
Metropolitan Opera,  
în transmisie HD  
la Timişoara

Începând cu 13 noiembrie, în Aula 
Magna a Universităţii de Ştiinţe 
Agricole a Banatului, timişorenii vor 
putea vedea spectacolele “The Metro-
politan Opera”, în format high definition. 
Timişoara se alătură astfel celor peste 
1.400 de locaţii din 46 ţări de pe întreg 
mapamondul, care găzduiesc spectacole 
de operă de la New York, în regim de 
transmisiuni prin satelit în HD. Biletele 
la tarif întreg costă 60 de lei, iar la tarif 
redus 50 lei (pentru studenţi). Acestea 
putând fi achiziţionate doar de la casie-
ria Cinema Timiş.
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Proiecte europene, 
repartizate preferenţial 
la Oficiul de Plăţi  pentru 
Dezvoltare Rurală
Existau unele dosare care aveau lip-
suri, dar pe care Eugenia Bugariu le 
dirija către oamenii ei de încredere...
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Dureri suportabile, trava-liu mai scurt şi un copil sănă-tos sunt câteva din motivele 

pentru care reprezentatele sexului frumos apelează la metoda de a aduce pe lume un copil în apă. Pentru aceas-tă metodă, care se practică la Spitalul Athena din Timişoa-ra, femeile trebuie să scoată din buzunar aceeaşi sumă ca pentru o naştere prin cezari-ană, adică 1.500 de euro.„Pentru a putea naşte în apă, o femeie trebuie să fie în primul rând sănătoasă, hotărâtă şi pregătită pentru acest lucru. Din păcate, în judeţul nostru nu există cur-suri pentru pregătire a naş-terii în apă, cum sunt în alte părţi, însă cele pe care le-am avut până acum au fost un succes”, a spus Chahem Ne-dal, medic primar în cadrul Spitalului Athena.Femeile care vor să trea-că mai uşor peste durerile facerii o pot face acum ape-lând la serviciile celei mai moderne clinici din vestul ţării, Athena. Mămicile care aleg să nască natural, în apă, scapă de contracţii-le intense, au travaliul mai 

scurt, iar durerile sunt de mai mică intensitate. Apa din bazinul unde au loc naş-terile are aproximativ 37 de grade. Este un fel de jacuzzi performant care permite monitorizarea bătăilor ini-mii copilului în permanen-ţă. Rolul activ al femeii este susţinut într-o ambianţă calmă, non-medicalizată şi intimă. Durerea este redusă considerabil, fără substanţe farmaceutice. Un alt avan-taj al naşterii în apă este acela că femeia se recupe-rează mult mai repede şi s-a dovedit statistic că cele mai multe dintre mămici nu mai sunt la fel de speriate şi stresate de momentul adu-cerii pe lume a micuţului.„Este foarte important ca bebeluşul să fie perfect sănă-tos şi cu o greutate normală pentru a se naşte în apă, la fel cum este important ca şi femeia să fie perfect sănă-toasă, fără boli venerice sau altele”, a spus Vasile Mihai, medic primar în cadrul api-talului Athena.
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· diabet, patologii renale, pulmonare şi cardiace · hipernervozitate sau hipersensibilitate · frică de apă
· stare generală de exte-nuare 

· SIDA, Hepatita B sau ori-ce altă boală contagioasă · hemoragii anormale, condiţia numită “placen-ta praevia” 
· consistenţa anormală a lichidului amniotic· o poziţie inadecvată a fătului

· disproporţie fetopelvi-ană
· anomalie fetală 

Este contraindicată naşterea în apă pen-tru femeile care au:

“Este foarte impor-tant ca bebeluşul să fie perfect sănătos şi cu o greutate norma-lă pentru a se naşte în apă, la fel cum este important ca şi femeia să fie perfect sănătoasă, fără boli venerice sau altele.”
Vasile Mihaimedic primar Spitalul Athena

”Pentru a putea naşte în apă, o femeie trebuie să fie în primul rând sănătoasă, hotărâtă şi pregătită pentru acest lucru. Din păca-te, în judeţul nostru nu există cursuri pentru pregătire a naşterii în apă, cum sunt în alte părţi.”
Chahem Nedalmedic primar Spitalul Athena

Mariana  
Cernicova

Dan  
Negru

Nu ne putem mândri, 
probabil, cu prea mul-

te realizări naţionale 
în ultima vreme. 3

Viorel  
Screciu

Oamenii s-au cam 
plictisit de mizeriile 

din fotbalul mioritic. 
Ce să caut la meci? 15

În decembrie 1989 
ne-am trezit ca fiind 

o ţară fără căpătâi. 
Încă suntem aşa... 16

Eugen  
Manole

Mă tot întreb cum a 
putut să fie “falimen-

tat” un mastodont 
ca şi Comtim. 6

BCr asigurări refuză plata unor 
daune de peste 15.000 de euro 
către SC “novaTim” Srl
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mirela Vlăduţi
mirela.vladuti@opiniatimisoarei.ro

Deciziile luate de şefii celor 
trei companii naţionale de cale 
ferată, în frunte cu responsabi-
lii din ministerul transporturi-
lor ar putea băga regionalele 
din Timişoara în colaps. Peste 
700 de kilometri de cale ferată 
din Timiş au fost deja privati-
zaţi, principala poartă de acces 

din Europa Occidentală, Gara 
de Nord, este un şantier mize-
rabil şi ponosit, iar cea mai ve-
che linie din ţară, Anina-Oravi-
ţa, a fost închisă şi, colac peste 
pupăză, Regionala CFR Marfă 
va fi condusă de la Craiova. 
Acelaşi viitor pare că le va fi 
rezervat şi regionalelor de că-
lători şi infrastructură, dar de-
ocamdată soarta acestora nu a 
fost bătută în cuie. În tot acest 

timp, directorilor CFR din ur-
bea de pe Bega li se interzice 
să ia o poziţie oficială privind 
aceste probleme, iar la Bucu-
reşti deciziile se iau în spate-
le uşilor închise. Trecerea sub 
aripa regionalei din Craiova îi 
nemulţumeşte şi pe angajaţii, 
care ar putea rămâne fără lo-
curi de muncă şi pune în peri-
col proiectele de investiţii din 
cadrul euroregiunii. 

Liderii de sindicat susţin că, 
în următoarele două zile, şi ce-
lelalte două regionale vor tre-
ce sub conducerea oltenilor, 
însă, deocamdată, nimic nu 
este oficial. 

Cei mai afectaţi de aceste 
decizii sunt, până la urmă, că-
lătorii, care vor circula în con-
diţii tot mai proaste, la preţuri 
tot mai piperate. 
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Ce nu ţi-e CLeAR? 

sport
Decepţiile 
toamnei
mulţi dintre cei care 
ar trebui să tragă 
echipa alb-violetă 
după ei, trec prin 
perioade mai puţin reuşite. 

„Locomotiva” din Bucureşti  
a deraiat CFR-ul din Timişoara

15
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Principala poartă de acces 
din Europa occidentală  
se află în mizerie şi paragină

mirela Vlăduţi
mirela.vladuti@opiniatimisoarei.ro

GHeorGHe ilaş
gheorghe.ilas@opiniatimisoarei.ro

Regionala CFR Marfă Ti-
mişoara va intra în fuziune 
cu cea din Craiova, iar sediul 
principal se va afla în inima 
Olteniei.  Ceea ce părea a 
fi doar o ipoteză nefericită 
pentru traficul feroviar bă-
năţean s-a dovedit a fi o cer-
titudine la începutul acestei 
săptămâni, iar aceasta nu 
este singura lovitură primi-
tă de regionalele de căi fera-
te din Timişoara. Mai multe 
linii de tren, unele dintre ele 
cu tradiţie istorică, urmează 
să fie desfiinţate, iar multe 
dintre cele care fac legătura 
între oraşe şi comune  sunt 
privatizate. Cum pot firmele 
care au preluat multe dintre 
traseele CFR-ului să facă şi 
profit din asta, în timp ce 
statul pare că vrea să pună 
lacătul pe transportul fero-
viar, este o întrebare la care 

doar reprezentanţii angaja-
ţilor par să aibă un răspuns. 
Oficialii preferă să nu vor-
bească deloc despre astfel de 
lucruri sau, pur şi simplu, să 
ia decizii în spatele uşilor 
închise. 

Transportul feroviar, 
 la un pas de colaps

“Decizia s-a luat fără ca 
noi să ştim nimic. Vineri, 
AGA a SNCFR Marfă a decis 
ca regionala din Timişoara 
să fie desfiinţată şi să trea-
că în subordinea celei din 
Craiova. Eu nu văd logica 
acestei decizii. Timişoara 
are trei ieşiri feroviare inter-
naţionale, în Banat au fost 
instalate primele linii de 
cale ferată, avem o întreagă 
istorie în spate, dar nimic 
nu a contat”, a spus Petrică 
Stoian, preşedintele Alianţei 
Sindicale Mişcare Comercia-
lă din Regionala Timişoara. 
Această ipoteză a fost con-
firmată şi de conducerea 
naţională a societăţii, însă 

capitala trafic ului 
feroviar bănăţ ean se 
mută în inima O lteniei

aceştia susţin că activitatea 
regionalei nu va fi afectată 
de această fuziune. CFR are 
aproape 8.000 de angajaţi în 
Timiş, distribuiţi după cum 
urmează: 2.200 la CFR Că-
lători, 1.100 la CFR Marfă şi 
4.500 la Infrastructură. 

O altă problemă este 
privatizarea sau închiderea 
unor linii de cale ferată. 
Numai luna aceasta au fost 
închise 19 linii în Banat, 
una dintre ele fiind chiar 
Anina-Oraviţa, prima linie 
de cale ferată din ţară. “În 

ceea ce priveşte privati-
zarea, problema este mai 
complexă. Mulţi foşti di-
rectori generali sau regi-
onali din CFR au ajuns să 
conducă astfel de linii pri-
vate. Au plecat din CFR cu 
tot ce aveau nevoie şi şi-au 
servit propriile interese. În 
toată Europa, traficul fero-
viar este revigorat, numai 
la noi se încearcă desfiinţa-
rea lui, în condiţiile în care 
infrastructura rutieră este 
precară în România”, a mai 
spus Stoian.

Imaginea ponosită  
a Timişoarei 

Principalul punct de ac-
ces din Erupa occidentală, 
Gara de Nord este şi ea în 
paragină. Lucrările de re-
abilitare la Gara de Nord 
din Timişoara au început 
în urmă cu şapte ani şi, 
teoretic, ar fi trebuit fina-
lizate în 2007. De atunci, 
însă, au existat numeroase 
procese cu constructorul 
israelian care nu şi-a făcut 
treaba conform contrac-
tului, iar speţa a ajuns pe 

Petrică Stoian
lider sindical CFR 
“Mulţi foşti directori 
generali sau regionali 
din CFR au ajuns să conducă 
astfel de linii 
private”

Comisar Dan Peteri
inspector şef adjunct PTF 
“Cea mai mare problemă 
cu care ne confruntăm în 
Gara de Nord Timişoara 
o reprezintă persoanele 
fără adăpost”

AngAjAţii CFR din TimişoARA nu CRed Că sunT pRi-
viţi Cu oChi buni de şeFii din CRAiovA

“CFR Călători este în 
euroregiunea DKMT. 
Dacă şi această regi-
onală va fi preluată 
de Craiova, eu nu văd 
să iasă nimic bun din 
asta. Oltenia nu pri-
veşte cu ochi buni Ba-
natul. Timişoara e pe 
primul loc în ceea ce 
priveşte numărul de 
călători, deci logic ar fi 

ca regional să rămână 
aici. Cei mai afectaţi 
vor fi, însă, călătorii”, 
a declarat Ioan Boloş, 
liderului sindicatului 
mecanicilor. O dată 
cu noile schimbări 
în pericol se află şi 
posturile a sute de 
angajaţi care, susţin 
sindicaliştii, ar putea fi 
disponibilizaţi. 

masa Curţii de Arbitraj 
de la Paris. Decizia fina-
lă nu a fost luată încă, 
astfel că şantierul în care 
s-a transformat gara ar 
putea rămâne la fel pen-
tru următorii cinci ani. 
Mizerie, oameni ai străzi, 
săli de aşteptare puţine 
şi aglomerate, peroane 
ponosite. Cam astfel se 
prezintă Timişoara euro-
penilor. “Cea mai mare 
problemă cu care ne con-
fruntăm în Gara de Nord 
Timişoara o reprezintă 

persoanele fără adăpost. 
Sunt vreo 10-15 indivizi 
care locuiesc în vagoanele 
trase în zona triajului, pe 
liniile moarte, îi cunoaş-
tem, dar nu prea avem ce 
le face. Pe unii dintre ei 
i-am preluat în evidenţă, 
să zic aşa, în 1995, când 
am fost numit în funcţia 
de şef al postului de po-
liţie din Gara de Nord şi 
i-am predat, după nouă 
ani, când am plecat de 
acolo, succesorului meu 
la comandă. Poate nu 

ar fi o problemă atât de 
mare, că sunt unii bătuţi 
de soartă, nu au profil 
infracţional, însă, une-
ori, îi găseşti cu tigăi şi 
foc deschis în vagoane, 
făcându-şi de mâncare. 
În acest fel, doar în acest 
an, au provocat incen-
dierea a patru vagoane, 
ultimul chiar luna trecu-
tă”, a declarat comisarul 
Dan Peteri, inspector şef 
adjunct al Secţiei Regio-
nale de Poliţie Transpor-
turi Timişoara. 

Privaţii prosperă cu cei 700 de  
kilometri de şine transferate de la stat
alina SaBou
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro 

Regiotrans este unul 
dintre operatorii privaţi 
de pe căile feroviare, care 
are mai multe trasee în-
chiriate şi pe zona de vest. 
„Noi circulăm cu mijloace 
mai economice, consumul 
este mult mai mic şi chel-
tuielile sunt mai mici. Va-
goanele sunt aduse de din-
colo, confortul este bun. 
Automotoarele noastre au 
consum mic şi randament 
mare. La CFR, ei duc două 
vagoane cu 700 de litri de 
motorină, noi numai cu 50 
de litri. Un drum Timişoa-
ra – Reşiţa, la CFR se face 
cu 600 de litri de motori-
nă, iar noi îl facem cu 100 
de litri”, ne-a exlicat Ioan 
Bold, director Regiotrans 
Timişoara. Din punctul 

acestuia de vedere, la CFR 
cea mai mare problemă 
este dotarea cu mijloace de 
locomoţie. Acestea au un 
consum foarte mare, au şi 
uzură mare, dar locomoti-

vele şi vagoanele nu pot fi 
înlocuite cu ceva mai nou. 

