
Cea de-a 13-a ediţie a festivalului de 
muzică electronică TM Base va avea loc 
în perioada 14 - 16 octombrie, locul de 
desfăşurare al evenimentului fiind fostele 
hale Fructus. Deschiderea festivalului va 
avea loc în 14 octombrie la Setup Venue, iar 
biletele de intrare costă 15 lei pentru ziua 
de joi, 40 lei pentru ziua de vineri şi 50 lei 
pentru sâmbătă. Ca şi în anii precedenţi, la 
Timişoara vor poposi cei mai importanţi DJ 
naţionali şi internaţionali.
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ACTUALITATE
Ciuhandu, urecheat 
de Corpul de Control 
al Primului Ministru ( I )
Echipa de control trimisă de 
premier a constatat că Gheorghe 
Ciuhandu, şi-a tras sporuri sala-
riale ilegal

4

INTERVIU
„Nu am susţinut 
niciodată că nunţile 
şi botezurile
trebuie impozitate!”
Interviu cu 
deputatul PDL 
Gheorghe Ciobanu

11

Prognoza în weekend - 8 - 10 octombrie
Duminică
13

o C
Sâmbătă
14

o C
Vineri
14

o C

Astăzi ai 
suplimentul 
Sănătate & 
Frumuseţe
paginile 7 - 10

Ce nu ţi-e CLeAR? 

Radu Cleţiu - Clear. raducletiu2000@yahoo.com

”

www.opiniatimisoarei.ro

Acidul hialuronic, elixirul tinere ii

ANDREEA HNYATEKandreea.hnytaek@opiniatimisoarei.ro

”Aplicarea unui ruj la ni-velul unor buze nereliefate, slab conturate, sub iri sau f r  volum, nu face decât s  scoat  în eviden  acest de-fect!” Dup  acest concept se ghideaz  mii de român-ce care recurg la chirurgia estetic  pentru opera ii de m rire a buzelor. Botoxul a fost înlocuit de ceva mai e icient, spun medicii: aci-dul hialuronic. Pielea se repar  f r  bisturiu i f r  perioade mari de recupera-re. Doar cu o injec ie. Inter-ven ia este nedurereoas , se realizeaz  sub o aneste-zie local  i nu necesit  in-ternare. Produsul este per-fect tolerat i nu d  reac ii adverse. O injec ie pentru zâmbet cost  în jur de 250 - 300 de euro, iar efectul se întinde aproximativ de-a lungul unui an. Nu pot face aceste interven ii femeile care sunt îns rcinate sau al pteaz  i cele care au in-fec ii la nivelul pielii. 

Nici vedetele din Româ-nia nu sunt str ine acestui tip de interven ie, Monica Tatoiu, Nicoleta Luciu sau Daniela Crudu sunt doar câ-teva din clientele medicilor care transform  zambete. 

Aceast  corec ie nu este singura pe care  o poate face aceast  substan  magic . Ea este folosit  la reîntine-rire, în dermatocosmetic , estetic  facial  i în terapia multor tipuri de riduri: ine, nasolabiale sau perioculare. Cam aceasta este noua ten-din  în chirurgia plastic . Interven ii cât mai mici, dar de efect. 

Botoxul a fost înlo-cuit de ceva mai e  -cient, spun medicii: acidul hialuronic. Pielea se repar  f r  bisturiu i f r  perioade mari de recuperare.

ANDREEA HNYATEKandreea.hnytaek@opiniatimisoarei.ro

Hipnoza este momentul dintre starea de veghe şi somn, momentul în care, aproape să adormiţi, nu sunteţi nici complet treaz, dar nici nu dormiţi. Pacien-tul aflat sub hipnoză se află într-o stare de relaxare fizică şi de concentrare mintală. El îşi poate explora resursele interioare, capacităţile fizi-ce, dar şi mintale, şi poate vedea lucrurile diferit de gândirea conştientă, norma-lă. Se poate spune, de aseme-nea, că este o stare de conşti-enţă modificată de o transă realizată de terapeut.Hipnoterapia ajută la modificarea unui compor-tament neplăcut sau, pur şi simplu, la îmbunătăţirea vieţii, prin sugestii adresa-te subconştientului. Este o metodă care dă rezultate vi-

zibile chiar şi după o singură şedinţă, fără a creea noi de-pendenţe.
Specialiştii din domeniu precum psihoterapeutul Manuel Christian Maurer, susţin că hipnoza nu este privită cu ochi buni de mulţi din cauza unor pejudecăţi întipărite în conştiinţa pu-blică de aşa numita hipnoză de show: „Este important de ştiut că hipnoterapia nu are nicio legătură cu hipnoza de show. În general, oamenii sunt influenţaţi de emisiu-nile de divertisment şi au impresia că induşi în această stare, nu o să mai poată deţi-ne controlul asupra propriei persoane. Acei oameni sunt de acord să facă astfel de  ac-torii, toate aceste tipuri de emisiuni fiind regizate.” Hipnoza este, de fapt, o stare de relaxare profundă unde se poate ajunge sub îndrumarea unei persoane 

specializate care utilizează tehnici specifice de inducţie şi unde se poate rămâne un timp determinat, utilizat în scop terapeutic. În deplină siguranţă şi conştienti de sine, tot corpul dumnea-voastră devine relaxat, gân-durile dispar, emoţiile sunt absente şi vă puteţi bucura de propria existenţă într-o stare de conştienţă modifica-tă. Din această stare se poate reveni la starea de conştien-ţă normală oricând  doriţi sau bineînţeles la recoman-darea psihoterapeutului.
Cum decurge o edin ?

Dacă doriţi să scăpaţi de anuminte complexe sau vi-cii şi nu reuşiţi, câteva şedin-ţe de  hipnoterapie pot face diferenţa. Înainte de terapia propriu-zisă, trebuie să stabi-liţi împreună cu specialistul o anamneză completă şi să definiţi un scop pentru care se va aplica terapia. În con-tinuare se va intra în starea de relaxare şi inducţia hip-notică. Metoda folosită este stabilită anterior. Se poate vorbi direct cu subconştien-tul, se poate da comanda de „amnezie” - lucru decis de terapeut pentru situaţiile în care  informaţile pot afec-ta starea pacientului sau se poate folosi metoda clasică. Timpul de intrare diferă de la om la om în funcţie de 

mentalul fiecăruia şi de me-toda folosită. Subconştientul se deschide şi acoperă men-talul care critică. O şedinţă durează 90 de minute, timp în care specialistul investi-ghează motivul care a deter-minat cauza problemei, apoi aplică „remedii”. În funcţie de gravitatea problemei se determină şi numărul de şedinţe. De exemplu, pentru renunţarea la fumat este ne-voie doar de o singură şedin-ţă. O a doua este recomanda-tă pentru siguranţă, însă nu este obligatorie. Preţul unei şedinţe este, însă pe măsură: 50 de euro. Asta în condiţii-le în care, în Germania, de exemplu, preţul poate fi şi de 5 ori mai mare.

INOVA IE
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Sanatate & Frumusete

( (

,Hipnoza ca medicin  alternativ

„Este important de tiut c  hipnotote-rapia nu are nicio leg tur  cu hipnoza de show. Oamenii sunt in luen a i de emisiunile de divertisment i au impresia c  indu i în aceast  stare nu o s  mai poat  de ine controlul asupra propriei persoane.”Manuel Christian Maurerpsihoterapeut

Ce poart  femeile    
toamna asta? 

B rba ii români nu se înghesuie s  î i fac  vasectomii

Hipnoterapia ajut  la:
 Schimbarea obiceiu-rilor negative: fumat, alcoolism sau alte depeden e

 Frici i emo ii negati-ve puternice, anxietate, depresie
 Abuz i dependen e mental-emo ionale Stress

 Stim  de sine, lipsa 

încrederii, lipsa motiva-iei, lipsa succesului sau p strarea lui
 Sl bit i controlul greut ii, modi icarea poftei de mâncare Probleme de dinami-c  sexual

 Accesarea poten ialu-lui creativ i valori ica-rea lui

ammnnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaassttaa??? 
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Mariana 
Cernicova

Dan 
Negru

Acum statul e cerşe-
tor la mila tuturor: 

a cetăţenilor, a FMI, a 
Uniunii Europene. 3

Viorel 
Screciu

Măi băieţi din 
Tembeliziune... mai 

daţi o raită pe la tanti 
învăţătoarea. 15

Să nu mai existe 
români pe la Ministerul 
de Externe care să nu fi 

văzut România! 16

Eugen 
Manole

Iubim 
trădarea, 

dar îi urâm pe 
trădători. 4

TM Base 2010 
zguduie Timişoara

Interlopii din Timişoara încearcă 
să-şi întindă dominaţia şi asupra 
autorităţilor.

Anchetă - pagina 5
pag 2-3

MIRELA VLĂDUŢI
mirela.vladuti@opiniatimisoarei.ro

Criza nu pare să se fi atins 
de cea mai mare parte a stu-
denţilor din Timişoara. Părin-
ţii recurg la eforturi supra-
omeneşti pentru a-şi vedea 
beizadelele fericite. Maşini de 

lux parcate în faţa căminului, 
haine de ultimă fiţă şi sute 
de euro plătiţi pe chirii sau 
locuri de cazare, sunt doar 
câteva dintre metehnele celor 
care se află acum pe băncile 
universităţilor din Timişoara. 
Cea mai acerbă luptă se dă 
pe locurile de cazare, unde 

tranzacţiile încep de la 250 
de euro şi ajung chiar şi la 
600 sau 700 de euro, pentru 
un loc într-o cameră de două 
persoane. Oficialii unităţilor 
de învăţământ spun că verifi-
că la sânge să vadă dacă există 
astfel de situaţii, însă realita-
tea din campus îi contrazice. 

Anunţurile de vânzare sau 
cumpărare de locuri sunt pos-
tate pe cele mai vizibile artere 
ale zonei, iar bişniţa se desfă-
şoară chiar sub nasul şi, une-
ori, cu complicitatea adminis-
tratorilor de cămine. 

Hipnoza ca medicină 
alternativă. 7 
Ce poartă femeile în toamna asta. 8-9
Bărbaţii români nu se înghesuie să îşi 
facă vasectomie. 10

Timp liber - pagina 14
Cocert Horia Brenciu
Vineri, 8 octombrie, Fratelli

SE DISTRIBUIE GRATUIT ÎNTR-UN TIRAJ DE 7.500 DE EXEMPLARE

Pe gardurile, stâlpii şi copacii din complex, studenţii au afişat o adevărată bursă a tranzacţiilor cu camerele de cămin

Piaţa neagră a locurilor de 
cazare prosperă şi pe crizăcazare prosperă şi pe criză

Studenţii de azi, bişniţarii de mâine?Studenţii de azi, bişniţarii de mâine?

SPORT
Drum liber spre titlu 
Poli Timişoara are o nouă
oportunitate de a face 
pasul spre cea mai mare 
performanţă din istoria
clubului. Cosmin Contra 
a câştigat al patrulea 
meci consecutiv.

15
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Frenetic, Guvernul caută bani. 
Oriunde. Oricâţi. Din piatră sea-
că. Din praful de pe tobă. Vestea 
că între marii…  evazionişti fi scali 
se numără mănăstirile, care n-au 
casă de marcat pentru spaţiile de 
cazare puse la dispoziţia peleri-
nilor chiar a aruncat în derizo-
riu orice efort guvernamental 
în domeniu. Asta în aceeaşi 
săptămână în care de dezbă-
tea subiectul privind posibila 
impozitare aplicată pentru nunţi 
şi botezuri. Mâine-poimâine vom 
afl a că lângă „cutia milei” din 
biserici trebuie să se monteze 
contor care să arate cât trebuie 
să revină bugetului din miloste-
nia depusă la icoane. Sau că cer-
şetorii trebuie să prezinte, lunar,  
„declaraţia de venit” pe ce strâng 
de la populaţia încă în stare să 
mai facă parte şi nevoiaşilor. Ca 
una care am stat la mănăstire în 
pelerinaj, pot depune mărturie 
că donaţia a fost benevolă şi 
maica-stareţă a şi precizat că de 
bănuţii lăsaţi drept recunoştin-
ţă voi fi  pomenită în slujbe, de 
sănătate şi bucurii.  În ce priveşte 
nunţile şi botezurile, n-are cine 
dovedi că s-au dat bani, cado-
uri sau … nimic. Iar cerşetorii 
pot răsufl a uşuraţi: dinainte de 
Cristos au fost pe străzi şi au trăit 
din mila celor mai norocoşi. Nu 
se va schimba asta prea curând, 
indiferent ce măsuri draconice 
s-ar lua împotriva lor. Necazul 
este altul. Soluţiile de adunat 
cu „peria fi nă” fi rimituri pentru 
bugetul de stat nu vor contribui 
la scoaterea ţării din criză. Am 
avea nevoie de o soluţie macro 
incomparabil mai curajoasă, mai 
inovativă, care să schimbe din 
temelii modul de construire a 
bugetului, capitolele de cheltu-
ieli asumate la nivel naţional, 
calibrarea aşteptărilor pe care 
un contribuabil le poate avea în 
raporturile sale cu statul. Ne este 
foarte greu să percepem schim-
barea care s-a produs în ceea ce 
priveşte statul. Până în 1989 era 
un tată rău şi sever. Lua de pe 
noi ce se putea, nu ne dădea voie 
nici să ne mişcăm din casă, ne 
spunea ce cariere să avem, cum 
să progresăm, ce dietă alimenta-
ră să urmăm, cum şi unde să ne 
petrecem timpul liber. Dar zgârcit 
fi ind şi răutăcios, dădea totuşi 
un acoperiş deasupra capului şi 
siguranţa zilei de mâine. Până 
prin 2000, acelaşi stat s-a dovedit 
un unchi risipitor şi delăsător: a 
dat averea sa cum a putut, en 
gros si en detail, sigur pe sine că 
bogăţia n-are cum să se sfârşeas-
că. Acum statul e cerşetor la mila 
tuturor: a cetăţenilor, chemaţi să 
accepte curbe de sacrifi ciu şi să 
mai şi doneze în plus, a FMI-ului, 
a Uniunii Europene. Nu mai are 
ce da. N-are nici cum recupera 
ce a dăruit. Am avea nevoie de o 
schimbare esenţială de paradig-
mă, ca statul şi cetăţeanul să 
devină parteneri, nu stăpân şi 
milog, dar premisele unei aseme-
nea schimbări nu sunt, cel puţin 
deocamdată, vizibile.

Taxa 
pe cutia milei

ariana ernicova
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PUBLICITATE

STUDENŢII CARE NU AU PRIMIT LOC ÎN CĂMINE SUNT 
MANĂ CEREASCĂ PENTRU PIAŢA IMOBILIARĂ AFLATĂ 
ÎN CĂDERE LIBERĂ

CAMERELE DE CĂMIN SUNT SUPRAPOPULATE, MICI, 
ÎNGHESUITE, DAR ACCESIBILE PENTRU TINERII 
CARE NU AU BANI DE CHIRIE 

Studenţii nu sunt însă 
singurii care îşi postează 
anunţuri pe gardurile 
din complex, la această 
strategie au apelat şi 
persoanele fizice sau 
firmele care se ocupă cu 
închirierea de aparta-
mente. Ionuţ Sârbu a 
venit la Timişoara din 
Drobeta Turnu Severin. 
Se poate considera un 
om norocos: a intrat la 
două facultăţi – la Vest 
şi la Agronomie. Mai 
are, însă, câţiva ani la 
dispoziţie ca să îşi aleagă 
profesia viitoare. De 
ales a avut şi în privinţa 
cazării. A primit un loc în 
cămin la Agronomie, însă 
nu a fost mulţumit. Aşa 
că a pornit în căutarea 
unui loc care să fie numai 
al său: o garsonieră. În fi-
nal a găsit una, la un preţ 
acceptabil. „Locuiesc 
singur, într-o garsonieră. 
Sunt mulţumit de ea, este 
mobilată şi curată. Nu e 
în apropierea Complexu-
lui Studenţesc, ci este pe 

strada Lorena, pe lângă 
Piaţa Badea Cârţan. E 
destul de departe, dar 
sunt mulţumit. Ideal 
ar fi fost să locuiesc în 
Complex, dar nu s-a pu-
tut, preţurile sunt foarte 
mari, de neatins şi nu îmi 
permit. Acum plătesc 
100 de euro pe lună la 
care se adaugă cheltu-
ielile. Am primit loc în 
cămin, la Agronomie, dar 
am fi stat cinci persoa-
ne într-o cămăruţă. De 
condiţiile din cămin, nici 
nu mai vorbesc”, spune 
Ionuţ. 

