
Ce nu au reuşit autorităţile locale sau cele 
naţionale în privinţa promovării turistice 
a Timişoarei încearcă bloggerii din oraş: 
organizarea unui eveniment cu bloggeri 
din toată ţara, care să ia la pas străzile din 
oraşul de pe Bega, scopul fiind acela de a 
mediatiza cele mai importante monumente 
din oraş. La evenimentul intitulat „Timişoara 
noastră“ şi creat de BlogDeTurism, sunt 
aşteptaţi toţi timişorenii. Punctul de plecare 
al traseului va fi unul dintre simbolurile 
oraşului – Catedrala Mitropolitană. Turul 
oraşului va începe sâmbătă, 7 august, de la 
ora 9.15 şi va ţine până seara târziu.
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Panouri de  
informare  
de peste un  
milion de euro
Primăria speră să obţină 
finanţare nerambursabilă  
pentru sistemele de afişaj.   
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recensământ în trafic,  
pe drumurile din vest
În zilele de 8, 11 şi 14 august pe străzile şi 
şoselele din Timiş are loc recensământul 
traficului auto. Monitorizarea are loc în 115 
posturi programul de înregistrare fiind între 
orele 8,00–12,00 şi 14,00–18,00  pe parcur-
sul a 8 ore, cu participarea a 336 recenzori.

Ce nu ţi-e CLeAR? 

Radu Cleţiu - Clear. raducletiu2000@yahoo.com

15

ANDREEA HNYATEKandreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro

În societatea actuală, stresul a devenit un su-biect pe cât de frecvent abordat, pe atât de contro-versat. În viaţa de zi cu zi, auzim mereu în jurul nos-tru cum un prieten, o ve-cină sau un coleg, pun pe seama stresului un tip sau altul de stare, definindu-şi propriile trăiri emoţionale ori corporale, ca fiind lega-te de acest termen. Pe de altă parte, şi în lumea me-dicală, nu de puţine ori, se întâmplă ca atunci când un specialist nu îşi explică parcursul unei afecţiuni organice la un pacient, să dea vina pe stres, şi să pre-supună că problema ar fi una nervoasă.
Termenul utilizat ast-fel, acoperă o arie largă de manifestări, care nu pot fi tratate din perspectivă terapeutică într-o formu-lare generală. Stresul la primul nivel este dat de diferenţierea între eustres şi distres. Primul termen defineşte stresul pozitiv, benefic, acela care nu dău-nează. Este în aşa măsură încât individul să îşi poată duce la îndeplinire scopu-rile. Fără nivelul potrivit de stres, orice om poate 

deveni dezinteresat, sub-motivat. Distresul poate fi cauzat de evenimente ne-gative de viaţă, de supraso-licitări şi constituie un fac-tor major în apariţia unor probleme psihologice şi corporale de sănătate.
Cauzele:

Stresul poate fi cauzat şi de situaţii de viaţă po-zitive, care au un mare conţinut de surpriză, de nou, de neprevăzut, omul neştiind cum să reacţione-ze adaptat, dar mai ales de contexte nefaste, descrise ca şi reacţie de nelinişte, anxietate. Acesta cauzează tablouri psihologice, clini-ce, acţionale, cu elemente ca panica, insomnia, inca-pacitatea de relaxare şi de-cuplare de la gânduri.
Manifestările:

Cei ce suferă de o for-mă de stres se simt şi se manifestă ca iritabili, ner-voşi, obosiţi sau abătuţi, se simt trişti, le scade ran-damentul în îndeplinirea scopurilor, dau dovadă de anhedonie, nemaigăsind modalitatea potrivită de a-şi controla trăirile interi-oare şi reacţiile exterioare. Fără a realiza un manage-ment al stresului, al furiei, al emoţiei, se poate ajunge 

la depresie, la generaliza-rea stării de anxietate, la afecţiuni somatice legate de funcţionarea organelor interne, pot apărea com-portamente obsesive com-pulsive şi fobii.

Psihoterapia
Cei care apelează la psihoterapie din nevoia de a afla ce se petrece cu ei, se simt deja mai con-fortabil imediat ce nu mai văd termenul „stres” ca pe o chestiune greu de pătruns, greu de înteles: ”Din nefericire, la nivelul simţului comun, stresul a 

căpătat deja o semnifica-ţie înrudită cu cea a unei boli a secolului.” declară Ioana Şanta, medic psiho-terapeut la Egotonic.Persoanele cu multe responsabilităţi, cu funcţii de conducere, a căror via-ţă personală devine la un moment dat complicată în sensul nedorit, sunt cele mai predispuse la astfel de probleme. 
În acest sens, şedinţele de terapie din cadrul ca-binetului de specialitate oferă o gamă destul de lar-gă de interventii. Dincolo de discuţiile clarificatoare cu privire la manifestări-le personalizate, psihote-rapia pune la dispoziţia clienţilor exerciţii de re-laxare, de detensionare mentală şi corporală, care se recomandă a fi practi-cate de aceştia şi în afara cabinetului. Ca exemplu, hipnoza clinică face apel la imageria mentală di-rijată spre descoperirea valenţelor care au dus la situaţiile dificile şi permi-te persoanei o poziţiona-re adaptată la ceea ce se petrece. Terapia compor-tamentală arată celui ce luptă cu stresul, noi moda-lităţi de raportare concre-tă la factorii stresori din exteriorul sau.

FRUMUSEŢE

Stresul, boala secolului?
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Un păr sănătos cu o tunsoare pe măsură

Podoaba capilară dă multe bătăi de cap doam-nelor şi domnişoarelor. Conform unor studii rea-lizate de cercetători brita-nici, peste 70% din femei au probleme cu părul. Fie că este despicat, cade în cantităţi mari, este prea subţire sau se îngraşă uşor, părul rămâne unul unul dintre atuu-urile feminine care are nevoie de foarte multă atenţie. La fel ca pie-lea, părul este compus din mai multe straturi. Înve-lişul exterior este format din celule moarte care sunt lipite una de alta, asemeni unui zid, având rolul de a proteja stratul interior. Vârfurile se despică atunci când cuticulele sunt dis-truse în urma uscării sau tratamentelor chimice, iar cortexul rămane neprote-jat. Placa de păr, foehnul, vopseaua dacă nu este una naturală, utilizarea peri-lor din pastic sunt câteva din lucrurile care trebuie eliminate pentru o bună menajare, la care se adugă tăierea periodică a vârfuri-lor, spălarea, doar în mo-mentul în care se observă îngrăşarea şi utilizarea unor măşti de protecţie. Dacă la o îngrijire corectă 

se adaugă şi o tunsoare pe măsură, părul care spune atât de multe despre per-soana care îl poartă, va că-păta altă viaţă. Anul aces-ta se poartă părul cât mai filat şi tuns cât mai asi-metric, în culori naturale iluminate. Tunsoarea bob de toate dimensiunile este cea mai căutată, mai ales 

pe timpul verii. Cu sau fără breton este imaginea fe-meii active a anului 2010. Pentru un eveniment spe-cial coafura recomandată acestei tunsori este cea a anilor 1900, iar pentru o zilele normale, stropul de originalitate poate fi dat de accesorile din flori na-turale sau pălăriile care au fost gândite pentru această dimensiune.
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Placa de păr, foehnul, vopseaua dacă nu este una naturală, utilizarea perilor din pastic sunt câteva din lu-crurile care trebuie eliminate.

Jadul, o speranţă de vindecare     pagina 8-9

Cosmetica, o meserie estetică

Din nefericire, la nivelul simţului comun, stresul a căpătat deja o sem-niicaţie înrudită cu cea a unei boli a secolului.
Ioana Şantapsihoterapeut
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Mariana  
Cernicova

Dan  
Negru

Invitaţie la un turism 
cu rucsacul în spina-

re, printr-o Europă 
aglomerată 3

Viorel  
Screciu

Milioanele de  
euroi fac cu ochiul 

şi iau minţile  
tuturor. 15

42% dintre ai noştri 
n-au habar că  

Pământul se învârte 
în jurul Soarelui. 16

Eugen  
Manole

Este strigător la 
cer ca în România, 
mâncarea este cea 

mai scumpă. 4

sport
Primul derby intern  
pentru “alb-violeţi”
pe lângă mai vechile partide tradiţionale cu Uta, 
dinamo şi steaua, în ultimii ani pentru poli a mai 
apărut un meci care stârneşte de fiecare dată or-
golii de nebănuit, duelul cu campioana “en titre”.

Bloggerii din toată ţara 
descoperă Timişoara

Proprietarii terenului pe 
care se află uzina de apă 
ameninţă cu demolareaa
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alina SaBou
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

A trecut un an de la crima de la 
Medicină. În noaptea de 31 iulie, 
doi studenţi l-au ucis şi l-au tranşat 
pe Trifu Schrott, unul din liderii 
comunităţii romilor din Timişoa-
ra. I-au băgat trupul bucăţit într-un 

geamantan şi l-au îndesat în port-
bagajul maşinii sale, un Mercedes. 
Tinerii şi-au primit pedeapsa, vor 
sta 16 ani după gratii. Subiectul nu 
este însă crima în sine, ci reacţiile 
multor timişoreni la auzul aces-
tei crime. „Baştanul a primit ce 
merita”, a fost reacţia majoritară. 
Părerile la adresa cetăţenilor de 

etnie romă sunt virulente nu doar 
în Timişoara, nu doar în România, 
ci şi peste hotare. Săptămâna tre-
cută, ministrul francez de Interne, 
Brice Hortefeux, a promis că romii 
care comit delicte vor fi repatriaţi 
spre România şi Bulgaria şi tabere-
le ilegale de romi din Franţa vor 
fi desfiinţate. Timişoara are un is-

toric dureros în privinţa relaţiilor 
cu etnia romă. Se ştie că încă din 
anii ’90, familiile de ţigani au pus 
stăpânire pe imobile importante 
din zona centrală la oraşului. Pro-
blema a fost remarcată în urmă 
cu peste 16 ani, dar şantajele con-
tinuă, chiar dacă nu cu aceeaşi in-
tensitate.

Stresul, boala  
secolului? 7 
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Timişoara - Mica Vienă 
sau Marea Strehaie? 
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israelului modern”
Expoziţia de artă fotografică. Palatul Baroc
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Dacă e perioadă de concedii, 
atunci să ne ocupăm de turism. 
Contrar vorbei din bătrâni, care 
spune că omul gospodar îşi face 
vara sanie şi iarna – car, la noi în 
plină vară se lansează… brandul 
plimbării prin grădina carpatică 
a României. Adică invitaţia la 
un turism cu rucsacul în spinare, 
printr-o Europă aglomerată şi în 
care măcar regulile de camping 
sunt mai bine reglementate decât 
la noi. Cu turismul cinegetic sau… 
vampirologic ieşeau ceva bani. 
Aşa însă, greu de convins turistul 
străin care acces şi la safari prin 
Africa, şi la hoinăreli prin jungla 
amazoniană, şi la spectacolul 
aurorei boreale de dincolo de cer-
cul arctic să vină să vadă natură 
pur şi simplu, fără mistere, fără 
individualitate, fără dificultăţile 
munţilor Himalaya şi fără casca-
de incredibile precum Niagara. 
În satul global, trebuie să ştii să 
„vinzi” o imagine bine conturată, 
distinctă de a celorlalţi. Dacă 
vrei modă, parfum şi rafinament 
culinar - mergi la Paris. Dacă 
vrei muzică  - la Viena. Ciocola-
ta şi dantela sunt incredibile la 
Bruxelles. Istorie şi legendă – în 
Grecia. Flori – în Olanda. Trăire 
înaltă – Ierusalim. Corrida – în 
Spania. Shopping – la Dubai. Ce 
vindem? Glorie sportivă de acum 
trei decenii, la pachet cu un rest 
de sălbăticie naturală? Cuvântul 
la modă, „brand”, pe care oficia-
lităţile se chinuie să-l contureze 
în asociere cu ţara înseamnă ani 
mulţi de lucru, atestări continue 
ale calităţii şi promovare înteme-
iată pe dovezi. Brandul se naşte 
– o ştie şi un începător într-ale 
publicităţii! – atunci când numele 
de produs devine  substantiv 
comun. Când faima este susţinută 
de experienţe repetitive în privin-
ţa calităţi, niciodată sub aşteptări, 
întotdeauna cu revelaţia pe care 
consumatorul o exprimă prin 
„da! Asta era!”. Să-i fie de bine 
strategiei ministeriale de ţară. 
Putea să ia exemplu de la Timi-
şoara. Dacă e să spui ce individu-
alizează Timişoara într-un singur 
cuvânt,  acela ar fi „deschis” sau 
„altfel”. Timişoara a fost suficient 
de deschisă încât şi îmbrăţişeze 
iluminatul electric stradal şi tram-
vaiul electric, să experimenteze 
cu cel mai lung pod de beton din 
lume, să aibă primul computer 
de fabricaţie românească, să dea 
semnalul schimbării de regim 
şi să abordeze e-administraţia. 
Parcă am fi dintr-un alt continent, 
dintr-o altă lume faţă de ceea ce 
numim, cu oarecare maliţie, „Ve-
chiul Regat”. Iar dacă a fost vorba 
despre elaborarea unui brand 
cultural, povara – financiară şi 
conceptuală – a căzut pe umerii 
societăţii civile. Aşa s-a ajuns la 
conceptul de Timişoara „oraş 
deschis al artelor” (sau „oraşul 
festivalurilor” – chiar dacă n-am 
avut nici cerbi de aur, nici Stufs-
tock). Brand? Brand!

Brand!
Mariana Cernicova
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Mafia imobiliară ţigănească 
acţionează de peste 15 ani
alina SaBou
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Poliţiştii cred în medie-
re şi monitorizare, justiţia 
şi anchetele se mişcă încet 
spre deloc. În acelaşi timp, 
mai există familii care re-
zistă cu greu, de ani de zile, 
hărţuirilor venite din partea 
vecinilor-ţigani. Un nou caz 
a fost adus în atenţia publi-
că de către prefectul Mircea 
Băcală. Acesta a aflat despre 
situaţia unei pensionare 
care locuieşte într-o casă 
de pe bulevardul C.D. Loga 

nr. 8. „A fost în audienţă la 
mine o femeie care mi-a po-
vestit că atunci când romii 
revin în ţară, este nevoită să 
se mute cu chirie sau să stea 
în gazdă. De fiecare dată stă 
în alt loc, ca să nu o găseas-
că romii. Vecinii i-au taiat 
apa şi o inundă prin pla-
fon. Au fost ameninţări cu 
moartea şi acte de violenţă, 
are certificate medico-lega-
le. Cred că nu mai trebuie 
să existe în Timişoara aşa 
ceva”, a spus, săptămâna 
trecută, prefectul. Cum ca-
zul nu este unul singular, 

prefectul a solicitat Inspec-
toratului de Poliţie Timiş să 
constituie o brigadă de in-
tervenţie la nivelul institu-
ţiei. Rolul acestei echipe va 
fi de a contracara ameninţă-
rile şi posibilele atacuri ale 
ţiganilor care îşi forţează 
vecinii să plece din imobil. 
Oamenii hărţuiţi au mai 
făcut sesizări la Poliţie, dar 
romii s-au ales numai cu 
amenzi pentru tulburarea 
liniştii publice.  

