
atmosferă irlandeză. Nu 
am vrut o simplă cafenea, 
unde omul să vină să-şi bea 
cafeaua şi apoi să plece“, 
explica Iulia Tallian, ad-
minsitratoarea unui astfel 
de pub.   

Criza nu afectează  
pub-urile

Dacă ceilalţi patroni de 
localuri se pot plânge de 
lipsa clienţilor, nu acelaşi 
lucru se întâmplă şi în Irish 
Pub-uri. Explicaţia este una 
simplă: oamenii s-au obiş-
nuit cu un alt stil de local 
în care poţi discuta liber, 
poţi juca darts, jocul de-a 
bătutul cuiului în butuci 
sau mai nou, jocul de cărţi 

„Magic the Gathering“ ca-
re-i unesc pe clienţi. „At-
mosfera este una foarte 
prietenească. Îmi place tot 
aici. De la mâncare până la 
băutură. Aici găsesc multe 
sortimente de bere de care 
nu am auzit. Sau şi dacă am 
auzit, nu ştiam că le găsesc 

în România. Mai e şi atmo-
sfera. Faptul că locul e mi-
cuţ şi cochet aranjat te face 
să stai cât mai aproape unul 
de altul. Plus că mai e tono-
matul de muzică şi fiecare 
client are posibilitatea să-şi 
aleagă ce melodie vrea să 
asculte, nu ca în alte părţi 
unde se aude la maxim 
din boxe un radio cu mu-
zică house“, explică unul 
dintre clienţii pub-urilor 
timişorene. „E şi normal 
ca să vină clienţi care vor 
şi alte sortimente de bere 
sau altă mâncare decât cea 
pe care o consumă în orice 
altă parte. Le place foarte 
mult că e totul în lemn, că 
e atmosferă plăcută”, mai 
explică adminsitratoarea 
pub-ului. 

Jocuri de cărţi în pub  
şi zeci de feluri de bere, 
whisky şi tequila

Criza se face simţită şi 
în Pub-uri, însă este mult 
mai uşor de dus în spate 
de patroni. „Până la urmă 
este normal să ne afecteze 
criza. De fapt nu ne-a afec-
tat numărul de clienţi, ci 
doar consumaţia pe care 
o fac aceştia. Practic sunt 
aceaşi clienţi ca în anii tre-
cuţi, doar că acum consu-
mă mai puţin decât înain-
te”, explică  Iulia Tallian. 
Un secret al unor astfel de 
localuri sunt jocurile de 
societate. Unul dintre ele 
este campionatul de cărţi 
Magic the Gathering care 
are loc în fiecare week-end 
sau concursul de bătut 
cuie în butuci.

MiodrAg hojdA
miodrag.hojda@opiniatimisoarei.ro

Bacalaureatul i-a băgat în 
şedinţă pe profesori înain-
te de începera anului şcolar 
2012/2013. Rezultatul? Mii 
de corigenţi în judeţul Timiş. 
La liceu sunt mii de elevi cu 
situaţia şcolară neîncheiată. 
Paradoxal, cei mai mulţi elevi 
corigenţi nu sunt înregistraţi 
la ciclul de liceu, ci la cel de 
gimnaziu. Absenţele multe 
şi lipsa pregătirii materiei 
a făcut ca 1.689 de elevi din 
clasele V-VIII să fie nepromo-
vaţi la cel puţin o disciplină 
în primul semestru şcolar. 
Mai mult decât atât, acestora 
li se adaugă alţi 662 de elevi 
care au situaţia neîncheiată 
din cauza lipsei notelor în ca-
talog. Ei au stat mai mult pe-
acasă decât la şcoală. Avem 
elevi slab pregătiţi? Sau das-
căli care nu-şi fac treaba încă 
de la ciclul primar? Pentru că 
şi acolo există corigenţi. Sute. 
259!

„Sunt elevi care nu ştiu 
continentele în clasa a IX-a. 
Nu numai că nu le ştiu, dar 
nici nu vor să iasă la tablă, 
când îi asculţi, să le înveţe 
atunci. Eu şi predau la clasă 
şi îi văd cum preferă să ia 
nota 2 decât să iasă la tablă şi 
poate să mai scoţi ceva de la 
el”, ne spune Ciprian Frumu-
şescu, directorul Colegiului 
Tehnic „E. Ungureanu” din 
Timişoara, colegiu care este 
„fruncea” corigenţilor din 
Timiş: 250 de elevi nepromo-
vaţi la cel puţin o disciplină. 

Dar care este situaţia lice-
enilor? 1.444 de elevi de liceu 
au rămas corigenţi. Adunaţi 
cu cei de gimnaziu şi primar 
sunt 3.392 de elevi. Cu situa-
ţia neîncheiată sunt, în total, 
9.423 de elevi (corigenţi şi cu 
materii unde nu au media 
încheiată). Populaţia şcolară 
din Timiş este de aproximativ 
90.000 de şcolari. Adică apro-
ximativ 10% dintre elevi au cel 
puţin o disciplină nepromova-
tă. Sunt mulţi, sunt puţini? 

Iată care este situaţia ti-
nerilor de la liceu: 1.444 de 
elevi au rămas corigenţi la cel 
puţin un obiect, iar 8.499 de 
liceeni au situaţia neîncheia-
tă. Concret, pe ani de studiu: 
clasa a IX-a - 411 corigenţi 
(2.273 neîncheiaţi), clasa a 
X-a - 364 de corigenţi (1.904 
neîncheiaţi), clasa a XI-a - 307 
corigenţi (1.903 neîncheiaţi) 
şi clasa a XII-a - 344 de cori-
genţi (1.909 nîncheiaţi). Sunt 

ei viitorii nepromovaţi la 
examenul de Bacalaureat din 
această vară? 