Reticenţi în a discuta des-
pre practica vânzării locu-
rilor de cazare, de teamă 
să nu fie prinşi de către 
oficialii universităţilor, 
studenţii susţin că tocmai 
unităţile de învăţământ 
îi obligă să facă aceste 
lucruri. Andrei. R, a primit 
un loc de cazare în cămi-
nul 7 din complex, pe care 
încearcă acum să-l vândă 
pentru 250 de euro. Aces-
ta şi-a postat un anunţ 
pe stâlpii din campus, iar 
telefoanele au început să 
sune. „Am primit loc în 
cămin, dar îl vând pentru 
că m-am hotărât să mă 
mut cu prietena mea, în 
chirie. Ce să fac, să-l dau 
pe degeaba?”, a spus 
tânărul. Viaţa în cămin, 
deşi este mai ieftină, nu 
oferă confortul unui apar-
tament. Oana Arţulescu, 
studentă în ultimul an la 
Facultatea de Mecanică, 
stă într-o cameră cu alte 

patru colege şi plăteşte o 
taxă de 95 de lei pe lună. 
„Nu este tocmai confor-
tabil, dar deocamdată nu 
îmi pot permite altceva. 
Eu şi lucrez, dar tot nu 
aş putea să plătesc o 
chirie, ca să stau singură. 
Preţurile sunt destul de 
mari”, a declarat Oana. 
La un simplu calcul, nici 
camera micuţă de cămin 
nu se dovedeşte prea 
ieftină. Cinci persoane, 
care plătesc câte 95 de lei 
de fiecare, însumează 475 
de lei, adică peste 100 de 
euro per cameră. 

Studenţii din Timişo ara fac 
„bişniţă” cu  locurile  de  cazare 

Aproape 50.000 de stu-
denţi şi 13.000 de locuri de 
cazare. Astfel stă situaţia 
în universităţile timişorene 
de stat, motiv pentru care 
studenţii au declanşat ope-
raţiunea „bişniţă cu locul de 
cazare”. Unii dintre studenţi 
au dezvoltat o adevărată afa-
cere din astfel de tranzacţii, 
diminuând astfel şansele 
celor care au într-adevăr ne-
voie de un loc în cămin, dar 
uşurându-le şi buzunarele 

cu cel puţin 250 de euro. 
La Universitatea de Vest 

sunt cele mai mari proble-
me: doar puţin peste 50 la 
sută dintre cei care au soli-
citat un loc în cămin îl vor 
obţine. UVT are posibilita-
tea de a găzdui în camere 
de cămin 3.000 de studenţi 
şi doar 400 de locuri vor fi 
împărţite bobocilor.

La Universitatea de Me-
dicină şi Farmacie „Victor 
Babeş” lucrurile nu stau la 

fel de rău, dat fiind numărul 
mai mic de studenţi. „Noi 
am avut 2.500 de cereri de 
cazare şi le-am onorat pe 
toate. Taxele de cazare sunt 
cuprinse între 60 şi 180 de 
lei, pentru cei care benefi-
ciază de alocaţia de la stat. 
În celelalte cazuri, cum sunt 
studenţii în regim cu taxă 
sau străinii, cazarea costă cu 
110 lei mai mult pe lună”, a 
declarat Filip Fiat, directorul 
administrativ al universită-

ţii. În ceea ce priveşte tran-
zacţiile cu locuri de cămin, 
Fiat susţine că la instituţia 
pe care o reprezintă studiază 
oameni serioşi, care nu s-ar 
preta la asemenea afaceri. 
„Medicina este o facultate 
grea, studenţii noştri au alte 
preocupări, sunt reticenţi la 
asemenea probleme”, mai 
spune directorul. 

Situaţia studenţilor de 
la Universitatea de Ştiinţe 
Agricole şi Medicină Vete-

rinară a Banatului este mai 
aparte. Situată la ieşirea 
din oraş, universitatea este, 
de fapt, un întreg complex, 
unde studenţii au tot confor-
tul necesar fără a fi nevoiţi 
să mai cheltuiască pe bilete 
de autobuz sau să dea bani 
pentru a obţine un loc în că-
min, pentru că mulţi dintre 
ei renunţă benevol la locuri 
tocmai din aceste motive. Fi-
ind la o distanţă relativ mare 
de oportunităţile de distrac-

Doar unu 
din patru 
studenţi 
timişoreni 
au şanse
 să primească 
un loc 
în cămin.

Bursa locuri-
lor de cazare 
a atins cote 
maxime. 
Preţul de 
pornire este 
de 250 €
MIRELA VLĂDUŢI
mirela.vladuti@opiniatimisoarei.ro

LILIANA IEDU
liliana.iedu@opiniatimisoarei.ro

Unii studenţi îşi rotunjesc 
veniturile, în timp ce alţii îşi 
aduc părinţii în pragul dispe-
rării. Chiar dacă piaţa imobi-
liară din Timişoara a ajuns 
la un  „minim” istoric al ul-
timilor ani, nu acelaşi lucru 
se poate spune despre tran-
zacţiile cu locuri în cămine. 
În această situaţie „taxele” au 
rămas la fel de mari, semn că 
„obrazul de student, cu chel-
tuială se ţine”. Complexul 
studenţesc a fost tapetat cu 
anunţuri gen „vând loc de bă-
iat în cameră de patru persoa-
ne cu 250 de euro” sau „cum-
păr loc de cămin, ofer 300 de 
euro”. Oficialii universităţilor 
din urbea de pe Bega spun că 
au cunoştinţă despre ilegali-
tăţile la care se pretează stu-
denţii pentru a câştiga câteva 
sute de euro, dar susţin că 
astfel de cazuri sunt izolate şi 
aspru pedepsite. Pentru că nu au mai găsit loc pe garduri, studenţii "bişniţari" şi-au lipit anunţurile şi pe copacii din complex

ţie oferite de complexul 
studenţesc, aceştia preferă 
să închirieze apartamente 
sau să cumpere locurile de 
cămin ale altor universităţi. 
„Noi avem aproximativ 
7.000 de persoane înscrise 
în ciclurile universitare, 
master, doctor şi învăţă-
mânt la distanţă şi 1.750 
de locuri de cazare. Toate 
cererile au fost aprobate, 
ba chiar am primit şi din 
afară 14 studenţi. Tarifele 
de cazare variază în funcţie 
de gradul de confort: de la 
200 la 250 de lei, din care 
se scade alocaţia bugetară 
pentru cei în regim buge-
tat. La noi nu se permite 
practica aceasta a vânzării 
locului. Eu merg în fiecare 
zi şi verific”, a spus Stelian 
Acatincăi, prorector al uni-
versităţii. 

Căminele Universită-
ţii Politehnica sunt deja 
pline cu studenţi. Toate 
cele 5.571 locuri au fost 
atribuite studenţilor care 
învaţă aici. Doar câteva 
zeci de masteranzi nu au 
prins loc în cămin, dar nu 
este totul pierdut, deoa-
rece e posibil ca unii stu-
denţi să renunţe la locul 
obţinut. „Sunt studenţi 
care au intrat la două fa-
cultăţi şi primesc loc în 
cămin din două părţi, iar 
în această situaţie optează 
pentru unul din ele. Alţii 
preferă să se mute în chi-
rie şi atunci renunţă la 
locul din cămin. În acest 
fel, cei care au rămas fără 
loc îl pot primi în final”, 
a declarat Nicolae Robu, 
rectorul Universităţii Poli-
tehnica din Timişoara. 

Ţinute şi maşini de lux
Machiate şi îmbrăca-

te după ultimele fiţe ale 
modei, studentele defi-
lează pe aleile din com-
plexul studenţesc mai 
ceva decât pe catwalk-uri-
le din marile capitale eu-
ropene. Concurenţa este 
mare la capitolul popu-
laritate, astfel că, pentru 
a se ridica la standarde-
le cerute, tinerele nu se 
uită la banii cheltuiţi pe 
accesorii. „Nu am multe 
haine, dar sunt de cali-
tate. Mi se pare normal 
să fii la modă, mai ales 
că eu sunt în anul I şi nu 
vreau să fiu considerată 
mai altfel decât celelalte 

fete. Eu sunt din Caracal, 
dar sora mea este aici de 
doi ani. Părinţii îmi dau 

cam 1.000 de lei pe lună 
de cheltuială, în afară de 
banii de chirie”, a spus 
Ana Maria Georgescu, 
studentă la Facultatea 
de Drept. Nici băieţii nu 
se lasă mai prejos, astfel 
că cel mai bun mod de a 
epata este să te afli la vo-
lanul unei maşini ultimul 
răcnet. BMW, Mercedes, 
Audi sunt doar câteva din 
mărcile de lux care se re-
găsesc în parcările cămi-
nelor, pline doldora de 
autovehicule. În topul ce-
lor mai scumpe limuzine 
sunt cele cu numere de 
Mehedinţi, Caraş-Severin 
sau Hunedoara. 

Studenţii se îmbracă după ultimul răcnet...

Ionuţ Sârbu

Oana Arţulescu

... şi conduc maşini de lux.

La Universita-
tea de Vest sunt 
cele mai mari 
probleme: doar 
puţin peste 50 
la sută dintre cei 
care au solicitat 
un loc în cămin îl 
vor obţine. UVT 
are posibilitatea 
de a găzdui în 
camere de că-
min 3.000 de 
studenţi şi doar 
400 de locuri 
vor fi împărţite 
bobocilor.
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Echipa de control trimisă 
de premierul Emil Boc a con-
statat că primarul Timişoarei, 
Gheorghe Coriolan Ciuhan-
du, şi-a tras sporuri salariale 
ilegal, că şefa Serviciului Re-
surse Umane ocupa o func-
ţie de conducere fără să aibe 
acest drept, că membrii Ser-
viciului de Audit Intern erau 
plătiţi pentru nemuncă şi că 
informaţiile clasificate sunt 
gestionate deficitar. Pe lângă 
acestea, controlul a mai scos 
la iveală faptul că directorul 
Direcţiei Economice nu a 
aplicat viza „control financiar 
preventiv” pe angajamentele 
legale încheiate de primărie, 
sau că şeful Direcţiei de Me-
diu scoate drept câştigătoa-
re firmele sale preferate, la 
licitaţiile pentru spaţii verzi 
organizate de administraţia 
municipală. Ca să nu mai 
vorbim de faptul că la baza 
alegerii unor contracte de 
achiziţie publică nu există, 
la dosar, o calculaţie reală a 
valorii estimate. 

Doamna de la personal 
cu probleme la dosar

În cadrul acţiunii de con-
trol au fost selectate aleato-
riu, spre verificare, dosare 
profesionale ale angajaţilor 
Primăriei Timişoara. Dintre 
acestea a fost studiat şi cel 
al şefului Serviciului Resur-
se Umane, Aurelian Rodica, 
de unde a venit şi surpriza. 
Consilierii care au verificat 
legalitatea ocupării acestei 

funcţii au ajuns la concluzia 
că aceasta ar fi ocupat, timp 
de trei ani, funcţia de condu-
cere fără să aibe studiile su-
perioare necesare. „Promova-
rea sa (semnată de primarul 
Ciuhandu) în funcţia publică 
de Şef Serviciu s-a făcut cu 
încălcarea dispoziţiilor art. 
58 şi art. 51, alin. 6 şi alin. 7, 
din Legea 188/1999” se preci-
zează în raportul Corpului de 
Control. „Menţionăm că nu a 
fost pus la dispoziţia consili-
erilor de la CCPM (Corpul de 
Control al Primului Ministru) 
dosarul de examen al doam-
nei Aurelian Rodica, până la 
data redactării raportului”, 
se mai arată în documentul 
final de control.

Serviciul de Audit, arma 
primarului

Serviciul de Audit Public 
Intern are şase funcţionari şi 
un şef şi se află în subordinea 
directă a primarului Corio-
lan Gh. Ciuhandu. Compar-
timentul face recomandări 
şi urmăreşte îndeplinirea 
acestora, în urma acţiunilor 
de control întreprinse în 
baza unui plan de lucru 
aprobat. Consilierii CCPM au 
constatat că „numărul misi-
unilor de audit planificate la 
entităţile subordonate Pri-
măriei Timişoara este mult 
mai mare decât al celor pla-
nificate la structurile funcţi-
onale din cadrul Primăriei”, 
se arată în Raportul CCPM. 
Astfel, în anul 2007, nu a fost 
planificată nici o acţiune de 
control pentru structurile 
interne ale Primăriei, iar în 

anul 2009 a fost planificată 
doar o misiune. În schimb, 
la unităţile din subordinea 
Primăriei au existat 5 acţiuni 
de audit în 2007 şi 4 în 2009. 
Conform Raportului anual 
de activitate, gradul de rea-
lizare a misiunilor de audit 
în anul 2007 a fost de 66%, în 
anul 2008 a fost de 40%, iar 
în 2009 de 60%. Spre exem-
plu, în anul 2009 au fost în 
plan 5 misiuni de audit, dar 
au fost concretizate doar 3 
dintre ele. În nici unul din 
aceşti trei ani nu au fost re-
alizate în totalitate misiunile 
de control intern, dar nici şe-
ful de compartiment şi nici 
lucrătorii nu au avut salariile 
diminuate. Ei au răspuns, 
însă, la comenzile primaru-
lui atunci când edilul şef a 
avut nevoie de serviciile lor, 
după ce s-a supărat pe vreo 
structură subordonată şi a 

vrut să-i aplice o corecţie de 
„audit”. 

Ciuhandu are „spor de 
condiţii vătămătoare”

Primarul Timişoarei, dar 
şi viceprimarii, beneficiază 
prin HCL 393/2006, de o se-
rie de drepturi salariale, sub 
formă de stimulente, altele 
decât cele prevăzute de lege. 
Cu alte cuvinte, ca să-şi facă 
datoria faţă de timişoreni, 
capii primăriei trebuie plătiţi 
în plus. „Aşa cum rezultă din 
dispoziţiile primarului pen-
tru acordarea stimulentelor, 
puse la dispoziţia echipei 
CCPM, sumele acordate pri-
marului au variat, în ultimii 
patru ani, între 2.500 lei în 
luna decembrie 2007, 1.900 
lei în luna decembrie 2008 
şi 3.734 lei în luna noiem-
brie 2009. De asemenea, 
viceprimarii au încasat la 

rândul lor sume cuprinse 
între 1.647 lei în mai 2008 
şi 2.953 în noiembrie 2009”, 
spune raportul de control, 
care consideră în afara legii 
plata suplimentară a prima-
rului şi adjuncţilor săi. „Actul 
normativ prin care s-a hotă-
rât să se acorde stimulente 
primarului şi viceprimarilor 
este o Hotărâre a Consiliului 
Local, care nu poate să con-
travină Legii 215/2001 (Legea 
Administraţiei Publice Loca-
le) şi implicit Constituţiei”, 
spun consilierii de la CCPM. 
Conform statelor de perso-
nal analizate, primarul şi 
viceprimarii beneficiază, pe 
lângă salariile de bază şi sti-
mulentele acordate conform 
HCL-ului menţionat anterior 
şi de indemnizaţie de dispo-
zitiv în cuantum de 25% şi 
spor de condiţii vătămătoare 
în cuantum de 10%.