„Opinia Timişoarei“ a 
discutat cu fostul arhitect-
şef al oraşului, Radu Rados-

lav, pe tema imobilelor care 
şi-au schimbat aspectul în 
stil ţigănesc. Radoslav a re-
amintit că în 1998 a făcut 
o hotărâre de consiliu care 
spunea că zona cu vile in-
terbelice are un caracter 
central european şi că acest 
caracter nu are voie să se 
schimbe. Hotărârea de con-
siliu mai avea un punct, 
care spunea că o vânzare-
cumpărare de apartament 
în aceste imobile se poate 
face doar cu acordul asocia-
ţiei de locatari, fiindcă oda-
tă cu apartamentul se vin-

dea şi partea comună, care 
e bun comun. „Din păcate, 
consilierii locali nu au ac-
ceptat acest punct, a căzut 
la vot în plen, spunând că 
îngrădeşte libertatea oame-
nilor de a dispune de bunul 
lor. În acel timp, a continu-
at fenomenul de presiune 
asupra locatarilor. Ideea era 
să se pătrundă în astfel de 
imobile, şi apoi, prin presi-
une, întreruperea căldurii, 
inundaţii, ameninţări de tot 
felul, celelalte apartamente 
erau vândute pe rând şi la 
preţuri foarte mici. Aceste 

presiuni sunt reale, nu sunt 
fabulaţii. Şi la mine veneau 
oameni bătrâni, care plân-
geau”, afirmă Radoslav. 

Conform acestuia, la in-
trarea sa pe postul de arhi-
tect-şef al oraşului, în 1997, 
erau vreo patru autorizaţii 
date pentru modificarea fa-
ţadelor imobilelor contrui-
te în perioada interbelică. 
„Ei (ţiganii, n.r.) asta do-
reau, să schimbe faţada, or 
faţada dă identitatea unei 
clădiri. Nu e rău că doreau 
să îşi impună identitatea, e 
rău că doreau să o strice pe 

cea deja existentă acolo. 
Între timp, în ultimii 2-3 
ani, am văzut, cu tristeţe 
că au mai apărut încă vreo 
3 - 4 modificări de faţade, 
deşi hotărârea care inter-
zice acest lucru e încă în 
vigoare”, precizează arhi-
tectul. Îl întrebăm ce se 
poate face şi ni se spune 
râzând: „Să ne uităm la 
ele. Păi ce să se facă? Tre-
buie văzut dacă au autori-
zaţie. Dacă au, înseamnă 
că autorizaţia a fost eli-
berată ilegal, dacă nu au, 
ar trebui să fie amendaţi 
şi puşi să refacă faţada 
cum era înainte. La ora 
actuală sunt opt case care 
au schimbată înfăţişarea. 
Asta dacă vorbim de fa-
ţade, pentru că gardurile 
sunt schimbate la toate. Şi 
gardurile au simbolistica 
lor specifică etniei. Sunt 
din fier şi sunt cu nişte 
coroane. Fiecare clan are 
simbolistica lui. Nu ştiu de 
ce nu le verifică nimeni. 
Dumneavoastră ştiţi, că 
atunci când am fost eu la 
primărie, s-au verificat şi 
au ajuns la nouă sentinţe 
definitive şi irevocabile de 
demolare. Nici alea nu au 
fost dărâmate toate, din 
câte ştiu eu doar două au 
fost dărâmate”, concluzio-
nează Radoslav.

Nonus Ungureanu
şeful Serviciului de 
Investigaţii Criminale IPJ 
Timiş,  

„Nu se poate vorbi 
despre hărţi de 
risc, unde ţiganii ar 
teroriza familiile de 
români. Acest lucru 
poate da o amploare 
unor cazuri izolate“

Radu Raduslav
fost arhitect-şef  
al Timişoarei

„În ultimii 2-3 ani, 
am văzut că au mai 
apărut încă vreo 3 - 4 
modificări de faţade, 
deşi hotărârea care 
interzice acest lucru 
e încă în vigoare.“

Dosarul agresiunii avocatei carmen obârşanu, agresată De clanul  
cârpaci în septembrie 2009, rătăcit pe la parchet

Agresată  de membrii 
clanului Cârpaci în seara 
zilei de 21 septembrie 
2009, pe strada Tudor 
Vladimirescu, din Timi-
şoara, avocata Carmen 
obârşanu (foto) suspec-
tează faptul că, deşi baş-
tanul Ionel Cârpaci este 
arestat de peste trei luni, 
legăturile ţiganilor în jus-
tiţia locală sunt la fel de 
solide. „A trecut aproape 
un an de la momentul 
agresiunii şi, cu toate 
că ţiganii au recunoscut 
fapta, dosarul se află încă 
la Parchet. Inexplicabil, 
procurorii nu au găsit de 
cuviinţă să-i trimită în ju-

decată pe cei care m-au 
bătut. Se invocă faptul că 
eu aş fi început scanda-
lul, însă tot acest arsenal 
de subterfugii avocăţeşti 
nu face altceva decât să 
tergiverseze soluţiona-
rea dosarului. Mai nou, 
am aflat că procurorul 
care instrumenta cazul a 
fost avansat, iar dosarul 
agresiunii a dispărut. Nu 
ştiu dacă a fost reparti-
zat altcuiva, se află prin 
fişetul cuiva plecat în 
concediu, cert este că, 
deocamdată, i s-a pierdut 
urma”, ne-a declarat Car-
men Obârşanu. (gheor-
ghe ilaŞ)

“Nu există tensiuni  
în stare latentă”
gheorghe ilaŞ
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

Comisar şef Nonus Un-
gureanu, şeful Serviciului 
de Investigaţii Criminale 
din cadrul Poliţiei Timiş, 
a declarat, pentru „Opinia 
Timişoarei“, că la nivelul 
IPJ Timiş există un grup de 
lucru înfiinţat în urmă cu 
circa doi ani, care monitori-
zează zonele cu potenţial de 
conflict ridicat în care locu-
iesc familii de ţigani. Acest 
grup este coordonat chiar 
de Ungureanu şi este alcă-
tuit din aproximativ 20 de 
persoane, aici fiind incluşi 
şi poliţiştii specializaţi pe in-
vestigaţii criminale din fie-
care oraş al judeţului Timiş. 
„Deocamdată, nu există 
tensiuni în stare latentă la 
nivelul clanurilor ţigăneşti 
din oraş, tensiuni care să 
ne pună în alertă. Este ade-
vărat, există vreo două - trei 
cazuri cu monitorizare mai 
strictă, unde cetăţenii se 
plâng de anumite şicane, 
vechea poveste, dar acele 
familii de romi sunt plecate, 
în prezent, în străinătate. 
Ne ocupăm şi de palatele 
construite ilegal sau modi-
ficările arhitecturale efectu-
ate fără certificate de urba-
nism, având în lucru peste 
20 de dosare. Este vorba des-
pre casele deţinute de ţigani 
în zona străzii Tudor Vla-
dimirescu şi Pieţei Braşov, 
unde imobilele fac parte din 
patrimoniul cultural şi, pen-
tru orice modificări, ar fi 
fost necesare avize speciale 
de la comisia monumente-
lor şi siturilor istorice. Nu se 
poate vorbi despre întocmi-
rea unei hărţi de risc, unde 
ţiganii ar teroriza familiile 
de români, întrucât acest 

lucru poate da o amploare 
artificială unor cazuri izola-
te. Încercăm să stăpânim si-
tuaţia mai mult informativ, 
pentru a descuraja din faşă 
orice încercare de tulburare 
a liniştii şi ordinii publice“, 
ne-a declarat comisarul şef 
Nonus Ungureanu. 

În 2007, statul francez 
a pornit o anchetă pentru 
depistarea surselor de bani 
ale familiilor rome. La acea 
vreme, se avansase ideea că 
palatele ţigăneşti ar putea fi 
confiscate, în cazul în care 
autorităţile franceze dove-
deau că impresionantele clă-
diri au fost ridicate cu bani 
proveniţi din infracţiuni 

comise în străinătate. Şeful 
Serviciului de Investigaţii 
Criminale spune că, deocam-
dată, nu există nimic oficial 
despre o eventuală colabora-
re cu Poliţia Timiş. “Acest tip 
de colaborare se rezolvă pe 
canalele poliţieneşti inter-
naţionale, iar o eventuală ce-
rere de comisie rogatorie în 
România s-ar adresa Inspec-
toratului General al Poliţiei, 
nu direct Poliţiei Timiş. Ştiu 
că, la Timişoara, s-au efectu-
at doar câteva verificări pri-
vind domiciliul şi identitatea 
persoanelor aflate în vizorul 
autorităţilor franceze”, a 
mai precizat poliţistul timi-
şorean.

Prefectul Mircea Băcală cere constituirea unei brigăzi de interven-
ţie pentru a contracara presiunile facute de rromi asupra vecinilor

Viaţa ca un iad – metode de hărţuire

Totul începe cu „ochi-
rea” casei, urmează 
cumpărarea unui mic 
apartament de la subsol 
sau de la mansardă. 
Apoi urmează calvarul: 
familia de ţigani cu câte 
20 de persoane face 
grătar în poarta din 
curtea comună, pun 
muzică (de obicei mane-
le) la maximum în curte 
şi în faţa casei; blochea-
ză accesul în imobil, se 
sparg geamurile. Copiii 
au un rol precis: sunt 

puşi să îşi facă nevoile în 
faţa uşii proprietarului 
nedorit. În cel mai „bun“ 
caz, sar pe podele in-
sistent, până se ajunge 
la crăparea tavanului. 
Înjurăturile, scandaluri-
le, ameninţările, gălăgia 
sunt la ordinea zilei. Pro-
prietarii care se doreşte 
să fie scoşi din imobil 
rămân fără apă, gaz, 
curent şi li se inundă 
apartamentele, dacă au 
ghinionul să aibă vecini 
romi la etajul superior.

Lideri romi după gratii

Doi lideri ai comunităţii 
ţigăneşti sunt în arest în 
dosare care au ramificaţii 
şi în străinătate: Rudolf 
Stancu a fost arestat în 
decembrie 2009 pentru 
fraude comise în Germa-
nia, iar ionelaş Sandner 
- Cârpaci (foto) a ajuns 
după gratii în mai 2010 
pentru infracţiuni imobi-
liare şi uz de fals. Ionelaş 
este cercetat într-un 
dosar în care se regă-

sesc mai multe nume 
ale unor angajaţi de la 
Cartea Funciară şi notari 
din Timişoara. Conform 
comisarului Nonus Un-
gureanu, ultimul conflict 
de anvergură în care au 
fost implicate familii de 
ţigani este cel din carti-
erul Steaua, din august 
2007, când un român 
a înjunghiat doi ţigani, 
unul dintre ei decedând 
la spital.

În septembrie 2009 bulibaşa Stancu şi ai lui s-au legat cu lanţuri în primărie pentru ca administraţia le-a dărâmat un corp al casei construite ilegal
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gheorghe ilaŞ
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

Proprietarii terenului pe 
care se află o parte din Uzina 
de Apă nr. 2-4 intenţionează 
să se adreseze Parchetului de 
pe lângă Judecătoria Timi-
şoara cu o plângere referitoa-
re la modul scandalos în care 
a fost promovat proiectul 
de hotărâre de consiliu lo-
cal ce stabileşte declanşarea 
procedurii de cercetare pre-
alabilă privind exproprierea 
pământului pentru cauză de 
utilitate publică. Plângerea 
penală pentru fals îi vizează 
atât pe secretarul Primăriei 
Timişoara, Ioan Cojocari, cât 
şi pe consilierul local Petru 
Ehegartner, care a condus 
şedinţa din data de 29 iulie 
2010. Cei doi sunt acuzaţi 
că au modificat din mers 
cvorumul necesar trecerii 
proiectului în cauză, sub 
pretextul că hotărârile ce 
privesc soarta patrimoniului 
public al oraşului nu au ne-
voie de 2/3 din voturile con-
silierilor în funcţie, ci doar 
de majoritatea simplă, adică 
jumătate plus unu. În acest 
fel, s-a încălcat Dispoziţia nr. 
1229/24.06.2010 a primaru-
lui municipiului Timişoara 
în care se stipulează că pen-
tru trecerea proiectului aflat 
la punctul 23 de pe Ordinea 
de Zi a şedinţei din 29 iulie 
era necesar un cvorul de 2/3 
din numărul consilierilor lo-
cali în funcţie. “Săptămâna 
aceasta o să-i reclam la Par-
chet pe Cojocari şi Ehegart-
ner, preşedintele şedinţei 
din data de 29 iulie, pentru 
fals şi promovarea unui pro-
iect de hotărâre de consiliu 
local prin inducerea în eroa-
re a consilierilor. Cvorumul 
necesar trecerii acelui pro-
iect a fost modificat prin fals, 
chiar în timpul şedinţei, de 
Cojocari şi Ehegartner, după 
ce în plen s-a respins prin 
vot declanşarea procedurilor 
pentru exproprierea tere-
nului nostru”, ne-a declarat 
Ioana Miza, proprietara ce-
lor 15.329 mp din cartierul 

Plopi, pe care este construită 
aproape trei sferturi din uzi-
na de apă a oraşului.