Fiecare liceu are între 600 
şi 1.000 de elevi în total. Ce 
spune Ciprian Frumuşescu, 
directorului unităţii de învă-
ţământ cu cei mai mulţi elevi 
rămaşi corigenţi? „Am avut 
22.5% promovabilitate la 
examenul de Bacalaureat în 
cele două sesiuni. Profesorul 
e suveran la oră, el răspunde 
de rezultate. Sunt copii care 

n-au învăţat şi care nu vin 
la ore. Iar cadrele didactice, 
când au văzut ce s-a petrecut 
la examenul naţional de anul 
trecut, au devenit mai exi-
gente”, ne explică directorul. 
El a adăugat că a intensificat 
şi controalele la ore: profe-
sorii care nu-şi ţin cursurile 
sunt verificaţi, iar elevii care 
lipsesc sunt luaţi la întrebări 
şi anunţaţi părinţii.

Marin Popescu, inspecto-
rul general din cadrul Inspec-

toratului Şcolar Timiş, a preci-
zat că numărul mare de elevi 
corigenţi este o consecinţă a 
examenului de Bacalaureat de 
anul trecut. „Dacă până acum 
profesorii se complăceau în 
situaţia de a nu face ore pen-
tru că elevii se vor descurca 
la Bacalaureat, acum nu mai 
riscă deoarece unităţilor de 
învăţământ care obţin sub 
15% promovabilitate le este 
diminuată cifra de şcolariza-
re”, susţine Marin Popescu.

Inspectorul şcolar ge-
neral mai spune că elevii 
rămaşi corigenţi au trecut 
printr-un prim filtru al cali-
tăţii educaţiei, iar cei care au 
promovat şi se prezintă la 
Bacalaureat vor avea rezul-
tate mai bune. Astfel, sunt 
eliminaţi cei nepregătiţi 
care au tras în jos procentul 
de promovabilitate!

ComunitateComunitate12 

n Zeci de localuri cu specific irlandez s-au deschis în centrul oraşului

n 10% din populaţia şcolară a Timişului e cu situaţia neîncheiată sau corigentă la cel puţin o materie

Mii de elevi au rămas corigenţi. 
Iată topul unităţilor de 
învăţamânt cu elevi nepromovaţi!

Barurile cu specific irlandez au zeci de sortimente de bere, whisky sau tequila

Colegiul Tehnic Timişoara (actualul „I.I.C. Brătianu”) este în topul şcolilor din Timiş cu elevi rămaşi corigenţi

Dacă ceilalţi 
patroni de  
localuri se pot 
plânge de lipsa 
clienţilor, nu 
acelaşi lucru se 
întâmplă şi în 
Irish Pub-uri.

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Rămâne Filarmonica Banatul fără instrumentişti?
MiodrAg hojdA
miodrag.hojda@opiniatimisoarei.ro

Bazinul de selecţie a ar-
tiştilor care urcă pe scena 
Filarmonicii Banatul din 
Timişoara este tot mai mic. 
Principala sursă de lansare 
a viitorilor instrumentişti 
funcţionează la limită: dis-
ciplinele corzi vocale şi in-
strumentele de suflat riscă 
să rămână fără elevi dacă 
Ministerul Educaţiei va mai 
cere comasări în rândul 
unităţilor de învăţământ 
vocaţionale. Maria Cleşiu, 
directorul Colegiului Naţio-
nal de Artă „Ion Vidu”, re-
cunoaşte că în urmă cu 3-4 
ani s-a încercat desfiinţarea 
unei clase I, iar în urmă cu 
2 ani au fost făcute unele 
comasări. „Toată baza Fi-
larmonicii vine de la noi. 
Acum stăm cu sufletul la 
gură, dacă vor mai exista 
reduceri se riscă rămânerea 
fără bazin de selecţie la in-

strumentele de suflat şi la 
corzi grave. La clasa a V-a 
suntem la limită”, ne spu-
ne directoarea liceului de 
muzică. 

Problema care apare se 
simte nu în viitorul apropi-
at, ci peste un deceniu sau 
chiar mai mult. Elevii care 
sunt acum în clasa a V-a vor 
fi instrumentiştii Filarmo-
nicii de peste ani. Dacă nu 
sunt formate clase, nu va 
fi personal specializat, iar 
concertele Filarmonicii vor 
fi în pericol din cauza lipsei 
de specialişti.

„Din păcate, pepiniera 
Timişoarei nu mai satisfa-
ce nevoile oraşului. Am 
ajuns să avem absolvenţi 
de la Iaşi care vin la noi să 
concureze pentru un post”, 
ne spune Ioan Coriolan 
Gârboni, directorul Filar-
monicii Banatul Timişoa-
ra. El subliniază efectele 
negative pe care deciziile 
luate în sistemul de învăţă-

mânt afectează instituţiile 
culturale. „Reducerile din 
educaţie reprezintă o po-
litică gravă pentru că au 
fost confundate liceele de 
meserii cu cele vocaţiona-
le, de specialitate. Un mu-
zician complet începe să 
muncească de la cinci ani. 
Dacă se întrerupe un ciclu, 
consecinţele sunt grave şi 

se întind pe zeci de ani”, 
susţine Ioan Gârboni.