ANCHETĂACTUALITATE

GHEORGHE ILAŞ
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

Incidentul de săptămâna 
trecută, când doi poliţişti de 
la Secţia 4, soţii Ştefan şi Ra-
mona Enică, au fost bătuţi cu 
sălbăticie la o spălătorie auto 
din cartierul Mehala, a scos 
la iveală faptul că, în multe 
momente ale zilei, municipiul 
de pe Bega pare luat în stăpâ-
nire de găştile de interlopi. 
Loviturile administrate celor 
doi poliţişti de către Aurelian 
Pocovnicu, bodyguard la un 
club de fiţe din oraş, dispărut 
de la domiciliu imediat după 
eveniment, au provocat frac-
turarea mandibulelor ambe-
lor persoane şi alte leziuni ce 
vor necesita aproximativ 45 
de zile de îngrijiri medicale. 
În mod absolut paradoxal, 
deşi incidentul s-a petrecut 
în urmă cu o săptămână, au-
torităţile încă nu au emis un 
mandat pentru darea în urmă-
rire a agresorului. Mai mult, 
acesta pare să fie compătimit 
de fostul inspector şef adjunct 
al Inspectoratului de Poliţiei 
al Judeţului Timiş, comisarul 
şef Călin Mârza, nimeni altul 
proprietarul apartamentului 
în care locuieşte cu chirie fa-
milia Pocovnicu. „Mi-e teamă 
să nu facă vreo prostie, să-şi ia 
viaţa!”, şi-a exprimat temerea 
poliţistul pensionar Mârza, 
parcă mai preocupat de soarta 
violentului bodyguard, decât 
de starea sănătăţii soţilor Eni-
că, foştii săi subalterni din Po-
liţia Timiş.

Poliţişti agresaţi de 
bodyguarzi şi interlopi

În ultimii ani, interlopii 
care au pus stăpânire pe viaţa 
de noapte a oraşului nu s-au 
sinchisit să-i pună la respect 
chiar şi pe reprezentanţii legii. 
Nu puţine au fost cazurile în 
care poliţiştii au fost agresaţi 
în discoteci sau localuri de 
noapte, incidentele de acest 
tip fiind urmate de contrare-
acţii din partea apărătorilor 
liniştii şi siguranţei publice, 
adunaţi în grup pentru ac-
tul final al răzbunării, sau de 
plângeri penale şi condamnări 
pe măsură. Tupeul interlopilor 

de a-i agresa pe poliţiştii aflaţi 
în misiune sau în timpul liber 
a fost pus, mai tot timpul, pe 
seama protecţiilor înalte din 
Poliţie de care ar beneficia 
aceştia. 

În anul 2001, căpitanul 
Cristian Răfăilă, pe atunci ofi-
ţer la Centrul Zonal de Comba-
tere a Crimei Organizate şi An-
tidrog Timişoara, a fost agresat 
în barul Java, în timp ce se afla 
în misiune pentru „culegerea 
de informaţii despre peşti şi 
prostituate de lux”. Autorul 
loviturii de pumn care l-a do-
borât pe poliţist a fost Marcel 
Olteanu, aflat în bar cu o gaşcă 
de băieţi răi, alături de amicul 
său Ovidiu Torj, care a dispă-
rut din ţară în aceeaşi seară. 
După o perioadă în care a stat 
la familie, în Germania, a fost 
prins, arestat şi trimis în jude-
cată pentru ultraj şi tulburarea 
liniştii şi ordinii publice, însă a 
scăpat doar cu o amendă pena-
lă, sub pretextul că s-a aflat în 
legitimă apărare. Mai recent, 
în 2008, un alt tânăr ofiţer de 
la Centrul Zonal de Combatere 
a Crimei Organizate Timişoa-
ra a fost bătut şi scos afară din 
discoteca „Discoland”, după 
ce a decis să stropească o dan-
satoare la bară cu o sticlă de 
bere. Bodyguardul care era de 
serviciu, Lucian Boncu, i-a apli-
cat copoiului câteva lovituri şi 
l-a dat afară din local. Colegii 

poliţistului s-au constituit în-
tr-un echipaj „de criză” şi l-au 
căutat toată noaptea pentru a-i 
pune întrebări... încuietoare. 
Spre norocul său, nu l-au găsit. 
Nefiind în misiune, poliţistul 
agresat nu a putut face plânge-
re pentru ultraj, ci doar pentru 
lovituri şi alte violenţe. Proce-
sul penal care are ca obiect 
acest caz se află încă pe rolul 
instanţelor din Timişoara.  

Aceste excese din partea 
unora dintre interlopii Timi-
şoarei, şi altele care nu au fost 

făcute publice niciodată, au fost 
puse pe seama complicităţilor 
dintre poliţie şi lumea inter-
lopă. Pentru a controla infrac-
ţionalitatea din stradă, poliţia 
se bazează pe informatori, iar 
aceştia trebuie protejaţi. Aşa 
sună justificările celor ce închid 
ochii la infracţiunile comise de 
anumiţi indivizi certaţi cu legea. 

Fraţii Băluţă au terorizat 
viaţa de noapte a oraşului

Nu cu mult timp în urmă, 
viaţa de noapte a Timişoarei a 

fost terorizată de fraţii Cornel 
şi John Băluţă. Aflaţi în fruntea 
unei găşti de mici infractori, 
fraţii Băluţă au reuşit să-i ţină 
la respect pe toţi capii lumii 
interlope, inclusiv pe celebrii 
Gherman, Boncu, Zmeu, Cum-
natu, Capu şi alţi bodyguarzi 
de conjunctură din oraş. Lovi-
turile specifice fraţilor Băluţă şi 
locotenenţilor lor erau tăietu-
rile cu briceagul în zona feţei, 
adică mutilarea adversarilor. 
Ultima victimă a interlopilor a 
fost un tânăr bodyguard de la 
un restaurant din Complexul 
Studenţesc, care a fost atacat şi 
tăiat cu briceagul pe faţă pen-
tru că a încercat să evacueze de 
pe terasă trei indivizi agresivi. 
Inexplicabil, poliţistul venit ra-
pid la faţa locului a fost mult 
mai interesat de spargerea 
farurilor de la o maşina inter-
lopilor, un BMW X5, decât de 
mutilarea angajatului de la 
restaurant. Numele poliţistu-
lui, Dragoş Şandru, de la Servi-
ciul de Investigaţii Criminale, 
asupra căruia, o perioadă de 
timp, a planat suspiciunea că 
le-ar ţine spatele periculoşilor 
infractori. Urmele protecţiilor 
au condus la numele său, după 
ce mai multe plângeri în care 
erau incriminate faptele de 
arme ale fraţilor Băluţă au fost 
soluţionate cu neînceperea ur-
măririi penale. „În plângerea 
depusă la Poliţia Municipiului 

Timişoara, la inspectorul Dra-
goş Şandru, am menţionat nu-
mele celui ce m-a tăiat pe faţă, 
Avram Andrei, şi a celui ce l-a 
instigat să mă atace, Cornel Bă-
luţă. În locul unei anchete, am 
primit mai multe telefoane de 
la domnul Şandru, care mi-a 
sugerat să accept o împăcare. 
I-am spus că nici nu poate fi 
vorba, pentru că eu rămân slu-
ţit pe viaţă, şi că o să fac plân-
geri la Parchet sau, dacă aici nu 
rezolv nimic, chiar la Inspecto-
ratul General al Poliţiei”, ne 
declara la vremea respectivă 
Cosmin M., 21 de ani, bodygu-
ardul de la „Gulliver”. „În ziua 
în care a fost agresat şi tăiat pe 
faţă bodyguardul din Compex, 
mi-am făcut doar datoria. Am 
înştiinţat conducerea şi am 
mers acolo pentru a preveni 
o încăierare generală. Este 
ciudat faptul că sunt acuzat de 
relaţii cu acei fraţi, în condiţiile 
în care eu i-am trimis în jude-
cată în trei dosare cu agresiuni. 
Oricum, după aceste investi-
gaţii, vreau să mă retrag de la 
Investigaţii Criminale pentru 
că-mi ajunge”, a replicat poli-
ţistul incriminat. 

După mai multe verifi-
cări interne, a fost mutat la 
alt serviciu, iar în prezent 
ofiţerul activează în cadrul 
Serviciului Independent de 
Informaţii şi Protecţie Internă 
(SIIPI). Domnia fraţilor Bălu-
ţă în oraşul de pe Bega a fost 
întreruptă brusc de un grup 
de bodyguarzi, care s-au soli-
darizat şi i-au terorizat pe cei 
doi până şi-au vândut vila din 
Calea Urseni, maşinile de lux, 
şi s-au refugiat în Italia. Între-
bat dacă, în prezent, anumite 
persoane din lumea interlopă 
beneficiază de protecţii înalte 
din partea instituţiei pe care o 
conduce, şeful IPJ Timiş, comi-
sarul şef Gheorghe Popescu, a 
negat ferm această ipoteză. 
„Nu cred că există vreun po-
liţist care să ofere astfel de 
protecţii. Este exclus! Totuşi, 
în cazul în care aş descoperi 
pe vreunul care face asta, 
nu aş ezita să-l trimit în faţa 
comisiei de disciplina sau să 
dispun tragerea la răspunde-
re penală”, ne-a declarat şeful 
poliţiştilor timişeni.

PUBLICITATE

Interlopii din Timişoara încearcă să-şi întindă 
dominaţia şi asupra autorităţilor

Cornel Băluţă

Cosmin, fost bodyguard la "Gulliver" poartă încă, urma tăieturii 
"aplicate"  de acoliţii fraţilor Băluţă

John Băluţă

Primăria Timişoara are un şef la şapte angajaţi

Obiectul controlului 
desfăşurat de trei 
consilieri de la Corpul 
de Control al Primului 
Ministru a constat în 
verificarea îndeplinirii 
atribuţiilor şi compe-
tenţelor prevăzute în 
actele normative de 
către Consiliul Local al 

Municipiului Timişoara 
şi Primăria Municipiu-
lui Timişoara, având o 
tematică pentru şase 
obiective. Perioada 
supusă controlului 
a fost cuprinsă între 
lunile ianuarie 2007 şi 
decembrie 2009. Con-
trolul a fost finalizat în 

luna martie 2010, dată 
la care primăria avea 
589 de funcţionari, 
din care 70 erau şefi. 
Raportul final nu a fost 
făcut public, spre cu-
noştinţa contribuabili-
lor timişoreni, deşi nu 
are statut de document 
secret. 

ugen anole

Iubim trădarea, dar îi urâm 
pe trădători.
De-a lungul istoriei zbu-
ciumate a României, în-
frângerile suferite de vitejii 
conducători de oştiri s-au 
bazat pe trădarea din inte-
rior. Începând de la Decebal 
şi trecând prin perioada 
cnezatelor şi voievodatelor, 
ajungând până la istoria 
modernă şi contemporană, 
ne-am vândut unii pe alţii 
pe-un galben sau pe-un pol. 
Din comoditate, în secolul 
XXI, nici măcar nu ne mai 
vindem unii pe alţii, ne 
oferim gratuit sub masca 
laşităţii numită ANONIMAT!
Tembelismul infantil, 
manifestat la o oarecare 
maturitate, se regăseşte în 
gândirea şi comportamentul 
multor conaţionali. O să 
încerc să vă exemplifi c şi, cu 
siguranţă, veţi recunoaşte 
cel puţin un vecin sau vreun 
coleg de birou.
Prin anii ’80, aveam un 
vecin care ţinea în hol pe 
cuier, la vedere, un chipiu de 
miliţian, el fi ind mecanic pe 
la o fabrică de textile. Mai 
merită să ne întrebăm cine 
era cooperativa ochiu’ şi 
timpanu’ la mine în bloc?
În anii ’87, în armată, am 
întâlnit cel mai periculos 
model de delator, subofi ţe-
rul de companie, zbir, rigid, 
îndoctrinat, căruia nu puteai 
să-i reproşezi nimic… secre-
tarul de partid pe unitate, 
un lt-col cumsecade, se ferea 
de acest Gigi Gumă. Te făcea 
unu’ din ăsta, ca la spălăto-
ria Nufărul…
În zilele noastre a apărut 
modelul Gică Contra, laş 
fi ind, se ascunde sub masca 
anonimatului, el e descen-
dentul unuia dintre cei doi 
moşi cârcotaşi din balconul 
de la Muppet’s Show.
Niciodată nu are nimic de 
spus, dar este împotrivă tot 
timpul, el nu are aspiraţii şi 
idei proprii, el este „comen-
tatorul” de pe internet, fără 
argumente, dar spurcat la 
gură… mândru fi ind, seara, 
când se întâlneşte cu priete-
nii şi le spune: „Aiii, ce i-am 
zis-o lu’ Manole, cretinu’ 
dracului…”
Dragi cititori, înjuraţi-mă 
sau nu, apreciaţi-mă sau nu, 
dar vă rog imperios: SEM-
NAŢI-VĂ cu numele real, nu 
fi ţi doar nişte Gigi Contra 
laşi!

Anonimii 
şi anonimatul…

anole ice...

Prima pagină din raportul de control

Ciuhandu, urecheat de Corpul de 
Control al Primului Ministru ( I )

Gheorghe Ciuhandu
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OANA ADAMESCU
oana.adamescu@opiniatimisoarei.ro

Impozitul minim, impro-
priu numit „forfetar” în fol-
clorul fiscal, a fost eliminat 
începând cu luna octombrie 
a acestui an, urmând a mai 
fi folosit doar pentru stabili-
rea şi plata acestei taxe afe-
rente trimestrului trei 2010. 
Până acum, toate firmele 
indiferent de domeniul de 
activitate erau obligate la 
plata unui impozit minim, 
indiferent dacă înregistrase-
ră sau nu profit, în funcţie 
de cifra de afaceri raporta-
tă. Această taxă dăuna cu 
atât mai mult firmelor mici, 
obligate la dijmă doar pen-
tru simplul fapt că figurau 
în analele fiscului. 

În Timiş, de la începutul 
anului şi până în prezent, 
2.073 de firme şi-au sus-
pendat activitatea şi alte 
aproape 1.600 au fost radia-
te sau sunt în curs de lichi-
dare/dizolvare, „victime” 
ale acestei practici fiscale. 
Totuşi există şi semne de 
revigorare economică, un 
număr de aproximativ 300 
de firme fiind înfiinţate în 
fiecare lună. În luna august 
2010 au fost înmatriculate 
la Registrul Comerţului Ti-
miş 293 de societăţi noi, ci-
fră ce ne clasează pe locul 
doi la nivel naţional, după 
Bucureşti. 

Impozit forfetar pentru 
domenii cu evaziune 
fiscală mare

Aşa cum deja ne-am 
obişnuit şi în cazul altor 
orânduiri economice, ceea 
ce va urma este o soluţie 
provizorie: se va (re)aplica 
cota de impozitare de 16% 
pentru ultimele trei luni 
ale acestui an, urmând ca 
din 2011 să se aplice un 
nou algoritm de calcul: 
impozitul forfetar. Totuşi, 
viitorul este destul de opac 

în această privinţă, neexis-
tând o variantă clară sau 
un act normativ de aplica-
re a forfetarului, măsurile 
şi direcţiile ce vor fi apro-
bate urmând a fi discutate 
cu Comisia Europeană şi 
Fondul Monetar Interna-
ţional. Se preconizează că 
va fi diferenţiat în funcţie 
de activitate şi va fi aplicat 
mai „aspru” în domeniile 
în care statul consideră că 
evaziunea fiscală e mare, în 
principal serviciile. În vizor 
sunt restaurantele, baruri-
le, hotelurile, transporturi-
le, taximetria, atelierele de 
reparaţii, spălătoriile auto 
şi saloanele de coafură. Pe 
viitor, mai este în plan şi 
un card pentru intreprin-
derile mici şi mijlocii care 
le va uşura acestora obţine-
rea de credite. Alte măsuri 
din acelaşi act normativ 
care schimbă impozitarea 
sunt: neînceperea execu-

tării silite în cazul în care 
contribuabilul are de recu-
perat bani de la stat şi mo-
dificarea plafoanelor de la 
care firmele care investesc 
şi creează locuri de muncă 
în România pot beneficia 
de ajutor de la stat.

Reglementări noi în 
privinţa compensării 
datoriilor la stat

Una din veştile bune 
pentru contribuabili ar fi 
că statul îşi va recunoaşte 
datoriile. Debitele firme-
lor vor fi stinse automat 

în cazul în care acestea au 
de încasat bani de la buget 
sau TVA de recuperat, re-
nunţându-se la procedurile 
de executare silită în cazul 
acestora, cum se întâmpla 
până acum. Ba mai mult,  
dobânda penalizatoare pentru 

creanţele statului neplătite 
la termen va fi redusă de la 
0,05% la 0,04% pe zi şi nu 
se vor mai calcula majo-
rări de întârziere pentru 
datoriile companiilor dacă 
acestea au sume de încasat 
de la stat.