Pe Regionala Timişoa-
ra, operatorul privat are 
320 de angajaţi şi func-
ţionează de circa patru 

ani. Prima linie privată 
a fost Buziaş – Gătaia - 
Jamu Mare. La fel ca la 
CFR, operatorul privat 
are şi o componentă care 
se ocupă strict de infra-

structură. RCCF Trans 
are, în zona vest, 374 de 
angajaţi, a precizat Sorin 
Bica, directorul acestei 
societăţi pe sucursala Ti-
mişoara. Aceştia operea-
ză pe 700 de km de linie 
privată. 

Contracte de închiriere
„Sunt linii închiriate 

pe cinci ani, după care 
contractul se reînnoieş-
te. Am făcut şi investiţii 
în staţiile de cale ferată, 
s-au montat termopane, 
uşi. La linie se lucrează 
tot timpul, avem echipă 
de linii, care verifică per-
manent calea ferată. Se 
fac investiţii pentru sigu-
ranţa circulaţiei, nu s-au 
făcut electrificări. Noi cir-
culăm cu locomotive cu 
motorina, nu electrice”, a 
mai spus Bica.

Prima linie 
de cale ferată 
din ţară, 
Anina-Oraviţa, 
nu va mai 
opera, ca urma-
re a programu-
lui de restruc-
turare a CFR 
Călători.

TImIşoara meaTImIşoara mea2 I

Tot mai multe evenimente, în ul-
timele zile, sunt dedicate oblojirii 
mândriei rănite a Banatului. O fi 
criză, o fi rău, or fi fiind sumede-
nie de falimente (personale sau 
de firme), dar chiar aşa rău s-o 
ducem? Cine suntem, de unde 
venim, încotro ne îndreptăm? 
Suntem, de pildă, aceia care, în 
urmă cu 160 de ani, în plină criză 
economică (e ceva nou sub soa-
re?), cu o viaţă industrială plă-
pândă, cream prima cameră de 
comerţ pe teritoriul României de 
azi. Meritele sunt ale curţii impe-
riale vieneze în primul rând. Dar 
dacă aici n-ar fi fost sol propice, 
ideea ar fi rodit cât o sămânţă 
pe piatră stearpă şi s-ar fi irosit 
ca atâtea alte începuturi. Suntem 
aceia care, cu 92 de ani în urmă, 
dezbăteam dacă să avem, post-
belic, monarhie ungară, sârbă, 
republică independentă sau să ne 
unim cu România. Suntem aceia 
care, cu 90 de ani în urmă, am 
urnit – învăţământul superior 
tehnic, care să dea imbold nou 
industrializării Banatului. Suntem 
aceia care au reuşit să păstreze, 
peste ani, zestrea multiculturală 
în splendoarea ei, chiar în pofida 
politicilor nivelatoare ale regimu-
rilor care s-au perindat. Suntem 
aceia care, în urmă cu 20 de ani, 
am spus primii, cu voce tare, 
„nu” unei direcţii anti-umaniste 
în politica românească. Suntem 
cei care am forţat cât s-a putut, 
fără să încălcăm legile, politici 
de cooperare transfrontalieră. Cu 
toate riscurile, am menţinut, spre 
pildă, căile dialogului cu Serbia 
chiar în condiţii de embargou 
internaţional şi am făcut paşii 
mici în colaborări culturale mă-
car, dacă în schimburi economi-
ce şi politice n-am putut face, 
aproape un deceniu, mare lucru. 
De acolo venim. Dintr-o tradiţie 
de deschizători de drumuri, de 
exploratori ai unor soluţii noi, de 
fidelitate faţă de valorile proprii. 
De dialog pasional, dar la finalul 
căruia soluţiile sunt pragmatice 
şi au termen lung de valabilitate. 
Cascada de aniversări din această 
perioadă, serile bănăţene, expozi-
ţiile din rezervele muzeale, cărţile 
propuse publicului, în abundenţă, 
toate sunt menite să reconfirme 
faptul că Banatul este nu doar un 
loc, o provincie istorică distinctă, 
ci şi un brand atractiv, o garanţie 
pentru oricine s-ar apropia de 
oamenii zonei şi de cultura lor 
spirituală şi materială. Cu cât 
mai confuză, mai stranie şi mai 
discontinuă este politica de la Bu-
cureşti (din ce în ce mai istovitor 
şi mai contra-profitabil de urmă-
rit), cu atât mai tare se strâng 
rândurile în jurul valorilor locale. 
Nu ne putem mândri, probabil, cu 
prea multe realizări naţionale în 
ultima vreme. Nu putem relaţi-
ona cu efemerele propuneri de 
brand de ţară (turistice, culturale, 
economice sau de altă natură). 
Dar cu faptul că suntem şi rămâ-
nem bănăţeni – da!

Mândria  
bănăţeană

Mariana Cernicova
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Regionala CFR Marfă va fuziona cu cea din Craiova. 
Urmează CFR Călători şi Infrastructură?

Regiotrans operează pe 700 de kiometri de cale ferată în Timiş.
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ancheTăacTualITaTe
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Un litigiu comercial din-
tre SC “NovaTim” SRL Timi-
şoara şi SC „BCR Asigurări” 
SA Bucureşti s-a aflat pe 
rolul Tribunalului Timiş, 
în urmă cu câteva zile, iar 
instanţa a casat sentinţa 
atacată în recurs şi a trimis 
dosarul înapoi la Judecăto-
ria Timişoara pentru reju-
decare. Magistraţii care au 
luat această hotărâre au re-
marcat că firma de asigurări 
încearcă să scape de povara 
unei facturi de peste 15.000 
de euro şi, fără a se lăsa in-
timidaţi de retorica avocaţi-
lor veniţi din Bucureşti, au 
dispus ca judecătorii de la 
prima instanţă locală să se 
aplece cu mai multă atenţie 
asupra acestui caz, pentru a 
da o soluţie corectă.

Acest dosar este unul ti-
pic pentru această perioadă 
de criză, tot mai multe soci-
etăţi de asigurări încercând 
să tergiverseze plata unor 
despăgubiri sau reparaţii 
pentru a forţa termenele de 
prescripţie. „În domeniul 
asigurărilor, termenul de 
prescripţie intervine la doi 
ani, de aceea tot mai multe 
firme de asigurări încearcă 
să amâne onorarea contrac-
telor pentru ca, după acest 
termen, să fie absolvite de 

la plata oricăror daune. 
Când am formulat acţiunea 
pentru clientul meu, am răs-
foit practica judiciară şi am 
descoperit că BCR Asigurări 
este recunoscută la nivel 
naţional pentru acest tip de 
comportament în materie 
de plata a daunelor. Practic, 
aşteaptă ca litigiile să ajun-
gă pe rolul instanţelor, unde 
avocaţi foarte bine plătiţi 
invocă tot felul de lacune 
contractuale şi procedurale, 
pentru ca în final să obţină 
sentinţe favorabile la Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie”, 
a denunţat avocata SC “No-
va-Tim” SRL modul în care 
unele companii de asigurări 
încearcă să scape de plata 
daunelor prevăzute în con-
tractele de RCA sau casco.

„considerăm că Bcr 
asigurări dă dovadă  
de rea-credinţă!”

În urmă cu un an, SC 
“NovaTim” SRL Timişoara a 
chemat în judecată SC „BCR 
Asigurări” SA Bucureşti şi a 
solicitat instanţei să oblige 
pârâta la plata unei facturi 
în valoare de 61.069,44 lei, 
reprezentând despăgubiri 
pentru pagubele produse 

autovehicului asigurat, şi 
a altor 8.320,91 lei, repre-
zentând dobânda legală. În 
motivaţia acţiunii se arată 
că, în data de 08.01.2007, 
a fost încheiată o poliţă de 
asigurare facultativă, nr. 
0289823, pentru un autotu-
rism marca Mercedes-Benz 
E280 CDI 4M, cu nr. de înma-
triculare B-83145. În urma 
survenirii evenimentului 
asigurat, respectiv un acci-
dent rutier produs în data 
de 30.07.2008, autoturismu-
lui i s-au produs daune seri-
oase, reparaţia costând nu 
mai puţin de 61.069 de lei. 
Această contravaloare a fost 
atestată printr-o factură, nr. 
0008836/30.04.2008, emisă  
de SC “RMB Casa Auto” Tim-
şoara. În aceste condiţii, asi-
guratorul avea obligaţia de a 
acorda despăgubirile pentru 
pagubele produse maşinii, 
însă acesta a refuzat în mod 
nejustificat plata celor pes-
te 15.000 de euro. “Văzând 
că subscrisa societate nu se 
află în nici una dintre clau-
zele de excludere a acordării 
despăgubirilor, iar conducă-
torul auto nu a săvârşit nici 
una dintre infracţiunile in-
criminate de Legea 195/2002 

privind circulaţia pe drumu-
rile publice, considerăm că 
pârâta dă dovadă de rea-cre-
dinţă prin refuzul de a achi-
ta contravaloarea despăgu-
birii. În vederea rezolvării 
pe cale amiabilă a situaţiei 
intervenite între cele două 
părţi, am convocat pârâta 
la conciliere directă, pen-
tru data de 18.09.2009, dar 
aceasta nu s-a prezentat”, se 
precizează în plângerea de-
pusă, în data de 06.10.2009, 
la Judecătoria Timişoara. 
„Pe toată perioada repara-
ţiilor, inspectorul de daune 
de la „BCR Asigurări” a fost 
prezent în service la fiecare 
evaluare şi încuviinţare a 
reparaţiilor. În momentul 
în care le-am trimis factura 
pentru plata daunelor, nu 
am mai primit niciun semn 
de la ei. Parca au intrat în 
silenzio stampa”, mai spune 
avocata „NovaTim”.

„Se refuză plata unor 
daune clare!”

În întâmpinarea depusă 
la dosar, SC „BCR Asigurări 
Vienna Insurance Group” 
SA Bucureşti a invocat două 
excepţii, respectiv lipsei 
calităţii procesuale active 

a reclamantei şi prematu-
ritatea cererii. „Pe fond, 
vă învederăm că, potrivit 
contractului de asigurare, 
pentru recuperarea despă-
gubirii în caz de produce-
re a riscului asigurat, este 
necesară parcurgerea unei 
proceduri, primul act fiind 
avizarea asiguratorului în 
termen de 48 de ore de la 
producerea daunei. Ca ur-
mare a avizării se deschide 
un dosar de daună şi un in-
spector de daune din cadrul 
societăţii noastre, vizua-
lizând bunul asigurat, în-
tocmeşte un proces verbal 
de constatare şi evaluare a 
pagubelor, pe baza căruia 
autovehiculul este introdus 
în service în vederea efec-
tuării reparaţiei. În speţă, 
asiguratul nu ne-a avizat în 
legătură cu producerea da-
unei conform dispoziţiilor 
contractuale şi societatea 
noastră nu a deschis un 
dosar de daune, nefiind res-
pectate astfel clauzele con-
tractului de asigurare”, se 
justifică societatea de asigu-
rare, solicitând scutirea de 
la plata celor peste 15.000 
de euro. Ca un paradox, 
avocaţii de la Bucureşti 

solicită administrarea pro-
bei cu înscrisuri, expertiza 
tehnică auto, dar şi intero-
gatoriul reclamantei. „Este 
incredibil ce se întâmplă! 
O societate de asigurări de 
anvergura BCR Asigurări re-
fuză plata unor daune cla-
re, certificate prin facturi. 
Inspectorul lor de daune a 
avizat evaluarea pagubelor, 
a fost prezent şi în service, 
iar acum ne judecăm pen-
tru un drept al nostru! Spe-
răm ca instanţa să-i oblige 
la plata sumelor ce ne sunt 
datorate”, ne-a declarat 
managerul companiei „No-
vaTim”, Candid Cordea. Ur-
mează ca instanţa de fond 
să fixeze termenul pentru 
rejudecarea dosarului...

PUBLICITATEPUBLICITATE

BCR Asigurări refuză plata unor daune de 
peste 15.000 de euro către SC “NovaTim” SRL

BCR Asigurări refuză să plătească reparaţia pentru bolidul Mercedes-Benz E280 CDI, aparţinând companiei NovaTim

Acest dosar este 
unul tipic pentru 
această perioadă 
de criză, tot mai 
multe societăţi 
de asigurări în-
cercând să ter-
giverseze plata 
unor despăgubiri 
sau reparaţii 
pentru a forţa 
termenele de 
prescripţie.

GHeorGHe ilaş
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

Procurorii anticorupţie 
au început urmărirea penală 
împotriva mai multor func-
ţionari publici din Primăria 
Timişoara, în special de la 
Direcţia Patrimoniu, acuzaţi 
de implicarea în activităţi in-
fracţionale care au dus la pre-
judicierea bugetului local cu 
peste 50.000 de euro. Printre 
cei acuzaţi de procurorii DNA 
se regăsesc directorul Direcţi-
ei Patrimoniu, Nicuşor Miuţ, 
şi şeful Biroului Spaţii şi Tere-
nuri, Marius Voicu.

Obiectul anchetei dema-
rate de DNA încă din pri-

măvara acestui an, îl consti-
tuie terenul pe care se află 
baza sportivă şi de agre-
ment „Heaven”, care a fost 
închiriată omului de afa-
ceri Dorin Epure la un preţ 
derizoriu, de doar 2.500 de 
lei pe lună, majorat ulteri-
or din cauza inflaţiei până 
la 5.000 de lei pe lună. Mai 
mult, Primăria a perceput 
chirie doar pe 3.200 de me-
tri pătraţi, în condiţiile în 
care suprafaţa reală de te-
ren pe care se află clubul, 
restaurantul şi ştrandul din 
zona Stadion este de 15.000 
de metri pătraţi. Deşi con-
tractul de închiriere a expi-
rat la sfârşitul anului 2009, 
chiriaşul Dorin Epure a so-

licitat prelungirea acestuia 
pe motiv că are nevoie de 
timp pentru a-şi recupera 
investiţia de aproape 2 mi-
lioane de euro. 

Directorul de la Patri-
moniu, Constantin Niculor 
Miuţ consideră că nu are ni-
mic de ascuns şi spune că a 
luat act de decizia celor de la 

DNA şi că va spune tot ce ştie 
despre acest caz: „Este real, 
am fost anunţaţi de DNA Ti-
mişoara că s-a început urmă-
rirea penală în acest dosar, 
în care sunt cercetaţi mai 
mulţi funcţionari din Primă-
rie. Asta e, ne vom prezenta 
pentru a spune ce ştim. Din 
câte cunosc eu, domnul se-
cretar Ioan Cojocari nu este 
cercetat în acest caz”, a spus 
directorul Direcţiei Patrimo-
niu, Nicuşor Miuţ. Trebuie 
să mai spunem că Primăria 
Timişoara a intrat în posesia 
celor 15.000 de metri pătraţi 
de teren în anul 2001, când 
i-a achiziţionat de la fostul 
proprietar SC ICM SA Timiş. 
Preţul tranzacţiei a fost de 

3,5 miliarde de lei vechi. 
Semnatarii acelui contract 
de vânzare-cumpărare din 
partea ICM, directorii Mihail 
Panaitescu şi Ion Terescu, au 
fost condamnaţi ulterior la 
câte cinci ani de închisoare, 
pentru comiterea mai mul-
tor infracţiuni de fals, abuz 
în serviciu şi evaziune fis-
cală. Mai exact, au cerut ca 
reprezentanţii Primăriei să 
vireze banii în contul unei 
firme căpuşă, nu în cel al 
ICM. Încă de atunci, au exis-
tat unele semne de întrebare 
privind virarea banilor de 
către Primărie într-un cont 
fantomă şi nu în contul co-
rect al societăţii al cărei bun 
s-a vândut...