El acuză, pe lângă situ-
aţia iminentă de a rămâne 
fără instrumentişti, peste 
câţiva ani, şi pregătirea sla-
bă a absolvenţilor de colegii 
şi facultăţi de muzică. Deşi 
Timişoara atrage tineri mu-
zicieni din întreaga ţară, 
aceştia se prezintă la con-

curs, dar sunt respinşi pen-
tru că pregătirea lor este 
precară. Mai mult decât 
atât, absolvenţii bine pre-

gătiţi nu ezită să-şi caute un 
post la instituţii din ţările 
din vestul Europei, ca Aus-
tria sau Germania.

Posturile de instrumentişti ale Filarmonicii  
sunt acoperite la limită de absolvenţi din toată ţara

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Absenţele multe 
şi lipsa pregătirii 
materiei a făcut ca 
1.689 de elevi din 
clasele V-VIII să fie 
nepromovaţi la cel 
puţin o disciplină 
în primul 
semestru.

Isteria PUB-urilor a cuprins Timişoara

Acum stăm cu sufle-
tul la gură, dacă vor 
mai exista reduceri 
se riscă rămânerea 
fără bazin de selec-
ţie la instrumentele 
de suflat şi la corzi 
grave. 

MAriA Cleşiu 
director Colegiul de Artă Ion Vidu

Din păcate, pepiniera 
Timişoarei nu mai 
satisface nevoile 
oraşului. Am ajuns să 
avem absolvenţi de 
la Iaşi care vin la noi 
să concureze pentru 
un post. 

ioAn gârboni 
director Filarmonica Banatul

bunătăţile din 
irish Pub-urile 
timişorene

În mai toate Irish Pub-
urile din Timişoara 
găseşti ceva specific ir-
landez. Fie că e muzică, 
că e mâncare sau pur şi 
simplu designului toate 
au câte ceva aparte. 
Cel mai des întâlneşti 
berile irlandeze care 
sunt de patru tipuri: 
stout, draught (draft), 
ale şi lager. Stout 
este cea mai neagră 
dintre ele, amăruie şi 
cu un nivel de alcool 
mai ridicat. Draught, 
pronunţat „draft“, este 
berea turnată dintr-un 
butoi şi nepasteuriza-
tă. Ale are mai multe 
varietăţi printre care 
berea brună, amăruie, 
roşie, light etc. Lager 
este facută din fer-
mentaţia de pe fund, 
trebuie ţinută mai mult 
la fermentat şi este mai 
perisabilă dacă nu este 
păstrata la temperaturi 
joase. Un alt specific 
al Irish Pub-urilor sunt 
mâncărurile: coasta 
de porc marinată la 
grătar, shepherd’s pie, 
muşchiul de vită irlan-
dez sau sandvişurile cu 
specific irlandez.

şCoAlă    nr. Corigenţi

1. Colegiul tehnic „e. Ungureanu” timişoara 250 de elevi 
2. grup Şcolar sânnicolau mare  226 de elevi 
3. Colegiul tehnic timişoara   200 de elevi 
4. grup Şcolar „m. eminescu” jimbolia  166 de elevi 
5. liceul teoretic „traian Vuia” Făget  154 de elevi 
6. Colegiul tehnic „azur” timişoara  137 de elevi 
7. grup Şcolar „Valeriu Branişte” lugoj  121 de elevi 
8. grup Şcolar agricol „i. drăcea” timişoara  110 elevi

topUl Unităţilor de înVăţământ din timiŞ  
CU Cei mai mUlţi eleVi rămaŞi Corigenţi:

sUrsa: inspectoratul Şcolar judeţean timiş

Profesorii, când au vă-
zut ce s-a petrecut la 
examenul naţional de 
anul trecut, au deve-
nit mai exigenţi. 

CiPriAn FruMuşeSCu
director Colegiul Tehnic „E. Ungureanu”

Numărul mare de 
elevi corigenţi este o 
consecinţă a exame-
nului de Bacalaureat 
de anul trecut. 

MArin PoPeSCu
 inspector general Işj Timiş
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filme party

www.fortaViola.rotimp liber

La un post de televeziune 
domnul Marian Iancu a rei-
terat o aserţiune mai veche 
care suna cam aşa: „M-am 
săturat să investesc singur!”. 
Ca un vechi microbist, pentru 
că nu am descoperit Poli în 
ultimii cinci ani, aşa cum 
s-a întâmplat cu mulţi alţii, 
m-am întrebat dacă banii vin 
de la BkP sau de la dl. Iancu 
de acasă? Pentru mine este 
mai puţin important dacă 
aceşti bani sunt personali 
sau provin din firma mai sus 
amintită. Las în urmă mă-
găriile făcute de federaţie, 
unde sunt solidar cu Marian 
Iancu, dar stau şi mă întreb 
cum oare se face că, mai tot 
timpul, Timişoara este pe 
undeva pe la coada tuturor 
clasamentelor de gen, în 
ceea ce priveşte stabilitatea 
şi investiţiile sunt mereu 
puse pe muchie?
Trebuie să recunosc că şi eu 
m-am cam săturat ca Poli 
să fie un fel de minge de 
ping-pong aruncată peste 
fileu. Putem invoca criza 
mondială, neînţelegerile 
politice, alegerile locale şi 
parlamentare, dreptul la vot 
şi la exprimare, stadionul cu 
şi fără gazon încălzit, ghetele 
fără crampoane... chiar şi 
fiţele unor fotbalişti... dar... 
cine naiba a hotărât să preia 
echipa asta, cu palmares sau 
fără el, de la Zambon, Doboş 
sau mai ştiu eu cine şi după 
aia să o dea la întors? 
Nu prea îl văd pe Ciuhandu, 
Ostaficiuc sau nea Jean Co-
jocari în rol de Gigi Becali... 
asta ar fi chiar culmea! Cine 
investeşte mai departe? De 
mâine mă duc şi eu cu jalba 
în proţap. Poate mă primeşte 
primarul, şeful CJT-ului, sau 
rectorul de la Politehnică. Îmi 
constitui un butic de făcut 
bulgări de zăpadă. Cu stu-
diile mele profesorale sunt, 
aidoma lui Gigi, conducător, 
antrenor şi aruncător... de 
forţă. Fac chiar un campi-
onat în care, cel puţin în 
primul an am titlul asigurat 
pentru că aş putea blătui 
până să se prindă ăilalţi. 
Dacă îl câştig, ar cam trebui 
să primesc nişte bănuţi... 
nu? Duc faima oraşului! La 
anul fac câteva transferuri 
trăsnet. Asta evident pe filie-
ra fraţilor Becali pentru că... 
sunt unicul acţionar.
Eu nu mă supăr! Vreau din 
start bani de la comunitate. 
De la aia locală...evident. 
Altfel nu se poate. Pe urmă 
predau echipa de bulgărit 
lui... Zambon... poate lui... 
mai văd eu! Atenţie! Dacă 
Timişoara rămâne doar 
cu bulgări, dar fără fotbal, 
Iancu a câştigat meciul cu 
autorităţile. Şi vorba latinu-
lui: „Cui prodest?“ Pedelişti, 
pesedişti, liberali şi ţărănişti 
din toate consiliile... Uniţi-vă! 
Domnule Iancu... cine are 
dreptate?