Acidul hialuronic, 
elixirul tinereţii

ANDREEA HNYATEK
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro

”Aplicarea unui ruj la ni-
velul unor buze nereliefate, 
slab conturate, subţiri sau 
fără volum, nu face decât să 
scoată în evidenţă acest de-
fect!” După acest concept 
se ghidează mii de român-
ce care recurg la chirurgia 
estetică pentru operaţii de 
mărire a buzelor. Botoxul 
a fost înlocuit de ceva mai 
eficient, spun medicii: aci-
dul hialuronic. Pielea se 
repară fără bisturiu şi fără 
perioade mari de recupera-
re. Doar cu o injecţie. Inter-
venţia este nedurereoasă, 
se realizează sub o aneste-
zie locală şi nu necesită in-
ternare. Produsul este per-
fect tolerat şi nu dă reacţii 
adverse. O injecţie pentru 
zâmbet costă în jur de 250 
- 300 de euro, iar efectul se 
întinde aproximativ de-a 
lungul unui an. Nu pot face 
aceste intervenţii femeile 
care sunt însărcinate sau 
alăptează şi cele care au in-
fecţii la nivelul pielii. 

Nici vedetele din Româ-
nia nu sunt străine acestui 
tip de intervenţie, Monica 
Tatoiu, Nicoleta Luciu sau 
Daniela Crudu sunt doar câ-
teva din clientele medicilor 
care transformă zâmbete. 

Această corecţie nu este 
singura pe care  o poate face 
această substanţă magică. 
Ea este folosită la reîntine-
rire, în dermatocosmetică, 
estetică facială şi în terapia 
multor tipuri de riduri: fine, 
nasolabiale sau perioculare. 
Cam aceasta este noua ten-
dinţă în chirurgia plastică. 
Intervenţii cât mai mici, dar 
de efect. 
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Botoxul a fost înlo-
cuit de ceva mai efi -
cient, spun medicii: 
acidul hialuronic. 
Pielea se repară 
fără bisturiu şi fără 
perioade mari de 
recuperare.

ANDREEA HNYATEK
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro

Hipnoza este momentul 
dintre starea de veghe şi 
somn, momentul în care, 
aproape să adormiţi, nu sun-
teţi nici complet treaz, dar 
nici nu dormiţi. Pacientul 
aflat sub hipnoză se află în-
tr-o stare de relaxare fizică şi 
de concentrare mentală. El 
îşi poate explora resursele 
interioare, capacităţile fizi-
ce, dar şi mentale, şi poate 
vedea lucrurile diferit de 
gândirea conştientă, norma-
lă. Se poate spune, de aseme-
nea, că este o stare de conşti-
enţă modificată de o transă 
realizată de terapeut.

Hipnoterapia ajută la 
modificarea unui compor-
tament neplăcut sau, pur 
şi simplu, la îmbunătăţirea 
vieţii, prin sugestii adresa-
te subconştientului. Este o 
metodă care dă rezultate vi-

zibile chiar şi după o singură 
şedinţă, fără a creea noi de-
pendenţe.

Specialiştii din domeniu 
precum psihoterapeutul Ma-
nuel Christian Maurer, sus-
ţin că hipnoza nu este pri-
vită cu ochi buni de mulţi, 
din cauza unor prejudecăţi 
întipărite în conştiinţa pu-
blică de aşa numita hipnoză 
de show: „Este important de 
ştiut că hipnoterapia nu are 
nicio legătură cu hipnoza de 
show. În general, oamenii 
sunt influenţaţi de emisiu-
nile de divertisment şi au 
impresia că induşi în această 
stare, nu o să mai poată deţi-
ne controlul asupra propriei 
persoane. Acei oameni sunt 
de acord să facă astfel de  ac-
torii, toate aceste tipuri de 
emisiuni fiind regizate.” 

Hipnoza este, de fapt, o 
stare de relaxare profundă 
unde se poate ajunge sub 
îndrumarea unei persoane 

specializate care utilizează 
tehnici specifice de inducţie 
şi unde se poate rămâne un 
timp determinat, utilizat în 
scop terapeutic. În deplină 
siguranţă şi conştienţi de 
sine, tot corpul dumnea-
voastră devine relaxat, gân-
durile dispar, emoţiile sunt 
absente şi vă puteţi bucura 
de propria existenţă într-o 
stare de conştienţă modifica-
tă. Din această stare se poate 
reveni la starea de conştien-
ţă normală oricând  doriţi 
sau bineînţeles la recoman-
darea psihoterapeutului.

Cum decurge 
o şedinţă?

Dacă doriţi să scăpaţi de 
anuminte complexe sau vi-
cii şi nu reuşiţi, câteva şedin-
ţe de  hipnoterapie pot face 
diferenţa. Înainte de terapia 
propriu-zisă, trebuie să stabi-
liţi împreună cu specialistul 
o anamneză completă şi să 
definiţi un scop pentru care 
se va aplica terapia. În con-
tinuare se va intra în starea 
de relaxare şi inducţia hip-
notică. Metoda folosită este 
stabilită anterior. Se poate 
vorbi direct cu subconştien-
tul, se poate da comanda de 
„amnezie” - lucru decis de 
terapeut pentru situaţiile în 
care informaţiile pot afec-
ta starea pacientului sau se 
poate folosi metoda clasică. 
Timpul de intrare diferă de 
la om la om în funcţie de 

mentalul fiecăruia şi de me-
toda folosită. Subconştientul 
se deschide şi acoperă men-
talul care critică. O şedinţă 
durează 90 de minute, timp 
în care specialistul investi-
ghează motivul care a deter-
minat cauza problemei, apoi 
aplică „remedii”. În funcţie 
de gravitatea problemei se 
determină şi numărul de 
şedinţe. De exemplu, pentru 
renunţarea la fumat este ne-
voie doar de o singură şedin-
ţă. O a doua este recomanda-
tă pentru siguranţă, însă nu 
este obligatorie. Preţul unei 
şedinţe este însă, pe măsură: 
50 de euro. Asta în condiţii-
le în care, în Germania, de 
exemplu, preţul poate fi şi 
de 5 ori mai mare.

INOVAŢIE
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ROVIGNETE

Direcţia Regională de 
Drumuri şi Poduri Timişoa-
ra a anunţat că rovinietele 
electronice pot fi procurate 
de la subunităţile instituţiei, 
de la oficiile poştale şi din 
benzinării. Pentru maşinile 
mici, preţul unei roviniete cu 
o valabilitate de şapte zile 
este de 12,82 lei, 30 de zile - 
29,40 de lei, 90 de zile - 55,53 
de lei, iar pentru un an întreg 
o rovinietă costă 119,68 lei. 
Cei care vor fi surprinşi în 

trafic, de camerele video sau 
de echipe de controlori, fără 
documente care să ateste 
plata acesteia vor primi acasă 
amenzile, care variază între 
250 şi 4.500 lei. În plus, pe 
lângă amenzi, şoferii vor tre-
bui să achite şi despăgubiri, 
în funcţie de tipul vehiculului, 
între 28 şi 1.210 euro.

APARTAMENTE

În luna septembrie, preţul 
mediu practicat pentru 
apartamentele din Timişoara 
a scăzut cu încă două pro-

cente, astfel încât, cu un preţ 
mediu de 822 euro/mp util, 
oraşul de pe Bega are cele 
mai ieftine apartamente din-
tre oraşele mari ale ţării. Faţă 
de aceeaşi perioadă a anului 
trecut, diferenţa de preţ 
s-a accentuat, fiind acum 
de aproape 18%, în timp ce 
scăderea de preţ provocată 
de criza economică ajunge 
în unele cazuri şi la 40%. Cu 
toate acestea, pe piaţa imo-
biliară sunt scoase la vânzare 
imobile la preţuri extrem de 
ridicate. Cea mai scumpă 

ofertă este o clădire de 1500 
mp, din Piaţa Sf. Gheorghe, 
pentru care proprietarul cere 
2,3 milioane de euro.

IMPOZIT

De la 1 octombrie, Guvernul 
Boc a eliminat impozitul mi-
nim. Prin urmare, persoanele 
juridice, plătitoare de impozit 
pe profit, care până la 30 sep-
tembrie 2010 inclusiv au fost 
obligate la plata impozitului 
minim trebuie să calculeze şi 
să plătească pentru trimes-
trul IV 2010 impozit pe profit. 

În schimb, contribuabilii care, 
până la 30 septembrie 2010 
inclusiv, au fost obligaţi la 
plata impozitului minim au 
obligaţia de a declara şi de 
a plăti impozitul pe profit, 
respectiv de a efectua plata 
anticipată, după caz, aferentă 
trimestrului III al anului în 
curs, până la 25 octombrie 
2010, potrivit prevederilor în 
vigoare la data de 30.10.2010.

JOBURI

Germania a suspendat, de 
la 1 octombrie, restricţiile 

impuse cetăţenilor români 
şi bulgari pe piaţa muncii. 
Măsura este valabilă timp de 
şase luni şi permite angaja-
rea sezonierilor fără permis 
de muncă. În acest fel se  
încurajează angajarea de 
lucrători sezonieri, în spe-
cial în turism, construcţii şi 
agricultură. Restricţiile sunt 
ridicate doar în cazul sezo-
nierilor cu contracte de şase 
luni, în toate celelalte cazuri, 
inclusiv studenţi, fiind nevoie 
în continuare de permise de 
muncă pentru angajare.

Sanatate & Frumusete( (

,

Hipnoza 
ca medicină 
alternativă

„Este important de 
ştiut că hipnoterapia 
nu are nicio legătură 
cu hipnoza de show. 
Oamenii sunt influ-
enţaţi de emisiunile 
de divertisment şi au 
impresia că, induşi 
în această stare, nu o 
să mai poată deţine 
controlul asupra 
propriei persoane.”

Manuel Christian Maurer
psihoterapeut

Ce poartă 
femeile    
toamna asta? 

Bărbaţii români nu 
se înghesuie să îşi 
facă vasectomii

Impozitul minim eliminat 
de la  1 octombrie

Hipnoterapia ajută la:

 Schimbarea obiceiu-
rilor negative: fumat, 
alcoolism sau alte 
depedenţe
 Frici şi emoţii negati-
ve puternice, anxietate, 
depresie
 Abuz şi dependenţe 
mental-emoţionale
 Stress
 Stimă de sine, lipsa 

încrederii, lipsa motiva-
ţiei, lipsa succesului sau 
păstrarea lui
 Slăbit şi controlul 
greutăţii, modificarea 
poftei de mâncare
 Probleme de dinami-
că sexuală
 Accesarea potenţialu-
lui creativ şi valorifica-
rea lui

Timbru pentru zilieri

Din pachetul de măsuri anti-evaziune, 
după ce au fost taxaţi cei cu profesii 
liberale, a venit şi rândul celor care 
muncesc cu ziua. Cei care angajea-
ză zilieri trebuie să-şi procure de la 
primării carnete speciale în care să 
lipească câte un timbru pentru fiecare 
om plătit cu ziua, valoarea acestui 
timbru reprezentând impozitul de 
16% aplicat la venitul acestuia. Din do-
meniile ţintă sunt: activităţi gospodă-
reşti, agricultură, vânătoare şi pescuit, 
silvicultură şi exploatări forestiere, 
piscicultură şi acvacultură, pomicul-
tură, spectacole, producţii cinemato-
grafice şi audiovizuale, activităţi cu 
caracter cultural etc.

ammnanaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a aaaa aaaaaaaaaaaaststa?a? 
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ŞTIAŢI CĂ?

 Hipnoza poate trata următoarele: stările de stres, anxieta-
tea, panica, fobiile (agorafobia, claustrofobia etc.), depresiile 
(nu și cele majore), disfuncţiile sexuale masculine (ejaculare 
precoce, impotenţa) și feminine (anorgasmie, frigiditate, 
vaginism, dismenoree), probleme de vorbire (în special 
balbismul), emotivitatea, timiditatea, obsesiile, deviaţiile 
de comportament, alcoolismul și dependenţa de droguri, 
problemele alimentare (bulimia, anorexia, obezitatea). 

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Ce poartă femeile    
     toamna asta?

METODE CONTRACEPTIVE 
EXPERIMENTALE LA BĂRBAŢI

„Dacă optaţi pentru 
o ţinută mai sobră, 
puteţi purta un set 

complet de acce-
sorii. În general, se 

pune accent pe o 
singură zonă, dar 

sunt situaţii în care 
pata de culoare 

poate fi dată şi de 
aceste elemente.”

Irina Pădure,
designer vestimentar
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MUSEŢE

BLICITATE

AŢI

ANDREEA HNYATEK
andreea.hnytaek@opiniatimisoarei.ro

Dacă anotimpul călduros 
a fost marcat cu haine 
şi accesorii în culori vii, 
sezonul rece este în cea-
laltă extremă; ne tempe-
rează puţin şi aduce în 
prim plan o paletă mai 
închisă, în tonuri mai 
reci, cum ar fi negru, gri, 
camel, mahon, cupru, 
kaki, ocru, nuanţe in-
dustriale precum ciment 

rozaliu, toate mângâiate 
de atingerea a roşului. 
Din colecţiile prezentate 
până acum, s-au eviden-
ţiat câteva trenduri cla-
re: reîntoarcerea femeii 
la moda anilor ’50 şi ’70 
şi avalanşa creaţiilor din 
blană şi piele. 

Ţinute "militare"
Trenciul şi jacheta în stil 
militar, ţinutele office 
negre, minimaliste, 
sacourile de inspira-
ţie masculină, culorile 
închise şi curelele sunt 
câteva din elementele 
regăsite în foarte multe 
din colecţiile prezentate. 
Oricum, toate acestea 
pot fi date peste cap de 
preferinţele fiecăruia, 
în funcţie de propriul 

stil şi de caracter. Moda 
toamnă-iarnă 2010 cu-
prinde o gamă vastă de 
alternative pentru toate 
preferinţele: „Este greu 
de impus un anumit stil 
într-un sezon. În funcţie 
de preferinţele fiecăruia, 
specialiştii au variante”, 
spune designerul vesti-
mentar Irina Pădure.

Garderobă 
de exterior 
Pentru partea de exte-
rior a garderobei, poate 
şi cea mai importantă, 
deoarece este cea mai 
expusă, există o gamă 
largă de opţiuni: pal-
toane, geci, trenciuri 
etc. Ţinuta de inspiraţie 
militară predomină podi-
umurile: cu guler ascu-

ţit, cu două rânduri de 
nasturi şi deloc strâmte, 
cu buzunare exterioare 
sau interioare, unifor-
mele militare ruseşti ale 
secolului XX sunt princi-
pala sursa de inspirtaţie 
pentru specialiştii în arta 
designului vestimentar.

Bluze 
La „modă” în această 
toamnă sunt cele largi 
şi lungi. Tricotate şi în 
culorile reprezentative 
sezonului, conferă sim-
plitate şi fineţe. 
Şi pentru că eleganţa 
este o trăsătură speci-
fică acestui sfârşit de 
an, sacourile şi bluzele 
elegante au intrat foarte 
mult în graţiile creato-
rilor.

Pantaloni
Când vine vorba de 
pantaloni, categoric talia 
înaltă este cel mai con-
cret trend. Talia trebu-
ie accentuată fie prin 
această metodă, fie prin 
nelipsitele centuri. Se 
poartă pantalonii puţin 
largi, din stofă sau alte 
materiale groase în care 
să fie evidenţiată textura 
materialului. Simpli sau 
cu printuri, şi în rândul 
pantalonilor variantele se 
întind pe o gamă largă.

Rochii
Rochiţele sfârşitului lui 
2010 rămân copiile celor 
din anii ’50 şi ’70. Centura 
pe talie, corsetul, modele-
le largi până la genunchi 

sau chiar puţin mai lungi, 
carourile şi printurile 
florale sunt doar câteva 
din trandurile toamnei. 
Pot fi purtate cu ciorapi 
coloraţi dintr-un material 
gros, acest lucru între-
ţinând şi ideea specia-
liştilor care recomandă 
purtarea prelungită a 
sandalelor şi a pantofilor. 