DNA a început urmărirea penală împotriva lui Constantin Nicuşor 
Miuţ, directorul Direcţiei Patrimoniu din Primăria Timişoara

Constantin Nicuşor Miuţ, directorul Direcţiei Patrimoniu - PMT

SerGiu miaT
sergiu.miat@opiniatimisoarei.ro

Şefa Serviciului Cereri de 
Finanţare, din cadrul Oficiu-
lui Judeţean Timiş de Plăţi 
pentru Dezvoltare Rurală şi 
Pescuit favorizează proiecte-
le întocmite de firma iubitei 
fiului ei, YSO 99, pentru ob-
ţinerea de fonduri europene 
nerambursabile. 

Potrivit surselor noastre, 
Eugenia Bugariu ar direcţio-
na, chiar, pe unii investitori 
să-şi întocmească proiectele 
de finanţare la firma YSO 99, 
proiecte pe care tot ea le ve-
rifică din punct de vedere al 
corectitudinii întocmirii. Prin 
mâna ei trec toate proiectele 
prin care investitorii privaţi 
din judeţul Timiş solicită aju-
tor financiar nerambursabil 
pentru „Dezvoltare Rurală şi 
Pescuit”. 

Fondurile puse la dispo-
ziţie de Uniunea Europeană, 
în acest caz, sunt de sute de 
milioane de euro. Sumele ob-
ţinute sunt de 50-70%, din va-
loarea totală a investiţiei, iar 
restul reprezintă contribuţia 
financiară a fiecărui solici-

tant de finanţare. Tariful pen-
tru consultanţă se stabileşte 
prin negociere, cu firma care 
va executa proiectul investiţi-
ei şi este cuprins între unu şi 
10 % din valoarea acestuia. 

lanţul slăbiciunilor
Odată finalizat proiectul 

este depus la Oficiul Judeţean 
de Plăţi pentru Dezvoltare 
Rurală şi Pescuit, unde inter-
vine şefa Eugenia Bugariu. 
„Existau unele dosare care 
aveau lipsuri, dar pe care Bu-
gariu le dirija către oamenii 

ei de încredere, din cadrul 
serviciului şi care obţineau, 
până la urmă, finanţare. Alte 
dosare, cu mici probleme, 
erau direcţionate către firma 
iubitei fiului ei, pentru exe-
cutarea unui proiect. Despre 
firma respectivă, Bugariu sus-
ţinea că este alcătuită numai 
din profesionişti. Interesant e 
că fiul şefei de la „Plăţi” are la 
maşina proprietate persona-
lă, un număr de înmatricula-
re care conţine chiar numele 
firmei protejate, adică TM-99-
YSO”, spun sursele noastre. 

Firmă cu lipici  
la proiecte 

Firma YSO 99 a fost fon-
dată de Simona Florina Ar-
deleanu în anul 2008 şi are 
doar un singur angajat, con-
form datelor înscrise pe site-
ul Ministerului de Finanţe. 
Societatea are ca principal 
obiect de acrivitate oferirea 
de consultanţă pentru afa-
ceri şi management şi, în 
doi ani, a realizat doar be-
neficii. Ea este promovată şi 
pe site-ul Băncii UniCredit 
Ţiriac, unde se precizează că 

societatea a implementat cu 
succes peste 50 de proiecte. 
Tot aici, poate fi găsit şi un 
număr de mobil la care pot 
fi accesate serviciile firmei. 
Am făcut şi noi asta, numai 
că la apelul nostru, la tele-
fon a răspuns Adrian Buga-
riu, fiul şefei de la „Plăţi”. 
Acesta a precizat că Simona 
Ardeleanu lipseşte, dar că 
putem să-i spunem lui ce 
probleme avem cu firma 
YSO 99: „Eu şi Simona ne 
înţelegem bine, ca doi oa-
meni. Da, suntem prieteni, 
am avut o treabă împreună, 
dar nu înţeleg ce ilegalitate 
am făcut. Recunosc faptul 
că Simona m-a întrebat ce 
nume să pună firmei sale şi 
i-am spus că numărul meu 
de la maşină s-ar potrivi cel 
mai bine. Mama mea însă 
nu a direcţionat pe nimeni 
ca să-şi facă proiectele la 
firma Simonei”, a declarat 
Adrian Bugariu, în total dez-
acord cu mama sa. La rândul 
ei, Simona Ardeleanu, ne-a 
spus telefonic : „Nu pot să 
stau astăzi la telefon că nu 
sunt în oraş. Mâine însă mă 
găsiţi.” 

„Băiatul spune da, 
mama spune ba”

De partea cealaltă, Euge-
nia Bugariu susţine că fiul 
ei şi proprietarea înfloritoa-
rei afaceri cu fonduri euro-
pene nu mai sunt împreu-
nă: „Fata a fost prietena lui. 
Nu sunt căsătoriţi. Eu pot 
să jur cu mâna pe inimă că 
n-am trimis nici un cetă-
ţean şi nici n-am îndrumat 
pe nimeni la firma respecti-
vă. Dacă era nora mea, sau 
un grad de rudenie, era alt-
ceva. Aşa că nici moral nu 
mă simt vinovată cu nimic. 
Dacă fata nu are dreptul să 
muncească, atunci să în-
groaşe numărul şomerilor. 
Cred că se urmăreşte ple-
carea mea de aici”, a spus 
Eugenia Bugariu, care nu 
a negat relaţia fiului ei cu 
patroana firmei YSO 99, dar 
susţine că ea nu a favorizat 
în nici un fel societatea pro-
babilei sale nurori. 

În cazul în care un even-
tual control va descoperi că 
la mijloc este vorba despre 
un conflict de interese, con-
tractele plătite din bani eu-
ropeni, pot fi anulate.

Proiecte europene repartizate preferenţial 
la Oficiul de Plăţi  pentru Dezvoltare Rurală

Sediul Oficiului de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit

„Eu şi Simona ne 
înţelegem bine, 

ca doi oameni. Da, 
suntem prieteni, 

am avut o treabă 
împreună, dar nu 

înţeleg ce ilega-
litate am făcut.“  

adrian Bugariu
Fiul şefei Serviciului Cereri de 

Finanţare, al Oficiului Jude-
ţean Timiş de Plăţi pentru  

Dezvoltare Rurală şi Pescuit „Este incredibil 
ce se întâmplă! 

O societate de  
 asigurări de 

anvergura BCr 
asigurări refuză 

plata unor daune 
clare, certificate 

prin facturi. inspec-
torul lor de daune 

a avizat evaluarea 
pagubelor, a fost 
prezent şi în ser-
vice, iar acum ne 

judecăm pentru un 
drept al nostru!”

Candit Cordea
manager NovaTim
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Dureri suportabile, trava-
liu mai scurt şi un copil sănă-
tos sunt câteva din motivele 

pentru care reprezentatele 
sexului frumos apelează la 
modul de a aduce pe lume 
un copil în apă. Pentru aceas-
tă metodă, care se practică la 
Spitalul Athena din Timişoa-
ra, femeile trebuie să scoată 
din buzunar aceeaşi sumă ca 
pentru o naştere prin cezari-
ană, adică 1.500 de euro.

„Pentru a putea naşte în 
apă, o femeie trebuie să fie 
în primul rând sănătoasă, 
hotărâtă şi pregătită pentru 
acest lucru. Din păcate, în 
judeţul nostru nu există cur-
suri pentru pregătire a naş-
terii în apă, cum sunt în alte 
părţi, însă naşterile pe care 
le-am avut până acum au 
fost un succes”, a spus Cha-
hem Nedal, medic primar în 
cadrul Spitalului Athena.

Femeile care vor să trea-
că mai uşor peste durerile 
facerii o pot face acum ape-
lând la serviciile celei mai 
moderne clinici din vestul 
ţării, Athena. Mămicile 
care aleg să nască natural, 
în apă, scapă de contracţii-
le intense, au travaliul mai 

scurt, iar durerile sunt de 
mai mică intensitate. Apa 
din bazinul unde au loc naş-
terile are aproximativ 37 de 
grade. Este un fel de jacuzzi 
performant care permite 
monitorizarea bătăilor ini-
mii copilului în permanen-
ţă. Rolul activ al femeii este 
susţinut într-o ambianţă 
calmă, non-medicalizată şi 
intimă. Durerea este redusă 
considerabil, fără substanţe 
farmaceutice. Un alt avan-
taj al naşterii în apă este 
acela că femeia se recupe-
rează mult mai repede şi s-a 
dovedit statistic că cele mai 
multe dintre mămici nu 
mai sunt la fel de speriate şi 
stresate de momentul adu-
cerii pe lume a micuţului.

„Este foarte important ca 
bebeluşul să fie perfect sănă-
tos şi cu o greutate normală 
pentru a se naşte în apă, la 
fel cum este important ca şi 
femeia să fie perfect sănă-
toasă, fără boli venerice sau 
altele”, a spus Vasile Mihai, 
medic primar în cadrul Spi-
talului Athena.

alina SaBou
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Disponibilizările, tăie-
rea salariilor şi creşterea 
preţurilor i-au dus pe mul-
ţi români în imposibilita-
tea de a-şi plăti ratele către 
bănci. Situaţiile sunt dis-
perate, pe de o parte, iar 
pe alta, lichidatorii, execu-
torii judecătoreşti şi exe-
cutorii bancari au destul 
de multă treabă. Bunurile 
imobiliare scoase la vân-
zare de către bănci nu au 
preţuri foarte mici, cum 
s-ar crede. În plus, nici nu 
se înghesuie cumpărătorii. 

O verificare a situaţiei 
de la 21 de bănci, arată că 
Timişul nu stă foarte bine 
la plata datoriilor către in-
stituţiile bancare. Puţine 
instituţii bancare nu au 
cazuri din judeţul Timiş 
în portofoliul de licitaţii 
din perioada următoare şi 
unde să nu existe dator-
nici puşi în situaţia de a 
rămâne fără bunuri sau, 
mai rău, fără un acoperiş 
deasupra capului. Un top 
efectuat în primăvară de 
un ziar naţional, arăta că 
Timişul era judeţul cu cele 
mai multe executări silite 
demarate de bănci în pri-
mul trimestru din 2010, 
cu 265 de asemenea acte 
înregistrate la nivelul bi-
rourilor de cadastru şi pu-
blicitate imobiliară. Datele 
statistice de pe piaţă arată 
că în jur de 80% din credi-
tele acordate de bănci nu 
se plătesc la timp. Dintre 
acestea, în jur de 10-15% 
ajung cazuri de executare 
silită.

Terenurile, spaţiile co-
merciale, casele şi aparta-
mentele sunt cel mai des 

supuse vânzării, pentru 
recuperarea datoriilor. Un 
teren de 3.000 de mp la 
Giarmata Vii, de exemplu, 
are un preţ de vânzare al 
unei bănci de 15.000 de 
euro. Pe piaţa liberă, pre-
ţul este şi de peste 50.000 
de euro, dacă terenul e in-
travilan, şi de peste 30.000 
euro, la un teren extravi-
lan. În alt caz, o bancă vin-
de un apartament cu trei 
camere de lângă stadionul 
„Dan Păltinişanu”, cu boxă 
şi garaj, la 75% din valoare, 
adică doar 30.000 de euro. 
Nu au scăpat de executa-
rea silită nici proprietarii 
unui mini-hotel de pe str.
Mureş nr. 75. Preţul de 
vânzare de la licitaţia din 
20 noiembrie este de circa 
650.000 de euro. În multe 
cazuri, angajaţii băncilor 

devin adevăraţi agenţi 
imobiliari pentru depar-
tamentele de vânzări ale 
băncilor. La fel ca o agen-
ţie de profil, unele bănci 
postează pe internet şi fo-
tografii ale proprietăţilor, 
ca să fie sigure că reuşesc 
să vândă proprietăţile în 
care s-au blocat banii.

Executorii judecătoreşti 
spun, pe de altă parte, că 
timişenii se tem că vor 
pierde tot ce au mai valo-
ros şi atunci caută soluţii 
pentru a putea să îşi achite 
dările stabilite prin decizii 
ale instanţei. „Oamenii 
vin şi plătesc, nu la ter-
men e drept, dar după ce 
le trimitem somaţiile, vin. 
La executări silite nu am 
avut foarte multe cazuri 
şi chiar nu am avut situa-
ţii în care să se ajungă să 

îi scoatem din case”, a de-
clarat executorul judecăto-
resc Marius Claici. 

Pericole şi sfaturi
Pentru a participa la o 

licitaţie, clientul trebu-
ie să fi depus o garanţie 
de 10% din preţul casei 
şi să poată acoperi dife-
renţa în următoarele 30 
de zile de după licitaţie. 
Altfel pierde banii. Dacă 
cel care câştigă licitaţia 
nu depune preţul în ter-
menul prevăzut de 30 de 
zile, imobilul se va scoate 
din nou în vânzare pe ba-
nii celui care a cumpărat, 
el fiind obligat să plăteas-
că cheltuielile prilejuite 
de noua licitaţie şi even-
tuala diferenţă de preţ! 
Pentru că procedura de 
evacuare durează, noul 

proprietar poate intra în 
posesia locuinţei chiar şi 
la un an de la achitarea 
ei. Soluţia este de a ale-
ge dintre locuinţele scă-
pate de litigiu şi intrate 
în proprietatea băncilor. 
Dacă nu se vinde la prima 
licitaţie, preţul poate fi 
coborât la 75% din preţul 
de evaluare la a doua li-
citaţie şi la 50% la a treia.
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Pensii

Persoanele interesate să 
intre în sistemul public de 
pensii sau să-şi comple-
teze stagiul de cotizare 
pot încheia, până la data 
de 31 decembrie 2010, 
un contract de asigurare 
socială cu Casa de Pensii. 
În acest fel se poate plăti 
o sumă egală cu nivelul 
contribuţiilor în fiecare an, 
actualizat cu indicele de 
inflaţie. Perioada maxi-
mă pentru care poate fi 
plătită suma este de cinci 
ani, dar se pot încheia 

contracte de asigurat şi 
pe perioade mai scurte. 
Stagiul minim de cotizare 
este, în prezent, de 12 ani 
şi 10 luni, însă, până în 
2014, va creşte până la 15 
ani. Baza lunară de calcul 
o reprezintă valoarea unui 
salariu minim brut pe ţară, 
garantat la plată.