Secretarul cojocari  
se opune ca primăria  
să achite 2,1 milioane  
de euro în scandalul 
uzinei de apă

Odiseea acestui teren, pe 
care s-a extins construcţia uzi-
nei de apă a SC „Aquatim“ SA, 
a început în 2005, când Mihai 
Miza a solicitat Consiliului Ju-
deţean Timiş demararea pro-
cedurii de expropriere, însă i 
s-a răspuns că terenul în cau-
ză nu face obiectul expropri-
erii pentru cauză de utilitate 
publică. Întrucât proprietarii 
nu puteau folosi parcela de 
teren pentru care plăteau şi 
impozit, au propus Primă-
riei Timişoara un schimb 
echitabil de ternuri. Prin 
Hotărârea Consiliului Local 
293/13.05.2008 se legiferează 
schimbul de terenuri, însă la 
scurt timp, familiei Miza i se 
propune revocarea schimbu-
lui, întrucât nu sunt varian-
te de schimb echitabile, sub 
promisiunea că terenul va fi 
cumpărat de către Primăria 
Timişoara. În acest sens, se 
votează o nouă hotărâre, HCL 

540/16.12.2008, care o revocă 
pe prima. După numai o lună, 
prin HCL 8/27.01.2009, se vo-
tează achiziţionarea terenu-
lui în suprafaţă de 15.329 de 
metri pătraţi, care face parte 
din parcela cu nr. top. 8077, 
nr. top. 8079/1/1 şi nr. top. 
8081/1/1, înscris în C.F. nr. 
4358 Timişoara. Urmează nu 
mai puţin de trei evaluări a 
suprafeţei de teren, în care 
preţul scade succesiv de la 
180 de euro la 141 de euro/
mp, şi se decide efectuarea 
plăţii după aprobarea buge-
tului local. Era vorba despre 
suma de 2.161.389 euro. Criza 
economică şi bugetul diminu-
at a determinat administraţia 

locală să se răzgândescă în 
privinţa acestei achiziţii şi, în 
2010, se încearcă revenirea 
la negocierea schimbului de 
terenuri. Numai că, de aceas-
tă dată consilierii nu mai 
pot fi manipulaţi şi prin HCL 
141/27.04.2010 resping încer-
carea secretarului Primăriei 
de a propune negocierea unui 
nou schimb de terenuri. De-
venită aproape o chestiune 
personală pentru Ioan Cojo-
cari, care a fost refuzat discret 
când a cerut ca o anumită 
sumă de bani din cuantumul 
celor peste 2 milioane de euro 
să fie depusă în contul unui 
avocat, proiectul de hotărâre 
privind reîncepere a negoci-

erilor pentru schimbul de te-
renuri a fost repus pe ordinea 
de zi în data de 29 iulie 2010. 
Şi de această dată, consilierii 
locali votează împotrivă. „În 
momentul în care proiectul 
de hotărâre în cauză a fost 
supus la vot, rezultatul a fost 
15 voturi pentru, 7 împotrivă 
şi 3 abţineri, motiv pentru 
care, preşedintele de şedinţă 
a anunţat că „proiectul a ca-
zut“, iar secretarul Ioan Co-
jocari, fără ca cineva să facă 
vreun comentariu, s-a adresat 
consilierilor cu „asta este, eu 
am epuizat toate căile, nu mai 
am ce face, rămâne cum vreţi 
voi“. S-a trecut la următoarele 
puncte de pe ordinea de zi, iar 
domnul secretar a ieşit din şe-
dinţă, a lipsit aproximativ 20 
de minute, după care a intrat 
şi a luat cuvântul, spunând că 
între timp a consultat legisla-
ţia şi a ajuns la concluzia că 
s-a comis o eroare şi, de fapt, 
pentru acest proiect de hotă-
râre sunt suficiente doar 14 
voturi, deoarece nu este o ho-
tărâre care priveşte patrimo-
niul“, ne-a relatat un consilier 
local. În acest fel, s-a consi-
derat votat proiectul de HCL 
privind declanşarea procedu-
rii de cercetare prealabilă pri-

vind exproprierea terenului 
de sub uzina de apă pentru 
cauză de utilitate publică.

„uzina de apă este în 
siguranţă! Se va face un 
schimb de terenuri“

Revoltată din cauza maşina-
ţiunilor secretarului Ioan Cojo-
cari, care au făcut ca hotărârea 
de consiliu local ce prevedea 
cumpărarea terenului să nu 
mai fie pusă în aplicare, Ioana 
Miza, proprietara terenului în 
discuţie, recunoaşte că i s-a pro-
pus de către administraţia loca-
lă încasarea sumei de 500.000 
de euro, dar a refuzat. “Voiau 
să-şi bată joc de noi, să ne plă-
tească un sfert din valoarea 
terenului. Am refuzat şi avem 
de gând, în cazul în care pro-
blema nu se soluţionează aşa 
cum a decis Consiliul Local în 
ianuarie 2009, să ne adresăm 
instanţelor de judecată şi să 
obţinem demolarea utilităţilor 
construite pe terenul nostru. 
Totodată, în civil, vom cere 
daune materiale, întrucât nu 
putem folosi proprietatea noas-
tră de peste şase ani. În istoria 
României din ultimii 20 de ani, 
cred că nu s-a mai pomenit 
ca o primărie să aducă în faţa 
consiliului local patru proiecte 
de hotărâre cu acelaşi obiect. E 
terenul nostru, noi plătim in-
clusiv impozitul, iar ei fac pro-
fit de 700.000 de euro pe lună 
acolo. Mai nou, am aflat că 
Aquatim a obţinut o finanţare 
de 42 milioane de euro pentru 
construirea unei staţii de epu-
rare. Tot pe terenul nostru. Nu 
ştiu ce vor! Eu nu am nimic de 
dat, doar de primit banii pen-
tru terenul pe care ei îl folosesc. 
Vom ataca în instanţă şi ultima 
hotărâre a consiliului local”, 
ne-a declarat Ioana Miza. Pe de 
altă parte, directorul Aquatim, 
Ilie Vlaicu, spune că uzina este 
în siguranţă. “Primăria este în 
discuţie cu proprietarii pentru 
un schimb de terenuri. Se va re-
zolva!”, este convins directorul 
Vlaicu. Fiind vorba despre un 
subiect spinos, secretarul pri-
măriei, Ioan Cojocari, a refuzat 
să ne ofere versiunea sa vizavi 
de acest litigiu.

oana adameSCu
oana.adamescu@opiniatimisoarei.ro

În ultimul plen al Con-
siliului Local Timişoara s-a 
aprobat proiectul „Sistem 
de informare şi comunica-
re facil pentru cetăţeni”, 
care se vrea a fi finanţat din 
fondurile nerambursabile 
prin Programului Operaţi-
onal Regional 2007-2013, 
Axa prioritara 1 - Sprijini-
rea dezvoltării durabile a 
oraşelor - potenţiali poli de 
creştere, Domeniul de in-
tervenţie 1.1 - Planuri inte-
grate de dezvoltare urbană, 
Măsura a) infrastructura 
publică urbană. Acest sis-
tem presupune montarea 
a 29 de panouri cu afişaj 
electronic în toatele cartie-
rele oraşului, fiind cerut de 
multă vreme de Consiliile 
consultative de cartier „în-
trucât dezbaterile publice 
pe marginea proiectelor de 
hotărâre, care se organizea-
ză la Primărie, sunt anunţa-
te la ora actuală prin inter-
mediul afişelor de la sediul 
Primăriei, al presei şi al in-
ternetului”, cetăţenii trebu-
ind să „vâneze” anunţurile 
pentru a observa dacă vre-
unul este de interesul lor, 
dovadă şi numărul scăzut 
de persoană care participă 
la aceste dezbateri publice. 
Primăria speră să obţină 
finanţare nerambursabilă 
în valoare de 3.559.294,11 
lei, completată cu suma 
de 91.764 lei de la bugetul 
local, fără TVA, pentru ca, 
în 7 luni, timişorenii să be-

neficieze de aceste panouri 
electronice care să-i ţină la 
curent cu activitatea autori-

tăţilor locale. Din cele 29 de 
ecrane led, 26 vor avea afi-
şaj monocolor şi dimensi-

uni de 1,5 x 1m, iar trei vor 
fi policrome de 9 x 7 m, 5 x 
4m, respectiv 3 x 2m. Ast-

fel, în oraşul de 5 stele, fără 
centură, cu toalete publice 
de plastic şi în care există 
încă străzi neasfaltate, fără 
canalizare şi alte utilităţi, 
vom avea panouri cu afişaj 
electronic ultimul răcnet în 
valoare de peste 4,5 milioa-
ne de lei. Toate bune, dacă 
acest lucru se va întâmpla 
pe bani europeni, pentru că 
ultimul proiect întocmit de 
autorităţile locale: „Reabi-
litarea  Ansamblului urban 
interbelic Corso” nu a tre-
cut de etapa evaluării cere-
rii de finanţare, neprimind 
punctajul minim necesar. 
Sperăm că acest proiect, de 
un interes vizibil mai mare 
pentru urbea noastră, va fi 
tratat cu mai multă râvnă 
de funcţionarii care trudesc 
la dosarele de finanţare.

PUBLICITATE

Proprietarii terenului pe care se află 
Uzina de Apă ameninţă cu demolarea

Panouri de informare  
de peste un milion de euro

Primăria Timişoara a vrut să cumpere terenul de sub Uzina de Apă cu 500 de mii de euro, deşi acesta valora de patru ori mai mult

29 de astfel de panouri cu afişaj electronic vor anunţa din timp toate dezbaterile publice organizate de primărie

Ioan Cojocari s-ar putea alege cu o plângere penală

Eugen Manole

Mi-am adus aminte de un 
banc celebru, de pe vreme 
lu’ “piticu’“. Vecinul de 
la parter, omul cu ochiul 
lipit de vizor, prin anii 
’70, îl reclama pe Bulă la 
miliţie: “Tovarăşe miliţian, 
să ştiţi că Bulă mănâncă 
zilnic icre negre!” Prin 
anii ’80, acelaşi vecin, îl 
reclamă din nou pe Bulă la 
sectorist: “Să ştiţi că Bulă 
mănâncă salam de Si-
biu…” Pe la sfârşitul anilor 
’80, reclamaţia se repetă: 
“Tovarăşe miliţian, doresc 
să vă informez că Bulă 
mănâncă…”
Da, ştiu, bancul e’ vechi şi 
e’ răsuflat, dar, cu toate 
astea, este atât de actual, 
am emoţii când mă duc la 
cumpărături, că n-o să-mi 
ajungă bănuţii pentru 
strictul necesar şi că o să 
trebuiasca să mai tai de 
pe listă “luxurile”. Ca un 
paradox, când sunt în stră-
inătate, în concediu sau 
nu, n-am nici-o emoţie să 
fac cumpărăturile, pentru 
că sunt bine “antrenat”, 
de-acasă. Este strigător 
la cer ca în România, 
mâncarea este cea mai 
scumpă - prin comparaţie 
- din întreaga Europa şi, 
probabil, nu numai! Este 
strigător la cer să-i vezi pe 
marii producători şi/sau 
distribuitori de produse 
alimentare, plimbandu-se 
în limuzine de lux sau epa-
tând în alte forme, vulga-
re, în contextual sărăciei 
actuale, şi, nu în ultimul 
rând, este inadmisibil ca, 
în perioadă de criză şi de 
“solidaritate”, să nu creezi 
facilităţi fiscale pentru 
produsele alimentare de 
bază!
Nu sunt un expert în ma-
cro sau micro-economie, 
dar ştiu că-mi doresc foar-
te mult să mergem înain-
te, tot înainte, pentru că… 
inainte, cu doi-trei ani, era 
mai bine!
Alooo, miliţia, familia Ma-
nole mănâncă bine!

Să mergem  
înainte,  
că înainte…  
era mai bine!

Manole Zice...

Topul celor mai mari zece da-
tornici privaţi din România, aflaţi 
actualmente în stadiul de execu-
tare silită, cuprinde şi o companie 
din judeţul Timiş. Este vorba des-
pre producătorul de băuturi alco-
olice Alcoolcentro SRL, societate 
patronată de cetăţeanul italian 
Maurizio Villone, care înregistrea-
ză obligaţii restante la bugetul de 
stat în valoare de 61.000.000 de 
lei. În mod paradoxal, datoriile 
acestei firme au explodat, pur şi 
simplu, în trimestrul II al anului 
în curs, în condiţiile în care la 
sfârşitul lunii martie 2010 datori-
ile restante la buget erau de nu-
mai 9.167 de lei. Doar comisarii 
Garzii Financiare ar putea desci-
fra misterul din jurul ingineriilor 
contabile prin care Alcoolcentro 
s-a îndatorat, în trimestrul II, în-
tr-un ritm de 20.000.000 de lei pe 
lună. Compania a fost înregistra-
tă în martie 2008, având ca obiect 

de activitate iniţial intermedierea 
comerţului cu produse alimen-
tare, băuturi şi tutun. Conform 
ultimelor date aflate pe site-ul Mi-
nisterului de Finanţe, firma a în-
registrat o cifră de afaceri de 91,8 
milioane de lei, cheltuieli totale 
de 99,3 milioane de lei, pierderi 
de 1,1 milioane de lei, datorii de 
71,8 milioane de lei, însă are de 
încasat creanţe de 49,5 milioane 
de lei, stocuri de marfă de 17,1 
milioane de lei şi active circulan-
te de 70,6 milioane de lei. De re-
marcat că în topul ruşinii fiscale 
se regăsesc doar patru oameni de 
afaceri români, dintre care doi 
sunt fraţii Micula, în rest fiind 
vorba despre bulgari, ruşi, itali-
eni, greci şi arabi. Cel mai mare 
datornic, Electroputere Craiova, 
are restanţe de 113.000.000 de lei, 
iar ocupantul locului 10, Agrisco 
SRL, „numai“ 36.000.000 de lei. 
(GheorGhe iLaş)

Toate dosarele pentru venitul 
minim garantat de la opt primă-
rii din Timiş au fost suspendate 
la plată, în urma verificărilor fă-
cute de Inspectoratul Teritorial 
de Muncă. Directorul ITM Timiş, 
Cornelia Corescu, a declarat că, 
în urma verificărilor dosarelor 
pentru venitul minim garantat, 
au fost anulate şi suspendate 30 
la sută din cele peste 3.300 de 
dosare verificate. „Am verificat 
în Timiş peste 3.300 de dosare, 
iar în cazul a opt primării din ju-
deţ am dispus suspendarea plăţi-
lor pentru toate dosarele. În lo-
calitatea Moraviţa au fost 164 de 
dosare, la Dudeştii Vechi au fost 
70, la Sânandrei au fost 16, Beba 
Veche a avut 84 de dosare, Bog-
da cu şase dosare, la Brestovăţ 
au fost 17, la Gotlob 20 şi la Bara 
12”, a spus Cornelia Corescu. 