Ţinuta unei femei este, 
întotdeauna, întregită de 
accesorii. „Dacă optaţi 
pentru o ţinută mai so-
bră, puteţi purta un set 
complet de accesorii. În 
general, se pune accent 
pe o singură zonă, dar 
sunt situaţii în care pata 
de culoare poate fi dată şi 
de aceste elemente”, mai 
spune Irina Pădure.
În materie de încălţămin-
te, pe lângă recoman-
dările deja menţionate, 
cizmele până la genunchi 
sunt la cea mai mare că-

utare. Tocul cât mai gros, 
platforma pe jumătate, 
materialele din piele 
întoarsă sau lac cuprind 
într-o oarecare măsură 
imaginaţia creatorilor.
Toamna este reprezen-
tată în gama genţilor de 
două extreme: mari şi 
mici. Pentru fiecare ţinu-
tă diferită, o caracteristi-
că generală ar fi culorile 
închise. Gri, maro, bej 
sau negre cu tendinţe de 
roşu sau cărămiziu, cu o 
baretă sau două, indife-
rent de cum sunt purtate 

constituie un element 
obligatoriu nelipsit tutu-
ror femeilor, după gust.
Pentru multe dintre fe-
mei, un accesoriu de care 
nu se pot lipsi îl reprezin-
tă cerceii. Aceştia trebuie 
aleşi în funcţie de ţinută. 
Dacă purtaţi o bluză cu 
un guler mare se reco-
mandă cercei de dimen-
siune mică sau medie. La 
o bluză mai decoltată se 
pot alege şi nişte cercei 
mai mari, în funcţie de 
preferinţele şi stilul dum-
neavoastră. Penele şi 

lemnul au înlocuit plasti-
cul, iar veşnicele metale-
le îşi păstrează locul. Anii 
’50 şi ’70 sunt un model 
şi în acest domeniu.
Un accesoriu care se 
poate purta mai bine de 
jumătate de an este eşar-
fa. Îşi menţine poziţia în 
topul preferinţelor, în 
această toamnă punân-
du-se accent pe cele mai 
voluminoase şi din mate-
riale mai groase. Acestea 
nu trebuie asortate, ci 
armonizate, dar pot fi 
folosite şi ca pată de cu-

loare pentru ţinută.
S-au întors pălăriile! 
Dacă doriţi să ieşiţi din 
monotonia ţinutelor 
clasice şi simple, puteţi 
să asortaţi garderobei 
dumneavoastră o pălărie 
la modă. Culorile reco-
mandate sunt cele men-
ţionate anterior, repre-
zentative sezonului, cu 
imprimeuri sau carouri în 
cele mai ciudate forme. 
O alternativă la pălării 
sunt căciulile din blană, 
la fel de apreciate de 
designeri.

Accesoriile, elem entele care întregesc ţinuta

 Articole din piele în genul ţinu-
tei motocicliştilor: de la jachete cu 
fermoare argintii, până la pantaloni 
şi cizme înalte cu şireturi
 Rochiile specifice epocii de aur de 
la Holywood
 Umerii mari şi înalţi, punk, ciorapi 
negri şi colanţi aurii, silueta triun-
ghiulară, tricoturile

 Drapaje, de la rochii la fuste şi pan-
taloni inspiraţi după cei de călărie 
 Dantelă, voal, transparenţe şi ele-
mente de corsaj specifice lenjeriei 
intime
 Mantourile sunt cele mai apreci-
ate de marii designeri, şi le găsim 
în nuanţe, imprimeuri şi lungimi 
diferite

Elemente în  trendul toamei 2010

 Injecţia cu testosteron: aflată în fază experimentală, a 
înregistrat o rată de succes de 99%. Experimentul a fost 
realizat pe un număr de 1.045 de bărbaţi sănătoşi şi fertili.
 Implanturi sub piele: în prezent se lucrează la un implant 
cu hormoni care va fi aplicat pe braţ, sub piele. Această 
metodă va avea un efect garantat.
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GHEORGHE CIOBANU.  Fost subprefect de Timiş, membru în Comisia de buget, finanţe, bănci a Camerei Deputaţilor.

„Nu am susţinut niciodată că nunţile 
şi botezurile trebuie impozitate!”
GEORGE SCHINTEIE
george.schinteie@opiniatimisoarei.ro

De ce vreţi să se impoziteze 
„darul” la nunţi?

Este incredibil ce se întâm-
plă! Eu nu am susţinut nicio-
dată că nunţile şi botezurile 
trebuie impozitate... La o con-
ferinţă de presă am spus că, în 
urma mai multor sesizări pri-
mite la cabinetul parlamentar, 
am discutat cu şeful ANAF şi 
l-am rugat să încerce să găseas-
că soluţii pentru combaterea 
evaziunii fiscale de la localu-
rile unde se organizează astfel 
de petreceri. Nici gând să se 
impoziteze darurile de nunţi 
şi botezuri. Oamenii trebuie să 
stea liniştiţi pentru că nimeni 
nu vrea să impună un impozit 
pe darul de nuntă. Nici vorbă 
despre aşa ceva, nici vorbă des-
pre vreo astfel de iniţiativă le-
gislativă. Totul a fost prezentat 
tendenţios şi fals de o parte a 
presei. Deşi am tot încercat să 
explic lucrurile acestea, chiar 
am dat şi o declaraţie la Reali-
tatea TV, dar nu au difuzat-o.

Dar unde e această evaziune 
despre care vorbiţi?

Păi vă explic ce se întâm-
plă... Restaurantele emit fac-

turi pe vreo 50 de meniuri, 
când, în realitate, mirii plă-
tesc pentru 200 de invitaţi. 
Impozite se plătesc doar 
pentru meniurile plătite pe 
factură. Gândiţi-vă, la câte 
petreceri, nunţi sau botezuri 
au loc în ţară, câţi bani s-ar 
strânge la buget, dacă s-ar 
impozita aceste venituri şi 
nu ar fi vorba la mijloc de 
bani la negru.

Traian Băsescu s-a exprimat 
săptămâna aceasta foarte 
clar cu privire la un nou 
împrumut pe care România 
ar trebui să-l ia de la FMI. Ce 
părere aveţi?

Sunt două aspecte extrem 
de importante ale problemei. 
Pe de o parte, pentru ce luăm 
împrumutul de la FMI. Pe de 
altă parte, care sunt condiţiile 
care ni se impun. Să fie foarte 
clar: nu voi sprijini un împru-
mut de la FMI care să meargă 
la acoperirea deficitului buge-
tar. Eu nu cred că este normal 
să ne împrumutăm pentru 
pensii şi salarii. La fel cum nu 
este normal ca un împrumut, 
fie el şi de la FMI, să oblige Ro-
mânia la o politică fiscală sau 
bugetară, alta decât interesul 
propriu.

Pentru ce să fie utilizat împru-
mutul de la FMI?

Pentru investiţii şi numai 
pentru asta. Dacă primul îm-
prumut s-a dus pe stabilizarea 
monedei naţionale şi pe aco-
perirea unei părţi a deficitu-
lui bugetar, noul împrumut 
trebuie să garanteze beneficii 
în timp. Or, eu cred că banii 
trebuie să meargă către pro-
iecte de infrastructură majore. 
Am vorbit şi cu reprezentanţi 
ai Ministerului Transportu-
rilor, dar şi cu reprezentanţi 
ai Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului. Din 
ambele părţi mi s-a spus că nu 
există suficienţi bani pentru 
cofinanţarea proiectelor euro-
pene. Iată o destinaţie perfectă 
pentru eventualii bani împru-

mutaţi de la Fond. Cu 30 de 
miliarde de euro, atât cât mai 
are de atras România până în 
2013, putem trece peste criză 
mult mai uşor.

De ce sunteţi împotriva 
condiţionărilor de la FMI? De 
ce nu ar trebui să aibă niciun 
cuvânt de spus în politica 
bugetar-fiscală a ţării?

Pentru că FMI e o bancă 
precum oricare alta. Nu trebu-
ie să se asigure că tu ai benefi-
cii de pe urma împrumutului, 
ci că tu eşti capabil să-ţi plă-
teşti împrumutul, cu dobânda 
aferentă. Dacă dumneavoastră 
mergeţi şi împrumutaţi bani 
de la bancă pentru renovarea 
casei, sunteţi de acord să vă 
spună ce materiale de con-
strucţie să utilizaţi? Bănuiesc 
că nu. Situaţia este identică şi 
în cazul României.

Trebuie însă să existe şi 
nemulţumiri pe fond.

Există o nemulţumire 
parţială relativă la felul în 
care s-a gestionat situaţia 
deficitului bugetar pe anul 
acesta. Eu cred că fără mă-
rirea TVA în iulie, chiar cu 
un deficit mai mare, am fi 
putut avea o contracţie eco-

nomică mult mai apropiată 
de zero. Dar sunt decizii 
care s-au luat deja şi nu mai 
este nimic de făcut în acest 
sens. Sper doar ca, pe viitor, 
poate după jumătatea lui 
2011, poate începând din 
2012 să revenim la un TVA 
mai mic sau măcar să existe 
o diferenţiere între cotele 
aplicate.

Care sunt perspectivele eco-
nomice pentru anul viitor?

Lucrurile sunt destul de 
clare. Pe de o parte, defici-
tul bugetar trebuie să scadă 
la 4,4%. Pe de altă parte, ne 
aşteptăm la o creştere econo-
mică de 1,5% - 2%. Din punc-
tul meu de vedere nu acestea 
sunt elementele de interes, 
ci ceea ce face BNR cu infla-
ţia. Dacă reuşeşte sau nu să 
readucă inflaţia în zona lui 
3%. Acolo este cheia stabili-
tăţii economice a României. 
Creşterea economică nu este 
substanţială încât nivelul de 
trai al populaţiei să crească 
semnificativ. Mai mult, cre-
ează încredere şi speranţă că 
lucrurile merg pe drumul cel 
bun. Poate e puţin placebo, 
dar gândirea pozitivă ajută 
foarte mult economia.

Cum vedeţi moţiunea de 
cenzură a opoziţiei?

E foarte greu de construit 
un argument în acest sens. Pen-
tru că avem de-a face cu un de-
mers constituţional. Mai mult 
decât atât, iar eu nu sunt orb la 
sondajele de opinie, există sus-
ţinere populară faţă de căderea 
Guvernului. Pe de altă parte 
însă, instabilitatea politică ast-
fel creată ar putea produce o 
adâncire şi mai mare a crizei 
economice. Şi asta s-a văzut şi 
anul trecut în octombrie. Fie că 
le place sau nu să admită, PNL 
şi PSD sunt vinovate de faptul 
că am pierdut ultimul trimes-
tru de anul trecut. Acum eu nu 
spun că Guvernul PDL ar fi luat 
toate măsurile de austeritate, 
ar fi rezolvat toate problemele 
în acea perioadă. Spun doar că 
trebuie să lucrăm împreună, 
opoziţie şi putere, dacă vrem să 
scoatem România din criză. 

Trece sau nu moţiunea de 
cenzură?

Chiar nu ştiu să vă răspund. 
Dacă va fi să treacă, tot ceea ce 
pot spera pentru România e ca 
opoziţia de acum să poată con-
strui o alternativă. Personal, la 
acest moment, nu văd această 
alternativă.

GHEORGHE CIOBANU

Data şi locul naşterii: 22 
septembrie 1964, localitatea 
Crimpoia, jud. Olt

Licenţiat în ştiinţe eco-
nomice şi drept, masterand 
în adminsitraţie publică. 

Starea civilă: căsătorit, trei 
copii

Timp de 9 ani, între 1990 şi 
1999 a ocupat diferite pos-
turi de conducere în Direcţia 
Regională a Vămilor Timiş.

Prosper om de afaceri, în 
mai multe domenii: hote-
lier, comisionariat vamal, 
transport

Din 2008 este deputat PDL 
de Timiş, ales în colegiul 10. 

Hobby: sportul, literatura

Nici gând să se 
impoziteze darurile 
de nunţi şi botezuri. 
Oamenii trebuie să 
stea liniştiţi pentru 
că nimeni nu vrea 
să impună un im-
pozit pe darul de 
nuntă. Nici vorbă 
despre aşa ceva, 
nici vorbă despre 
vreo astfel de iniţia-
tivă legislativă.

PUBLICITATE

Bărbaţii români nu se înghesuie 
să îşi facă vasectomie

Când vine vorba de meto-
de contraceptive, este foarte 
important ca fiecare cuplu 
să aleagă cea mai potrivită 
metodă pentru ei, chiar dacă 
acest lucru se va schimba o 
dată ce înaintăm în viaţă. 
Deşi pentru femei există o 
mulţime de metode contra-
ceptive, o mare parte dintre 
ele au şi efecte neplăcute. De 
cele mai multe ori, rămâne 
la alegerea femeii ce metodă 
vrea să folosească, bărbatul fi-
ind, în majoritatea cazurilor, 
neafectat de alegerea făcută. 
Bărbaţii care îşi doresc să aibă 

un rol important în preveni-
rea sarcinii, pot lua în consi-
derare anumite metode de  
contracepţie despre care pot 
afla la medicul urolog. Vasec-
tomia este o metodă simplă, 
mai mult decât eficientă, 
nedăunătoare organismului 
şi actului sexual. Intervenţia 
constă în întreruperea cana-
lelor deferente, care, în mod 
normal, au rolul de a trans-
porta spermatozoizii de la 
nivelul testiculelor unde sunt 
produşi, la nivelul prostatei, 
unde se vor amesteca cu li-
chidul produs de aceasta şi 

cu lichidul seminal. Astfel, în 
mod normal, spermatozoizii 
vor fi înglobaţi în compoziţia 
spermei. În urma întreruperii 
canalelor deferente, sperma-
tozoizii nu vor mai intra în 
compoziţia lichidului sper-
matic şi, în consecinţă, nu se 
va mai produce fecundarea 
ovulului, ceea ce echivalează 
cu sterilitatea. 

Operaţia de vasectomie 
este o intervenţie ieftină, foar-
te simplă şi care durează mai 
puţin de 20 de minute. Medi-
cul primar urolog, dr. Dorin 
Claici, explică: „Simplitatea 

intervenţiei nu o face mai pu-
ţin eficientă, efectul acesteia 
este mai mare de 99%, motiv 
pentru care este cea mai reco-
mandată metodă pentru cu-
plurile care au luat hotărârea 
că nu mai vor să aibă copii. 
Operaţia constă în întrerupe-
rea tutelor deferente care se 
leagă în două locuri, urmând 
a se tăia între aceste două le-
gături. Ligaturarea are rolul 
de a reduce sângerarea şi de 
a nu permite ieşirea sperma-
tozoizilor pe canal. Ductele se 
aşează înapoi în planuri dife-
rite pentru a evita recanaliza-
rea acestora.”

Acest tip de intervenţie 
este foarte răspândită în 
occident - se evaluează că 
aproximativ 50 de milioane 
de bărbaţi din întreaga lume 
au acceptat această operaţie 
contraceptivă şi, în continu-
are, 500.000 de bărbaţi prac-
tică vasectomia în fiecare an. 
În ţara noastră, însă, proce-
deul nu este privit cu ochi 
buni. Numărul bărbaţilor 
care au făcut o astfel de inter-
venţie nu este mai mare de 
câteva mii. „În cariera mea 
profesională, ca medic uro-
log, şi anume în ultimii 20 
de ani, am realizat mai puţin 

de 5 operaţii de vasectomie. 
Cauza principală a acestui 
număr redus de intervenţii 
în ţara noastră este, cu sigu-
ranţă, potenţialul ireversibil 
al procedurii. Fiind vorba de 
un canal cu diametrul mai 
mic de un milimetru, refa-
cerea acestuia este foarte 
grea. Practic, legătura trebu-
ie făcută în aşa fel, încât în 
timpul cicatrizării canalul 
să rămână deschis pentru a 
repermite spermatozoizilor 
să ajungă în lichidul ejaculat. 
Fiindcă în numărul mare de 
bărbaţi care au ales vasecto-
mia se află şi persoane care 
se răzgândesc, microchirugia 
s-a specializat şi în anastamo-
ză pentru a oferi posibilitatea 
de a reversa această procedu-
ră. Deşi microchirugia face 
posibilă această refacere a 
canalelor, rezultatul nu este 
garantat în totalitate. De ace-
ea, persoanele care aleg ste-
rilitatea trebuie să fie conşti-
ente şi complet informate de 
potenţialul ireversibil al pro-
cedurii de vasectomie, acest 
lucru fiind atestat de pacient 
într-o declaraţie notarială 
care este obligatorie înainte 
de realizarea operaţiei”, mai 
spune urologul Claici.