“Rabla” 2010

Preţul voucherelor din 
Programul “Rabla” 2010 
nu dă semne de ieftini-
re, deşi după data de 23 
noiembrie aceste cupoane 

valorice de 3.800 de lei 
primite în schimbul maşi-
nilor casate îşi pierd orice 
valoare. La ora actuală, pe 
piaţă mai sunt aproximativ 
45.000 de vouchere, ce se 
tranzacţionează la preţuri 
cuprinse între 1.300 şi 
2.000 de lei. Persoanele 
care doresc să-şi achizi-
ţioneze maşini noi pot să 
depună, până cel târziu 
la începutul săptămânii 
viitoare, maximum trei 
vouchere la dealerul auto 
pentru care au optat, 
întrucât documentaţia 
trebuie depusă pentru 

verificare la Administraţia 
Fondului pentru Mediu.

Ucenici

Tinerii cu vârste cuprinse 
între 16 şi 25 de ani vor 
avea acces mai facil pe 
piaţa muncii, iar angaja-
torii vor primi o subvenţie 
lunară de 300 de lei de 
la agenţiile de ocupare a 
forţei de muncă în scopul 
formării ucenicului. Legea 
Uceniciei a fost trimisă, 
deja, Parlamentului pentru 
dezbatere şi votare, iar 
iniţiatorii proiectului se 

aşteaptă ca prin aplicarea 
acestui act normativ să 
scadă şomajul în rândul 
tinerilor. Bugetul alocat 
pentru formarea profe-
sională a ucenicilor în 
2011 este de 460.000 de 
lei şi se estimează că de 
prevederile acestei legi 
vor beneficia aproximativ 
1500 - 1800 de persoane.  

JobURi

Într-un clasament al celor 
mai bine plătite joburi 
de pe piaţa muncii din 
România, realizat de site-

ul de recrutare MyJob, pe 
primul loc este plasată 
meseria de bussiness 
analyst, cu un salariu 
mediu lunar de peste 620 
de euro. Urmează profesia 
de inginer, cu un salariu 
mediu oferit de angaja-
tori de peste 608 euro, 
iar pe locul III se clasează 
consilierii juridici, cu 606 
euro. Paradoxal, deşi vân-
zările sunt considerate un 
domeniu extrem de bine 
plătit, directorii de vânzări 
apar în topul MyJob pe 
locul IV, cu o medie de 554 
de euro pe lună.

Sanatate & Frumusete( (

,

Naşterea în apă,  
o metodă naturală 
şi fără dureri

La fel ca o agenţie 
imobiliară, 
băncile postează 
pe internet şi 
fotografii ale 
proprietăţilor, ca 
să fie sigure că 
reuşesc să vândă.

deratizarea  
de toamnă 
contra  
rozătoarelor     
  pagina 8

epilarea definitivă  
şi scoaterea tatuajelor            pagina 9

Şcoala de estetică  
monica

Băncile, jucători  
pe piaţa imobiliară

PUBLICITATE

· diabet, patologii renale, 
pulmonare şi cardiace 
· hipernervozitate sau 
hipersensibilitate 
· frică de apă
· stare generală de exte-
nuare 
· SIDA, Hepatita B sau ori-
ce altă boală contagioasă 
· hemoragii anormale, 
condiţia numită “placen-
ta praevia” 
· consistenţa anormală a 
lichidului amniotic
· o poziţie inadecvată a 
fătului
· disproporţie fetopelvi-
ană
· anomalie fetală 

este contraindicată 
naşterea în apă pen-
tru femeile care au:

“este foarte impor-
tant ca bebeluşul să 

fie perfect sănătos şi 
cu o greutate norma-

lă pentru a se naşte 
în apă, la fel cum 

este important ca şi 
femeia să fie perfect 
sănătoasă, fără boli 

venerice sau altele.”
Vasile Mihai

medic primar Spitalul Athena

”pentru a putea
 naşte în apă, 

o femeie trebuie să 
fie în primul rând 

sănătoasă, hotărâtă 
şi pregătită pentru 

acest lucru. din păca-
te, în judeţul nostru 

nu există cursuri 
pentru pregătire a 

naşterii în apă, cum 
sunt în alte părţi.”

Chahem Nedal
medic primar Spitalul Athena

Eugen Manole

Mă tot întreb cum a putut să 
fie “falimentat” un mastodont 
ca şi Comtim-ul, în condiţiile în 
care, pe la începutul anilor ’90, 
managerul general (singurul 
manager al vremii, restu’ erau 
directori), a “spart” mastodon-
tul în firmuliţe mici sau, mai 
exact, l-a reorganizat. Mişcare 
foarte inteligentă la vremea 
respectivă, a creat centre de 
cost independente pentru a le 
eficientiza. A fost primul om 
care a înţeles ce înseamnă 
“descentralizarea” şi la ce e 
bună. Degeaba, Iliescu şi ai 
lui, paraziţii ministerelor şi ai 
parlamentului erau însetaţi de 
putere, şi-au avut nevoie de 
“iubire” populară şi pentru asta 
a fost nevoie doar de “pâine” – 
circul era în toată presa vremii.
În loc să subvenţioneze tractoa-
rele şi agricultura, autorităţile 
FSN-iste au subvenţionat pari-
zerul şi carnea de porc, în loc 
să subvenţioneze producţia de 
seminţe pentru agricultură, au 
subvenţionat laptele şi pâinea şi 
exemplele pot continua... 
Astăzi, te duci la Szeged şi-ţi 
cumperi din alimentara lor, 
vajcrem (brânză cu smântână), 
cukor (zahar) şi altele...  Tot as-
tăzi, te duci în alimentara la noi 
şi-ţi cumperi: vajcrem (brânză 
cu smântână), cukor (zahar) şi 
altele!
Trăim cu falsa impresie că au 
existat “interese straine”, or fi 
fost şi alea, dar n-au avut mult 
de muncă, pentru ca toţi cretinii 
de neo-comunişti, post-ceauşişti 
şi-au asumat conducerea ţării. 
Am convingerea că noi românii 
ne-am cam tras-o singuri… 
craca de sub picioare.
Încă n-am vazut în “ştreangul” 
justiţiei niciun director gene-
ral de minister şi, cu atât mai 
puţin, vreun ministru care şi-a 
asumat o lege...

Carne de porc 
calitatea II-a,  
la preţ de-a I-a

Manole Zice...
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Profesioniştii aleg AUTO DEMI TRANS!

www.autodemitrans.ro
Calea Buziaşului nr. 60 Timişoara
Remorci, Accesorii 
Cârlige de Remorcare  
Piese Auto Import

Transport Persoane  
Transfer Aeroport               

Service Auto

andreea HnyaTeK
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei,ro

 
Epilarea definitivă în  

prezent înseamnă reduce-
rea cu aproximatv 50-80% 
a firelor de păr din zona pe 
care se desfăşoara operaţia.

Epilarea definitivă este 
cea mai nouă metodă de a 
scăpa de părul nedorit de 
pe corp. În Timişoara există 
două metode de efectuare a 
acestui procedeu, una prin 
laser şi cealaltă prin lumină 
intens pulsată. Ambele vi-
zează acelaşi lucru, însă cea 
de-a doua variantă este mai 
modernă, potrivit specialiş-
tilor: ”Epilarea definitivă cu 
lumină intensă pulsată re-
prezintă cea mai eficientă 
soluţie la momentul actu-
al, recomandată de cei mai 

mulţi specialişti medicali 
practicieni” a spus Dana 
Barjica, medic specialist 
chirurg la Clinica Medvarix.

Aceasta este o metodă de 
îndepărtare a părului de pe 
corp prin generarea unei 
călduri locale, după care se 
percepe un tratament pe-
riodic (epilare cu ceară) la 
3-4 săptămâni, în funcţie 
de lungimea firului de păr, 
care trebuie să ajungă la 2-3 
mm.

O şedinţă durează între 
10 şi 60 de minute în funcţie 
de zonă, efectul este de că-
dere a firelor de păr perma-
nente şi creşterea celor noi 
cu aspect de puf. În general, 
sunt necesare între patru şi 
zece şedinţe, dar depinde, 
de asemenea, de pilozitatea 
iniţială şi de gradul de înde-

părtare a părului cerut de 
pacient. Anumite zone, ca  
de exemplu spatele bărba-
ţilor, pot cere un tratament 
prelungit, a cărui durată nu 
poate fi prezisă înainte. Cei 
mai multe persoane care se 
supun acestui tip de epilare 
experimentează doar puţină 
iritaţie similară unei  arsuri 
de soare, deşi în anumite 
circumstanţe pot apărea bă-
şici. Bărbaţii care trec prin-
tr-o asemenea procedură 
pot să simtă un discomfort 
mai mare pentru că părul de 
pe corpul masculin este mai 
gros decât cel al femeii. Me-
dia de vârstă a pacienţilor 
este cuprinsă între 25 şi 30 
de ani, iar aproximativ 20% 
dintre clienţi sunt de sex 
masculin. La doamne cele 
mai solicitate zone sunt axi-
la, zona inghinală, mustaţa 
şi picioarele, pe când la băr-
baţi spatele şi axila.

Scoaterea tatuajelor  
la îndemâna oricui

Dacă aveţi un tatuaj pe 
care nu-l mai doriţi trebuie 
să ştiţi că  evoluţia tehnolo-
giei vă poate ajuta. Scoaterea 
tatuajelor este o metodă care 
se poate efectua prin trei 
practici renumite, cu laser, 
cu un aparat special cu im-
pulsuri de lumină sau înde-
părtarea cu laserul Yag. 

 În cazul scoaterii tatuaju-
lui cu laser, vi se va efectua 
o anestezie locală şi efec-

tul este 
i m e d i a t . 
R e v e r s u l 
monedei este 
că vă va rămâne 
o cicatrice după 
forma tatuajului. 
În celelalte două si-
tuaţii se va obţine un 
aspect normal al locu-
lui, însă este nevoie de 
un număr mai mare de 
şedinţe, în funcţie de 
spargerea pigmentului 
la nivel celular. În aces-
te situaţii nu este nevoie 
de niciun fel de anestezie, 
pentru că metoda nu impli-
că durere. Durata unei şe-
dinţe în toate cazurile este 
între 10 şi 30 minute şi în 
situaţiile în care este cazul, 
este nevoie de 5-7 şedinţe 
pentru o vindecare comple-
tă. Preţul diferă în funcţie 
de varianta alesă şi de di-
mensiunea tatuajului.

Epilarea definitivă  
şi scoaterea tatuajelor

contraindicaţii pentru epilarea definitivă:

l Persoanele însăr-
cinate. (nu se cunosc 
efectele epilării asupra 
sarcinii)
l Consumul unor medi-
camente precum: antibi-
oticele, antidepresivele, 
anxiolitice şi antiinflama-
toriile.
l Antecedente de cicatri-

zare defectuoasă, cicatrici 
keloide
l Infecţii ale pielii inclusiv 
herpes simplex
l Semne sau leziuni ale 
pielii care urmează a fi 
tratate
l Boli fotosensibile
l Tatuaje în zona care va 
fi tratată  

„Epilarea definitivă 
cu lumină intensă 
pulsată reprezintă cea 
mai eficientă soluţie 
la momentul actual, 
recomandată de cei 
mai mulţi specialişti 
medicali practicieni”.

Dana Barjica 
medic specialist

E t i m o l o g i a 
cuvântului ”roză-
toare” vine de la denu-
mirea latină a speciei ratus-
ratus. Din această familie 
întâlnim în mediul urban, 
în general, două tipuri de 
rozătoatare: şobolanii şi 
şoarecii. În ţara noastră, 
şobolanul cenuşiu şi negru 
precum şi şoarecele de casă, 
de câmp, de pădure precum 
şi alte specii, în funcţie de 
locul în care sunt răspân-
diţi, sunt cele mai frecvent 
întâlnite.

 Înmulţirea rozătoare-
lor este activă. Acestea au 
o longevitate de 3 până la 
5 ani, cu 6-7 gestaţii pe an 
(în medie, 30 de zile fiecare) 
şi cu aproximativ 7-8 pui la 
naştere. Principalul factor 
de înmulţire este hrana. 
Locurile unde este găsită 
din abundenţă se transfor-
mă într-un mediu propice 
pentru asemenea acţiuni. 
Marile sau micile aglome-
raţii urbane sunt puncte 
de atracţie pentru roză-
toare. La sate găsesc surse 
de hrană bogate, cum ar fi 
boabele cerealelor şi grami-
neele, dar şi oraşele oferă o 

gamă largă de alimente, în 
special pentru faptul că şo-
bolanii sunt omnivori. 

Şobolanii şi şoarecii, 
prin natura anatomică sunt 
obligaţi să roadă pe tot 
parcursul vieţii, din cauza 
creşterii continue a incisi-
vilor. Rod cabluri electrice, 
tocurile de la uşi, aparatură 
casnică, plasticuri, tot ce le 
cade... ”în dinţi”.

”Faptul că produc pagu-
be nu este atât de impor-
tant faţă de faptul că sunt 
vectori ai unor organisme 
şi că răspândesc mai mul-
te boli. Tularemia sau Lep-
tospiroza, boli infecţioase 
acute care se manifestă prin 
febră, dureri musculare şi 
intoxicaţie sunt doar câteva 
din potenţialele probleme,” 
spune Leonard Roman, ma-
nager-ul companiei de dera-
tizare Deraton.

 Unele boli se 
pot trans-
m i t e 

p r i n 
alimente, 

altele prin pu-
rici. Înţepătura, muşcătura 
de puric poate transmite 
unele boli periculoase, la 
fel cum a făcut şi cu Ciuma. 
Un alt factor important este 
disconfortul. Rozătoarele 
îşi lasă excrementele exact 
în locul în care mănâncă şi 
urinează peste tot. La şoa-
reci, mirosul urinei este 
mai pătrunzător ca la şo-
bolani, lucru care şi deno-
tă existenţa acestora într-o 
anumită încăpere. Un alt lu-
cru care dovedeşte prezenţa 
acestora într-un spaţiu sunt 
culoarele lustruite de pe 
lângă pereţi, tronsoanele 
prin care acestea se depla-
sează după hrană. 

Măsurile care au fost 
luate de-a lungul timpul 
pentru protejarea surselor 
de hrană de rozătoare au 
implicat păstrarea pe lângă 
casă a pisicilor sau a altor 

animale care sunt duşmanii 
acestora, dar şi întinderea 
de capcane. Aceste meto-
de au fost folosite încă din 
antichitate. În perioada mo-
dernă, în lupta cu rozătoa-
rele se folosesc  substanţe 
chimice. ”Chimicalele folo-
site de noi sunt cele admise 
de Legislaţia Europeană, au-
tocoagulantele, care produc 
o moarte rozătoarelor ca de 
bătrâneţe”, mai spune Le-
onard Roman. Substanţele 
le produc mici hemoragii 
interne, care le provoacă 
moartea în câteva zile.