Verificări s-au făcut şi în ca-
zul pensiilor pentru handicap, 

iar în cazul a 20 la sută din do-
sarele verificate a fost dispusă 
reevalurea. „La Timişoara s-au 
verificat 2.300 de dosare pen-
tru persoanele cu handicap vi-
zual grav şi accentuat. Trebuie 
menţionat că 400 dintre aceste 
persoane au obţinut, imediat 
după ce au fost încadrate cu 
handicap vizual, permis de con-
ducere”, a spus Corescu. Soluţia 
propusă de aceasta ministru-
lui Muncii, Mihai Şeitan, a fost 
reanalizarea tuturor dosarelor 
prin care persoanele fizice obţin 
venituri de la bugetul de stat. 
„În Timiş ar trebui, urgent, la 
propunerea ministrului Şeitan, 
să fie constituite comisii care 
să reanalizeze toate dosarele, 
comisii ale căror membri să fie 
din alte judeţe. Sunt deficienţe 
grave în foarte multe dosare”, a 
spus şefa ITM Timiş. (aLina Sa-
bou)

Ofirmă timişoreană s-a îndatorat într-un 
ritm de 4,5 milioane de euro pe luna

Opt primării din judeţul Timiş  
au acordat ilegal ajutoare sociale

În Studiul de oportunitate întocmit de Sc expert consulting SrL  
s-au estimat următoarele cheltuieli:

1. Costuri necesare 
pentru pregătirea do-
cumentaţiei în vede-
rea accesării progra-
mului de finanţare:
- studiu de fezabilitate: 
11.360 Euro fără TVA
- proiect tehnic şi docu-
mentaţia de achiziţie: 
7.250 Euro, la care se 
adaugă TVA
- studiu geotehnic: 200 
Euro pe locaţie, 5.800 
euro pe proiect
- ridicare topo: 200 
Euro pe locaţie, 5.800 
euro pe proiect

- obţinere avize şi auto-
rizaţii: 150 Euro/locaţie, 
respectiv 4350 Euro / 
proiect
2. Costuri ale investi-
ţiei:
- ecrane led de mici 
dimensiuni: 8.599,5 
euro/bucată, fără TVA 
respectiv 223.587 Euro 
pe proiect
- ecran led 3x2: 123.000 
euro/bucată, fără TVA 
- ecran led 5x4: 164.000 
euro/bucată, fără TVA 
- ecran led 9x7: 307.500 
euro/bucată, fără TVA 

Pe lângă aceste costruri 
care vor fi suportate 
în proporţie de 2% de 
primărie, se mai adaugă 
şi o cheltuială anuală de 
148.321 lei din banul pu-
blic (aproape un miliard 
şi jumătate de lei vechi) 
necesare pentru buna 
operare a sistemului, 
reprezentând: salariile 
personalului de întreţine-
re, taxele de deplasare, 
costuri cu energia elec-
trică şi internetul, plus 
costurile de întreţinere şi 
reparaţii.
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Măsurile de combate-
re a evaziunii fiscale cu-
prinse în Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 
54 din 23 iunie 2010 au 
reînviat, practic, lupta 
împotriva traficului ilegal 
cu ţigări de la frontiera 
cu Serbia. În condiţiile în 
care transportul şi vânza-
rea de ţigări provenite din 
duty-free intră, mai nou, 
în zona infracţiunii de 
contrabandă şi se pedep-
seşte cu închisoare de la 
unu la patru ani, în ulti-
ma perioadă au fost emise 
trei mandate de arestare 
pe numele unor persoane 
care au fost prinse având 
asupra lor cantităţi în-
semnate de tutun. Primul 

traficant arestat în Timiş, 
în baza OUG nr. 54/2010, 
care a intrat în vigoare 
la data de 1 iulie 2010, a 
fost sârboaica Slobodanca 
Kusic, care a fost prinsă 
de poliţiştii din Jimbolia 
având în maşină peste 
10.000 pachete cu ţigări 
de contrabandă. Deşi fe-
meia a susţinut că ţigări-
le le-a găsit pe marginea 
drumului, la intrarea în 
România, şi le-a încărcat 
în maşină pentru a le pre-
da autorităţilor, poliţiştii 
i-au întocmit un dosar 
penal pentru deţinere 
de ţigări netimbrate şi 
contrabandă, iar Judecă-
toria Timişoara a dispus 
arestarea sa preventivă 
pe o perioadă de 3 zile, 
mandatul fiind prelungit 
ulterior cu încă 10 zile. 

Avocaţii sârboaicei au fă-
cut recurs, iar Tribunalul 
Timiş a revocat, ieri, mă-
sura arestării preventive. 
Tot cu mandate de aresta-
re pe câte 10 zile s-au ales 
şi Nicolae Gabriel Şoiliţă, 

34 de ani, din Timişoara, 
şi Andrei Vasile Bogdan, 
23 de ani, din comuna 
timişeană Sânmihaiu Ro-
mân, care au fost prinşi 
în trafic, la intrarea în 
municipiul Timişoara, cu 

două autoutilitare pline 
cu ţigări de contrabandă. 
Deşi, în aparenţă, maşini-
le păreau fără încărcătu-
ră, la un control mai rigu-
ros, sub plăcile metalice 
au fost descoperite circa 
20.000 de pachete de ţi-
gări. În toate locaşurile 
disponibile au fost îngră-
mădite ţigări provenite 
din Serbia, mărcile Mar-
ble, Monte Carlo, Code, 
Trokadero şi Fast, valoa-
rea totală a mărfii de con-
trabandă fiind de peste 
40.000 de euro. Magistra-
ţii de la Judecătoria Timi-
şoara au dispus arestarea 
lor pe câte 10 zile. Ultima 
acţiune organizată de po-
liţiştii din Timiş pentru 
depistarea persoanelor 
care deţin şi comerciali-
zează ţigări netimbrate 

s-a desfăşurat duminica 
trecută. În plasa oameni-
lor legii a căzut, de aceas-
tă dată, Aurel Panite, în 
vârstă de 33 de ani, din 
Lugoj, care transporta cu 
un microbuz Peugeot Bo-
xer 45.000 de pachete de 
ţigări netimbrate. Marfa, 
în valoare de aproxima-
tiv 360.000 de lei, a fost 
confiscată, iar şoferului i 
s-a întocmit dosar penal 
pentru contrabandă. “De 
la începutul anului, auto-
rităţile au confiscat peste 
350.000 de pachete de ţi-
gări netimbrate sau tim-
brate necorespunzător, 
în valoare de aproximativ 
3.000.000 lei“, a declarat 
şeful Inspectoratului de 
Poliţie al Judeţului Timiş, 
comisarul şef Gheorghe 
Popescu.
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A reînviat lupta împotriva traficului 
de ţigări la frontiera cu Serbia

Scăderi

Cu o scădere de 2,6% în iu-
lie şi un preţ mediu de 851 
euro/mp util, Timişoara 
rămâne în continuare cel 
mai ieftin dintre oraşele 
mari în privinţa preţurilor 
la apartamente. Trendul 
de scădere din ultimele 
luni a continuat în iulie, 
înregistrându-se astfel 
o nouă valoare minimă 
pentru principalul oraş 
din vestul ţării. Faţă de 
aceeaşi perioadă a anului 
trecut, diferenţa de preţ 
s-a accentuat, depăşind 
13%. Cea mai mare scădere 
de preţ a fost înregistrată 

de apartamentele vechi: 
-2,6%, preţul mediu actual 
ajungând la valoarea 
de 846 euro/mp util. În 
acelaşi timp, preţul mediu 
cerut pentru apartamen-
tele noi scoase la vânzare 
în Timişoara a scăzut cu 
2,1%, până la valoarea de 
885 euro/mp util. Iulie este 
a patra lună consecutivă 
în care Indicele imobiliare.
ro pentru Timişoara atinge 
un nou nivel minim. 

Separare

Autoritatea de Manage-
ment a Programului Ope-
raţional Regional a emis o 

instrucţiune privind modul 
de furnizare de către 
beneficiar a informaţiilor 
privind locurile de muncă 
create prin proiectele cu 
finanţare europeană. Înce-
pând cu data de 2 august 
2010, pentru a se asigura 
informaţiile şi datele nece-
sare realizării unei analize 
calitative care să răspundă 
cerinţelor DG Regio, pre-
cum şi pentru a se asigura 
o înregistrare corectă a 
datelor în Sistemului Unic 
de Management al Infor-
maţiilor CSNR 2007-2013, 
beneficiarii finanţărilor 
prin POR sunt obligaţi să 
furnizeze date privind 

locurile de muncă, separat 
pentru bărbaţi şi femei, 
atunci când rezultatele 
proiectului sunt măsurate 
şi prin indicatorul „locuri 
de muncă create”.

Fraude

Oficiul European de 
Luptă Antifraudă (OLAF) a 
verificat modul de im-
plementare în România a 
211 proiecte finanţate cu 
fonduri europene neram-
bursabile prin Programul 
SAPARD. În urma acestor 
controale, au fost con-
statate neregularităţi în 
derularea investiţiilor 

realizate prin 17 proiecte, 
fapt pentru care s-a soli-
citat recuperarea sume-
lor aferente investiţiilor 
respective. Valoarea totală 
a acestor debite constitui-
te la cererea OLAF este de 
12,7 milioane de euro, ceea 
ce reprezintă aproximativ 
1% din fondurile europene 
nerambursabile puse la 
dispoziţia României prin 
Programul SAPARD.

FiScalitate

Persoanele care obţin 
venituri profesionale cu 
caracter repetitiv, lunar, 
trimestrial sau semestrial, 

vor plăti constribuţii de 
asigurări sociale la o bază 
de calcul limitată lunar la 
cinci salarii medii brute pe 
economie, potrivit norme-
lor de aplicare a Codului 
Fiscal aprobate de Guvern.  
Normele stabilesc că 
persoanele cu venituri de 
natură profesională pen-
tru care se plătesc CAS-uri 
au obligaţia de a depune 
câte o declaraţie privind 
asigurarea în sistemul pu-
blic de pensii, în sistemul 
asigurărilor pentru şomaj, 
respectiv de a încheia 
contracte de asigurare 
în sistemul de asigurări 
sociale de sănătate.
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În societatea actuală, 
stresul a devenit un su-
biect pe cât de frecvent 
abordat, pe atât de contro-
versat. În viaţa de zi cu zi, 
auzim mereu în jurul nos-
tru cum un prieten, o ve-
cină sau un coleg, pun pe 
seama stresului un tip sau 
altul de stare, definindu-şi 
propriile trăiri emoţionale 
ori corporale, ca fiind lega-
te de acest termen. Pe de 
altă parte, şi în lumea me-
dicală, nu de puţine ori, se 
întâmplă ca atunci când 
un specialist nu îşi explică 
parcursul unei afecţiuni 
organice la un pacient, să 
dea vina pe stres, şi să pre-
supună că problema ar fi 
una nervoasă.

Termenul utilizat ast-
fel, acoperă o arie largă de 
manifestări, care nu pot 
fi tratate din perspectivă 
terapeutică într-o formu-
lare generală. Stresul la 
primul nivel este dat de 
diferenţierea între eustres 
şi distres. Primul termen 
defineşte stresul pozitiv, 
benefic, acela care nu dău-
nează. Este în aşa măsură 
încât individul să îşi poată 
duce la îndeplinire scopu-
rile. Fără nivelul potrivit 
de stres, orice om poate 

deveni dezinteresat, sub-
motivat. Distresul poate fi 
cauzat de evenimente ne-
gative de viaţă, de supraso-
licitări şi constituie un fac-
tor major în apariţia unor 
probleme psihologice şi 
corporale de sănătate.

cauzele:
Stresul poate fi cauzat 

şi de situaţii de viaţă po-
zitive, care au un mare 
conţinut de surpriză, de 
nou, de neprevăzut, omul 
neştiind cum să reacţione-
ze adaptat, dar mai ales de 
contexte nefaste, descrise 
ca şi reacţie de nelinişte, 
anxietate. Acesta cauzează 
tablouri psihologice, clini-
ce, acţionale, cu elemente 
ca panica, insomnia, inca-
pacitatea de relaxare şi de-
cuplare de la gânduri.

manifestările:
Cei ce suferă de o for-

mă de stres se simt şi se 
manifestă ca iritabili, ner-
voşi, obosiţi sau abătuţi, 
se simt trişti, le scade ran-
damentul în îndeplinirea 
scopurilor, dau dovadă de 
anhedonie, nemaigăsind 
modalitatea potrivită de 
a-şi controla trăirile interi-
oare şi reacţiile exterioare. 
Fără a realiza un manage-
ment al stresului, al furiei, 
al emoţiei, se poate ajunge 

la depresie, la generaliza-
rea stării de anxietate, la 
afecţiuni somatice legate 
de funcţionarea organelor 
interne, pot apărea com-
portamente obsesive com-
pulsive şi fobii.

Psihoterapia
Cei care apelează la 

psihoterapie din nevoia 
de a afla ce se petrece cu 
ei, se simt deja mai con-
fortabil imediat ce nu 
mai văd termenul „stres” 
ca pe o chestiune greu de 
pătruns, greu de înţeles: 
”Din nefericire, la nivelul 
simţului comun, stresul a 

căpătat deja o semnifica-
ţie înrudită cu cea a unei 
boli a secolului.” declară 
Ioana Şanta, medic psiho-
terapeut la Egotonic.

Persoanele cu multe 
responsabilităţi, cu funcţii 
de conducere, a căror via-
ţă personală devine la un 
moment dat complicată în 
sensul nedorit, sunt cele 
mai predispuse la astfel de 
probleme. 

În acest sens, şedinţele 
de terapie din cadrul ca-
binetului de specialitate 
oferă o gamă destul de lar-
gă de intervenţii. Dincolo 
de discuţiile clarificatoare 
cu privire la manifestări-
le personalizate, psihote-
rapia pune la dispoziţia 
clienţilor exerciţii de re-
laxare, de detensionare 
mentală şi corporală, care 
se recomandă a fi practi-
cate de aceştia şi în afara 
cabinetului. Ca exemplu, 
hipnoza clinică face apel 
la imageria mentală di-
rijată spre descoperirea 
valenţelor care au dus la 
situaţiile dificile şi permi-
te persoanei o poziţiona-
re adaptată la ceea ce se 
petrece. Terapia compor-
tamentală arată celui ce 
luptă cu stresul, noi moda-
lităţi de raportare concre-
tă la factorii stresori din 
exteriorul sau.

frumuseţe

Stresul, boala  
secolului?
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Un păr sănătos cu o 
tunsoare pe măsură

Podoaba capilară dă 
multe bătăi de cap doam-
nelor şi domnişoarelor. 
Conform unor studii rea-
lizate de cercetători brita-
nici, peste 70% din femei 
au probleme cu părul. Fie 
că este despicat, cade în 
cantităţi mari, este prea 
subţire sau se îngraşă uşor, 
părul rămâne unul unul 
dintre atuu-urile feminine 
care are nevoie de foarte 
multă atenţie. La fel ca pie-
lea, părul este compus din 
mai multe straturi. Înve-
lişul exterior este format 
din celule moarte care sunt 
lipite una de alta, asemeni 
unui zid, având rolul de 
a proteja stratul interior. 
Vârfurile se despică atunci 
când cuticulele sunt dis-
truse în urma uscării sau 
tratamentelor chimice, iar 
cortexul rămane neprote-
jat. Placa de păr, foehnul, 
vopseaua dacă nu este una 
naturală, utilizarea perii-
lor din plastic sunt câteva 
din lucrurile care trebuie 
eliminate pentru o bună 
menajare, la care se adugă 
tăierea periodică a vârfuri-
lor, spălarea, doar în mo-
mentul în care se observă 
îngrăşarea şi utilizarea 
unor măşti de protecţie. 
Dacă la o îngrijire corectă 

se adaugă şi o tunsoare pe 
măsură, părul care spune 
atât de multe despre per-
soana care îl poartă, va că-
păta altă viaţă. Anul aces-
ta se poartă părul cât mai 
filat şi tuns cât mai asi-
metric, în culori naturale 
iluminate. Tunsoarea bob 
de toate dimensiunile este 
cea mai căutată, mai ales 

pe timpul verii. Cu sau fără 
breton este imaginea fe-
meii active a anului 2010. 
Pentru un eveniment spe-
cial coafura recomandată 
acestei tunsori este cea a 
anilor 1900, iar pentru zi-
lele normale, stropul de 
originalitate poate fi dat 
de accesorile din flori na-
turale sau pălăriile care au 
fost gândite pentru această 
dimensiune.
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Placa de păr, 
foehnul, vopseaua 
dacă nu este una 
naturală, utilizarea 
perilor din plastic 
sunt câteva din lu-
crurile care trebuie 
eliminate.