Deşi metoda vasectomiei 
este promiţătoare în ceea 
ce priveşte contracepţia la 
bărbaţi, aceasta nu ajută 
la evitarea infectării şi a 
răspândirii bolilor cu trans-
mitere sexuală. În această 
categorie, prezervativul ră-
mâne cea mai eficientă me-
todă.
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„În România nu se 
practică foarte mult 

acest tip de interven-
ţie, în 20 de ani am fă-
cut vasectomii la mai 

puţin de 5 persoane, 
cauza principală a 

acestui fapt fiind, cu 
siguranţă, poten-
ţialul ireversibil al 

procedurii.”
dr. Dorin Claici

medic primar urolog
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Săptămâna trecută s-a în-
cheiat Salonul de caricatură 
şi desen de presă de la Saint 
Just le Martel din Franţa. Ca-
ricaturistul timişorean Radu 
Cleţiu – Clear a fost prezent 
pentru a cincea dată la acest 
eveniment care reuneşte pes-
te 200 de desenatori din lu-
mea întreagă.  

Cu toate că opinia publică 
franceză e intoxicată zilnic cu 
problemele create de popula-
ţia nomadă căreia i s-a acordat, 
printr-un artificiu nefericit, 
prefixul de ROM, confuzia cre-

ată aducând grave prejudicii 
oricărui cetăţean român, cari-
caturistul Radu Cleţiu - Clear a 
rezistat presiunii şi a desenat 
portrete gratuit pentru vizita-
torii standului personal.

Pentru calitatea desenelor 
şi pentru că publicul a votat 
pentru un român, Radu Cle-
ţiu – Clear a fost răsplătit în 
ultima zi a salonului, dumini-
că 3 octombrie, primind din 
partea organizatorilor cât şi a 
Consiliului Regional Limusin, 
Marele Premiu al Publicului – 
Saint Just le Martel 2010.

MIRELA VLĂDUŢI
mirela.vladuti@opiniatimisoarei.ro

 Cel mai gras om din 
România de acum doi ani 
era un timişorean. Avea 
300 de kilograme, nu mai 
putea să se deplaseze, era 
la un pas de moarte şi şi-a 
vândut toată avuţia pentru 
a-şi salva viaţa. Bărbatul 
din Timişoara suferea ere-
ditar de obezitate, iar ace-
eaşi boală i-a ucis şi fratele 
mai mare. Acest lucru l-a 
determinat pe bărbat să 
facă tot posibilul pentru 
a se trata, însă la o lună 
după operaţie s-a stins din 
viaţă. „Din păcate acel pa-
cient era prea fragil ca să 
se mai refacă. S-a prăpădit. 
Ei sunt extrem de fragili 
când ajung la o asemenea 
greutate. Am mai avut, din 
păcate, recent, un băiat de 
18 ani din Arad, de 250 de 
kilograme, care a murit în 
drum spre Timişoara, unde 
venea să se opereze”, a de-
clarat chirurgul timişorean 
Ciprian Duţă. 

O nouă viaţă
 Din fericire, astfel de 

poveşti triste sunt excep-
ţii, iar majoritatea celor 
care au apelat la o astfel 
de intervenţie chirurgicală 
au primit şansa la o nouă 
viaţă. Cristina Damian are 
28 de ani şi 77 de kilogra-
me. În urmă cu fix un an, 
avea 131 de kilograme şi 
multe alte probleme. "Am 
decis că trebuie să îmi ofer 
o nouă şansă la viaţă. O 
viaţă normală, într-un corp 
normal, aşa cum am visat 
dintotdeauna”, spune Cris-
tina. 

Problemele au început 
încă din copilărie, nu din 
cauza unei alimentaţii 
proaste, aşa cum s-ar pu-
tea crede, ci tocmai pentru 
că tânăra era predispusă 
la această boală. “De mică 
am fost mai durdulie. La 17 
ani, când m-am căsătorit, 
aveam 90 de kilograme. 
După ce am născut al doi-
lea copil, problemele s-au 
acutizat. Am pus peste 20 
de kilograme, pe care nu 
am reuşit să le dau jos, in-
diferent de cura de slăbire 
pe care o încercam”, poves-
teşte timişoreanca. 

Prizonieră 
în propriul corp

Cel mai mult a avut de 
îndurat din partea celor 
din jur. Insensibili la boala 
Cristinei, cei din jur îi adre-
sau jigniri gratuite. “Mer-

geam pe stradă şi auzeam 
oamenii spunând: «Uite ce 
grasă e!» sau «Vai, săraca, 
cum arată!». Astfel de re-
marci m-au adus în pragul 
depresiei. Nu îmi găseam 
haine la magazine, îmi era 
ruşine să ies pe stradă, mă 
simţeam captivă într-un 
corp imens, care parcă nu 
era al meu”, îşi aminteşte 
tânăra. 

În urmă cu un an, dato-
rită unei emisiuni despre 
operaţiile de bypass gastric 
de pe postul TV Discovery, 
timişoreanca s-a gândit că 
o astfel de operaţie i-ar pu-
tea salva viaţa. A început să 
se intereseze dacă şi în Ro-
mânia se fac astfel de ope-
raţii şi a descoperit că exis-
tă doctori chirurgi chiar 
în Timişoara care practică 

bypass-ul. “Am reuşit să îl 
găsesc pe doctorul Ciprian 
Duţă, care, literalmente 
mi-a redat speranţa la via-
ţă. Mi-a recomandat o re-
zecţie longitudinală, mi-a 
spus care sunt costurile şi 
m-am hotărât că asta este 
ceea ce trebuie să fac”, mai 
spune Cristina. 

Momentul “zero”
 Cel mai mare sprijin 

pentru a face pasul decisiv 
l-a primit de la familia sa. 
Soţul său şi părinţii săi au 
fost cei care nu au renun-
ţat nici un moment la visul 
Cristinei. “Nu se poate să 
faci asta singur. Soţul meu 
a stat cu mine 24 de ore din 
24. Mama mea a mers să 
muncească în Germania ca 
să facem rost de o parte din 
bani, iar soţul meu a con-
tractat un credit la care plă-
tim şi acum. Operaţia cos-
tă în jur de 4.000 de euro, 
bani foarte mulţi, pentru 
oameni simpli cum suntem 
noi. Fiecare bănuţ a meritat 
însă din plin”, a mai spus 
femeia. Operaţia laparosco-
pică a fost făcută de chirur-
gii timişoreni Ciprian Duţă 

şi Daniela Barjica şi presu-
pune tăierea unei părţi a 
stomacului, în cazul Cris-
tinei Damian, acesta fiind 
redus la 20 de centimetri: 
“O să le fiu recunoscătoare 
acestor oameni toată viaţa, 
pentru sprijinul pe care mi 
l-au oferit. Am ajuns, într-
un an de zile, de la 131 kg 
la 77 kg şi voi mai da jos cel 
puţin şapte. Dacă îmi voi 

face şi o operaţie de înlă-
turare a excesului de piele, 
se vor mai pierde şase-şapte 
kilograme”. 

Acum timişoreanca este 
o femeie frumoasă şi îm-
plinită. Şi-a reînnoit toată 
garderoba şi şi-a redesco-
perit feminitatea. Rochiile 
şi fustele scurte fac acum 
parte din garderoba ei de 
zi cu zi, iar copiii săi sunt 
mândri să spună că tânăra 
“este cea mai frumoasă fe-
meie din lume”. 

COMUNITATECOMUNITATE

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Recalifi carea profesională 
oferită de AJOFM este pe butuci
CAIUS SERACIN
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Aproape 2000 de şomeri 
au urmat cursurile de reca-
lificare profesională în 2010 
şi încă 600 aşteaptă să fie 
chemaţi la cursuri în perioa-
da următoare, însă şansele 
ca aceştia să urmeze cursu-
rile de reformare profesio-
nală de la Agenţia Judeţeană 
pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă (AJOFM) sunt aproa-
pe nule.  Asta pentru că 
Departamentul de Formare 
Profesională al instituţiei a 
fost practic dizolvat. Din 6 
angajaţi au rămas doar 2, iar 
fondurile alocate pentru re-
calificarea profesională a ce-
lor rămaşi fără loc de mun-
că pentru anul în curs s-au 
terminat. În aceste condiţii, 
cele patru spaţii amenajate 
cu bani europeni pentru a-i 
recalifica pe şomeri în ospă-
tari, bucătari, operatori cal-
culator şi croitori sunt nefo-
losite de la începutul anului 
şi au mari şanse să rămână 
pustii pentru mult timp de 
acum înainte.

Până acum, un sfert din-
tre şomerii timişeni făceau 
cursurile gratuite puse la 

dispoziţie de AJOFM, iar din-
tre aceştia aproape toţi îşi 
găseau un job în noua mese-
rie. „Cei mai mulţi care ve-
neau să se recalifice optau 
pentru o meserie în servicii: 
ospătar, bucătar, coafură, 
dar şi în domenii care sunt 
foarte căutate la ora actuală: 
contabilitate, operator cal-
culator. Luna trecută la gru-
pa de coafură am avut 150 
de cursante. Din septembrie 
spunem adio cursurilor, 
pentru că AJOFM Timiş nu 
mai are fonduri“, spune 
Constantin Zidaru, consilier 
Formare Profesională. 

Bugetul pentru 2010 a 
fost de 1 miliard şi jumătate  
lei vechi pentru recalificare, 
însă necesităţile ar fi fost 
de 4 miliarde. „Avem patru 
săli foarte bine dotate, cu 
server, cu reţea, cu progra-
me, toate luate pe licenţă, 
calculatoarele stau şi zac. 
Cu 2 oameni, câţi am rămas 
nu putem ţine cursuri la 
1500 de oameni, nici dacă 
am avea fonduri. Pe trimes-
trul 4 mai existau bani, dar 
s-au tăiat. Din punctul lor de 
vedere, nouă nu ne trebuie 
încălzire, nu ne trebuie bani 
pentru cursurile din primă-

vară, avem facturi de 500 
milioane, dar ne-au tăiat tot. 
În primăvară ne-au presat să 
facem cursuri, să avem cât 
mai multe, iar acum nu mai 
avem nimic“, mai spune Zi-
daru.  

Recalificarea profesio-
nală cerinţă de la UE

Recalificarea şomerilor 
în alte meserii ar fi trebu-
it să fie prioritară pentru 
România în condiţiile ade-
rării ţării la UE. În 2006, 

UE a impus României ca 
fiecare şomer care nu-şi 
găseşte loc pe piaţa forţei 
de muncă să se recalifice, 
astfel că ţara noastră a in-
vestit masiv în acest capi-
tol. După patru ani, banii 

investiţi în laboratoarele 
amenajate la standarde UE, 
nu mai au niciun cursant. 
Nu pentru că aceştia nu ar 
vrea, ci pentru că banii alo-
caţii acestui domeniu sunt 
insuficienţi. 

Cristina Damian 
are 28 de ani şi 77 
de kilograme. În 
urmă cu fi x un an, 
avea 131 de kilo-
grame şi multe alte 
probleme provo-
cate de greutate.

Cristina Damian a slăbit aproape 60 de kilograme într-un an după ce a suferit o operaţie de  bypass gastric

Sălile de curs de la AJOFM sunt frecventate doar de profesori

Caricaturistul Radu Cleţiu dă interviuri jurnaliştilor francezi

Timişorenii care suferă de 
obezitate se tratează cu bisturiul 

Centru Regional de Chirurgia Obezităţii la Timişoara 

În România, operaţiile de 
acest fel nu sunt suportate 
de asigurările de sănătate, 

Chirurghul Ciprian Duţă, 
unul dintre promotorii în-
fiinţării unui Centru Regio-
nal de Chirurgia Obezităţii 
la Timişoara, a descoperit 

că cel mai mare inamic 
al oamenilor obezi este 

însuşi statul. “Acest centru 
a fost înfiinţat deja la Timi-
şoara, dar nu funcţionează 

decât pe hârtie. Motivul? 
Evident lipsa de fonduri. 

Am încercat să convingem 

Ministerul Sănătăţii de 
necesitatea funcţionă-
rii acestui proiect, însă 

demersurile noastre au ră-
mas fără ecou”, a declarat 

Duţă. Între timp, sute, ba 
chiar mii de oameni suferă 

de obezitate morbidă şi 
riscă să moară în orice 

clipă. Operaţiile de bypass 
se fac însă şi în alte situaţii. 

Spre exemplu, diabetul 
sau hipertensiunea sunt 

tratate astfel, dar costurile 
sunt destul de mari: de la 

2.500 la 5.000 de euro.

Cursuri AJOFM

De la începutul anului 
2010, la AJOFM Timiş au 
fost organizate 79 de cur-
suri la care au participat 
1047 de şomeri din mediul 
urban şi 211 din mediul ru-
ral. Din totalul celor  1258 
de cursanţi, au absolvit 
cursurile 639, dintre care 
265 s-au angajat chiar în 
perioada în care urmau 
cursurile. 

„Avem patru săli 
foarte bine dotate,  

calculatoarele stau 
şi zac. Cu 2 oameni, 

câţi am rămas nu 
putem ţine cursuri 

la 1500 de oameni.”
Constantin Zidaru

consilier Formare Profesională

„Soţul meu a stat 
cu mine 24 de ore 

din 24. Mama mea a 
mers să muncească 

în Germania ca să 
facem rost de o par-
te din bani, iar soţul 

meu a contractat un 
credit la care plătim 

şi acum. Opera-
ţia costă în jur de 

4.000 de euro, bani 
foarte mulţi, pentru 

oameni simpli cum 
suntem noi. Fiecare 

bănuţ a meritat 
însă din plin. ”

Cristina Damian, 
pacientă

CAIUS SERACIN
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Muzică, voie bună şi  bu-
cate pe alese. Acestea au fost 
ingredientele unui week-end 
de vis la Buziaş, acolo unde 
s-a desfăşurat a doua ediţie 
a Festivalului Papricaşului 
şi al Vinului, eveniment or-
ganizat de Asociaţia pentru 
Dezvoltarea Zonei Buziaş, 
din care fac parte Societatea 
de Tratament Balnear Buziaş 
şi Primăria Buziaş. Atât locu-
itorii din satele învecinate 
staţiunii balneoclimaterice, 
dar mai ales timişorenii să-
tui de praf şi zgomot de ma-
şini au luat cu asalt centrul 
Buziaşului pentru a mânca o 
porţie de papricaş făcut după 
reţete cunoscute din moşi - 
strămoşi. Toate felurile de 
papricaş, în principiu au 
aceleaşi ingrediente: carne, 

mirodenii, ceapă, boia, însă 
secretul unui prânz delicios 
constă în lemnele folosite la 
foc, apa pe care o pui la fiert 
şi de ce nu, inspiraţia bucă-
tarului. „Secretul unui papri-
caş bun nu e ceapa sau car-
tofii. Importantă e carnea şi 
mai ales apa din Buziaş. Dacă 
nu ar fi această apă, credeţi-
mă că papricaşul n-ar avea 
niciun gust. Mai contează 
foarte mult şi grosimea ca-
zanului şi foarte important 
este şi lemnul cu care faci fo-
cul. Noi folosim stejar vechi. 
Puteţi gusta şi de la celelalte 
standuri, dar papricaşurile 
făcute pe butelie sunt altfel“, 
se laudă o bucătăreasă de la 
unul dintre hotelurile din 
staţiune. Pe lângă bucătarii 
din Timişoara, Tormac sau 
Sacoşu Turcesc, la ediţia din 
acest an au fost foarte mulţi 
străini veniţi din Serbia sau 

Ungaria. Ceaunele sârbilor 
au avut mare căutare, mai 
ales că papricaşul acestora 
a fost ceva inedit: făcut din 
carne de oaie. Atmosfera de 

la festival a fost întreţinută 
de formaţii de dansuri popu-
lare şi de cei mai în vogă in-
terpreţi bănăţeni de muzică 
populară.