Motivele descrise mai sus 
denotă necesitatea luării de 
măsuri, atât pentru popula-
ţie cât şi pentru administra-
ţia locală. ”Acţiunile de de-
ratizare pot fi profilactice şi 
în focar. Le recomandăm pe 
cele profilactice, adică pre-
ventive şi periodice, pen-
tru a nu acţiona în situaţii 
de criză, când rozătoarele 
ajung în focar de înmulţire” 
a mai spus Leonard Roman 
de la Deraton.

 Acţiunea de deratizare 
pe domeniul public începe 
această săptămână şi se va 
desfăşura în special în zo-
nele cu probleme: cartiere 
unde au fost demolate clă-
diri, unde există şantiere, 
dar şi în parcuri şi în galeri-
ile specifice. Această opera-
ţiune va dura o lună, după 
care se vor mai executa pe-
riodic lucrări de întreţinere. 
Leonard Roman susţine că 
acţiunile de deratizare efec-
tuate pe domeniul public 
au mai multe şanse de re-
uşită dacă sunt completate 
de unele similare pe dome-
niul privat:  “Recomandăm 

pentru acest sezon efectu-
area deratizării în spaţiile 
private concomintent cu 
cea de pe domeniul public. 
În special asociaţiile de lo-
catari şi instituţiile publice 
ar trebui să facă la rândul 
lor deratizare, pentru o mai 
bună eficienţă. Lucrările 
trebuie să fie executate de 
firme specializate cu licien-
ţă, care sunt în atenţia auto-
rităţilor locale.”  

O pereche de 
rozătoare are 
într-un an 500 
de descendenţi 
direcţi şi 200  
de mii de  
descendenţi 
totali.

”Faptul că roză-
toarele produc 

pagube nu este 
atât de impor-
tant. Mult mai 

grav este că sunt 
vectori ai unor 

organisme şi că 
răspândesc mai 

multe boli. ”
leonard roman
manager Deraton

Deratizarea de toamnă 
contra rozătoarelor
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În cadrul unei prezentări 
de modă care a avut loc luna 
trecută, elevele Şcolii de Este-
tică Monica au avut şansa să 
îşi pună în valoare talentul şi 
cunoştinţele pe manechinele 
de la agenţia Top Models din 
Timişoara.

”În cadrul unui eveni-
ment, care a avut loc cu oca-
zia Zilei Armatei,  Casa de 
Modă  Ellis din Arad a pre-
zentat o colecţie de rochii de 
bal, prilej cu care am reînnoit 
prietenii de peste 20 de ani. 
Am vrut să amintim lumii 

că se mai pot face şi lucruri 
frumoase. Am încercat să 
descreţim puţin frunţile, să 
nu se mai vadă totul în gri şi 
negru.” a spus Monica Cata-
nă, managerul Salonului de 
Înfrumuseţare Monica.

Toaletele realizate de cre-
atoarea de modă Eli Laslean 
au dat posibilitatea elevelor 
Şcolii de Estetică Monica să 
creeze freze speciale pentru 
manechine. Oportunităţile 
de a face coafuri în funcţie 
de ţinută, de momentul zilei, 
de caracterul şi stilul persoa-
nei sunt din ce în ce mai rare 
în zona de vest. ”Pe vremuri 
acest tip de prezentări erau 

mai dese, erau şcoli de mane-
chine care cu asta se ocupau. 
Existau mai multe şanse pen-
tru elevelele şcolilor de coafu-
ră şi machiaj de a exersa şi de 
a vedea cum se procedează în 
astfel de situaţii”, mai spune 
Monica Catană.

La şcoala de Estetică Mo-
nia se poate învăţa despre 
coafură, cosmetică şi machi-
aj, dar şi despre frizerie şi 
manichiură.

Monica Catană susţine 
că încearcă, încet-încet, să 
schimbe şi mentalitatea băr-
baţilor în privinţa frezei: ”Fri-
zeria este importantă pentru 
că bărbaţii devin din ce în 

ce mai cocheţi. Încercăm să 
introducem şi partea de cre-
aţie pentru ei, sperând să ter-
minăm cu frezele făcute cu 
maşina de tuns şi să ajungă 
şi domnii să-şi adapteze părul 
în funcţie de eveniment şi de 
ţinută.”

La şcoala de estetică ma-
nichiura are două etape: 
clasică şi aplicată, cea din 
urmă putând fi dusă la nivel 
de artă. A devenit un trend 
al perioadei care o traver-
săm şi aduce un plus celor 
care îşi îngrijesc unghile, 
ceea ce înseamnă că nu este 
doar o problemă de estetică, 
ci chiar de corectare a defici-
enţelor. ”Am avut situaţii în 
care am corectat defecţiuni 
ale unghiilor, care pot apă-
rea pe parcursul vieţii. Din 
această cauză practicantele 
acestei meserii se pot defini 
ca fiind protezist de unghii. 
Astfel, într-o calificare su-
perioară se pot reconstrui 
unghiile rupte sau cele care 
nu mai cresc”, mai adaugă 
managerul Salonului de În-
frumuseţare Monica.

Un lucru deosebit de im-
portant este faptul că în stru-
cura şcolii există posibilita-
tea, pentru persoanele care 
nu au aprofundat o etapă sau 
un anumit nivel de curs, să 

profite de pachetele extra, 
care sunt contra cost. Aceste 
pachete cuprind un număr 
de 100 de ore, în afara orelor 
de curs, pentru un anume seg-
ment în care există probleme 
sau care trebuie aprofundate.

 Toate cursurile susţinute 
la Şcoala de Estetică Monica 
sunt acreditate, iar exame-
nul de absolvire este supra-
vegheat de reprezentanţi ai 
Ministerului Muncii şi al În-
văţământului. Toate materi-
alele, produsele şi ustensilele 
sunt asigurate de şcoală, la fel 
cum există posibilitatea de a 
beneficia de suportul tehnic 
de curs şi în altă limbă, engle-
ză, germană şi italiană.

„Şcoala de Estetică Moni-
ca” oferă în plus, consiliere 
şi asistenţă persoanelor care 
doresc să-şi desfăşoare aceas-
tă meserie ca un business. 

”Frizeria este 
importantă pentru 

că bărba ţii devin 
din ce în ce mai  

cocheţi. încercăm 
să introducem şi 

partea de creaţie 
pentru bărbaţi 

sperând să termi-
năm cu frezele facu-

te cu maşina de 
tuns şi să ajungă şi 
domnii să-şi adap-

teze părul în funcţie 
de eveniment şi de 

ţinută.”
monica Catană
manager Salonul  

de Înfrumuseţare Monica

Şcoala de Estetică Monica
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proF. uniV. dr. marCel TolCea.  este unul din intelectualii care s-a implicat cel mai activ în societatea civilă în primul deceniu postdecem-
brist, dar şi în prezent. după ce a fost mai întâi consilier la preşedintelui Consiliului Judeţean, a devenit director al muzeului de artă timişoara

“Mi s-a propus să candidez şi lucrul acesta 
m-a pus pe gânduri, să încep să mă pregătesc”
GeorGe SCHinTeie
george.schinteie@opiniatimisoarei.ro

Într-un interviu mai vechi, 
arhitectul Radu Radoslav 
era dezamăgit că Timişoara 
nu prea are muzee, iar care 
sunt, au doar rang judeţean; 
împărtăşiţi această opinie?

Sigur că da! Rangul jude-
ţean nu înseamnă rang cali-
tativ, ci administrativ. În mo-
mentul de faţă mă felicit că  
nu sunt director al unui mu-
zeu naţional pentru că valul 
de disponibilizări şi reparti-
ţia fondurilor nu este chiar 
fericită pentru instituţiile de 
rang naţional. În plan local, 
totdeauna lucrurile vor fi 
mai dedicate. Mă bucur de 
sprijinul consilierilor din co-
misia de cultură şi în primul 
rând al preşedintelui Consi-
liului judeţean. Cât priveşte 
observaţia de care aminteaţi, 
e foarte adevărată. Nu există 
un turism cultural bine pus 
la punct, din raţiuni care în 
opinia mea se împart pe mai 
multe paliere.

Care sunt acestea?
Nu poţi să faci turism cul-

tural decât în clipa în care 
oferi la pachet o serie de ser-
vicii culturale. De mai multă 

vreme oferim tichete, de pil-
dă, prin internet, laolaltă cu 
celelate instituţii culturale din 
Timişoara. Problema cheie ră-
mâne cea a infrastructurii. Nu-
mi imaginez cum s-ar putea să 
faci turism cultural, nu numai 
în Timişoara, ci în tot jude-
ţul, dacă serviciile nu sunt la 
înălţime. Pe de altă parte, în 
Timişoara, există o populaţie 
turistică, formată mai ales din 
italieni, parte din aceştia frec-
ventează mai mult muzeele 
biologice ale Timişoarei, mă 
refer la turismul nocturn din 
baruri. Amplasarea Muzeului 
de Artă este una privilegiată. 
Este înconjurat de foarte mul-
te terase, la fel ca în străină-
tate, numai că acolo, o mare 
parte din consumatorii de la 

acele terase trec mai întâi prin 
sălile muzeelor şi apoi popo-
sesc la o cafea sau la o bere... 
şi la noi e la fel: o mare parte 
din cei care vizitează muzeul 
stau apoi la o bere! Este, cred, 
vorba de  educaţie culturală.

Ce  se poate face pentru ca 
Muzeul de  Artă să devină 
un punct de atracţie mai 
interesant?

Noi chiar facem diverse 
acţiuni de atragere a publicu-
lui vizitator. Au reînceput să 
vină la muzeu şcolile, orga-
nizăm expoziţii importante, 
cum ar fi Colecţia Corneliu 
Baba, sau Dali, hapening-uri, 
tipărim şi distribuim pliante, 
fluturaşi, dar traversăm o pe-
rioadă în care această hrană 
spirituală, care este arta, este 
de cele mai multe ori, cea la 
care se renunţă.

Se vorbeşte tot mai intens 
de tendinţa politizării vieţii 
noastre cotidiene; în ce 
măsură susţinerea politică a 
dumneavoastră influenţea-
ză bunul mers al instituţiei?

Trebuie să spun că eu nu 
sunt angajat politic şi nici nu 
mi s-a făcut o asemenea pro-
punere. Mă bucur, aşa cum 
spuneam de sprijin politic. 

Iar apropierea mea de preşe-
dintele consiliului judeţean, 
căruia i-am fost consilier, nu 
este una de natură politică, 
ci se datoreşte faptului că 
este un mare iubitor şi co-
lecţionar de artă, cunoscân-
du-ne cu mult înainte de a 
accepta să devin consilier, şi 
apoi director. Şi pentru că e 
important să ai sprijin poli-
tic, vreau să spun că la ajus-
tările de buget am primit 
pentru muzeu totdeauna 
sumele necesare desfăşurării 
activităţii. Iar în instituţie nu 
se simte câtuşi de puţin in-
fluenţa factorului politic.

 
Sunteţi fiu de fost primar; 
aţi avut experienţa în casă, 
vorbindu-se despre primărie 
şi despre cum se conduce o 
comunitate. Nu aveţi şi ambi-
ţia de de deveni primar?

Nu, nu, nici vorbă! Cred că 
nici tatăl meu nu era potrivit 
pentru a fi primar, dintr-un 
motiv foarte simplu: el n-a 
strigat în viaţa lui la nimeni 
din primăria Jimbolia, unde 
a fost primar. Ca să fii pri-
mar, trebuie să ai şi o atitudi-
ne de şef. Eu nu sunt potrivit 
pentru şef, nu-mi tutuiesc 
subalternii. În administraţie 
trebuie să ai plăcerea asta de 

a fi şef, de a te impune. Mie 
mi se trage povestea asta, 
cred, de la umor. Culmea, 
acum doi ani mi s-a propus 
să candidez şi lucrul acesta 
m-a pus pe gânduri, să încep 
să mă pregătesc, pentru a 
candida la primărie, la pro-
punerea unui om de afaceri, 
care mi-a spus franc: „pot să 
investesc în tine patru mili-
oane de euro ca să candidezi 
la Primăria Timişoara.” I-am 
răspuns că eu cred că ar fi 
mai bine să-i invetească în 
destuparea minţilor timişo-
renilor să fie mai politicoşi şi 
să spună măcar „mulţumesc, 
pardon, scuzaţi”!

De ce iubeşte Marcel Tolcea 
Timişoara?

Mi-am făcut o cronologie 
a răspunsurilor la această în-
trebare. La patrusrezece ani 
iubeam Timişoara pentru că 
era oraşul Phoenix-ilor. La 16-
17 ani, pentru că era oraşul în 
care urma să fiu student. La 
terminarea facultăţii, pentru 
că era oraşul în care visam să 
rămân şi să lucrez, să fiu cetă-
ţean. În clipa în care am venit 
aici, mi-am răspuns la între-
bare, cred, definitiv, pentru 
că e oraşul din care n-aş ple-
ca niciodată. 

Spuneţi-mi trei lucruri din 
Timişoara care nu vă plac...

Cacofonia de sticlă de lân-
gă Operă, urâţenia grupului 
statuar din faţa Sălii „Con-
stantin Jude”(fostă Olimpia) 
şi ceasul floral.

Şi acum trei repere culturale 
pentru care Timişoara ar 
merita să devină un oraş 
interesant din punct de ve-
dere al turismului cultural?

Primul şi cel mai impor-
tant: interculturalitatea! Acest 
lucru este cea mai mare bo-
găţie a oraşului, care poate 
să fie pusă în valoare. Apoi 
centrul, Timişoara fiind unul 
dintre puţinele oraşe care 
aşează laolaltă, pe o arie de 
aproximativ un kilometru 
pătrat toate instituţiile cul-
turale importante. Şi trei la 
mână, distanţa simetrică în-
tre oraşele mari din Serbia 
şi Ungaria, deci din Eurore-
giune.

În opinia dv, sincer, Timişoara 
este un oraş de cinci stele?

Numai dacă vine Gigi Be-
cali cu două echipe Steaua 
în oraş să joace un meci în 
acelaşi timp. Trei stele ale 
Timişoarei, plus două ale lui 
Becali,  fac cinci! 

marCel TolCea

născut la 28 mai 1956,  
sânnicolaul mare

activitate profesională:

absolvent al Facultăţii de 
Filologie a Universităţii 
timişoara, promoţia 1979, 
profesor universitar, 
doctor în ştiinţe filologice 
din 1999. este profesor 
la Facultatea de Ştiinţe 
politice, Filozofie şi Ştiinţe 
ale Comunicării la Universi-
tatea de Vest timişoara. a 
fost profesor de gimnaziu, 
corector, redactor de 
editură la revista orizont, 
consilier al preşedintelui 
Consiliului Judeţean, autor 
a numeroase cărţi şi cur-
suri universiotare, membru 
al Uniunii scriitorilor din 
românia

starea civilă: căsătorit, doi 
copii

Hobby: tenis de câmp

la 14 ani iubeam 
Timişoara pen-
tru că era oraşul 
Phoenix-ilor. la 
16-17 ani, pentru 
că era oraşul în 
care urma să fiu 
student. acum 
iubesc Timişoara 
pentru că e oraşul 
din care n-aş pleca 
niciodată. 