Autorităţile confiscă aproape în fiecare zi sute de cartuşe cu ţigări de contrabandă. Traficanţii riscă, mai nou, ani grei de puşcărie

Jadul, o speranţă  
de vindecare     pagina 8-9

Cosmetica, o  
meserie estetică

Din nefericire, la 
nivelul simţului 
comun, stresul a 
căpătat deja o sem-
nificaţie înrudită 
cu cea a unei boli a 
secolului.

ioana Şanta
psihoterapeut

Frumusete & Sanatate,

) )

În condiţiile în care transportul şi vân-
zarea de ţigări provenite din duty-free 
intră, mai nou, în zona infracţiunii de 
contrabandă şi se pedepseşte cu închi-
soare de la unu la patru ani, în ultima 
perioadă au fost emise trei mandate 
de arestare pe numele unor persoane 
care au fost prinse având asupra lor 
cantităţi însemnate de tutun. 
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Patul de masaj cu pietre 
de jad şi plăci de epoxicar-
bon este de fapt un sistem 
termal care funcţionează 
pe baza unei combinaţii 
între masaj, presopunc-
tură şi terapie pe bază de 
căldură. El reprezintă în-
gemănarea perfectă între 
tehnicile tradiţionale asi-
atice şi tehnologia moder-
nă de masaj.

Se ocupă de întinderea 
coloanei, presopunctura 
şi ajută la alinierea verte-
brelor. Căldura naturală 
emisă de pietrele de jad 
încălzite combinată cu 
căldura emisă de plăcile 
de epoxicarbon se numeş-
te căldură moxa care este 
absorbită foarte repede 
de corpul uman şi trans-
portată prin circulaţia îm-
bunătăţită a sângelui în 
fiecare particulă din corp.
Prin această căldură natu-
rală şi masarea celor 31 de 
perechi de nervi ai coloa-
nei vertebrale, se îndreap-
tă ţinuta fizică, se obţine 
o bună funcţionare a tutu-
ror organelor corpului şi o 
relaxare totală a acestuia.

Masajul se face îmbră-
cat. Este indicat ca hai-
nele care le purtaţi să fie 
uşoare, din fibre natura-
le şi deschise la culoare. 
Întreaga operaţiune este 
programată automat şi 
efectuată în totalitate de 
pat, care, cu ajutorul pro-
iectoarelor interne şi ex-
trene prevăzute cu pietre 
de jad, sunt încălzite la 
temperatura potrivită.

Din motive legate de 
igienă, este recomandat 
să aveţi propriile dum-
neavoastră 2 cearşafuri şi 
un prosop. Înainte de a vă 
aşeza pe pat, vă scoateţi 
pantofii, curelele, oche-
larii şi obiectele dure din 
buzunare.

Poziţia din timpul masa-
jului este culcat pe spate, 
perfect pe mijlocul patu-
lui, timp de 46 de minute. 
Programul de funcţionare 
al patului este standard. 
Proiectorul din interiorul 
patului este alcătuit din 
patru role din piatră de 

jad încălzite la temperatu-
rile potrivite. Rolele se de-
plasează paralel cu coloa-
na vertebrală, de o parte şi 

de alta a acesteia pe muş-
chii lungi ai spatelui.În 
deplasarea lor, rolele fac 
mai multe operaţii: pre-

sopunctură, elongaţia co-
loanei, eliberarea nervilor 
de sub presiune, alinierea 
vertebrelor, energizarea 
întregului corp. Căldura 
pe care o emană în timpul 
deplasării de la prima ver-
tebră cervicală şi până sub 
coccis (noadă) este bogată 
în ioni de Ca, K, Mg, Fe şi 
este absorbită în întregi-
me de corp.Iată de ce acest 
masaj se face îmbrăcat.

Dacă doriţi, ultimele 10 
minute ale masajului le 
puteţi face pe abdomen, 
masându-se astfel şi aceas-
tă parte a corpului.

Patul are anexate şi 2 
proiectoare manuale, cu 
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Spiritualitatea pietrei de jad:

Este o piatră a liniştii şi 
păcii
Piatră sacră pentru chinezi 
si mayaşi
Risipeşte energiile negati-
ve, este o barieră împotriva 
bolii şi atacurilor negative
Amplifică dragostea, com-
pasiunea, cunoaşterea, 
umilinţa, generozitatea, 
armonia, concentrarea, 
înţelepciunea, pacea, fideli-

tatea, încrederea, curajul
Echilibrează emoţional
Aşezată sub pernă, conferă 
somn cu vise
Benefic pentru relaxare, 
pentru procesul viselor, 
meditaţie, rugăciune şi 
vindecare
Reduce tensiunea nervoa-
să, calmează
Ajută la găsirea unor soluţii 
şi la rezolvarea problemelor

Puternic rol protector 
împotriva accidentelor
Poartă noroc mamelor şi 
soţiilor
Piatră a norocului şi a pros-
perităţii
Piatră a longevitaţii, a dra-
gostei, a înţelepciunii
Ajută la găsirea propriului 
drum în viaţă
Ajută la punerea în aplicare 
a propriilor vise

Recomandat celor care au 
nevoie de contact concret 
cu realitatea
Recomandat celor traşi în 
mai multe direcţii simultan 
sau celor copleşiti de detalii
Efecte benefice asupra 
plantelor (în grădinărit si 
agricultură)
Absoarbe energiile negati-
ve din mediul înconjurător 
(din casă)

Masaj Terapeutic cu Pietre de Jad
 Jad - Masaj GG S.C. S.R.L.

Timişoara - str. Gen. I. Dragalina nr. 15 ap.8
0256.499.184
0723.547.137

- Întinderea coloanei
- Presopunctură

- Alinierea vertebrelor
- Re�lexoterapie

- Masaj Anticelulitic

Jadul, o speranţă de vindecare
Prin acest masaj pot fi 
îndepărtate cauzele care 
determină  următoarele 
manifestări clinice:

Pentru coloana  
cervicală:
-Dureri de cap, migrene, 
insomnie, oboseală, 
nervozitate, tensiune arte-
rială ridicată, pierderi de 
cunoştinţă, ameţeli.
-Probleme ale sinusurilor 
nazale, alergii, stări de 
leşin
-Acnee, eczeme, dureri şi 
ţiuit în urechi
-Rinită alergică, guturai, 
polipi, tensiune arterială 
modificată
-Inflamaţii ale laringelui, 
răguşeală, răceală cronică
-Înţepenirea cefei, dureri 
de braţe, inflamarea amig-
dalelor, tuse
-Boli ale tiroidei, formarea 
de gusă, depresii, anxieta-
te, inflamaţii

Pentru coloana  
toracică:
- Tuse, astm, stare de 
sufocare,dispnee, dureri 
la antebraţ şi mână
-Afecţiuni ale inimii, de-
reglări ale bătăilor inimii, 
dureri ale sternului
-Bronşită, gripă, pleurezie, 
inflamări ale plămânilor 
-Colecistopatie, calcul 
biliar,icter, dureri de cap 
laterale
-Dereglări la nivelul 
ficatului, tersiune arterială 
scăzută, anemie, stare 
de oboseală, zona zoster, 
circulaţie slabă a sângelui
-Boli ale stomacului, tul-
burări de digestie, arsuri 
stomacale
-Sughiţ, probleme de 
digestie,arsuri stomacale 
-Probleme la nivelul spli-
nei, sistem imunitar slăbit
-Alergii, urticarie, psoriasis
-Probleme la nivelul 
rinichilor, arteroscleroză, 
oboseală cronică
-Reumatism, balonări, 
infertilitate, tulburări de 
creştere

Pentru coloana  
 lombară:
-Probleme la nivelul intes-
tinului gros: constipaţie 
colită, diaree
-Probleme la nivelul apedi-
celui, dureri abdominale, 
aciditate excesivă, varice
-Afecţiuni veziculare, de-
reglări menstruale, avor-
turi, impotenţă, dureri la 
nivelul genunchilor
-Sciatică, lumbago, dureri 
de şale, urinare dificilă, du-
reroasă sau frecventă
-Picioare reci, endemă a 
gleznei, cârcei

osul Sacral: 
-Sciatică, probleme 
abdominale, constipaţie, 
scolioză

coccis:
-Hemoroizi, durere la 
şedere, probleme anale.

pietre de jad încalzite care 
au aceleaşi proprietăţi te-
rapeutice ca şi rolele din 
interirul lui, fiind utili-
zate în zonele dureroase 
(sensibile).

Atât patul cât şi proiec-
toarele manuale sunt do-
tate cu plăci de epoxicar-
bon.Şi aceste plăci emit 
căldură.

Tratamentul indicat 
este de 20 de şedinţe con-
secutive, după care spe-

cialiştii susţin că e bine 
să se vină o perioadă de 
două ori pe săptămână, 
apoi o dată pe săptămână 
pentru întreţinere. Costul 
unei şediţe este de 10 lei, 
iar, suplimentar, inclus în 
preţ puteţi beneficia de 
reflexoterapie, masaj an-
ticelulitic şi masaj special 
pentru zonele dureroase. 
Aparatele sunt concepute 
în Coreea de Sud şi sunt 
cumpărate din Germa-
nia, iar preţul unui pat 
este de aproximativ 2.800 
de euro. Ideea de a  adu-
ce aşa ceva în România, 
spune adminsitratorului 

Centrului,  Petronela Sal-
man  „Jad Masaj” a venit 
tot de la cei care au fost 
impresionaţi de efectele 
acestei terapii în străină-
tate: ”Scopul nostru este 
să contribuim la o viaţă 
mai bună, mai frumoasă, 
mai fericită şi să împărţim 
cu dumneavoastră bucuria 
unei vieţi sănătoase.” 

Piatra de jad este com-
pusă din silicat natural de 
aluminiu, calciu şi magne-
ziu de culoare alb verzuie, 
până la verde închis cu 
luciu sticlos; există două 
minerale care poartă acest 
nume: jadeitul şi nefritul.

Scopul nostru este să 
contribuim la o viaţă 
mai bună, mai fru-
moasă, mai fericită şi 
să împărţim cu dum-
neavoastră bucuria 
unei vieţi sănătoase.

Petronela Salman
adminsitrator Centrul Jad-Masaj

InteroptIk
Garantul vederII perfecte!
Aici aflaţi totul despre lenti-
le, rame, ochelari de soare şi 
lentile de contact. Sediul este 
pe strada Surorile Martir Caceu 
numărul 39.  Telefon 0256 22 44 28, 0742 22 44 86. E-mai 
pentru comenzi:  comenzi@interoptik.ro. Mai multe 
detalii pe  www.interoptik.ro 

promedIca
SatiSfacţia dumneavoaStră eSte 
obIectIvul nostru prIorItar!
Aparatură computerizată de ultimă generaţie, lentile furni-
zate de cei mai renumiţi producători din lume. Ne găsiţi în 
Timişoara pe strada Craiova numărul 5, de luni până vineri 
între orele 08:00 – 19:30.  Telefon  0356 177 248 sau 0728 
107 057.  www.promedica-tm.ro 

beta optIc
oftalmologie şi optometrie.
Prioritatea noastră este informarea şi consilierea fiecărui 
pacient şi alegerea unei soluţii cât mai optime. Ne găsiţi în 
Timişoara, pe strada Lucian Blaga numărul 3A de luni până 
vineri între 09:00 şi 20:00. Detalii la numărul de telefon 
0256 436 665 sau pe adresa www.beta-optic.medikal.ro

optImed
orientare către clienţi!
Furnizăm echipamente medicale care 
permit diagnosticarea şi tratarea afecţi-
unilor oftalmologice. Lentile de contact 
şi soluţii de întreţinere pentru lentile de 
contact, în scopul corectării deficienţelor 
de vedere în condiţii de confort şi sigu-
ranţă. Sediul este pe strada Lungă numărul 9, telefon 0268 
471 603. Mai multe detalii pe www.optimed.ro

vIsta vIsIon
clinică de oftalmologie pentru 
adulţi şi copii!
Chirurgie refractivă, retiniană, 
diagnosticare şi operaţie de 
cataractă. Informatii si progra-
mari la CallCenter: 0800-884-
782 (TelVerde - numar gratuit, apelabil din orice reţea) sau 
la adresa de e-mail: info@vistavision.ro. Pentru mai multe 
detalii acesaţi site-ul www.vistavision.ro

clinica ” doctor cioată ” 
luptăm ca o echipă împotriva  
celor mai neplăcute boli.
Pentru o echilibrare  
nutriţională  
personalizată vă aşteptăm 
pe strada Independeţei 
numărul 15. Telefon: 
0256244093 sau 
0256290900. Mai 
multe detalii pe 
www.romedic.ro/
clinicadrcioata.

centrul medIcal 
dr. negriSanu. 
diagnoSticul şi tratamentul  
bolilor de nutriţie,  
diabet şi obezitate.

Evaluarea complicatiilor şi tratament în cazuri de medi-
cină internă, gastroenterologie, diabet zaharat, boli de 
nutriţie, obezitate si dislipidemii. Cabinetul se găseşte pe 
strada Transilvania Numărul 7, apartament 3. Telefon: 025-
6240.609, 0748-331.293 Adresă web: www.ghidulmedical.
com

brol medIcal center
calitate, promptitudine  
şi Siguranţă!
Oferă servicii de 
chirurgie estetică, 
chirurgie plas-
tică şi chirurgie 
reconstructivă. În 
Timişoara ne găsiţi 
pe strada Franyo 
Zoltan numărul 6. 
Telefon/Fax Registratura: 0040-(0)256-221009. Detalii pe 
www.brol.ro , webmaster: bogdan@brol.ro 

clInIca GenesIum co 
avem grijă de tine şi de  
miracolul nepreţuit din tine!
Oferă servicii de obstetrică-ginecologie, neonatologie şi 
întreţinere corporală. Contact: strada  Mehadia numărul 1, 
telefon: 0728.205375,  Fax: 0256.497070, E-mail: office@
genesium.ro. Pentru mai multe detalii accesaţi pagina de 
web: www.genesium.ro
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dragan peTriCeviCi. este antrenorul echipei de baschet masculin elba timişoara, 
prima echipă care a adus în ultimii 20 de ani un trofeu pe Bega

“Timişoara te acceptă greu, dar 
când te-a acceptat poţi fi fericit”

CaiuS SeraCin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Domnule Petricevici cum este 
să fiţi primul antrenor care 
aduce la Timişoara un trofeu 
la nivel de echipă de club după 
mai bine de 20 de ani?