Unicul  
acţionar

Viorel  
Screciu

oPinie
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Artistul: Vineri - miercuri - 13:10, 15:15, 
17:20, 19:30, 21:40  
Jurământul: Vineri - miercuri - 13:40, 
15:50, 18:00, 20:10, 22:20  
Călătoria 2 - Insula misterioasă: Vineri - 
miercuri  - 13:50, 15:50, 17:50, 19:50, 21:50       
Calul de luptă: Vineri - miercuri - 14:20 
Happy Feet 2 - Mumble Dansează Din 
Nou: Vineri - miercuri - 14:30 (ro)  
Ghost Rider - Demonul răzbunării 3D: 
Vineri - miercuri - 14:40, 16:40, 18:40,  20:4    
Star Wars Episodul I - Ameninţarea fan-
tomei: Vineri - miercuri - 15:00, 22:30,    
Să fie război!: Vineri - miercuri - 16:30, 
18:30, 20:30  , 22:40
Ultimul corupt din România: Vineri - 
miercuri - 17:20, 19:20
Face toţi banii: Vineri - miercuri - 17:40 , 
19:50, 22:00 
O săptămână cu Marilyn: Vineri - mier-
curi - 21:20

JOI, 23 FEBRUARIE 
Heaven: Miss Heaven Februarie
Daos: The Stone - Infest
Play Lounge & Club: Hey After The Ride
Jazz Office: Concer de jazz
Art Club 700: Tematik Party

VINERI 24  FEBRUARIE
Play: Friday Night Hip Hop with DJ Tha Vi
Daos Club: Party Caritabil

SâMBăTă 25  FEBRUARIE
Heaven: Saturday Hot Sensation
Life!Pub: Retro Party
Dublin Express Pub: Saturday Night Fever
Club Art 700: Saturday Night Madness
Club 30: Girls Weekend’s
Daos: Retro Party
Jaxx Pub: Tequila Party

DUMINICă 26  FEBRUARIE
Daos Club: Slow Magic
Life!Pub: Relax Music

spectacole
Teatrul German de Stat Timişoara: joi, 
23 februarie, ora 19,30, în Sala Studio a 
Teatrului Maghiar de Stat: „Omul invizibil”, 
de Herbert Geoge Wells.

Biblioteca Centrală Universitară „Eugen 
Todoran” Timişoara: joi, 23 februarie, ora 
19: spectacol-lectură din seria Teatrul la 
bibliotecă. Publicul este invitat la o doza de 
„Efecte secundare” in Aula BCUT (Bd. Vasile 
Parvan, nr. 4A). Spectacolul-lectură are la 
bază o suită de texte ce poartă semnatu-
ra inconfundabilului Woody Allen. Stilul 
este aforistic, replicile mustesc de umor, 
demersul este ludic. Efecte secundare a 
fost montat pe scena Teatrului Maghiar din 
Timişoara în regia lui Katona Gábor. 

Teatrul Naţional Timişoara: vineri, 24 
februarie, Sala Studio 5, ora 19: spectacolul „M-
am hotărât să devin prost”, după Martin Page.

Filarmonica Banatul Timişoara, Sala 
Capitol: vineri, 24 decembrie, ora 19: 

Maestrul Theo Wolters revine la Timişoara 
pentru concertul simfonic de vineri, 24 
februarie, dorind să interpreteze împreună 
cu orchestra filarmonicii Simfonia nr.4 în mi 
bemol major, Romantica, primul mare suc-
ces înregistrat de Anton Bruckner în calitate 
de compozitor.

Bunker: vineri, 24 februarie, spectacol jazz 
de Dragobete. Grupul JazzyBIT, înfiinţat la 
începutul anului curent, abordează în mare 
parte compoziţii proprii, dar şi câteva com-
poziţii din repertoriul internaţional de gen.

Teatrul Naţional Timişoara, Sala Mare: 
duminică, 26 februarie, ora 19: „Iata femeia 
pe care o iubesc”, de Camil Petrescu.

Opera Nationala Romana din Timişoara: 
luni, 27 februarie, de la ora 19: spectacolul 
„Podul”, după Paul Ioachim, avându-l drept 
protagonist pe îndrăgitul actor Horaţiu 
Mălăele. Alături de Mălăele, vor juca actorii 
George Ivascu şi Meda Victor.