Radu Cleţiu premiat în Franţa Buziaşul, în haine de sărbătoare şi cu miros de papricaş

Ceaunele cu papricaş, la mare căutare în Buziaş
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După ce în urmă cu două 

campionate a ratat titlul în 
ultima rundă, iar în ediţia 
anterioară a ieşit din cursa 
pentru locul întâi pe finalul 
întrecerii, Poli Timişoara are 
o nouă oportunitate de a face 
pasul spre cea mai mare per-
formanţă din istoria clubului. 
Neînvinsă în primele zece 
etape, a dat dovadă de tărie 
de caracter, în opt meciuri 
reuşind să revină pe tabela de 
marcaj după ce a fost condu-
să. Chiar dacă împotriva for-
maţiilor mai puţin cotate jo-
cul său nu a fost la înălţime, 
prestaţiile în faţa grupărilor 
cu nume au readus bucuria 
în rândul suporterilor.

Pe de altă parte, bănăţenii 
pot profita de problemele cu 
care se confruntă celelalte 
contracandidate. Campioana 
“en titre”, CFR Cluj, e de ne-
recunoscut. Dacă în grupele 
Ligii Campionilor a avut pre-
staţii remarcabile, în cam-
pionatul intern a devenit o 
echipă de pluton, pe care o 
poate bate oricine, fiind cla-
sată, de-a dreptul incredibil, 
în zona retrogradării. Se pare 
că străinii ardelenilor îşi dau 
drumul la joc doar în compe-
tiţiile internaţionale, acolo 
unde au mai multe şanse să 
fie observaţi de reprezentan-
ţii marilor cluburi, Liga întâi 
fiind pentru ei doar o tram-
bulină spre adevăratul fotbal.

La Steaua este o debanda-
dă totală, pe care, deocamda-
tă, nimeni nu este capabil să 
o rezolve. Lăcătuş s-a întors 
pentru a patra oară, după ce 

a plecat pe uşa din dos o dată 
din funcţia de preşedinte, iar 
de alte două ori de pe banca 
tehnică. Cum şi Duckadam 
a fost instalat doar de faţadă, 
e greu de crezut cu situaţia 
“alb-roşiilor” va intra curând 
pe făgaşul normal. De ase-
menea, e de urmărit dacă nu 
cumva implantul de la Urzi-
ceni va fi un fiasco total, mai 
ales că foştii jucătorii ai Unirii 
nu s-au mai confruntat până 
acum cu presiunea publicu-
lui şi a rezultatelor. Steaua a 
rămas prima doar în paginile 
ziarelor şi în emisiunile tele-
viziunilor centrale.

În corzi este şi Dinamo, 
care traversează aceeaşi 

formă proastă din sezonul 
precedent. Implicarea acţio-
narilor este tot mai scăzută, 
iar Andone, rămas singur pe 
metereze, nu poate face faţă. 
Nu trebuie uitat că cele două 

titluri pe care el le-a câştigat 
din postura de antrenor, cu 
Dimano şi CFR, au fost obţi-
nute atunci când implicarea 
conducerii a fost pe toate pla-
nurile.

Istoria pare că se repetă şi 
în cazul Rapid-ului. A început 
bine stagiunea, dar patronul 
este din nou incapabil să ţină 
pasul cu rezultatele echipei. 
Probabil că dacă în locul lui 
George Copos ar fi fost un 
investitor serios, giuleştenii 
ar fi avut mai multe trofee în 
palmares.

Linişte nu este nici la Vas-
lui, cea care în pauza de vară 
era văzută drept o candidată 
serioasă la titlu. S-a ajuns în 

situaţia ca patronul să nu ştie 
cum să scape de antrenor, 
iar, pentru ajutor, l-a angajat 
şi pe globe-trotter-ul Meme 
Stoica.

Chiar dacă este la prima 
experienţă ca tehnician, Cos-
min Contra a demonstrat 
că poate strânge în jurul lui 
componenţii lotului şi poate 
spori numărul rezultatelor 
pozitive. Însă are nevoie şi 
de sprijinul conducerii, care, 
la rândul ei, trebuie să-şi do-
rească cu adevărat să cuce-
rească titlul de campioană. 
Dacă vor fi evitate marile în-
târzieri la plata salariilor, Poli 
va fi capabilă să se detaşeze 
în clasament.

TIMP LIBER I 15POPORUL VIOLET

Tembeliziunea

iorel creciu

EXPOZIŢIIEXPOZIŢII

PARTYPARTY
JOI, 7 OCTOMBRIE

HEAVEN STUDIO: TURNEU SPIKE ŞI GUESS WHO
CLUB 30: CONCERT NIGHTLOSERS
SCOTTISH: GRAND LIVE CONCERT WITH PHASER
VAN GRAPH KFE: THE BEAT CONDUCTOR
DUBLIN EXPRESS PUB: DUBLIN HOUSE BAND
ART CLUB: SPECIAL PARTY

VINERI, 8 OCTOMBRIE 

FRATELLI: CONCERT HORIA BRENCIU
HEAVEN STUDIO: DJUMA SOUND SYSTEM
NO NAME: DJ DAN ANDREI
DARC: ALPHA BITE

SCOTTISH: BEST RETRO PARTY IN TOWN
SÂMBĂTĂ, 9 OCTOMBRIE

HEAVEN STUDIO: DANIELA CRUDU & MARINA DINA
SETUP: CONCERT GRIMUS 
CLUB DAOS: GOOD VIBRATIONS
CELSO CLUB: SATURDAY NIGHT FEVER
SCOTISH PUB: MIKE GODOROJA ŞI THE BLUE SPIRIT

DUMINICĂ, 10 OCTOMBRIE

CLUB DAOS: TURNEU ASTERO
VAN GRAPH KFE: BABILONIA 
CLUB DARC: HITS PARTY
ART CLUB 700: AMBIENT PARTY

STUDIO
Marioneta (miercuri-joi: 16; 18; 20) 

CINEMA CITY
Piranha 3D (vineri-joi: 15,20; 17,10; 19; 
20,50; 22,40)
Wall Street: Banii sunt făcuţi să 
circule (vineri, luni-joi: 14,10; 16,50; 19,30; 
22,10; sâmbătă-duminică: 11,20; 14,10; 
16,50; 19,30; 22,10)
Resident Evil: Viaţa de apoi 3D 
(vineri-joi: 14,30; 16,30; 18,30; 20,30)
Amor la distanţă (vineri-joi: 17; 19,15)
Americanul (vineri-joi: 21,50)
Dansul dragostei 3D (vineri, luni-joi: 
13,10; 15,30; 17,50; 20,10; 22,20; sâmbătă-du-
minică: 11; 13,10; 15,30; 17,50; 20,10; 22,20)
Oameni mari şi fără minte (vineri-joi: 
15,25; 17,30; 19,40)
Câini şi pisici: Răzbunarea lui Kitty 
Galore (vineri, luni-joi: 13,40)
Inception (vineri-joi: 21,30)
Shrek pentru totdeauna subtitrat 
(sâmbătă-duminică: 13,20)

CINEMACINEMAWild Target

HOROSCOP
BERBEC
Ai multe de făcut, 
dar va trebui să 
te organizezi 
mai bine, ca să 
faci faţă tuturor 
provocărilor. Cariera pare să fi e locul 
celor mai interesante proiecte, dar 
care pot avea două direcţii diferite de 
interpretare. Ori lucrezi pe două fron-
turi, ori cauţi un al doilea job, ori te 
gândeşti la o schimbare de profesie. 
Un curs de specializare sau o a doua 
facultate ar fi  idei excelente.

TAUR
Ceva te reţine 
să duci mai 
departe un plan 
care a mers bine 
o perioadă, dar 

acum a ajuns într-un impas. Rezervele 
care te-au copleşit sunt începutul 
sfârşitului, pentru că atunci când nu 
mai crezi în şansele de izbandă ale 
eforturilor tale, mai bine te opreşti 
decât să consumi mai departe 
absolut inutil timp şi energie. Decât 
să fi i dezamăgit de rezultate, preferi 
abandonul. 

GEMENI
Porneşti cu mult 
elan într-o direcţie 
nouă. Tu crezi cu 
tărie în şansele de 
reuşită, dar cei care 
te trag înapoi sunt colegii sau prietenii 
care se îndoiesc de rezultate. Unii nu 
ştiu altceva decât să comenteze ceea 
ce fac alţii, iar acum intri tu în colima-
torul lor. Atât timp cât interesul tău e 
viu şi eşti convins că eforturile tale duc 
undeva, merită să mergi mai departe 
în ciuda tuturor rezervelor. 

RAC
Ai noroc de un 
anturaj benefic 
pentru planurile 
tale cele mai 
importante. 

Vise noi se nasc acum în mintea 
ta, dar eşti conştient că e cale 
lungă până la materializarea lor. 
Ai toate resursele de a le atinge 
odată şi-odată şi, dacă mai ai de 
partea ta şi oameni care te susţin 
concret, ai toate motivele să fii 
încrezător în ceea ce iese din 
mâinile tale.

LEU
Succesul te 
însoţeşte în 
orice confrun-
tare intelectuală 
difi cilă. Ai câştig 
de cauză, pentru ca deţii un atu forte 
ce te va propulsa în frunte. Ştii să-ţi 
argumentezi poziţia, iar şansele de a 
ieşi învingător în dispute intelectuale 
sunt maxime pentru tine. Se aud veşti 
bune despre perspectivele spre care te 
îndrepţi şi la care contribui prin studiu 
şi muncă. 

FECIOARĂ
Se ştie că ai un 
nas fi n care simte 
de la o poştă 
dacă cineva te 
minte, de aceea 

eşti mult mai atent la detalii. Cu cât 
sunt mai evidente gesturile nesin-
cere, cu atât mai închis şi tăcut devii, 
pentru că nu poţi permite vreunui 
mincinos să se bage în treburile tale. 
Precauţia ajunge la cote maxime, 
încât eşti gata să rupi o relaţie cu 
cineva decât să ai de suferit doar că 
îi acorzi încredere. 

BALANŢĂ
Nu e nevoie să 
te afl i în faţa 
unei persoane ca 
să te cerţi, căci 
confl ictele se pot 
isca şi de la distanţă. Fie prin telefon 
sau alte mijloace de comunicaţie 
accesibile, fi rul se încinge din cauza 
nervilor de ambele părţi, cu riscul de 
a declanşa o criză în relaţia respectivă. 
Dacă nu te opreşti la timp, ai putea 
rupe legătura cu cel de la capătul fi ru-
lui. Unde e diplomaţia ta proverbială? 

SCORPION
Şeful te apreciază 
tocmai datorită 
spiritului inde-
pendent pe care 
îl abordezi zilele 

acestea. Nu vrea să îl sufoci cu 
întrebări, ci laudă curajul tău de a 
lua decizii de unul singur şi de a 
răspunde de urmări. Dacă te vede 
dispus să te descurci pe cont pro-
priu, îţi va oferi mănă liberă în unele 
proiecte. Te bucuri că ai asemenea 
libertate de decizie şi de mişcare, 
pentru că dai randament maxim.

SĂGETĂTOR
Cu ceva timp în 
urmă ai rupt o 
relaţie dintr-un 
exces de zel, dar 
acum începi să 
regreţi că te-ai pripit. Ai avea nevoie 
acum de prezenţa acelei persoane 
şi te gândeşti cum să faci să reluaţi 
prietenia de odinioară. Ai fost nervos, 
ai greşit, ai spus cuvinte dure, dar 
acum vii cu coada între picioare în faţa 
lui, gata să-ţi recunoşti erorile şi să-ţi 
ceri iertare. 

CAPRICORN
Atmosfera 
de acasă este 
tihnită şi 
paşnică, e o 
plăcere să revii 

între pereţii căminului tău după 
o zi de muncă, pentru că acolo te 
aşteaptă persoane dragi, dispuse 
să-ţi asculte păsul. Cineva din 
familie poate fi balsamul de care 
ai nevoie pentru a te detaşa de 
griji şi de a găsi soluţii de ieşire 
dintr-un impas în care te simţi 
blocat de la o vreme. 

VĂRSĂTOR
Nu ai nevoie de 
nimic altceva 
decât de liniştea 
de acasă, de 
puţină odihnă 
şi chiar de rutină, pentru că acestea 
creează mediul optim pentru a te 
relaxa şi a-ţi reîncărca bateriile. Dacă 
în acest spaţiu banal şi calm se afl ă şi 
persoana iubită, ai toate motivele să 
fi i fericit, pentru că săptămâna aceasta 
chiar nu ai chef nici de stres, nici de 
muncă, nici de agitaţie... 

PEŞTI
Colaborarea cu 
grupul din care 
faci parte merge 
de minune şi 
eşti din ce în 

ce mai motivat când vezi că şi 
ceilalţi pun umărul pentru scopul 
comun pentru care munciţi cot la 
cot. Fiecare joacă un rol, fi ecare 
investeşte anumite resurse, iar, 
la fi nal, victoria va fi  împărţită în 
mod egal. Împreună trageţi tare, 
dar tot împreună veţi sărbători şi 
succesul!

Muzeul de Artă Palatul Baroc: ex-
poziţia de sculptură şi desen „Absenţe 
încercuite” a artistului Maxim Dumitraş, 
deschisă până la 16 octombrie. 

Galeria Triade: expoziţie personală 
„În centrul senzualismului” a tinerei 

07.10
În 2000, în ultimul 
meci jucat pe Wembley, 
înainte de a fi demolat 
şi reconstruit, Germania 
învinge Anglia cu 1-0, în 
preliminariile pentru CM 
2002. În urma eşecului, 
selecţionerul Kevin Kee-
gan îşi dă demisia.

08.10
În 2000, Michael Sc-
humacher încheie pe 
primul loc în Grand Prix 
de la Suzuka (Japonia). 
Succesul îi asigură şi 
titlul mondial, primul 
pentru echipa Ferrari din 
ultimii 21 ani.

09.10
În 1999, se desfăşoară 
primul meci profesionist 
de box dintre un bărbat 
şi o femeie. Americanca 
Margaret McGregor îl 
învinge în 4 runde pe Loi 
Chow din Hong Kong.

10.10
În 1964, are loc deschide-
rea celei de a 18-a ediţii 
a Jocurilor Olimpice, la 
Tokyo. Pentru prima dată 
o ţară asiatică este gazda 
întrecerii. Africa de 
Sud nu este primită, iar 
Indonezia şi Coreea de 
Sud aleg să nu participe. 
Judo şi voleiul feminin 
sunt introduse în premie-
ră. Tot pentru prima dată 
sunt utilizate compu-
terele pentru afişarea 
rezultatelor. 

11.10
În 1999, “Inter-ul din 
trecut” (Rummenigge, 
Muller, Klinsmann, Breh-
me, Mattheus, Altobelli, 
Rossi, Conti, Donadoni, 
Zenga) se confruntă cu 
“Inter-ul de azi” (Ronal-
do, Vieri, Zamorano, Pe-
ruzzi, Ferrara) în partida 
de retragere a lui Giusep-
pe Bergomi, încheiată cu 
scorul de 5-5. Bergomi a 

fost selecţionat de 81 de 
ori în “squadra azzura” şi 
a evoluat în 756 meciuri 
în Seria A.

12.10
În 1999, 
legendarul 
star din 
NBA, Wilt 
Chamber-
lain, se 
stinge din viaţă la vârsta 
de 63 ani. De-a lungul ca-
rierei a stabilit o serie de 
recorduri, printre care: 
100 de puncte într-un 
meci şi 55 de recuperări 
într-un meci. A jucat 
în 1.045 de meciuri în 
NBA, fără să fie vreodată 
eliminat pentru cinci 
greşeli.