Durata studiilor 
la şcoala de estetică  monica

Coafor: 6 luni
 Cosmetică curativă: (tratamente cosmetice) 6 luni
Cosmetică decorativă: (machiaj) 3 luni
Cosmetică curativă şi decorativă: 9 luni
 Frizerie: 3 luni
Coafură şi firzerie: 9 luni
Mmanichiură şi pedichiură: (clasică) 3 luni
Manichiură aplicată: 3 luni
 Masaj: (relaxare + anticelulitic) 3 luni

Monica Catană - managerul Salonului Monica, alături de creatoarea de modă Eli Laslean
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liliana iedu
liliana.iedu@opiniatimisoarei.ro

Sexul feminin este slab 
reprezentat în viaţa eco-
nomică din România. Mai 
mult, femeile ocupă foarte 
puţine posturi de conduce-
re. Şi la nivel european, fe-
meile sunt sub-reprezenta-
te în câmpul muncii, cât şi 
în ceea ce priveşte calitatea 
locului de muncă, diferenţa 
salarială este în medie de 
15%, iar exemplele pot con-
tinua. Pe marginea acestor 
probleme s-a discutat în 
cadrul Conferinţei  Gender-
4Growth care s-a desfăşurat 
la Timişoara. „Proiectul ur-
măreşte să aducă, la zi, poli-
ticile de gen, să transferăm 
bunele practici de la parte-
ner la partener. Astăzi, ală-
turi de invitaţii noştri am 
ascultat bunele practici ţi 
politici prezentate de regi-
unile partenere. Urmează 
să le şi transferăm. Timişul 
va prelua de la Ile de France 
un proiect privind educarea 
tinerilor pentru egalitate 
între fete şi băieţi care să 
ajute fetele să poată trece 
peste stereotipuri şi să se 

poată orienta către meserii 
acceptate în percepţia ge-
nerală ca fiind meserii des-
tinate băieţilor”, a declarat 
Mariana Eftimie, coordona-
toarea proiectului pe jude-
ţul Timiş. 

Invitată la dezbatere ca 
reprezentant al Sulfinei 
Barbu, fost ministru al Me-
diului, Maria Cabalău a sub-
liniat şi ea că numărul de 
reprezentativitate al feme-
ilor este scăzut. „Regimul 
de muncă în part-time e al 
femeilor, în timp ce postu-
rile de conducere sunt ale 
bărbaţilor. Trebuie să depu-
nem un efort comun pentru 
egalitatea de gen”.  În cadrul 
dezbaterii a fost prezentată 
şi o iniţiativă legislativă a 
Marianei Nagy, preşedintele 
organizaţiei de femei a PDL 
Timiş. Conform acesteia, 
femeile ar trebui să se regă-
sească în proporţie de 40% pe 
listele electorale. Proiectul 
Gender4Growth, finanţat 
din fonduri europene prin 
programul INTERREG IV C 
a fost câştigat de Consiliul 
Judeţean Timiş împreună cu 
alti şapte parteneri: Ile de 
France (Franţa), Veneto (Ita-

lia), Insulele Baleare şi Cata-
lunia (Spania), Lindköping 
(Suedia), Kethi (Grecia), Bu-
dapesta (Ungaria). Proiectul 
se desfăşoară pe parcursul a 
36 luni şi răspunde necesită-
ţilor de creştere şi egalitate 
de şanse între femei şi băr-
baţi. „Inegalităţile de acest 
gen prezente în economie 
generează un obstacol struc-
turat împotriva dezvoltării 

pentru că o parte semnifi-
cativă a populaţiei (cu pre-
cădere femeile) are restricţii 
legate de accesul la piaţa 
muncii şi la oportunităţile 
antreprenoriale”, spun ini-
ţiatorii proiectului. Obiecti-
vul acestuia este de a aduce 
la zi politicile economice 
ale partenerilor, cu atenţie 
sporită acordată problema-
ticii egalităţii, prin identifi-

carea politicilor economice 
care integrează contribuţia 
deplină a femeilor, de a le 
transfera către parteneri şi 
de a influenţa deciziile de la 
nivel înalt să adopte măsuri-
le corespunzătoare. 

Următoarea conferinţă 
în cadrul acestui proiect 
urmează să se desfăşoare în 
luna martie 2011, în Suedia. 
În octombrie 2009, la Vene-

ţia, s-a desfăşurat prima Con-
ferinţă Europeană din cadrul 
proiectului Gender4Growth 
în care s-a semnat „Decla-
raţia de la Veneţia“, parte-
nerii angajându-se, printre 
altele, să analizeze situaţia 
femeilor pe piaţa forţei de 
muncă la nivel local şi să 
întocmească un raport anual 
referitor la situaţia femeilor 
din propriile organizaţii.

comunITaTecomunITaTe

Zeci de tinere din Timiş  
devin mămici la vârste fragede

Egalitate!  Femeile îşi doresc să practice 
meserii... bărbăteşti

PUBLICITATE

Având la bază principiile marketingului 
occidental, Lycos Courier vine în sprijinul 
dumneavoastră cu un mix de promovare: pli-
ante publicitare şi spoturi TV, o combinaţie 
perfectă pentru promovarea afacerii.

În acest sens, pe lângă distribuirea mate-
rialelor publicitare vă asigurăm - ÎN MOD 
GRATUIT - spoturi TV la cea mai cunoscută 
televiziune regională.

LYCOS COURIER

Persoane de contact: Manager:
dr. Liliana OPRINA
Tel. 0723-639756
Tel/Fax: 0256-209083

Director Logistica:
jurist Constantin OPRINA
Tel. 0723-245508; 
       0749-036211
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liliana iedu
liliana.iedu@opiniatimisoarei.ro

Îşi împart viaţa între scute-
ce, biberoane si... lecţiile de la 
şcoală! Zeci de tinere din Timiş 
aleg să devină mame înainte 
de a-şi sărbători majoratul. 
Fenomenul este unul deja cu-
noscut în întreaga ţară, unde 
anual, 8.500 de tinere sub 18 
ani devin mămici. 

În Timis, numărul gravi-
delor minore nu se cunoaşte 
cu exactitate, deoarece multe 
aleg să ascunda sarcina. Cu 
toate acestea, din datele exis-
tente rezultă că, la Maternita-
tea Bega, numai anul trecut 
au născut 81 de minore. Anul 
acesta, la aceeaşi maternitate 
au fost înregistrate 39 de naş-
teri avute de mămici sub 18 
ani, până în luna septembrie, 
în timp ce, alte 18 gravide au 
fost luate în evidenţe în ace-
eaşi perioadă. La cealaltă ma-
ternitate din Timişoara, cea de 
pe strada Odobescu nu sunt 
luate în evidenţe viitoare mă-
mici minore.

Inspectoratul Şcolar Jude-
ţean Timiş încearcă, în această 
perioadă, să alcatuiască o si-
tuaţie cu fetele care nasc şi în 
acelaşi timp îşi continuă stu-
diile. „Vom solicita tuturor di-
rectorilor de şcoli să ne spună 
dacă au eleve gravide sau deja 
mămici în unităţile şcolare pe 
care le conduc. Cu siguranţă le 
vom sprijini în a-şi continua 

studiile chiar dacă au trecut 
printr-un astfel de moment”, 
a declarat Marin Popescu, in-
spector şcolar general. 

Medicii le ajută şi ei pe mult 
prea tinerele mămici,cum pot. 
Cu toate acestea, la ora actuală 
nicio instituţie a statului nu 
derulează un program special 
pentru mamele minore. „În 
spital nu avem un program 
pentru mămicile foarte tine-
re. Pur şi simplu le tratăm. 
Din păcate, numărul lor este 

în continuă creştere, iar acest 
lucru ne îngrijorează, mai ales 
că în şcoli se predau lecţii de 
educaţie sexuală. Avem şi mă-
mici care nu au împlinit nici 
14 ani. Sarcina acestora este 
considerată a fi una cu risc 
crescut, iar de aceea le supra-
veghem mult mai atent”, a de-
clarat Marius Craina, director 
medical în cadrul Maternităţii 
Bega. Acesta spune că în cele 
mai multe cazuri, elevele care 
rămân însărcinate aleg să în-

trerupă sarcina. „La avortul 
sub 18 ani este obligatoriu 
acordul părinţilor”, a mai ex-
plicat Craina. 

Unul dintre liceele din Ti-
mişoara  care s-a confruntat 
cu un caz al unei eleve care a 
devenit părinte este Grupul 
Şcolar „Emanuil Ungureanu”. 
„Am avut o elevă care în clasa 
a IX-a a dat naştere unui co-
pil. Şi-a dorit foarte mult acel 
copilaş. Întotdeauna a spus ca 
nu îl poate omorî. Noi, cadre-

le didactice i-am fost alături, 
iar eleva noastra a reuşit să 
aibe grijă de copil şi să înveţe 
mai departe la şcoala noastră. 
Acum este în clasa a XI-a, dar, 
din păcate, din câte ştiu, nu 
este căsătorită sau cel puţin ta-
tăl copilului nu îi este alături. 
În primăvară am organizat un 
târg, iar fata a venit cu copila-
şul să ni-l prezinte”, a declarat 
Ciprian Frumuşescu, directo-
rul Grupului Şcolar „Emanuil 
Ungureanu” din Timişoara. 

Statul nu le ajută foarte 
mult pe aceste fete care de-
vin mămici la vârste frage-
de. Le acordă doar o indem-
nizaţie lunară de 600 de lei, 
plus alocaţia copilului şi 
asta, doar dacă îşi continuă 
studiile. Indemnizaţia pe 
care acestea o primesc este 
aceeaşi pe care orice proas-
pătă mămică, dar angajată 
în câmpul muncii, o capă-
tă după venirea pe lume a 
pruncului.

CaiuS SeraCin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Traficanţii de minori au o 
nouă ţintă. Copiii din Timiş. 
Din datele de la Agenţia Na-
ţională Împotriva Traficului 
de Persoane, judeţul Timiş a 
devenit lider în ceea ce priveş-
te traficul de minori. În doar 
prima jumătate a anului 2010, 
din judeţul Timiş au fost trafic 
aţi 18 copii, dintre care, ma-
joritatea în scopul întreţine-
rilor de relaţii sexuale. „Ceea 
ce pot eu să vă spun este că, 
spre deosebire de alţi ani, pa-

leta persoanelor traficate s-a 
dezvoltat. Până acum, singu-
rele cazuri de minori traficaţi 
aveau ca victime fetele. Aces-
tea erau folosite în bordeluri 
şi în cluburi de streaptease. 
Noutatea în acest an o re-
prezintă numărul mare de 
băieţi traficaţi dincolo, în 
jur de 50% din numărul to-
tal, şi tot în aceleaşi scopuri: 
exploatare sexulă şi prosti-
tuţie“, spune Delia Bejirea-
nu, director de programe la 
Asociaţia „Salvaţi Copiii”. 
Din datele de la Agenţia Na-
ţională Împotriva Traficului 

de Persoane Timiş reiese că 
nu doar copii din mediul ru-
ral au fost duşi în Occident, ci 
şi din mediul urban. Cei mai 
mulţisunt racolaţi prin coru-
pere, ameninţare sau chiar 
prin violenţă, în timp ce fetele 
sunt racolate sub promisiunea 
oferirii unor locuri de muncă 
bine plătite în Spania şi Ita-
lia, ţări care importă „obiecte 
sexuale“. În cele mai multe 
cazuri însă,traficanţii de copii 
îi racolează pe minori spunân-
du-le că le pot oferi şansa de 
a-şi vedea părinţii plecaţi la 
muncă în străinătate.

viitorul minorilor  
traficaţi, o incertitudine

 O victimă a traficului de 
minori, odată recuperată de 
poliţie, nu are parte, nici în 
ţară, de un vii-
tor foarte 
roz. Statul 
nu le oferă 
un centru 

unde aceştia să poată fi ajutaţi 
să se reintegreze în societate 
şi să treacă peste abuzurile la 
care au fost supuşi. În Timi-
şoara există un singur astfel 

de centru care aparţine 
de Mitropolia Bana-

tului. ONG-urile 
din Timişoara se 
ocupă, la rândul 
lor, de reinte-

grarea persoa-
nelor trafi-
cate, după 

posibilităţi: 

„Îi facem să înţeleagă ce s-a 
întâmplat, să conştientizeze 
şi neapărat să meargă cât mai 
departe. Nu îi facem să uite 
prin ce au trecut, dar încer-
căm, pe cât posibil, să-i fa-
cem să conştientizeze”, mai 
spune Delia Bejireanu. 

Timişul a devenit principala sursă  
de racolare pentru traficanţii  de minori

„În spital nu avem 
un program pentru 
mămicile foarte tinere. 
Pur şi simplu le tratăm. 
Din păcate, numărul lor 
este în continuă creş-
tere, iar acest lucru ne 
îngrijorează.”

Marius Craina
director medical  

 Maternitatea Bega

„Vom solicita tuturor 
directorilor de şcoli să 
ne spună dacă au eleve 
gravide sau deja mă-
mici în unităţile şcolare 
pe care le conduc. Le 
vom sprijini să-şi termi-
ne studiile.”