CAiuS SerACin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Imediat după anunţul 
autorităţilor locale că vor 
să investească la clubul 
alb-violet, părerile fanilor 
au rămas împărţite. Unii 
dintre suporteri cred că 
această asociere dintre Pri-
mărie, Consiliul Judeţean 
şi club nu se va realiza ni-
ciodată, alţii sunt de păre-
re că ea nu ar trebui să se 
facă, iar alţi tifosi ai galeri-
ei Commando Viola Ultra 
Curva Sud spun că înainte 
de a-şi da cu părerea des-
pre ea, ar trebui să vadă 
oferta concretă a celor ce 
doresc să continue lupta 
Politehnicii Timişoara în 
fotbalul românesc. Pe fo-
rumurile despre Poli, pă-
rerile fanilor sunt împăr-
ţite. Am încercat să aflăm 
şi noi de la cei care vin la 
toate meciurile Politehni-
cii care este părerea ofici-
ală a galeriei. Unii dintre 
liderii galeriei au ales să 
nu comenteze subiectul 
până nu este ceva concret, 
în timp ce alţii au spus că-
şi doresc, dar că nu cred că 
această asociere se va face 
vreodată din cauza politi-
cului.  

olandezii şi ucrainienii 
au auzit de timişoara 
prin politehnica 

Paul Prodana, face par-
te din cea de-a doua cate-
gorie de fani: cei pesimişti. 
Prodana vrea ca autorităţi-
le locale să vină la clubul 
fanion, însă este de păre-
re că lumea politică este 
mult prea interesată de 
alte lucruri, decât de clu-

bul alb-violet. “Eu sincer 
nu cred că se va întâmpla 
vreodată această asocie-
re, pentru simplul motiv 
că oamenii noştri politici 
sunt foarte slabi. Un oraş 
ca Timişoara care după 
Revoluţie era pe primul 
loc după Bucureşti, astăzi 
este pe poziţia a patra sau 
chiar a cincea în ţară ca 
infrastructură, forţă eco-
nomică spune exact ce 
oameni au reuşit să atragă 
fonduri spre oraşul acesta. 
Suntem conduşi de politi-
cieni foarte, foarte slabi, 
fără coloană vertebrală, 
mânaţi de luptele lor po-
litice”, este de părere Pro-
dana. Liderul CVUCS crede 
că politicienii nu înţeleg 
importanţa acestui club, 
care este printre puţine 

branduri care duce nu-
mele Timişoarei în lume. 
“Poli este singurul lucru 
ce poartă numele nostru 
prin Europa. Sunt convins 
că olandezii ştiu de Timi-
şoara după ce Poli a jucat 
cu Ajax şi a făcut egal pe 
Amsterdam Arena. La fel 
şi nemţii de la Stuttgart 
şi alţii şi alţii. Nu cred că 
în Ucraina a auzit cineva 
vreodată de Timişoara de-
cât prin Poli”, a exemplifi-
cat Prodana. În opinia sa, 
neimplicarea acestora la 
echipă nu va face altceva 
decât să distrugă viitorul 
frumos al clubului fanion 
din Banat.  

“Eu îmi doresc o astfel 
de asociere, atâta timp cât 
doreşte şi clubul. Este ne-
voie de o infuzie de capi-

tal pentru a trece de acest 
moment critic, să reuşim 
să luăm licenţa şi cu lo-
tul pe care-l avem astăzi, 
putem ataca promovarea. 
Avem 10 puncte avans şi 
nu cred că cineva ne mai 
poate ajunge. În plus avem 
în spate centrele de copii 
şi juniori, unele dintre 
cele mai bune din ţară, 
dovadă că din 5 grupe 3 
au devenit campioane şi 
la celelalte două s-au jucat 
semifinale, ceea ce arată 
că suntem o adevărat forţă 
la nivel juvenil. Ei în 2-3 
ani de zile vor putea ajuta 
foarte mult clubul”, con-
chide Prodana. 

“noi suntem  
optimişti prin definiţie”

Un alt lider marcant din 
Peluza Sud este Ema Cer-
nescu. Liderul Drukeria 
spune că în zilele urmă-
toare galeria va veni cu o 
poziţie fermă clară despre 
viitorul clubului şi că din 
punctul de vedere al su-
porterilor este extrem de 
important ca problema Po-
litehnicii să fie rezolvată. 
“Eu vreau să se rezolve pro-
blema pe care o are clubul, 
problemă pe care eu nu o 
înţeleg. Cum o rezolvă, nu 
e treaba noastră, pentru 
că dacă ar fi, am fi noi la 
conducerea clubului sau a 
primăriei. Da, în străinăta-
te există cluburi susţinute 
de suporteri, însă în stră-
inătate mai există o lege 
care spune că un patron 

nu poate să aibă mai mult 
de 49% din club, nu poate 
exista un acţionar majori-
tar. Noi, oricum, prin defi-
niţie, ca suporteri, suntem 
optimişti”, este de părere 
Ema Cernescu. Liderul 
CVUCS consider că ceva 
trebuie schimbat la club, 
pentru că situaţia din pre-
zent seamănă foarte mult 
cu cea a unei formaţii care 
nu reuşeşte după meciuri 
bune să câştige vreo parti-
dă. “Când un antrenor are 
o serie de înfrângeri plea-
că… Când un element de 
acolo din club nu merge, 
ce trebuie făcut? Probabil 
schimbat sau reorientat. 
În opinia noastră a supor-
terilor primii care trebuie 
să plece din fotbal sunt 
conducerea Ligii şi a Fede-
raţiei, pe urmă patronii de 
cluburi. Nu doar la Timi-
şoara, peste tot“, mai spu-
ne Cernescu. 