Nu vreau să fiu lipsit de 
modestie, însă acest statut de 
antrenor care aduce trofee pen-
tru prima dată l-am cunoscut şi 
la Ploieşti, când am obţinut şi 
Cupa şi Campionatul tot pentru 
prima dată, acelaşi lucru l-am 
obţinut la West Petrom Arad, 
dar sincer, cel din Timişoara are 
o importanţă specială pentru 
mine, pentru că niciunde nu am 
stat aşa de mult ca aici. 

Cum aţi reuşit performanţa, 
în condiţiile în care sezonul 
trecut jucătorii nu şi-au primit 
salariile chiar şi cinci luni?

Pot spune că performanţa se 
datorează şi relaţiei speciale din-
tre publicul timişorean şi aceas-
tă echipă senzaţională.  Totul a 
început în urmă cu patru ani, 
când în Sala Olimpia nu veneau 
mai mult de 200 de oameni. În 
patru ani am jucat cinci finale, 
iar acum trebuie să ocrotim per-
formanţa, să ducem tradiţia mai 
departe. Baschetul din Timişoa-
ra nu mai are voie să ajungă să 
se bată la retrogradare. Proble-
mele financiare au fost întodea-
una la Timişoara.  

Ce este mai important, să fii 
un baschetbalist bun sau un 
om bun?

Încercăm întodeauna să 
aducem şi jucători buni, dar 
şi caractere la echipă. Eu când 
iau un jucător îi cer să fie bas-
chetbalist, nu ginere. Nu do-
resc să aduc vedete la echipă. 
Noi nu suntem vedete. Vedetă 
e chirurgul care salvează viaţa, 
nu noi cei ce dăm cu mingea 
la coş. Eu doresc ca jucătorii 
pe care-i antrenez să fie echili-
braţi. În doi ani nu am folosit 
regulamentul de ordine interi-
orioară, pentru că nu am avut 
pe cine şi de ce să amendez. 

Acesta este motivul pentru 
care la Timişoara nu au fost 
luaţi jucători americani, 
consideraţi vedete?

Nu din această cauză. Jucă-
torii americani sunt din start o 
mare necunoscută, cum sun-
tem şi noi pentru ei. La Timi-
şoara, jucătorii americani nu 
au fost aduşi pentru că nu au 
existat condiţii. Jucătorii ame-
ricani nu acceptă întârzieri de 
salarii. Maxim cinci zile. La noi 
această întârzierea ajungea şi 
la 4 luni. Noi nu le putem oferi 
americanilor condiţii. La Timi-
şoara, ceilalţi jucători au locuit 
câte 2-3 în apartament, ame-
ricanii nu vor locui niciodată 
cu un coechipier. Ei sunt mai 
retraşi, mai speciali. Totuşi în 
acest an la Timişoara va veni şi 
un jucător american. 

White men can’t jump?
(Râde…) De ce nu? Jucătorii 

de culoare americani sunt spe-
catculoşi. Dar eu sunt adeptul 

spectacolului la circ, la cine-
matograf, la motocross, nu pe 
terenul de baschet, acolo unde 
ne câştigăm existenţa. Eu nu 
sunt un aventurier, un circar, 
nu sunt Dani Oţil, eu fac treaba 
asta foarte serios, cu toate pro-
blemele pe care le avem. 

Vă simţiţi timişorean?
Într-o oarecare măsură da, 

deşi Timişoara nu a fost primi-
toare cu mine de la bun înce-
put. Nu la oraş mă refer, ci la 
oamenii de sport din oraş. Şi 
în ziua de azi sunt foarte mulţi 
contestatari, care nu au făcut 
nimic până acum pentru spor-
tul timişorean decât s-au preo-
cupat de cei nou veniţi, şi nu 
cu ce au ei de făcut. Eu nu-mi 
pierd timpul şi energia cu ceea 
ce am văzut că e la ora asta în 
sportul românesc: scenarita. 
Mă simt timişorean pentru că 
am obţinut câteva performan-
ţe, că a existat această energie 
pozitivă care ne-a transmis-o 
tribuna, care ne-a recunoscut 
meritele. Timişoara e un oraş 

care te acceptă greu, dar când 
te-a acceptat poţi fi într-adevăr 
fericit. Pot spune că sunt fericit 
că trăiesc într-un oraş ce re-
prezintă locul celor mai mari 
realizări ale mele ca antrenor. 
Până la Timişoara am mai câş-
tigat cinci titluri, dar la Timi-
şoara a fost extrem de greu. 

Sunteţi un ambasador al 
Timişoarei?

Eu cred că da. Sportul, oa-
menii de sport, mereu au fost 
ambasadori. De fiecare dată 
când merg în Serbia, particip 
la emisiuni la posturile de tele-
viziune şi le vorbesc oamenilor 
despre Timişoara.  Nu pot să 
spun: «Iubesc Timişoara» pen-
tru că e un clişeu. Eu când am 
venit la Timişoara n-am venit 
pentru bani, fiindcă dacă aş fi 
ales banii cu siguranţă eram 
în altă parte. Când am semnat 
pentru un an cu Timişoara, iar 
apoi pentru încă cinci, înseam-
nă că eu mi-am planificat viaţa 
la Timişoara. Să se înţeleagă 
clar: eu nu datorez Timişoarei 
nimic şi nici Timişoara nu-mi 
datorează nimic. Timişoara e 
o resursă de dezvoltare, nu un 
confort pentru mine. Pentru că 
în viaţă am trăit şi cu mult mai 
puţin, dar şi cu mult mai mult. 

Dacă ar fi să schimbaţi ceva în 
Timişoara ce aţi schimba?

Eu nu sunt Silviu Brucan să 
fiu profet, dar ar fi de schim-
bat multe la nivel de ţară… Aş 
schimba în primul rând grila 
de programe, care este făcută 

să ne îndobitocească pe toţi. 
Emisiunile abat atenţia de la 
adevăratele valori pe care le 
avem.  Aceste programe ne 
oferă doar circ ambulant. Asta 
aş schimba şi aş lucra pentru 
echilibrarea stărilor oameni-
lor. Trecem mult prea repede 
de la înmormântare la nuntă 
şi invers. Trebuie să fim mult 
mai constructivi, mai obiectivi. 
În România au apărut două 
categorii de oameni: fraierii şi 
şmecherii, iar eu nu-mi doresc 
să fiu în niciuna. Din păcate 
mi-am dat seama că trăim 
într-o societate tristă, în care 
vorba lui Octavian Paler, pre-
tenţiile depăşesc posibilităţile. 
Societatea românească este a 
unor oameni care doresc să fie 
ceea ce nu sunt. Doar aici vezi 
ca cineva să stea într-o garsoni-
eră închiriată, dar să conducă 
o maşină de 70 de mii de euro, 
doar pentru a fi văzut. 

Cum e publicul din Serbia faţă 
de cel din România?

E total diefrit. Aş putea 
spune că totul e diferit. Spre 
exemplu în Serbia foarte rar 
apare o emsiune mondenă. 
Rar vezi la televizor “vuiton-
celele” care sunt în România. 
Vezi acest high life, dar foarte 
rar. High life –ul ar trebui să 
fie profesorii universitari nu 
mahalageoaicele gen Oana 
Zăvoranu. Când am venit în 
România acum 15 ani, de ţara 
asta inevitabil te îndrăgosteai. 
Acum, nu mai poţi să te îndră-
gosteşti de România. Aici doar 

poţi să lucrezi şi să încerci să 
supravieţuieşti, pentru a avea 
ce pune pe masă. În 15 ani s-au 
schimbat total oamenii. 

Veţi rămâne aici şi pe viitor? 
Nu depinde doar de mine, 

dar doresc să rămân aici la Ti-
mişoara, să mă stabilesc. Ora-
şul meu natal va rămâne pe 
veci Sarajevo, dar voi locui aici, 
chiar dacă nu voi fi întreaga 
carieră antrenor la Timişoara. 

Aveţi emisiune la radio. E mai 
simplu să fii antrenor sau ziarist?

Eu şi dacă fac emisiuni, nu 
sunt ziarist, sunt moderator. A 
fost o provocare, iar mie-mi plac 
lucrurile noi. N-aş face bungee 
jumping, dar aş accepta orice 
provocare. N-aş face în schimb 
vreodată emisiuni mondene.

O ultimă întrebare. Aţi fost 
antrenor atât la baschetul 
masculin, cât şi la cel feminin. 
Unde v-aţi simţit mai bine?

Un om lucrează acolo unde 
poate lucra. Eu nu sunt un an-
trenor de primă mână din Eu-
ropa să-mi pot permite să aleg 
unde vreau să lucrez. Uneori 
în carieră se întâmplă să nu ai 
oferte, să stai, mi s-a întâmplat 
şi ştiu foarte bine ce înseam-
nă când îţi vine o ofertă. Nu 
aş zice nu unei oferte din bas-
chetul feminin, însă îl  prefer 
pe cel masculin, pentru că e o 
difernţă foarte mare.  Când am 
antrenat la feminine mi-am 
dat seama că femeia în general 
e un teren minat.

dragan  
peTriCeviCi

născut la sarajevo, în 
Bosnia Herţegovina, la 31 
ianuarie 1969 

absolvent al Facultăţii de 
educaţie Fizică şi sport 
din sarajevo şi al Şcolii de 
antrenori din Belgrad.  

starea civilă: necăsătorit

Eu nu-mi pierd 
timpul şi ener-
gia cu ceea ce 

am văzut că e la 
ora asta în spor-

tul românesc: 
scenarita

Să se înţeleagă clar: 
eu nu datorez Timi-
şoarei nimic şi nici 
Timişoara nu-mi 
datorează nimic. 
Timişoara e o resursă 
de dezvoltare, nu un 
confort pentru mine. 
Pentru că în viaţă am 
trăit şi cu mult mai 
puţin, dar şi cu mult 
mai mult.PUBLICITATE

Cosmetica, o meserie estetică
Un domeniu al filosofiei 

care se ocupă de analizarea 
frumosului într-un sens larg 
este estetica. O ramură a 
acesteia este cosmetica, care 
are în vedere conceptuali-
zarea frumosului artificial, 
creat de om. Tainele acestei 
arte pot fi descoperite alături 
de oameni pasionaţi, într-un 
cadru profesional deosebit, 
cu materiale şi instrumen-
te pentru exerciţii practice 
puse la dispoziţie de institu-
ţie, în câteva dintre şcolile 
de cosmetică din Timişoara. 
Fie că aveţi o pasiune pentru 
acest domeniu, fie că doriţi 
să profesaţi sau vă regăsiţi 
pe parcurs, există cursuri 
pentru toate categoriile: de 
iniţiere, calificare, speciali-
zare sau perfecţionare. 

Una dintre aceste şcoli 
este cea a Fundaţiei Cultu-
ral Umanitară Henri Coan-
dă Timişoara. Aici, în gama 
îngrijire corporală şi în-
frumuseţare există cursuri 
de cosmetică, manichiură, 
pedichiură, masaj, machiaj 
sau coafură. Toate sunt auto-
rizate de Consiliul Naţional 
de Formare Profesională şi 
sunt recunoscute atât la ni-
vel naţional cât şi internaţio-
nal. Şcoala pune la dispoziţie 
săli de curs pentru teorie şi 
spaţii pentru practică dotate 
cu toate utilităţile, iar preţul 
unui astfel de curs variază în-
tre 600 lei şi 1500 lei în func-
ţie de tipul cursului. 

condiţii la înscriere
“Cursul de iniţiere poate 

fi urmat de oricine. Nu exis-
tă limite de vârstă sau studii. 
Pentru cursul de calificare 
este obligatorie prezentarea 

diplomei de absolvire a lice-
ului şi a unui certificat care 
să ateste  absenţa unor boli 
cronice, în special, derma-
tologice.” a declarat Popa 
Ioana manager la Fundaţia 
Cultural Umanitară Henri 
Coandă Timişoara. Exista si 
o condiţie nescrisă aceea ca 
toate domnele şi domnişoa-

rele trebuie să aibă unghiile 
tăiate şi să nu folosească bi-
juterii pe timpul desfăşurării 
cursului. Este important de 
ştiut deoarece există persoa-
ne care renunţă la curs din 
acest motiv.

Condiţiile oferite la Fun-
daţia Henri Coandă aseme-
nea celor oferite de şcoli 

de cosmetică  din occident 
aduc la cursuri persoane 
chiar şi din alte judete. 
Persoanele ce doresc să se 
perfecţioneze în arta ma-
chiajului pot urma cursul 
de machiaj.  Machiajul se 
adresează în general per-
soanelor perfecţioniste care 
doresc să înveţe să corecteze 

inperfecţiunile feţei şi să se 
joace cu lumina şi culorile 
pentru obţinerea unui nou 
look. În cosmetică, potrivit 
Ioanei Popa, igiena este deo-
sebit de importantă: ”Partea 
de igienă şi dermatologie 
este prima care se învaţă la 
acest curs; este latura mea, 
ţin foarte mult la igienă, 

fiind medic. Nu poţi trata 
o piele dacă nu cunoşti un 
minim de boli ale pielii, un 
minim de norme de igienă, 
de dezinfecţie.”

Orice diplomă de forma-
re profesională este însoţită 
de un supliment descriptiv 
în care sunt menţionate 
competenţele dobândite în 
timpul cursului. Cosmeti-
ca este iubită de doamne şi 
domnişoare în primul rând 
pentru că este una din cele 
mai curate meserii. Trebuie 
făcută cu plăcere, fineţe şi 
blândeţe”.

”Cursul de iniţiere 
poate fi urmat de orici-
ne. Nu există limite de 
vârstă sau studii. Pen-
tru cursul de calificare 
este obligatorie pre-
zentarea diplomei de 
absolvire a liceului şi a 
unui certificat care să 
ateste  absenţa unor 
boli cronice, în special, 
dermatologice.”

ioana popa
manager Fundaţia Cultural Uma-

nitară henri Coandă



5-11 august 2010, nr 11312 I Opinia TimişOarei
SăpTămânal independenT I 13

CaiuS SeraCin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Cel mai vândut medica-
ment în România, Algocal-
minul nu va mai fi eliberat 
de farmacii decât pe bază 
de reţetă. Măsura se va apli-
ca de la 1 ianuarie 2011 şi 
a fost luată deoarece repre-
zentanţii Agenţiei Naţionale 
a Medicamentului susţin că 
algocalminul conţine o sub-
stanţă, metamizol, ce duce la 
scăderea numărului globule-
lor albe şi implicit la scăde-
rea imunităţii. Conform sta-
tisticilor Agenţiei Naţionale 
a Medicamentului, românii 
preferă să îşi calmeze dure-
rile uşoare cu algocalmin 
şi asta datorită faptului că 
foarte puţine persoane con-
stată efecte secundare după 
administrarea medicamen-
tului. Potrivit unei rezoluţii 
a Consiliului Europei, este 
necesar un consult medical 
înainte de începerea utili-
zării medicamentelor care 
conţin metamizol, iar în tim-
pul tratamentului pacientul 
trebuie să fie supravegheat 
de către medic, care, în cazul 
observării semnelor negati-
ve, va decide întreruperea 
administrării. 