13.10
În 1992, un avion al Air 
France a efectuat un ocol 
al Pământului într-un 
timp record de 33 de ore 
şi 1 minut.
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„Punct ochit, 
punct... iubit!” 
este o nouă co-
medie britanică 
despre un asasin 
plătit, căruia i se 
aprind călcâiele 
după... cea pe 
care trebuie s-o 
omoare.
Bill Nighy este Vic-
tor Maynard, un 
asasin singuratic 
între două vârste,  
care trăieşte pen-
tru a o mulţumi pe 
dificila lui mamă, 
(Eileen Atkins), 
deşi are reputaţia 
că este de o eficienţă 
letală, ca nimeni altul. 
Rutina lui profesională 
se duce pe apa sâmbetei 
când se trezeşte atras 
fără scăpare de o tânără 
care ar fi trebuit să fie ur-
mătoarea lui ţintă,  Rose 
(Emily Blunt). Aşa că îi 
cruţă viaţa şi se alege 
şi cu un ucenic nedorit, 
Tony (Rupert Grint), care, 

ca şi Rose, e convins că 
Victor este un detectiv 
privat.
Victor îi ia sub protecţia 
sa, de care cei doi tineri 
au mare nevoie, căci cli-
entul care o voia moartă 
pe Rose (Rupert Everett) 
e nemulţumit şi vrea, 
totuşi, ca jobul încredin-
ţat lui Victor să fie dus la 
bun sfârşit.

SPECTACOLESPECTACOLE

Teatrul Maghiar de Stat 
Csiky Gergely: vineri 
şi sâmbătă, ora 19, Sala 
Studio, „Prah” de Spiró 
György, regia Lázsló 
Sándor.

Teatrul Naţional Timi-
şoara: vineri, sâmbătă şi 
duminică, ora 19, Sala 2, 
„Interzis accesul anima-
lelor”, un spectacol de 
Rodrigo Garcia. 

Opera Naţională Română: 
duminică, 10 octombrie, 
ora 19, „Traviata”, operă în 
trei acte, muzica Giuseppe 
Verdi, libretul Francesco 
Maria Piave.

Domul din Piaţa Unirii: 
Recital David Scott Ham-

nes (Norvegia) în cadrul 
„Zilelor muzicii de orgă 
din Banat”. 

Teatrul German de Stat 
Timişoara: luni, 11 octom-
brie, ora 19, „Cântăreaţa 
cheală” de Eugène Io-
nesco, regizor Alexandru 
Dabija. 

Teatrul Naţional Timi-
şoara: marţi, 12 octom-
brie, ora 19, Studio 5, 
„Aeroport” de Ştefan 
Caraman, un spectacol 
de Ion-Ardeal Ieremia.

Domul din Piaţa Unirii: 
Recital János Pálúr (Un-
garia) în cadrul „Zilelor 
muzicii de orgă din 
Banat”. 

Am lucrat ani de zile în 
televiziune. Prin urmare, 
nu pot fi suspectat că ţin 
partea adversarilor tele-
aştilor. Mă rog... tele... 
aştrilor. Starurile de 
făcătură, de conjunctură, 
ne învolburează pe cei cu 
mintea mai puţin cro-
matică.  Spectatorii fără 
nici un fel de... tele... au 
savurat, firesc, victoria 
lui Poli asupra Rapidului. 
Pentru „Tembeliziune” 
meciul etapei era Steaua 
cu Sportul. După întâm-
plarea de la Timişoara, 
care avea ca miză un loc 
cât se poate de fruntaş în 
clasament, nişte imberbi 
jurnalişti la „sticlă”, se 
dădeau cu fundul de pă-
mânt, analizând senzaţi-
onala prestaţie a Stelei în 
meciul cu Sportul.
Cam atât. Cică Steaua a 
dat şapte goluri în două 
partide: trei cu Napoli şi 
patru cu studenţii. Halo-
oo! A încasat cinci! Măi 
băieţi din Tembeliziune... 
mai daţi o raită pe la 
tanti învăţătoarea. Luaţi 
şi chestia aia cu bile care 
se chema pe vremuri... 
abac... cu litere mici...
Înaintea meciului cu 
Franţa avem o mare pro-
blemă. Cine spală după... 
tricoul cu numărul zece? 
Poate Mama lui Ştefan 
cel Mare. Asta, pentru 
că Vlad Ţepeş e plecat să 
exporte nişte ţepe care 
sunt în excedent. Maica 
lui stă la taifas cu Mircea 
Sandu, care nu înţelege 
cum de jucătorii noştri, 
de câţiva ani, îşi dau cu 
stângul în dreptul. Nenea 
ăsta e din alt film... Se 
comportă de parcă ar fi 
un şef de aprozar, iar des-
tinele fotbalului româ-
nesc ar fi conduse de un 
văr dinspre partea unui 
unchi care s-a căsătorit 
cu o mătuşă infirmă de 
un picior... de stângul.
Toate astea se petrec, pe 
ecran, la ore „de maximă 
audienţă”, promovate 
fiind de băieţaşi care 
încurcă piramidele cu 
nisipurile de la Segarcea, 
şi aeroplanul lui Traian 
Vuia cu aeroportul unde, 
din când în când, mai 
aterizează câte o echipă 
de fotbal cu ziariştii de 
casă..., nu de clasă.

Drum liber spre titlu

PUBLICITATE

artiste Corina Nani, deschisă până la 13 
octombrie.

Galeria Calina: expoziţia de pictură 
„Possible Pasts” semnată de artistul plastic 
Răvan Boar, deschisă până la 7 octombrie.

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

Cosmin Contra 
a demonstrat că 
poate strânge în 
jurul lui compo-
nenţii lotului 
şi poate spori 
numărul rezulta-
telor pozitive.

PUBLICITATE

Telefon  +40 256 222 798
Fax            +40 256 305 737

www.a demi rans.ro

Mircea Bornescu priveşte cum intră mingea în poartă din şutul lui Ianis Zicu
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Zilele trecute s-a întâmplat să fi u 
în Chişinău chiar când acolo s-a 
deschis un Institut Cultural Român. 
Am văzut la televizor secvenţe de 
la inaugurare, discursuri şi mai 
apoi, am avut bucuria să-i văd pe 
protagonişti în avionul de întoarcere 
spre Bucureşti. Preşedintele ICR este 
d-nul Patapievici pe care, ca să nu 
fi u anapoda înţeles, îl cred o minte 
luminată.
Am fost uimit însă, să afl u din presa 
de la Chişinău, că d-nul Patapievici 
n-a fost până acum, niciodată, 
dincolo de Prut, n-a văzut niciodată 
Moldova. Până mai ieri... Aşa a 
declarat chiar domnia sa. Ciudat… 
Îmi amintesc că atunci când am 
ajuns prima dată la New York eram 
curios să văd sediul celor de la NBC. 
Spre disperarea soţiei mele, am 
căscat gura prin magazinul lor de 
prezentare şi prin jurul sediului vreo 
două ore. Am un amic, pasionat de 
fotbal, care atunci când ajunge în 
vreun oraş caută stadionul principal, 
ba chiar îşi dă toţi banii ca să vadă 
meciuri importante prin Europa. 
Sunt sigur că piţipoancele din tablo-
ide, prima dată când ajung la Paris, 
caută mall-urile… Toţi încercăm să 
ne urmăm pasiunile…
Când eşti preşedintele unui Institut 
Cultural Român, nu cred că nu-ţi 
găseşti o dimineaţă în care să te urci 
în maşină şi să dai o fugă să-i vezi pe 
ceilalţi români şi să te întorci a doua 
zi… Măcar o dată în viaţă! Ştiu, veţi 
spune că nu asta e măsura obligato-
rie pentru un bun român. Aşa e. Dar 
măcar de curiozitate, nu de pasiune, 
să încerci să vezi cum e dincolo de 
Prut. Institutul condus de domnul 
Patapievici se numeşte Mihai Emi-
nescu, cel care scria în ziarul Timpul: 
„Rusia voieşte să ia Basarabia cu ori-
ce preţ; noi nu primim nici un preţ. 
Primind un preţ, am vinde; şi noi 
nu vindem nimic. Românul care ar 
cuteza să atingă acest principiu, ar fi  
un vânzător.” Măcar să ai curiozita-
tea să vezi pentru ce a scris rândurile 
astea Eminescu, pentru ce era atât 
de înverşunat cel care poartă nume-
le institutului pe care îl conduci… Să 
ai măcar curiozitatea să vezi cel mai 
mare oraş , după Bucureşti, în care 
se vorbeşte limba română…
Nu cred că există microbist care să 
nu fi  văzut la televizor Steaua-Na-
poli, nu cred să existe rocker adevă-
rat care să nu fi  fost la Ac/Dc, atunci 
când au venit în Bucureşti… Aş suge-
ra să nu mai existe nici români pe la 
Ministerul de Externe care să nu fi  
văzut România! Dacă n-au pasiunea 
asta, atunci să o facă din obligaţie! 
Treceţi-o în fi şa postului… De văzut 
România! România aia despre care 
vorbeşte Eminescu!

an egru

În fi şa postului!

DUMINICĂ
10 OCTOMBRIE

Dimineaţă 
se va forma 
ceaţă, senin 
pe parcursul zilei.
Minima: 3° C
Maxima: 13° C

MIERCURI
13 OCTOMBRIE

Vreme închisă, 
va ploua 
moderat pe tot 
parcursul zilei.
Minima: 6° C
Maxima: 14° C

MARŢI
12 OCTOMBRIE

Cer par parţial 
noros, se vor sem-
nala averse după-
amiaza şi noaptea.
Minima: 5° C
Maxima: 14° C

LUNI
11 OCTOMBRIE

Vreme 
închisă, cer 
mai mult 
noros.
Minima: 4° C
Maxima: 14° C

SÂMBĂTĂ
9 OCTOMBRIE

Vreme însorită, 
pe timpul 
nopţii se va 
forma ceaţa.
Minima: 3° C
Maxima: 14° C

VINERI
8 OCTOMBRIE

Cerul va fi  
mai mult 
acoperit, fără 
precipitaţii.
Minima: 3° C
Maxima: 14° C

JOI
7 OCTOMBRIE

Cerul va fi  
predominant 
senin, vântul va 
sufl a slab.
Minima: 5° C
Maxima: 14° C

METEO

reţeta săptămânii

... ZVONURI ... BÂRFE ... COMBINAŢII ... ZVONURI ... BÂRFE ... COMBINAŢII ...

Maxima: 14  C

Sunday roast, este friptura 
tradiţională pe care orice 
englez, indiferent de clasa 
socială din care provine se 
străduieşte s-o aibă la sfârşit 
de săptămână pe masă. 
Carnea cea mai des folosită 
este vita, mielul, porcul, puiul 
sau peştele.  

INGREDIENTE:
- o bucată de carne de vită de 
1,5 -2 kg,
- 50 ml de ulei,

- 2-3 căţei de usturoi, 
- 200 ml de vin alb,
- sare, piper, cimbru, orega-
no, busuioc etc. (sau orice 
condiment care vă place)

MOD DE PREPARARE:
Bucata de carne se unge cu 
ulei şi se condimentează cu 
sare, piper, usturoi zdrobit, 
cimbru, oregano, busuioc 
etc. Se pune într-o pungă şi se 
lasă peste noapte la frigider. 
A doua zi se aşează carnea în-

tr-un vas termorezistent şi se 
adaugă apă (nu foarte multă). 
Se lasă la cuptor la foc mediu. 
Pe măsură ce apa se evaporă 
se adaugă vin şi se continuă 
coacerea. Cu 10 minute înain-
te de a fi scoasă de la cuptor 
se dă la o parte capacul şi 
se lasă să se rumenească. 
Pentru fiecare kilogram de 
carne este necesar un timp 
de coacere de o oră şi jumă-
tate. Pentru o bucată de 2 kg 
de carne timpul de preparare 

necesar este de aproximativ 
3 ore. Se scoate friptura pe 
un platou iar în sucul rămas 
în tavă se adaugă o lingură 
de făină şi se amestecă pe foc 
mic până se formează un sos 
care se pune peste carne. Se 
dă la masă cu diverse legume 
fierte în apă cu sare sau abur, 
diverse pireuri, pudding etc.

Sunday roast 

Reţeta săptămânii vă este oferită de

Deputat cu 
dosarul de emi-
grare sub braţ

Deputatul timişorean 
Horia Cristian a tras linie şi 
a socotit că îi este tot mai 
greu să trăiască în Româ-
nia, chiar şi ca parlamen-
tar. Şi pentru că e medic de 
meserie, iar mai toţi colegii 
săi au luat calea străinătă-
ţii pentru un trai mai bun, 
Horia Cristian s-a gândit că 
cel mai bine pentru el este 
să emigreze într-o altă ţară 
europeană. Nu a stat prea 
mult pe gânduri şi şi-a de-
pus un dosar de emigrare, 
ca medic. Acum, liberalul 
nu mai are decât să aştepte 
să i se aprobe dosarul, iar 
apoi şi-ar putea lua adio de 
la România. Definitiv!

Hasta la vista, Paula!

După o apariţie în cea mai celebră 
revistă pentru adulţi celebritatea creş-
te, ofertele pentru prezentări de modă 
sunt nenumărate, iar oportunităţile în 
lumea  showbiz-ului  sunt nebănuite. 
Un simplu pictorial în Playboy îţi um-
ple inevitabil contul în bancă, iar emi-
siunile TV se vor bate pentru cinci mi-
nute de prezenţă feminină în studiou. 
Nu de aceeaşi părere este şi fosta Miss 
Timiş, Dana Sofronea, care nu vrea să-
şi strice imaginea de fată cuminte, apă-
rând în paginile revistei pentru adulţi. 
De mai bine de doi ani, cei de la Playboy 
trag de tânăra timişoreancă, pentru un 
pictorial, iar onorariul pentru tânărul 
fotomodel a ajuns la 3000 de euro, bani 
cash ce ar urma să fie primiţi imediat 
după ce fata va renunţa la haine şi... 
inhibiţii. Obişnuită cu prezentările de 
lenjerie intimă, Dana Sofronea a pro-
mis că se mai gândeşte dacă se ridică de 
pe scaun pentru această sumă, darămi-
te să se şi dezbrace....

Nu renunţă la haine pentru 3000 de euro Războiul berarilor 
şi taxa de raft

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...

Supărare mare în rândul patronilor 
de localuri şi terase din oraş, după ce 
merchandiserii companiei Ursus Brewe-
ries au decis să redistribuie fondurile de 
reclamă şi promovare. Unii au decis să 
renunţe la toate produsele SAB Miller 
din România, deşi „Regele berii” deţine 
aproape 28% din piaţa mioritică a bă-
uturii cu spume, alţii mai înţelepţi au 
acceptat plata celor câteva mii de euro 
- cât se oferă pentru plasarea sticlelor de 
Ursus, Timişoreana, Peroni sau Pilsner 
Urquell mai la vedere pe raft - chiar şi 
în rate lunare. Războiul de acaparare a 
pub-urilor, restaurantelor sau teraselor 
centrale, cu vad, este în plină desfăşura-
re, iar reporterii noştri aflaţi la o halbă 
pe front ne-au transmis că merchandi-
serii dau lupte grele, catapultează mii 
de euroi, pentru cucerirea terasei Eclip-
se din Piaţa Unirii. Staţi în continuare 
la mese, vom reveni cu amănunte la 
următorul buletin de ştiri bahic!Dana Sofronea

Paula Cojocari

Horia Cristian

Absorbită întrutotul de profe-
sia de notar, pe care a învăţat-o 
din mers de la maestra în afaceri 
imobiliare Safta Criste, simpati-
ca Paula Cojocari, fiica secreta-
rului Primăriei Timişoara, Ioan 
Cojocari, nici nu şi-a dat seama 
când s-a îndepărtat iremediabil 
de fotbalistul spaniol Aldana Ma-
estre Victor Manuel. O perioadă a 
fost atât de sufocată de vrafurile 
de acte notariale pe care a tre-
buit să le încheie, pe bani mulţi, 
în contul Serviciului Juridic din 
cadrul Primăriei Timişoara, încât 

nu a avut timp să-şi susţină nici 
măcar propria cerere de divorţ. 
L-a angajat pe avocatul Cristian 
Clipa să o reprezinte în instan-
ţă, iar martorii Raluca Todor şi 
Adrian-Marian Boiangiu nu au 
făcut decât să confirme în faţa 
judecătorului că nepotrivirea de 
caracter dintre Paula şi Manuel 
a devenit o chestiune inexora-
bilă. În aceste condiţii, admite-
rea acţiunii de divorţ în dosarul 
4180/325/2009, aflat pe rolul Ju-
decătoriei Timişoara, l-a surprins 
pe spaniol exclamând nostalgic, 
dar în autentic stil terminatorian 
- „Hasta la vista, baby!”. 