Acesta este însă dezamă-
git şi de faptul că momen-
tan nimeni nu a reuşit să 
rezolve iţele clubului alb-vi-
olet. “N-au reuşit brigăzi de 
avocaţi şi jurişti să desfacă 
nodul acela, n-o să înţele-
gem noi. Aici s-au suprapus 
legi sportive peste principii 
economice şi tot aşa. Zilele 
acestea vom avea o întâlni-
re, vom discuta între noi su-
porterii şi atunci vom avea 
o poziţie oficială”, încheie 
Ema Cernescu.

Cum văd suporterii 
asocierea dintre autorităţile 
locale şi clubul alb-violet?

Galeria Jecza: Expoziţia artistului Ioan Augustin 
Pop, Arheologii industriale. Expoziţia va rămâne 
deschisă până în 20 martie 2012. Program de vizita-
re: marţi - vineri 17-21; sâmbătă - duminică 10-14.

Muzeul de Artă - Palatul Baroc: expoziţia de 
artă decorativă Orientalia, organizată în colabo-
rare cu Complexul Muzeal Arad. Expoziţia este 
deschisă până în data de 31 martie, putând fi 
admirată zilnic între orele 10-18 (lunea închis).

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

Secţia de Arte Deliu Petroiu: expoziţia “Între 
sacru si profan”. Expoziţia poate fi vizitată până 
în ultima decadă a lunii martie.

Muzeul de Artă - Palatul Baroc: Expoziţie Ingo 
Glass: Spaţii libere. Expoziţia poatre fi vizitată 
zilnic, mai puţin lunea, până în 7 martie până la 
ora 18.00.

n Unii cred că nu se va oficializa niciodată, unii nu comentează, alţii sunt optimişti!

transformers 3

horoscop
BerBec    
Bate vântul 
schimbării în 
carieră. Se 
apropie momen-
tul unei decizii 
importante. 
Prietenii îţi sunt 
alături, dar să-
nătatea dă sem-
ne de oboseală. 
Atenţie la zilele 
ce vin!

taur
Sfârşitul iernii 
aduce un pro -
gram încărcat 
şi perspectiva 
unei avansăr i. 
Pe plan perso-
nal, lucrur ile 
merg cum nu 
se poate mai 
bine, banii nu 
vă lipsesc , dar 
munciţi pentru 
fiecare leu.

Gemeni
Treceţi printr-
un moment mai 
tensionat în 
relaţia cu par-
tenerul, dar cu 
diplomaţia care 
vă caracterizea-
ză aveţi toate 
şansele să re-
conciliaţi orice 
dispută.

rac
În sfârşit lucru-
rile au revenit la 
normal. După o 
perioadă de câ-
teva săptămâni 
în care aţi fost 
nevoiţi să recur-
geţi la ajutorul 
prietenilor pen-
tru a vă rezolva 
din probleme, 
iată că primăva-
ra vine cu semne 
bune.

leu
Decizie înţeleaptă. 
Deşi nu vă stă în 
caracter să ascul-
taţi sfaturile altora, 
fiind o zodie cu 
puternice trasături 
de leadership, care 
dă dispoziţii, nu 
le primeşte,  de 
data aceasta sfatul 
prietenilor v-a 
scos dintr-o mare 
dilemă.

FecioaRă
Profesional lucruri-
le încep să se pună 
cap la cap. Pe plan 
personal, oboseala 
vă joacă feste, dar 
cu meticulozita-
tea care vă stă în 
fire, vă veţi putea 
mobiliza şi veţi 
finaliza proiectele. 
Bazaţi-vă pe par-
tener!

Balanţă
Urmează o 
per ioadă bene -
f ică,  mai ales 
pe plan perso-
nal.  Cupidon 
vă zâmbeşte 
şi  vă tr imi -
te mai multe 
semne. Alesul 
este chiar în 
faţa ochilor,  nu 
ezitaţi  să luaţi 
iniţ iativa.

scorpion
Călătorie de 
afaceri. Munciţi 
mult, dar efor-
tul depus este 
recunoscut şi 
apreciat de şefi. 
Un câştig de la 
o rudă îndepăr-
tată v-ar putea 
aduce o mare 
surpriză plăcu-
tă.

SăGetătoR
Perioada ce vine 
se anunţă ten-
sionată pentru 
nativii din Săge-
tător. Atenţie la 
temperament – 
colegii ar pu-
tea fi deranjaţi 
uneori de atitu-
dinea pe care o 
aveţi – dar nici 
cu sănătatea nu 
este de joacă.

capricorn
Vine primăvara 
cu veşti bune. 
Financiar, se 
anunţă câşti-
guri. Nu faceţi 
însă exces când 
vine vorba de 
dulciuri. În peri-
oada următoare, 
sănătatea este 
destul de şubre-
dă.

VăRSătoR
Vă priesc aceste 
zile. Vă faceţi pla-
nuri de călătorii, 
dar vă gândiţi şi la 
unele modificări 
în locuinţă. Împăr-
ţiţi fondurile cu 
chibzuinţă. Banii 
nu vă lipsesc, dar 
nici nu vă priso-
sesc. 