„o măsură aberantă”
Măsura însă nu-i încântă 

pe reprezentanţii farma-
ciştilor. Rodica Vlad, ma-
nagerul lanţului de farma-
cii Vlad spune că această 
decizie este una aberantă. 
Nu din cauza faptului că ar 
putea scădea vânzarea me-
dicamentului în farmacii, ci 

pentru că toată lumea este 
conştientă cum se adminis-
trează acest medicament. 
„Această măsură este ca şi 
o inchiziţie profesională. 
Din acest punct de vedere 
toată lumea ştia în ce limită 
să ia algocalmin şi în ce li-
mită face rău. Algocalminul 
nu este un medicament pe 
care să-l înghiţi ca pe un ali-
ment. Mi s-a părut o măsură 
absurdă, exagerată aş putea 
spune, cum sunt de altfel şi 
toate celelalte. Noi facem 
atâţia ani de facultate, spe-
cializări peste specializări 
ca să ce? Să fim cenzuraţi pe 
profesie şi să ne aducă o gră-
madă de interdicţii pe nişte 
lucruri absolut banale. Adi-
că de-o viaţă întreagă toată 
lumea înghite algocalmin, 
iar acum ne trezim că aces-
ta este marele nostru risc. 

Explicaţia măsurii ar fi fri-
ca de supradozaj şi de drog. 
Cei care se droghează vor 
găsi tot timpul combinaţiile 
de drog şi mai ales vor găsi 
portiţele ca să ajungă la ele 
fără niciun fel de probleme.  
Asta însă nu înseamnă să re-

stricţionezi într-atât medi-
camentul încât atunci când 
te doare o măsea să iei un 
algocalmin doar dacă treci 
pe la cabinetul medicului pe 
care-l găseşti sau nu acolo. 
Din punctual meu de vede-
re, n-au crescut şi nici nu 

vor scădea vânzările la algo-
calmin în următoarea peri-
oadă”, spune Rodica Vlad. 

metamizolul - interzis  
în multe ţări europene

În multe state din întrea-
ga lume, utilizarea metami-
zolului a fost restricţionată 
sau chiar interzisă. Spre 
exemplu, în Marea Britanie, 
Suedia, SUA, Olanda, Grecia, 
Irlanda, metamizolul este 
interzis în analgezice, iar în 
Spania şi Germania se poate 
achiziţiona doar pe bază de 
reţetă. Potrivit datelor din in-
dustria farmaceutică, algocal-
minul este medicamentul cel 
mai bine vândut în România. 
În 2009, aproape 190 de mili-
oane de pilule de algocalmin 
au fost cumpărate fără reţetă 
şi alte 29 de milioane pe bază 
de prescripţie medicală.

comuniTaTeSociaL

campanie

În perioada 5-8 august, 
Asociaţia Little People 
România cheamă la 
acţiune fiecare cetă-
ţean din Timişoara să se 
alăture luptei împotri-
va cancerului la copil, 
achiziţionând o braţară 
galbenă cu inscripţia 
“TEMERARII - ştiu că se 
poate – Poţi şi Tu!”, care 
simbolizează tratarea cu 
succes a cancerului la 
copil. „Temerarii“, este 
clubul adolescenţilor 
români care au învins 
cancerul, înfiinţat de 
Asociaţia Little People 
în anul 2006. În cadrul 
clubului se organizează 
activităţi şi evenimente 
în mod constant pen-
tru a sprijini tinerii în 
tranziţia lor către o viaţă 
de adult plină de succes. 
Voluntarii îmbrăcaţi în 
galben aşteaptă publi-

cul în incinta Iulius Mall 
Timişoara, demisol, zona 
Sarra Blu, în fiecare din 
aceste zile, între orele 
10,00-20,00, iar pe copii 
îi aşteaptă la colţul cre-
ativ special creat pentru 
această ocazie în incinta 
Iulius Mall Timişoara, 
zona magazine copii sau 
în Piaţa Libertăţii, într-
un cort special amenajat 
pentru ei. Pentru mai 
multe informaţii, puteţi 
accesa adresele www.
thelittlepeople.ro sau 
www.potisitu.ro. 

expoziţie

Infocentrul Turistic din 
cadrul Primăriei găz-
duieşte expoziţia de 
pictură „Timişoara“, in-
augurată cu ocazia Zilei 
Timişoarei. Expoziţia de 
grup cuprinde lucrări 
ale artiştilor plastici Vic-
tor Acatrinei, Viorel Co-

man, Sanda Lăzărescu, 
Rodica Strugaru, Pavel 
Torony şi Mihai Vornicu, 
membri ai Asociaţiei 
Artiştilor Plastici „Romul 
Ladea“, din cadrul Casei 
de Cultură a Municipiu-
lui Timişoara. Locuri din 
Timişoara, din cartierele 
istorice, din parcuri, de 
pe malurile Begăi, din 
centru sau chiar curţi 
interioare redau atmo-
sfera tipică a oraşului, în 
momente ale toamnei, 
ale verii, în zile însorite 
de iarnă sau într-o seară 
ploioasă. Expoziţia va 
putea fi vizitată până în 
data de 2 septembrie a 
acestui an.

Hărţi digitale

Realizarea sistemului 
GIS pentru reţelele de 
apă şi canalizare din Ti-
mişoara este un proiect 
al Aquatim, care se va 

derula timp de circa doi 
ani. De la demararea 
proiectului şi până în 
prezent au fost măsura-
te aproximativ 37% din 
reţeaua de apă şi 53% 
din reţeaua de canaliza-
re din Timişoara.  
GIS este acronimul 
expresiei Geographic 
Information System şi 
reprezintă un sistem 
informatic care repro-
duce datele geografice 
ale unui sistem real, de 
exemplu poziţionarea 
reţelelor de apă şi de ca-
nalizare. Compartimen-
tul din societatea de apă 
şi canalizare responsabil 
de realizarea sistemului 
GIS culege datele de 
pe teren, cu aparatură 
topografică specializată 
(terminale GPS, staţii 
totale etc.) şi le salvează 
într-un format digital 
pentru construirea baze-
lor de date. 

pe scURt

PUBLICITATE

Ploile întârzie şantierele
alina SaBou
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Lucrările la Bastionul 
„Theresia”, cele de la depo-
neul ecologic de pe raza co-
munei Ghizela, precum şi 
cele de la noul corp de clădi-
re al Palatului Administrativ 
sunt în întârziere, dar ofici-
alii de la Consiliul Judeţean 
Timiş îşi exprimă încrederea 
că vor fi finalizate în acest 
an. Valoarea tuturor pro-
iectelor menţionate este de 
circa 35 de milioane de euro. 
Motivele întârzierilor sunt, 
deopotrivă, obiective şi su-
biective, spune preşedintele 
CJ Timiş, Constantin Ostafi-
ciuc, printre cele obiective 
fiind pomenită vremea plo-
ioasă din acest an. 

„Avem întârzieri pe toate 
şantierele din cauza ploilor. 
Primele lucrări la drumuri şi 
deponeu sunt pe terasamen-
te şi săpături cu umiditate 
multă. Sperăm că august şi 
septembrie să nu ofere ploi 
ca să putem recupera timpul 
pierdut. Am primit finanţare 
de 30% pe proiectele de dru-
muri astfel încât putem achi-
ta lucrările deja făcute”, a 
declarat vicepreşedintele in-
stituţiei, Adam Crăciunescu 
(PSD). La rândul său, Ostafi-
ciuc vorbeşte despre penali-
zări, dar evită să spună cui 
au fost date. „Au fost şi pena-
lizări. Întârzierile sunt şi din 
motive subiective şi obiecti-
ve. Chiar am avut probleme 
cu vremea în acest an, au 
fost multe ploi şi nu s-a putut 
lucra. Asta la modul obiectiv. 
Unde avem probleme din 
cauza constructorului, pe-
nalizările se aplică conform 
contractului, atunci când se 
va finaliza contractul”, ne-a 
spus Ostaficiuc. 

Primul obiectiv, din cele 
trei menţionate anterior, 
care va trebuie să îşi închidă 
şantierul este corpul anexă 
de la Palatul Administrativ. 
Preţul lucrării a crescut cu 
circa trei milioane de lei, 
creştere pusă pe seama ma-
jorării TVA. Nota de plată fi-
nală este 3,5 milioane euro 
(15 milioane lei), iar data la 
care trebuie încheiate reme-
dierile unor lucrări care nu 
au trecut de Comisia de Re-
cepţie este 10 august. În ulti-
ma zi din septembrie, ar tre-
bui predat către autorităţi şi 
Bastionul „Theresia”. Con-
form CJ Timiş, stadiul lucră-
rii este acum de circa 85% şi 
se lucrează în principal la 
finisajele de la corpul din 
curtea Bastionului, la ame-
najările exterioare, la pla-
cări, spaţii verzi. Refacerea 

fostei fortificaţii a Timişoa-
rei medievale costă 10 mili-
oane de euro. Iniţial, primul 
termen de finalizare a fost 
noiembrie 2009, şantierul 
fiind deschis în primăvara 
lui 2008. „S-au întâmplat 
nişte modificări în proiect, 
dar a fost şi o oarecare lipsă 
de organizare a şantierului. 

Au venit şi cu solicitări de 
creştere a sumei, dar nu am 
acceptat”, declara, în mar-
tie, Ostaficiuc.

niciun leu la deponeu
Cea mai scumpă, dar şi 

cea mai necesară lucrare 
este cea de la deponeu. Exe-
cutivul CJT afirmă că este 

vorba de o întârziere de o 
lună la proiect, în timp ce 
preşedintele Comisiei Eco-
nomice din acelaşi for, Vio-
rel Sasca (PNŢCD), afirmă că 
stadiul lucrării este de nici 
20%, în condiţiile în care de-
poneul ar trebui dat în folo-
sinţă în octombrie. Oficial, 
acum se lucrează la celulele 

de depozitare a deşeurilor, 
la construirea halelor, dar 
şi la infrastructura drumu-
rilor din incinta depozitului 
de deşeuri, la montarea de 
instalaţii electrice, pluviale 
etc. Un raport remis lunar 
consilierilor judeţeni ara-
tă că nu s-a efectuat până 
acum nicio plată către con-
structor. 

Şantierul de pe raza lo-
calităţii Şanoviţa, comuna 
Ghizela, a fost deschis la 
începutul lunii aprilie, dar 
de atunci au fost mai multe 
oprelişti: licitaţii contestate, 
ploi, deficienţe de proiec-
tare a unui drum de acces. 
„Stadiul de realizare este 
de 15-20%. Să vedem ce se 
mai poate recupera, să im-
pulsionăm constructorul să 
meargă mai repede, pentru 
că cel mai mult suferă Timi-
şoara din pricina aceasta”, 
a declarat ţărănistul Sasca. 
Urmărirea lucrărilor a fost 
preluată de o firmă din Bu-
cureşti, Louis Berger, care a 
făcut, marţi, prima vizită la 
şantier. Societatea are misi-
unea de a lua măsuri pentru 
recuperarea întârzierilor. 
Contractul de construire a 
gropii de gunoi a fost câşti-
gat de firma Confort, care 
primeşte peste 21 milioane 
euro (90 de milioane de lei) 
pentru acest obiectiv.

Pensionarii se împrumută la CARP pentru a-şi plăti datoriile lor sau ale copiilor
CaiuS SeraCin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Tot mai mulţi pensionari 
timişeni se împrumută la 
Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor pentru a face 
faţă crizei economice, dar 
mai ales pentru a-şi ajuta 
copiii şi nepoţii afectaţi tot 
mai greu de recesiune. Nu-
mai de la începutul acestui 

an, aproape 1400 de pensi-
onari s-au împrumutat de 
la CARP Timiş, majoritatea 
cu sume de până în 1000 lei 
(1200 de persoane). Dacă în 
anii precedenţi majoritatea 
împrumuturile se făceau 
pentru mici investiţii în 
casă - renovări, instalarea de 
centrale termice sau achi-
ziţia unor aparate electro-
casnice, în acest an, cei mai 

mulţi care au solicitat îm-
prumuturi, au făcut-o pen-
tru a-şi ajuta copiii sau ne-
poţii care au credite la bănci 
sau au rămas fără slujbe. De 
altfel, în acest an, numărul 
celor care s-au împrumu-
tat de la CARP Timişoara a 
crescut cu 10 %, însă repre-
zentanţii CARP spun că în 
luna august şi septembrie se 
aşteaptă la o creştere şi mai 

mare. “Împrumuturile vin 
pe fondul crizei economi-
ce. În august şi septembrie 
vor fi mai mulţi care se vor 
împrumuta cu sume mici, 
pentru că în această peri-
oadă se fac cumpărăturile 
pentru nepoţii care merg la 
şcoală, oamenii vor lua bani 
şi pentru iarna foarte grea 
care se anunţă, dar şi pen-
tru micile cheltuieli pentru 

casă. De la începutul anului 
am acordat 1352 de împru-
muturi în valoare de aproa-
pe 2,8 milioane de lei. Deşi 
cei mai mulţi dintre oame-
nii care se împrumută aleg 
sume de până în 1000 lei, 
cei mai mulţi bani au fost 
daţi pentru împrumuturi 
între 4000 şi 6000 lei. 127 
de împrumuturi au fost cu 
sume între 4000 şi 6000 lei, 

valoarea lor fiind de 850.000 
lei“, a declarat Radu Sfârlea, 
consilier CARP Timişoara. 
Timişenii aleg să se împru-
mute de la CARP Timişoara, 
deoarece băncile acordă cre-
dite foarte greu, iar birocra-
ţia este mult mai stufoasă. 
Mai mult, dobânda de 8 % la 
creditul de până în 1000 lei 
este una extreme de avanta-
joasă.

Clienţii farmaciilor vor mai putea cumpăra Algocalmin doar cu reţetă

Lucrările de la Bastion sunt finalizate în proporţie de 85% 

Anexa Palatului Administrativ trebuie finalizată până în 10 august

Modificări  
la obţinerea  
permisului auto

Ministerul Administraţiei 
şi Internelor a lansat pe pagi-
na oficială a ministerului, spre 
dezbatere publică, un proiect 
de lege ce vizează modificarea 
normelor după care ar urma 
să se desfăşoare examenul 
pentru obţinerea permisului 
de conducere. Proiectul va fi 
supus dezbaterii până pe data 
de 13 august. Conform acestui 
proiect, proba teoretică şi cea 
practică se vor da în zile diferi-
te, iar proba teoretică se poate 
susţine în orice zi până în ziua 
anterioară susţinerii probei 
practice. Procedura de intra-
re la “sală” se va face pe baza 
unui bon de ordine care con-
ţine un cod de bare, înmânat 
de lucrătorii serviciilor publi-
ce comunitare, la intrarea în 
sală. Codul de bare identifică 
întrebările la care va răspunde 
un anumit candidat şi are va-
labilitate doar în ziua emiterii.