Marin Popescu
inspector general  

ISJ Timiş

Topul judeţelor în 
privinţa traficului de 
minori în primele 6 
luni ale anului 2010:

l Timiş - 18  minori 
traficaţi
l Dolj - 13 minori traficaţi
l Hunedoara - 9 minori 
traficaţi
l Braşov – 8 traficaţi
l Bistriţa-Năsăud - 8 
minori traficaţi
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Sexy Liga
Viorel Screciu

expoziţii

paRTy
Joi, 4 noiembrie

HeAven STudio: ConCeRT KAmeLiA, GeoRGe HoRA, GRASu XXL, AndA 
AdAm
CLub 30: ConCeRT TRuPA vunK
ART CLub: SPeCiAL PARTy
Lemon CLub: SeARA SÂRbeASCĂ

Vineri, 5 noiembrie 
SeTuP: ConCeRT emiL, TuRneuL AniveRSAR 10 Ani
SCoTTiSH: beST ReTRo PARTy in Town
d’ARC: ALPHA biTe
no nAme: ConCeRT niCK CuRLy (AiR London)

Sâmbătă, 6 noiembrie
SeTuP: diGiTAL RuSH: SeRiAL KiLLAz uK 
CeLSo CLub: SATuRdAy niGHT FeveR
vAniLLA: vAniLLA SPeCiAL
bunKeR: STAnd uP Comedy CATALin boRdeA, dAn bAdeA

DuminiCă, 7 noiembrie
ATeLieR d.i.y: ConCeRT PunK “beRnAyS PRoPAGAndA”
vAn GRAPH K’Fe: bAbiLoniA 
CLub d’ARC: HiTS PARTy
ART CLub 700: AmbienT PARTy

Cinema City
agenţii de rezervă (joi 16:50, 19:10, vineri - miercuri 15:00, 19:00, 
aventurile lui Sammy 3d (joi 13:00, 15:00, 17:30, vineri - miercuri 
14:20, 15:40, 17:30)
Demon (joi 14:10, 16:00, 17:50, 19:40, 21:50, vineri - miercuri 
17:20, 21:40)
Greu de pensionat (joi 14:30, 17:50, 20:10, 22:30, vineri - miercuri 
15:30, 17:50, 20:10, 22:30) 
legende din regatul bufniţelor (joi 13:30, 15:30, vineri - miercuri 
13:30, 19:30, 21:30)
mănâncă roaga-te iubeşte (joi 14:00, 16:40, 19:20, 22:00 vineri - 
miercuri 14:00, 16:40, 19:20, 22:00)
puzzle mortal 3d (joi 15:50, 18:00, 19:50, 22:10 vineri - miercuri 
15:50, 18:00, 20:00, 22:10)
resident evil : Viaţa de apoi (joi - miercuri 13:40)
reţeaua de socializare (joi 14:50, 17:20, 19:50, 22:20 vineri - mier-
curi 13:50, 16:30, 19:00, 21:30)
Sorocul (joi 20:00, 22:00 vineri - miercuri 11:10, 13:20, 16:10, 
18:20, 20:20, 22:20)
Wall Street: Banii sunt făcuţi să circule (joi 21:30 vineri - miercuri 
13:20, 16:10, 18:20, 20:20, 22:20, sâmbătă 11:00)

Galeria Triade: expoziţia de sculptură Ana zoe Pop. expoziţia este 
deschisă din 6 noiembrie până în 30 noiembrie şi poate fi urmărită 
cu programare telefonică la numerele 0256 482056, 0744 774724.
muzeul de artă - palatul Baroc: expoziţia de sculptură Stefan 
Călărăşanu. expoziţia este deschisă din 5 noiembrie până în 30 
noiembrie şi poate fi urmărită zilnic între orele 10-18 (lunea închis).
Clubul papillon: tabăra de pastel urban ediţia a iii-a. evenimentul 
are loc în perioada 4 - 7 noiembrie. expun artiştii Adriana Lucaciu, 
Alexandru Jakabhazi, Andreea Palade Flondor, Camil mihăescu, 
dieter Penteliuc-Cotoşman, Gabriel Kelemen, Horia bojin, Róbert 
Köteles, Stefan Călărăşanu, victor vulpe şi vlad Corban.
Galeria Calina: expoziţia „Piramida memoriei (elan vital ii)” semna-
tă de artistul plastic Romul nuţiu, deschisă până la 12 noiembrie.

cinemaSorocul

horoSCoP
berbeC
nimereşti în medii 
foarte tensionate în 
care nimeni nu se 
înţelege cu nimeni. 
degeaba încerci tu 
să faci pace între două tabere aflate 
în conflict, pentru că rişti să plăteşti 
tu toate oalele sparte. nu te băga 
dacă e vorba de certuri pe teme de 
principii generale, de gusturi variate 
şi, mai ales, de bani, pentru că sunt 
subiectele cele mai sensibile care 
stau la baza acestor animozităţi. 

taur
dacă unele 
planuri merg 
prost, bucură-te 
măcar de o viaţă 
sentimentală 

intensă, deoarece există cineva 
drag lângă tine care te poate 
ajuta să uiţi de toate problemele. 
Pune accent pe tandreţe, pe 
romantism, pe intimitate, pentru 
că acestea au mai multe de oferit 
decât toate planurile care stau pe 
loc. nu îl împovara pe cel drag cu 
necazurile tale.

Gemeni
un suflu nou se 
resimte în plan 
profesional, ca şi 
cum ţi s-ar deschide 
o perspectivă 
deosebită de afirmare. dacă ai porni 
pe acest drum, lucrurile ar evolua 
foarte repede şi bine, dar e nevoie 
de un dram de îndrăzneală şi de o 
bună pregătire teoretică pentru a 
ajunge acolo unde ţi-ai propus. Şeful 
te apreciază şi îţi oferă şansa de a 
prelua o funcţie superioară.

raC
Ai grijă la deciziile 
cu impact financiar 
pentru că există 
riscul să faci o 
alegere greşită. 

Poţi investi într-o afacere nerentabilă, 
poţi pierde o sumă de bani, sau un obi-
ect pe care îl cumperi acum se poate 
defecta foarte repede, deci ai aruncat 
banii pe fereastră. Păstrează o măsură 
în toate, pentru că poţi investi mult pe 
un obiect de care ai nevoie şi a doua 
zi te poţi trezi cu o factură urgentă pe 
care nu o poţi achita. 

Leu
munceşti mult, 
cu maximă 
seriozitate, pentru 
că şeful este cu 
ochii pe tine. Te 
simţi urmărit, dar nu neapărat în 
sens negativ, pentru că cei care 
îţi analizează acum activitatea de 
pe margine pot avea intenţii bune 
pentru viitorul tău profesional. 
În curând, poate ţi se propune o 
funcţie mai bună sau un salariu mai 
motivant.
 

FeCioară
Fii extrem 
de atent la 
călătoriile acestei 
perioade, pentru 
că nu se vor 

desfăşura în condiţii tocmai bune. 
Se pot ivi tot felul de surprize pe 
parcurs: te întorci din drum pentru 
că ai uitat ceva important acasă, 
faci vreo pană de cauciuc când 
ţi-e lumea mai dragă sau planurile 
pe care le aveai stabilite pentru 
staţia ta terminus nu pot fi duse la 
îndeplinire aşa cum ai sperat. 

baLanţă
Ai planuri mari 
pentru perioada 
următoare şi 
pentru că cel drag 
ţi le aprobă din 
umbră, eşti de-a dreptul optimist. 
Formaţi o echipă bună împreună şi 
fiecare contribuie cu ceea ce ştie să 
facă mai bine. Pe de altă parte, viaţa 
sentimentală poate cunoaşte acum 
un aer proaspăt, cu şansa de a începe 
o idilă nouă sau de a trece la o etapă 
superioară a traiului în doi. 

SCorPion
eşti vioara a doua 
într-un proiect 
care merge foarte 
bine, dar deşi 
spiritul tău de 

lider este oarecum înăbuşit, te 
simţi bine în această postură. 
Aştepţi momentul când vei 
putea prelua conducerea sau 
vei putea decide singur, pentru 
că, deocamdată, ai şi tu multe 
de învăţat de la cel care deţine 
acum frâiele acestui proiect de 
anvergură. 

SăGetător
Relaţia cu 
persoanele mai 
în vârstă merge 
defectuos. nu îi 
poţi înţelege sau, 
mai bine zis, aceştia nu sunt de acord 
cu viziunea ta modernă, originală, în 
pas cu timpurile. dacă te afli într-un 
anturaj conservator, învechit şi de-
modat, care nu acceptă schimbările, 
toate perspectivele îţi vor fi blocate 
şi nu apare nicio ocazie de a evada 
de aici. 

CaPriCorn
emoţiile cresc 
în faţa unui 
eveniment pe 
care nu ştii cum 
îl vei gestiona. 

nu eşti singur în faţa acestui mo-
ment, ai alături de tine un ajutor 
de nădejde care te va susţine 
moral de pe margine. Atât timp 
cât cineva te stimulează, te 
împinge de la spate şi îţi arată 
cât de mult crede în tine, parcă 
ai mai multă forţă de a lupta cu 
orice obstacol. 

VărSător
este o săptămână 
sensibilă, plină 
de emoţii şi 
bucurii. Trăieşti 
momente deose-
bite în cuplu sau în familie, care 
scot la iveală latura ta sensibilă, de 
care poate nici nu erai conştient. 
ies la iveală amintiri frumoase, 
momente plăcute de odinioară, 
deoarece ai ocazia de a trece în 
revistă trecutul într-o notă extrem 
de romantică. 

Peşti
Ţi s-au cam înecat 
corăbiile şi dacă 
un plan al vieţii nu 
merge bine, prac-
tic le va molipsi pe 

toate. dacă ai probleme la serviciu, 
nici viaţa de cuplu nu va merge 
prea bine; dacă se termină banii, 
nici sănătatea nu e la cote maxime, 
deoarece un punct critic va declanşa 
o reacţie în lanţ şi pe alte domenii 
adiacente. Încearcă să nu te laşi 
copleşit de gânduri negative, pentru 
că depresia este foarte aproape.

04.11
În 1992, este ulti-
ma zi a revanşei 
de după 20 ani 
dintre Bobby 
Fisher şi Boris 
Spassky, un meci 
de şah organizat 
şi sponsorizat de 
un om de afaceri 
iugoslav. Fisher 
câştigă din 
nou, obţinând 
ca premiu 3,35 
milioane de 
dolari, în timp ce 

rusul Spassky 
se alege doar cu 
1,65 milioane. 

05.11
În 2003, se 
desfăşoară par-
tida cu cele mai 
multe goluri din 
istoria Champi-
ons league. aS 
Monaco învinge 
pe Deportivo 
la coruna cu 
8-3 pe stadionul 
louis II. o lună 

mai târziu se 
va înregistra 
cea mai mare 
diferanţă de 
scor, Juventus 
Torino umilind 
pe olympiacos 
Pireu cu 7-0.

06.11
În 1991, magic 
Johnson, cel 
care a condus-o 
pe los angeles 
lakers spre 
cinci titluri în 

nBa, anunţă că 
este infectat cu 
virusul hIv şi că 
se va retrage. la 
cererea iubitori-
lor de baschet va 
evolua în 1992 în 
all-Star Game.

07.11
În 1999, 
preşedintele 
IaaF (asociaţia 
Internaţională a 
Federaţiilor de 
atletism), Primo 

nebiolo, se stin-
ge din viaţă, la 76 
ani, în urma unui 
atac de cord. 

08.11
În 1996, la las 
vegas, evander 
hollyfield câşti-
gă titlul mondial 
la categoria 
grea, după ce-l 
face Ko pe ma-
rele rival, Mike 
Tyson, în runda 
a 11-a.
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Peter Highman (Robert 
Downey Jr.) este un 
viitor tată a cărui soţie 
va naşte în doar cinci 
zile. În timp ce Peter se 
grăbeşte să prindă un 
zbor spre casă tocmai 
din Atlanta pentru a-i fi 
alături la naştere, cele 
mai bune intenţii ale 
lui o iau intr-o direcţie 
total greşită atunci când 
întâlneşte un actor în 
devenire, Ethan Trem-
blay (Zach Galifianakis), 
şi este forţat să facă 
drumul spre casă alături 
de acesta - în ceea va 
deveni o excursie spre 

casă de-a lungul întregii 
ţări, în care vor fi dis-
truse mai multe maşini, 
numeroase prietenii şi 
ultimii nervi ai lui Peter.

specTacole
Teatrul German de Stat Timi-
şoara: joi, 4 noiembrie, ora 19, 
„Cui i-e frică de Virginia Wolf”, 
regia: Michael Bleiziffer.

Filarmonica Banatul: vineri 
5 noiembrie 2010, ora 19, Sala 
Capitol, Aniversarea a 20 de ani 
a Facultăţii de Muzică din cadrul 
UVT. Concert sinfonic, dirijor Ghe-
orghe Costin. În program lucrări 
de : W.A. Mozart şi Fr. Liszt.

Teatrul maghiar de Stat Csiky 
Gergely: vineri, 6 noiembrie, ora 
17, Parcarea Hotelului Timişoa-
ra, „Mady Baby” de B. Fülöp 
Erzsébet.

Filarmonica Banatul: sâmbătă 6 
noiembrie 2010, ora 19, Sala Ca-

pitol, Concert simfonic dedicat 
aniversării a 90 de ani de la 
înfiinţarea Uniunii compo-
zitorilor şi muziciologilor 
din România. Dirijor: Radu 
Popa. solist Doru Roman. 

Teatrul naţional Timişoara: 
duminică, 7 octombrie, ora 
19, Sala Mare, „Tinereţe fără 
bătrâneţe şi viaţă fără de 
moarte” de Petre Ispirescu, un 
spectacol de Mihaela Lichiar-
dopol. 

Teatrul German de Stat Timi-
şoara: duminică, 7 noiembrie, 
ora 11, „Albă ca Zăpada şi cei 
şapte pitici”, regia: Simona 
Vintilă.

Trebuie să recunoaşteţi că liga 
noastră de fotbal este frumoasă. 
Ba mai mult decât atât este de-a 
dreptul sexy. De ce? Pentru că 
este ca o femeie de care nu te 
plictiseşti niciodată. Păi cum să 
te plictiseşti, dacă în fiecare zi 
vine cu ceva nou. Uite! Aflăm 
dintr-o emisiune tv că omul de 
naţională Răzvan Raţ, acum la 
Şahtior, dar format în Liga lui 
Mitică, este doar pe locul opt în 
topul fotbaliştilor care au trecut 
prin patul jurnalistei Ioana Po-
pescu. Măi Raţ! Cum să ajungi tu 
pe opt? E clar! Lipsă de pregăti-
re... de sânge în pix. Am însă o 
mare dilemă. Cine naiba e Ioana 
Popescu?
Şi ca să avem viaţa de suporteri 
mai „condimentată” au reapărut 
scandalurile legate de arbitraje. 
Cam multe greşeli „neforţate”. 
Gurile rele spun că toate astea 
sunt legate de reapariţia lui 
Borcea în prim plan. Nu ştiu ce 
să zic, dar prea se dau în stambă 
fluieraşii. Cea mai groasă e 
întâmplarea fotbalistică de la 
meciul Rapidului cu Pandurii. 
Cred că toate se leagă de faptul 
că e ultima ediţie de campionat 
în care campioana merge direct 
în grupele Champions League. 
Mirajul banilor.
Toate astea, împreună cu altele, 
au făcut ca numărul spectatori-
lor la meciuri să scadă dramatic. 
Oamenii s-au cam plictisit de 
mizeriile din fotbalul mioritic. Ce 
să caut la meci, să plătesc biletul, 
să stau în frig, să mă bată ploaia, 
ca să mă şi enervez? Aşa mai 
bine stau acasă la televizor şi 
măcar am parte de scandalurile 
de rigoare şi de înjurăturile lui 
Becali la adresa lui Copos... ca să 
dau doar un  singur exemplu.
Apropos de Steaua. Să vă spun 
un secret. Pe zi ce trece se 
întăreşte ideea conform căreia 
pe Lăcătuş nu îl prinde returul 
campionatului. S-ar putea să nu 
îl prindă sfîrşitul turului. Şi ce 
este de mirare în chestia asta? 
Nimic nou sub soare. La cum 
schimbă Becali antrenorii nu ar fi 
o surpriză să ajungă, în disperare 
de cauză, pe banca Stelei... Ioana 
Popescu. Fata aia cu... patul.