Peşti
Înotaţi într-o 
mare de dileme 
existenţiale. 
Urmează o peri-
oadă a deciziilor 
şi a riscurilor. 
Atenţie ce horă-
râri luaţi, pentru 
că au consecinţe 
pe termen lung. 
Sunteţi într-o 
formă fizică ma-
ximă, profitaţi 
de acest lucru!

a artistul

Joi 23 februarie
Cerul va fi înnorat, răzleţ 
averse de ploaie.
Minima: -2˚
Maxima: 2˚

Vineri 24 februarie
Cerul va fi înnorat. Ploi .
Minima: -2˚
Maxima: 3˚

Sâmbătă 25 februarie
Cerul va fi înnorat.  
Minima: 0˚
Maxima: 7˚

Duminică  26 februarie
Cerul va fi înnorat. 
Minima:  0˚
Maxima:  6˚

Luni 27 februarie
Cerul va fi parţial înnorat. 
Minima: 1˚
Maxima: 4˚

marţi 28 februarie
Cerul va fi senin. 
Minima: -4˚
Maxima: 3˚

Miercuri 29 februarie
Cerul va fi senin. 
Minima:  -4˚
Maxima:  5˚

meteo

Comentează pe 
www.fortaviola.ro

expo

PUBLICITATE

George Valentin (interpretat de 
Jean Dujardin), un cunoscut actor 
de filme mute, îşi pierde treptat 
din succes şi astfel ajunge în situ-
aţia de a depunde mari eforturi 
pentru a salva cinematografia 
mută şi implicit pentru a-şi susţine 
cariera. Înainte de a-şi pierde fai-
ma, George o cunoaşte pe tânăra 
şi energica dansatoare Peppy 
Miller, care devine rapid o actriţă 
apreciată de publicul filmelor 
vorbite şi de care George se simte 
fascinat şi atras în mod irezistibil. 
În timp ce cariera lui George este 
în declin, cea a lui Peppy este în 
plină ascensiune. Deşi între cei doi 
se creează o legătură evidentă, 
cuplul este despărţit de destin şi 
împrejurări. Este scenariul clasic 
de poveste de dragoste imposibi-
lă, intensă, dar pură.

Părerile sunt împărţite în galeria timişoreană, dar toată lumea aşteaptă cât mai repede deznodământul

Ce cred suporterii de pe forum

Si pe forumul oficial al gale-
riei părerile sunt împărţite. 
Cei mai mulţi susţinători 
alb-violeţi nu văd cu ochi 
buni implicarea autorităţi-
lor şi sunt de părere că totul 
este doar o tragere de timp.

jamais 
“Şi dacă Iancu dă gratis echi-
pa (cu active, dar şi cu pasi-
ve), tot nu o va lua nimeni. 
Toţi vor să preia (gratis dacă 
se poate) doar activele... 
Propunerea respectivă e 
doar o tragere de timp!”

superpippo
 “Toţi ne dorim ca Poli să 
treacă cu bine peste proble-
mele de acum. Cred că ar 
trebui negociat cu Iancu 
preluarea completă a pa-
chetului de acţiuni (100%, 
nu 51%) şi renunţarea la 
gajurile puse pe jucători, 
contra plăţii datoriilor către 
firmele respective (~4.5 mil 
euro). Eventual mai puţin, 
ţinând cont şi de datoriile 
necesare licenţierii (~3 mil 
euro). Până la urmă 4.5 mil 
euro ar fi mai bine pentru el 

decât 49% dintr-o societate 
falimentară” 

bizone
“Nu-mi place deloc ideea cu 
o echipa nouă, dar deloc! 
Trebuie găsită o soluţie ca 
POLI să fie salvată, ofici-
alităţile locale să forţeze 
mâna lui Iancu, să joace cu 
aceeaşi armă cu care joacă 
el, să se întâlnească toţi şi 
să se oficializeze această 
mutare de acţiuni cu anu-
mite condiţii clare, legate 
de eventualele datorii”



16 23 - 29 FebruArie 2012, nr 190 

www.opiniatimisoarei.ro

Am descoperit prima 
dată America în 
cartea lui Ruslan, 
“Ogarul cenuşiu” 
pe care am citit-o 
de vreo două ori. 
Citind-o în adoles-
cenţă, nici prin cap 
nu-mi trecea că voi 
ajunge vreodată 
acolo… America o 
vezi cu prejudecăţi 
în cap, imposibil 
altfel, e prea media-
tizată ca să nu-ţi faci 
o impresie înainte de 
a trece oceanul.
Mulţi ani am fost, 
recunosc, încă sunt, 
fascinat de o foto-
grafie faimoasă, una 
dintre emblemele 
Americii… E imposi-
bil să nu o fi văzut 
undeva… “Lunchtime 
atop a skyscraper”…
E fotografia care 
mi-a urmărit ado-
lescenţa şi care mă 
uimeşte şi-n maturi-
tate. Am citit zeci de 
recenzii depre ea şi 
peste tot se spune că 
nu e trucată. Există 
interviuri cu fotogra-
ful care a realizat-o, 
dar şi cu câţiva din 
protagonişti. A fost 
făcută în 1932, când 
se construia celebrul 
turn Rockfeller din 
New-York. 11 mun-
citori luau prânzul, 
atârnaţi la etajul 69 
al turnului, aflat în 
construcţie…Fără 
niciun trucaj… 
Anul asta, o echi-
pă de muncitori 
britanici a încercat 
să reia ideea de 
atunci, din 1932… 
Acum a ieşit un 
kitsch… Muncitorii 
sunt prinşi cu câte o 
coardă de siguranţă, 
ţigara nu mai exis-
tă şi nici sticla de 
whisky… Am desco-
perit fotografia pe 
la 17 ani… Apoi, la 
maturitate, când am 
ajuns prima dată 
la New York, am 
rămas pironit în faţa 
clădirii Rockfeller , 
căutând locul fo-
tografiei… Una din 
cele mai faimoase 
poze din lume…