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Decepţiile toamnei

ioan GoGoşanu
ioan..gogosanu@opinitimisoarei.ro

 
În ciuda problemelor 

financiare, Poli a înregis-
trat rezultate excelente 
în Liga întâi, continuând 
să fie singura neînvinsă. 
Totuşi, nu toţi jucătorii 
aflaţi sub comanda lui 
Cosmin Contra s-au ridi-
cat la nivelul aşteptări-
lor. Mulţi dintre cei care 
ar trebui să tragă echipa 
după ei trec prin perioade 
mai puţin reuşite. Dacă 
nu ar fi existat aceste 
„eclipse” de formă, Poli 
şi-ar fi privit acum contra-
candidatele, cu detaşare, 
de la înălţimea primului 
loc al clasamentului.

marian cisovsky
Cea mai mare decepţie 

din actualul lot al Politeh-
nicii este, fără îndoială, 
Marian Cisovsky. De la 
statulul de vedetă a echi-
pei, slovacul a ajuns un 

jucător care provoacă tot 
mai multe erori colosale, 
multe dintre ele soldate 
cu goluri în poarta timi-
şorenilor. Cea mai bună 
perioadă a lui Cisovsky în 
capitala Banatului s-a con-
semnat în ediţia 2008/09, 
când şi-a trecut de câteva 
ori numele şi pe lista mar-
catorilor, fiind printre al-
tele autorul “dublei” cu 
care Poli a îngenunchiat 
pe campioana CFR Cluj. 
Desele accidentări i-au 
fost fatale fundaşului slo-
vac. A pierdut contactul 
cu echipa naţională, ne-
fiind selecţionat pentru 
turneul final al Campio-
natului Mondial ce a avut 
loc în Africa de Sud, iar 
la Poli a încetat să mai 
fie acel jucător care con-
feră linişte şi siguranţă. 
Lipsa lui de formă poate 
fi o cauză a numeroase-
lor goluri pe care bănăţe-
nii le-au încasat în acest 
campionat - din primele 8 

clasate, doar Dinamo are 
mai multe goluri primite 
decât Poli.

Dorin Goga
Dorin Goga a fost cel 

care a făcut ca plecarea lui 
Gigel Bucur să fie dată ui-
tării. A fost principalul om 
de gol al “alb-violeţilor” 
în stagiunea precedentă, 
cu 12 reuşite, bătându-se 
pentru titlul de golgheter 
al campionatului. În acest 
sezon lucrurile au luat o 
întorsătură neaşteptată. 
În loc să progreseze, Goga 
a intrat într-un con de um-
bră. A marcat numai un 
gol în campionat, în pri-
ma etapă, contra Gloriei 
Bistriţa, aşa încât a ajuns 
la statutul de rezervă de 
lux.

laszlo Sepsi 
Laszlo Sepsi a ales Ti-

mişoara motivat de fap-
tul că antrenor principal 
era Ioan Ovidiu Sabău, cel 

care, aproape după fiecare 
meci, îl menţiona pe inter-
naţionalul român printre 
remarcaţi. Din păcate, ple-
carea “Moţului” a coincis 
cu începutul evoluţiilor 
neconvingătoare, el ieşind 
din vederile selecţioneru-
lui Răzvan Lucescu. De la 
un jucător care a cochetat 
cu campionatul portughez 
şi spaniol e de aşteptat o 
mai mare implicare în joc, 
o determinare totală, nu 
greşeli impardonabile cum 
au fost cele din partidele 
cu Gaz Metan şi cu CFR 
Cluj.

alexandru curtean 
Un caz special este cel 

al lui Alexandru Curtean. 
Văzut drept unul dintre 
jucătorii de viitor, a ră-
mas dator publicului de 
pe stadionul Dan Păltini-
şanu, care aşteptă ca el să 
fie unul dintre motoarele 
echipei. În vară, în perioa-
da de pregătire, l-a impresi-

onat pe Vladimir Petrovic, 
primind drept răsplată un 
post de titular. Dar, cu ex-
cepţia prestaţiei din derby-
ul cu campioana CFR, cea 
mai bună de la transferul 
de la Mediaş, Curtean nu a 
ieşit cu nimic în evidenţă. 
A intrat din nou în anoni-
mat, dând impresia că mai 
are nevoie de timp pentru 
a se acomoda în oraşul de 
pe Bega.

Când şi aceşti fotbalişti 
vor evolua la adevărata lor 
valoare, atunci Poli va avea 
toate motivele să se gân-
descă la titlul de campioa-
nă. Nu ar fi rău dacă tot 
mai mulţi ar copia mode-
lul lui Ianis Zicu, aflat în-
tr-unul din cele mai bune 
momente ale carierei, şi, 
de ce nu, Cristian Scutaru, 
care, după ce a fost mult 
timp rezervă ori a fost îm-
prumutat la diferite forma-
ţii, acum, când s-a apelat la 
serviciile lui, şi-a făcut da-
toria cu prisosinţă. 

Pagină  
oferită  
de dacs

distribuitor  UrSUS BreWerieS
băuturi alcoolice, răcoritoare, vinuri
Adresa: Str. Demetriade, Nr. 1/5, Timişoara    Telefon relaţii clienţi: 0745.529.507
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Anunţ surpriză în ple-
nul Consiliului Judeţean 
de la finele lunii octom-
brie. Constantin Ostafi-
ciuc, liderul PDL Timiş 
şi al administraţiei ju-
deţene, a anunţat că va 
candida pentru al treilea 
mandat, la alegerile din 
iunie 2012. Anunţul a fost 
făcut într-un cadru ofici-
al: chiar în noua sală de 
şedinţe din noul corp al 
Palatului Administrativ. 
Liderii celorlalte partide 
şi-au prezentat, imediat 
felicitările, asta deşi şe-
dinţa a fost una tensio-
nată şi cu multe caracte-
ristici politice. La finalul 
întâlnirii, Ostaficiuc a 
mai spus încă o dată, pen-
tru presă, că va candida 
şi asta pentru a dezminţi 

zvonurile că va pleca la 
Bruxelles, pentru vreo 
altă funcţie, europeană.

D’ale ceTăţII

Din când în când am tras cu 
ochiul pe canalele de ştiri 
la circul politic… Dar doar 
din când în când… Plictisitor, 
previzibil ca un derby aranjat 
Steaua-Dinamo, când galeriile 
se încaieră, şi ei, barosani 
de la loja oficială , trântesc 
meciul… O spun ori de câte 
ori am ocazia: cred că doar 
monarhia ar fi avut forţa să 
ne cureţe, să ne liniştească…E 
un drum însă, pe care noi, 
cândva, l-am pierdut… Atunci, 
în ’91-’92 încă se mai putea… 
Atunci când Raţiu a luat 3% 
şi toţi râdeau de papionul lui 
englezesc…
De puţin timp, Regele Mihai 
şi-a serbat ziua de naştere… 
Cred însă că tatăl Regelui Mi-
hai, Carol al II-lea, în pofida 
tuturor părerilor, rămâne unul 
dintre cele mai fascinante 
personaje din istoria Româ-
niei… Anii lui de domnie au 
fost marcaţi, pe de-o parte de 
o creştere economică puter-
nică, de o intensă dezvoltare 
culturală, iar pe de altă parte, 
e adevărat, de o destrămare 
a vieţii politice democratice. 
Cred însă, că niciodată în 
istoria României, arta nu a 
cunoscut o dezvoltare mai 
mare. Am siguranţa că fără 
înclinarea sa spre protecţia 
artei, astăzi cultura noastră 
ar fi arătat altfel… Arghezi, 
Camil Petrescu, Blaga, Cezar 
Petrescu, Sadoveanu, i-au 
închinat opere omagiale. 
Din păcate, azi se arată doar 
partea întunecată a lui Carol 
al II-lea, poate şi pentru că 
e cea mai vandabilă. Partea 
dictatorială, amoroasă, aven-
turieră….
În februarie 1866, ne-am 
trezit ca fiind o ţară fără 
căpătâi. Brătianu se ruga de 
toată Europa să ne furnizeze 
un prinţ străin şi Europa ne-a 
întors spatele. Salvarea atunci 
s-a numit Hohenzollern. 
Nemţii care au făcut pentru 
România mai mult decât 
au făcut toţi preşedinţii ro-
mâni laolaltă. În decembrie 
1989 ne-am trezit ca fiind 
o ţară fără căpătâi. Încă 
suntem aşa...

Dan Negru

Rămân 
monarhist...

Duminică
7 noiembrie

Vreme 
fumoasă după 
amiază, burniţă 
dimineaţă.
Minima:  7˚
Maxima:  17˚

miercuri
10 noiembrie

Cer mai 
mult noros, 
posibile averse 
de ploaie.  
Minima:  6˚
Maxima:  17˚

marţi
9 noiembrie

Cer mai mult 
noros, burniţă şi 
precipitaţii pe tot 
parcursul zilei.
Minima:  7˚
Maxima:  19˚

Luni
8 noiembrie

Cer mai 
mult noros, 
posibile averse 
de ploaie.
Minima:  7˚
Maxima:  19˚

Sâmbătă
6 noiembrie

Vreme 
fumoasă, 
cer predominant 
senin.
Minima:  6˚
Maxima:  19˚

Vineri
5 noiembrie

Vreme 
fumoasă, 
cer predominant 
senin.
Minima:  6˚
Maxima:  19˚

Joi
4 noiembrie

Cerul va fi 
mai mult 
însorit, vântul 
va sufla slab.
Minima:  6˚
Maxima:  17˚

meteo

reţeta săptămânii

... zVonuri ... bârFe ... Combinaţii ... zVonuri ... bârFe ... Combinaţii ...

Vom mai zăbovi puţin în 
bucătăria franceză şi ne 
vom opri atenţia asupra 
aşa numitei bucătării 
burgheze „cuisine bo-
urgeoise” care include 
feluri de mâncare clasice 
care nu mai sunt speci-
fic regionale ci au fost 
adaptate să corespun-
dă gusturilor claselor 
influente. Acest tip de 

gătit include sosurile 
de smântână bogate şi 
tehnici de gătit comple-
xe asociate de străini cu 
bucătăria franceză. Cea 
mai înaltă categorie este 
cunoscută drept „hau-
te cuisine”, o abordare 
extrem de complexă şi 
rafinată a mâncării. O 
astfel  de reţetă simplu 
de preparat şi la îndemâ-
na oricui este şi friptura 
pe care v-o propunem.

inGredienTe:
200 g carne de viţel, 
250 g carne de porc,
100 g franzelă muiată în 
lapte,
1 ceapă tocată mărunt, 
3-4 căţei de usturoi întregi,
1 ou,
200 g de smântână,
50 g unt sau untură,
1 pahar de vin alb,
făină, pătrunjel 
verde tocat, sare 
şi piper.

mod de preparare:
Se spală carnea, se taie bu-
căţi şi se dă prin maşina de 
tocat (sita cu ochiuri mari) 
alături de franzela tocată. 
Peste compoziţie se adaugă 
ceapa, oul, sarea, piperul şi 
pătrunjelul precum şi puţină 
apă călduţă. Se omogeni-
zează totul. Preparatul se 
rulează, se pudrează cu 
făină, se stropeşte cu unt 
încins şi se aşează într-o 
tavă unsă cu unt alături de 

usturoi. Se adaugă un pahar 
de vin şi se dă la cuptor, la 
foc moderat, pentru apro-
ximativ o oră. Din când în 
când, se stropeşte cu sucul 
din tavă. Se scoate şi se taie 
felii nu prea subţiri care se 
aranjează pe o farfurie şi se 
garniseşte cu smântână sau 
sos de smântână. 

Friptura  
Godiveau

Reţeta săptămânii vă este oferită de

Adio  
burlăcie!

Fostul inspector şcolar 
general al Timişului, actual 
consilier în cadrul Ministe-
rului Educaţiei, Sandu Gol-
cea, a decis, după o revenire 
spectaculoasă la conducerea 
ISJ Timis pe perioada verii, 
că este cazul să se aşeze la 
casa lui şi să îşi întemeieze o 
familie. Golcea se va casători 
cu frumoasa Sabina,  până la 
sfârşitul acestui an, cel mai 
probabil chiar la sfârşitul 
acestei luni. Tot ce ştim, de-
ocamdată, despre viitoarea 
doamnă Golcea este ca lu-
crează şi ea tot în învăţământ 
şi „face echipă” cu Sandu 
deja de câţiva ani.

Cosmin Contra este  
în căutarea unui club

Interlopii Timişoarei  
iau calea exilului

Candidat oficial

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...

În semn de protest faţă de 
lovitura mortală dată contra-
bandei cu ţigări, prin darea 
în folosinţă a ordonanţei de 
guvern care interzice dutty-
free-urilor să vândă mai 
mult de două pachete de ţi-
gări de persoană pe zi, inter-
lopii de frunte ai Timişoarei 
au început să ia calea exilu-
lui. Surse bine conspirate în 
zona găştilor de cartier ne-au 
dezvăluit confidenţial că, de 
aproape o lună, se migrează 
masiv înspre Olanda, unde 
nu există teama că ai putea 
fi călcat de mascaţi dacă ţi-
ai deschis un „magazin de 
vise”, sau Spania, unde se to-
lerează aproape legal moda 
plantaţiilor de cannabis pen-
tru consum propriu. Ba mai 
mult, bodyguarzii care, în 

vremurile bune ale fenome-
nului Moraviţa, au câştigat 
mii de euro pe seară numai 
din escortarea transporturi-
lor proprii de tutun, acuma 
îşi permit luxul de a intra 
ca investitori privaţi în re-
numitele reţele olandeze 
de coffee-shop-uri. Deschi-
zător de drum în acest gen 
de afacere este un renumit 
„gangster” din Timişoara, 
cu conexiuni în toată lumea 
interlopă din ţară, care şi-a 
stabilit cartierul general în-
tr-un discret „restaurant de 
vise” din Rotterdam. Roken 
schaadt serieus!  

Cosmin Contra

Sandu Golcea

Constantin Ostaficiuc

Fanii lui Poli sunt cu 
sufletul la gură! Prin târg 
circulă zvonul că antre-
norul lui Poli Timişoara, 
Cosmin Contra este în că-
utarea unui club. Normal, 
ar zice unii după ultimele 
rezultate ale echipei pe 
care o conduce, însă Con-
tra caută un altfel de club. 

De fapt, caută un local 
unde jucătorii lui Poli să 
poată petrece după victo-
rii şi după înfrângeri. De 
fapt, Guriţă caută să cum-
pere localul Club 30. Fos-
tul internaţional român 
îi face în ultima vreme 
un marcaj strâns mana-
gerului Narcis Drejan, iar 
apropiaţii antrenorului 
jucător spun că afacerea 
ar fi aproape parafată, iar 

detaliile tehnice urmează 
să fie puse pe hârtie în zi-
lele următoare. Preţul: în 
jur de 3 milioane de euro. 
Dacă afacerea se încheie, 
unii dintre fotbaliştii lui 
Poli ar fi extrem de feri-
ciţi, pentru că picior de 
ziarist n-ar mai călca în 
club să-i vadă cum se dau 
în spectacol pe scenă, ală-
turi de componenţii tru-
pei Cassa Loco. 