Răul de înălţime

Dan  
Negru
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Partidul 
Poporului, 
locul de 
refugiu pentru 
politicienii 
care nu încap 
pe listele altor 
partide

Intrat în viaţa electoratu-
lui român prin intermediul 
ecranelor tv şi a anchetei 
despre moartea Elodiei, Par-
tidul Poporului se transfor-
mă, pe zi ce trece, într-un 
loc de refugiu pentru oame-
nii politici care nu prind lo-
curi eligibile pe listele altor 
partide. Primul transfer de 
senzaţie în tabăra politică a 
lui Dan Diaconescu s-a con-
semnat în urmă cu câteva 
zile, în persoana lui Adrian 
Diaconu, fost vicepreşedin-
tele al PDL Timişoara, care 
a şi început munca de ra-
colare a altor politicieni de 
carieră care riscă să rămână 
în afara listelor cu funcţii. 
Surse bine conspirate în 
culisele partidelor din ora-
şul de pe Bega ne-au dezvă-
luit că, în viitorul apropiat, 
nume cu rezonanţă din po-
litica alb-violetă vor trece 
cu arme şi bagaje la „popo-
ranişti”. Valul de cereri de 
transfer primite de către 
Vasile Caprea, liderul filia-
lei din Timiş al Partidului 
Poporului, care trebuie să 
avizeze fiecare candidatură, 
s-a acutizat după publicarea 
ultimelor sondaje electora-
le, unde partidul din spatele 
OTV este creditat cu un ne-
verosimil 12% din intenţiile 
de vot ale fanilor lui Dan Di-
aconescu. Deocamdată, can-
celaria partidului încă nu a 
comunicat dacă cei 20.000 
de euro promişi fiecărui ro-
mân după preluarea puterii 
vor fi depuşi pe card sau vor 
fi încasaţi cash la casieria 
partidului...

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

Scurgerile de infor-
maţii din zona servicii-
lor secrete locale au pro-
vocat, nu cu mult timp 
în urmă, eşuarea unui 
flagrant pus la punct 
până în cele mai mici 
detalii. După un lung şir 
de filaje şi interceptări 
telefonice, a venit şi mo-
mentul în care protago-
niştii actului de corupţie 
urmau să cadă în plasa 
anchetatorilor. Dispozi-
tivul de lucrători a fost 
instalat în zona în care 
urma să aibă loc cumpă-
rarea de influenţă, adică 
Primăria Timişoara, mai 
exact în cadrul direcţiei 

de drumuri, şi se aştepta 
doar sosirea cumpărăto-
rului, un influent om de 
afaceri, pentru a se bifa 
succesul primei opera-
ţiuni anticorupţie din 
palatul administraţiei 
locale. La ora stabilită, 

omul de afaceri şi-a par-
cat jeep-ul în apropierea 
Palatului Telefoanelor, a 
înşfăcat geanta cu bani 
şi a pornit către intrarea 
din spate a Primăriei. A 
intrat în clădire şi, după 
câteva secunde, s-a răsu-

cit brusc şi a părăsit ho-
lul instituţiei, grăbindu-
se către maşina cu care a 
demarat în trombă. Încă 
nu se cunoaşte modul în 
care a fost avertizat asu-
pra pericolului de a fi 
prins în timp ce şi-ar fi 
aranjat câştigarea unei 
licitaţii, însă se presupu-
ne că o parte din valiza 
cu bani ar fi fost virată, 
indubitabil, într-un cont 
secret al salvatorului cu 
epoleţi...   

Viceprimarul ţărănist 
al Timişoarei se pricepe 
la bucătărie chiar şi mai 
bine decât unele femei. 
Adrian Orza le-a mărtu-
risit recent jurnaliştilor 
că este înnebunit după 
vinetele murate, pe care 
le pregăteşte cu mânuţele 
lui şi le pune la conservat 
să le consume pe timp 
de iarnă. Se iau vinetele, 
se taie felii, se pun pe 
grătar, apoi se afundă în 
oţet, cu ceva condimente 
şi se servesc gata murate 
peste ceva vreme. Tână-
rul viceprimar, burlac de 

altfel, ştie să facă mult 
mai multe decât o simplă 
reţetă de murături, aşa că 
din când în când îşi găteş-
te singur. Edilul este con-
trariat oricum de faptul 

că multe femei din ziua 
de astăzi nu se descurcă 
la cratiţă, aşa că a învăţat 
să treacă peste sintagma 
”Dragostea trece prin sto-
mac”. 

Flagrant eşuat la Primăria Timişoara?

Reţetă a la Adrian Orza

Un nou cuplu pe scena  
showbizz-ului timişorean: 
Cătălin Cazacu şi Bianca Jurca
Campionul naţional de 
motociclism, Cătălin Ca-
zacu şi-a găsit jumătatea. 
Este vorba despre Bianca 
Jurca, tânăra care a sucit 
minţile membrilor PDL 
pe vremea când activa 
în partidul portocaliu. De 
mai bine de o lună cei doi 
sunt împreună şi le mer-
ge de minune. Îndrăgos-
tiţii s-au cunoscut într-un 
club, iar de atunci sunt 
nedespărţiţi la aproape 
orice petrecere din oraş. 
Şi dacă vorbim despre 
dragoste, este demn de 
menţionat că Bianca Jur-
ca va fi vedeta din clipul 
de debut lansat de Alex 
Mica – Dalinda, videoclip 
ce apare în preajma 
sărbătorii de Dragobete 
şi că acesta va fi unul 
dintre cadourile pentru 
campionul naţional de 
motociclism.

Vasile Caprea