Testul de examen va fi pre-
cedat de trei întrebări de aco-
modare. Indiferent de corecti-
tudinea răspunsurilor la cele 
trei întrebări de acomodare, 
candidatul va trece la soluţi-
onarea testului propriu-zis. 
Pe timpul desfăşurării probei 
teoretice, sistemul informatic 
preia trei imagini faciale ale 
candidatului, care se tipăresc 
pe anexa la testul de examen. 
Atunci când se urcă la volan, 
şoferii au obligaţia să verifice 
starea tehnică a maşinii îna-
inte de a pleca la drum: con-
trol sumar al anvelopelor, frâ-
nelor, direcţiei etc. În prima 
parte a anului, în Timiş, nici 
30% din cei examinaţi nu au 
reuşit să ia examenul pentru 
permis.

PUBLICITATE

Cei care se droghează 
vor găsi tot timpul 
combinaţiile de drog 
şi mai ales vor găsi 
portiţele ca să ajungă 
la ele fără niciun fel de 
probleme.

rodica vlad
managerul lanţului  

de farmacii „Vlad“

Deponee  
ecologice

Şase judeţe din România 
nu au, teoretic, unde să 
depună gunoiul, gropile 
folosite fiind închise ori 
funcţionând ilegal, în 
ciuda amenzilor periodice 
date de autorităţile de me-
diu. Printre aceste judeţe 
se află şi Timişul.

Valoarea tu-
turor proiectelor 
menţionate este 
de circa 35 de mili-
oane de euro. Mo-
tivele întârzierilor 
sunt, deopotrivă, 
obiective  
şi subiective.

Adio Algocalmin fără reţetă!
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Etapa a-II-a

Viorel Screciu

exPozIţII

ParTy
Joi, 5 aUgUst

CLub DAos: MiRA PRojeCt
sCottish Pub: GRAnD Live ConCeRt
vAn GRAPh K’fe: bAbALoniA sounDCLAsh
DubLin exPRess Pub: DubLin house bAnD
D’ARC: RetRo PARty
ARt CLub: sPeCiAL PARty

ViNeRi, 6 aUgUst
heAven stuDio: RossARio inteRnuLLo
DAos: KitsCh PARty
no nAMe: KooL
fLoRA: ConCeRt Duo CoLoMPAR
sCottish: best RetRo PARty in town

sâmbătă, 7 august
no nAMe: KAbuto& Koji
CLub DAos: heLLz bALLz tRibute to AC/DC
RestAuRAnt fLoRA: Duo CoLoMPAR
RiveR DeCK: steReo suRfinG PARty
CeLso CLub: sAtuRDAy niGht feveR
700 Coffee & LounGe: MusiC CoLouRs
bunKeR: RetRo PARty Cu Dj ePoCs

duminică, 8 august
no nAMe: PooL PARty
vAn GRAPh K’fe: bAbiLoniA
CLub D’ARC: hits PARty
ARt CLub 700: KARAoKe & RetRo AfteR-
PARty
setuP: wARM uP

timiş
Predators (joi-vineri: 11; 14; 16; 18; 20)

stUdio
The losers (16; 18; 20)

ciNema city
inception (vineri, luni-joi: 14; 16,50; 19,40; 
22,30; sâmbătă-duminică: 11,10; 14; 16,50; 
19,40; 22,30)
ucenicul vrăjitor (vineri, luni-joi: 13,10; 
15,20; 17,30; 19,55; 22,10; sâmbătă-dumini-
că: 11; 13,10; 15,20; 17,30; 19,55; 22,10)
Toy Story 3 dublat (luni-joi: 13; 15,10; 
sâmbătă-duminică: 11,40; 14)
Saga amurg: eclipsa (vineri, luni-joi: 
18,45; sâmbătă-duminică:
12,20; 18,45)
Shrek pentru totdeauna 3d subti-
trat (vineri-joi: 13,45; 16)
Shrek pentru totdeauna 3d dublat 
(sâmbătă-duminică: 11,35)
Predators (vineri-joi: 21,20)
întâlnire explozivă (vineri-joi: 14,50; 
17,05; 19,20; 21,35)
adu-l urgent pe scenă! (vineri-dumini-
că: 16,30; 19,45; 21,55; luni-joi:
17,15; 19,30; 21,45)
ultimul războinic al aerului 3d – 
premieră (vineri, luni-joi: 14,15; 16,20; 
18; 20,10; 22,20; sâmbătă-duminică: 12,10; 
14,15; 16,20; 18; 20,10; 22,20)
Salt – premieră (vineri, luni-joi: 14,10; 
16,25; 18,30; 20,40; 22,45; sâmbătă-dumini-
că: 12; 14,10; 16,25; 18,30; 20,40; 22,45)

CInema

Ultimul războinic al aerului

hoRoscop

patRUped

BeRBec
Proiectele la 
care îţi aduci 
contribuţia 
evoluează foarte 
bine, atât datorită 
implicării şi energiei investestite, 
cât şi datorită bunei colaborări cu 
ceilalţi. Ai noroc de o echipă unită, 
cu interese comune, în care fiecare 
îşi asumă rolul. eşti doar un pion 
care îşi îndeplineşte sarcinile, dar 
motivaţia ta este clar financiară. 

taUR
Reuşita care se 
prefigurează la 
orizont merită 
orice efort din 
partea ta, căci 

e o şansă excelentă de afirmare. 
Chiar de-ar fi să munceşti mai mult 
decât erai obişnuit, e un sacrificiu 
care merită acceptat de vreme ce 
la capăt te aşteaptă o victorie de 
toată frumuseţea. Apare şi soarele 
pe strada ta. 

gemeNi
Îndoiala face ca 
relaţia de cuplu să 
scârţâie puţin, dar 
e normal să îţi pui 
atâtea întrebări 
când dialogul dintre parteneri 
nu se mai leagă aşa ca altădată. 
tăcerea celui de lângă tine naşte 
atâtea suspiciuni brodează în 
mintea ta o poveste care nu are 
nicio legătura cu realitatea. Ce-ar fi 
să discutaţi deschis?

Rac
eşti foarte impre-
sionat de locurile 
pe care le vezi, de 
oamenii pe care îi 
întâlneşti, de tot 

ceea ce îţi atrage atenţia în jur. nu 
e o mirare că eşti atât de sensibil, 
se ştie că ai un suflet mare şi impre-
sionabil, dar în astfel de condiţii eşti 
mai uşor de manipulat de cei care 
ştiu să speculeze. un anumit cuvânt 
ţintit la inimă şi eşti cucerit!

LeU
se iveşte o şansă 
nouă la serviciu 
şi pentru că e în 
joc imaginea ta 
de profesionist 
şi reputaţia ta de cunoscător în 
materie, eşti capabil de eforturi 
incredibile pentru a-ţi demonstra 
valoarea. Poate fi un prilej de 
promovare, de aceea foloseşti 
toate atuurile care îţi pot asigura 
succesul..

fecioară
eşti conştient 
că dragostea 
cere şi sacrificii, 
e o perpetuă 
luptă cu tine 

şi cu partenerul, pentru a clădi 
împreună ceva solid şi de viitor. 
Dacă unul din voi nu e dispus să-şi 
asume rolul dificil pe care cuplul 
îl implică, iubirea poate deveni şi 
sursa celor mai mari poveri. o viaţă 
în doi nu e uşor de construit.

balanţă
eşti mereu cu 
gândul la trecut, 
spre o iubire de 
demult sau spre 
perioada de 
început a poveştii de amor pe care o 
trăieşti acum. faci mereu comparaţii 
cu ce a fost cândva şi te regăseşti 
mai mult în emoţiile de atunci, când 
totul era frumos şi pasionant. Poate 
găseşti o cale de a readuce în prim 
plan ceva din acele timpuri. 

scoRpioN
banii te obligă să 
mai reduci din lista 
de cumpărături sau 
din planurile de 
vacanţă, dar nu tre-

buie totuşi să aluneci spre zgârcenie 
exagerată. Poţi fi  cumpătat şi 
precaut, şi poţi trăi şi cu un buget 
mai restrâns. Descoperi că există şi 
magazine de cartier, fără a vedea în 
ele un semn de sărăcie. Merită să 
faci economii acum.

săgetător
Pasiunile nu pot fi 
veşnice, deci ceea 
ce a ocupat locul 
central în inima ta 
cândva nu poate 
rămâne acolo pentru totdeauna. 
Dorinţele de azi nu mai sunt vala-
bile şi mâine, deci fii pregătit să-ţi 
iei rămas bun de la un loc, un om 
sau o stare de lucruri pe care le-ai 
iubit. vei simţi un gol după marea 
despărţire.

capRicoRN
Comunici foarte 
uşor în limbi 
străine, legi rapid 
relaţii cu oricine 
şi nu te simţi 

ciudat printre străini. Lumea va auzi 
acum de tine în termeni mult mai 
buni, pentru că apar de pretutin-
deni laude şi veşti despre tine. te re-
marci printr-o idee genială, o reuşită 
de excepţie şi te afli pentru câteva 
zile în centrul atenţiei tuturor.

Vărsător
Ai un vis măreţ 
în minte la care 
ai tot adăugat în 
timp alte şi alte 
detalii până l-ai 
adus într-o formă superioară de care 
eşti mândru. Aştepţi doar momentul 
potrivit şi împrejurările favora-
bile pentru ca visul tău să devină 
realitate. Ai noroc: şansa apare chiar 
acum la orizont, deci nu sta pe gân-
duri când ţi se oferă pe tava. 

peşti
uită de scrupule 
dacă în joc e un 
ţel la care visezi 
de multă vreme. 
nu ţi se oferă 

nimic pe gratis şi nici nu te întreabă 
nimeni dacă vrei un anumit lucru, 
pentru că ocazia de acum este 
vizată şi de alţii. Dacă stai cuminte 
în banca ta, altul mai puternic şi cu 
mai mult tupeu va obţine ceea ce 
era pentru tine.

Cui mulţumim că avem  
un câine sănătos

4p
ed

radu Cleţiu 

În vitrina unui magazin 
cu obiecte tradiţionale şi 
bisericeşti din splendidul 
oraş porto am observat 
nişte ciudate amulete din 
ceară. inimi, dar şi plămâni, 
mâini, picioare chiar şi un 
mulaj de sân, alte părţi 
anatomice umane mai ru-
şinoase sau mai prezenta-
bile, dar şi o siluetă a unui 
câine. am tot căutat expli-
caţii raţionale sau paralele 
din culturile cu care mă 
intersectasem, dar nu am 
găsit nimic plauzibil, aşa că 
am făcut lucrul pe care tre-
buia să-l fac de la început, 
adică să întreb persoana 
din magazin.

limba portugheză se 
aseamănă mult cu a noas-
tră şi în cazul în care ai ceva 
antrenament de la teleno-
vele, ceea ce mie îmi lipseş-
te, te înţelegi bine cu por-
tughezii, aşa că, mai prin 
semne, mai prin deducţie 
şi ceva engleză, am înţeles. 
Figurinele din ceară sunt 
de fapt lumânări. aceste 
lumânări se aprind sau se 
donează bisericii de unde 

aştepţi rezolvarea proble-
mei de sănătate. dacă ai un 
organ bolnav cumperi lu-
mânarea cu forma organu-
lui, dacă ai un copil bolnav 
într-un anumit moment, 
cumperi o lumânare cu un 
bust de băieţel sau fetiţă, 
iar dacă cumva ţi s-a îmbol-
năvit căţelul sau pisica, alte 
animăluţe de companie nu 
am văzut sub formă de lu-
mânare bisericească, ai re-
prezentarea mai mult sau 
mai puţin artistică, pentru 
a o dona în semn de mul-
ţumire sau cerere de vin-
decare.

nu ştiu cât e de eficien-
tă metoda portugheză, dar 
are în spate câteva sute de 
ani de tradiţie. Cât despre 
mulţumire e clar că în pri-
mul rând e gândul către 
Creator, apoi către crescă-
torul care a avut grijă să 
ofere exemplare sănătoa-
se, urmează producătorul 
de hrană de calitate şi bine-
înţeles medicul veterinar.

Vă doresc să cumpăraţi 
doar lumânări de mulţumi-
re, neapărat din porto, şi să 
aveţi o vacanţă superbă.

infocentrul Turistic: exoziţia de 
grup „Timişoara” cu lucrări ale unor 
renumiţi artişti plastici reprezentând 
ipostaze ale oraşului, deschisă până 
la 2 septembrie.

muzeul de artă - palatul Baroc: ex-
poziţia de artă fotografică „Orizon-
turi – Imagini ale Israelului modern”, 
deschisă până la 10 august.

galeria Calina: expoziţia „Lumea ca 
interioritate” a artistului plastic Jan 
Eugen, curator: Olivia Niţiş, deschisă 
până la 6 august.

iulius mall, etajul i: expoziţia „Art 
Is Lifestyle/ Arta este lifestyle” pre-
zentată de Galeria Jecza cu lucrări 
de Horia Damian, Peter Jecza, Ioan 
Augustin Pop, Cristian Sida, Gheor-
ghe Fikl, Cosmin Moldovan ş.a.

05.08
În 1991, designer-ul de 
motociclete, Soichiro 
Honda, moare la vârsta 
de 85 ani.

06.08
În 1942, FC Start, for-
mată în majoritate din 
jucători de la Dynamo 
Kiev, învinge echipa 
germană Flakelf alcătu-
ită din piloţi Luftwaffe, 
cu 5-1. Temându-se că 
rezultatul ar putea ridi-
ca moralul urcainienilor 
şi-l va afecta pe cel al 
trupelor Axei, adminis-
traţia germană solicită 
rejucarea partidei, care 
va rămâne în istorie 
drept “Meciul morţii” şi 
pe care tot esticii îl vor 
câştiga, cu 5-3. 

07.08
În 1995, în timpul Cam-
pionatului Mondial de 
atletism de la Göteborg 

(Suedia), britanicul 
Jonathan Edwards 
devine primul atlet care 
depăşeşte bariera de 18 
metri la triplu salt.

08.08
În 1999, meciul din 
prima etapă a campio-
natului belgian, dintre 
Westerlo şi Genk (scor 
6-6), stabileşte mai 
multe recorduri pentru 
competiţia internă: 
12 goluri, 5 lovituri de 
pedeapsă şi 4 cartonaşe 
roşii.

09.08
În 1993, preşedintele 
lui Olympique Marseil-
le, Bernard Tapie este 
acuzat de dare de mită 
cu ocazia meciului cu 
Valanciennes. Tapie va 
ajunge în închisoare, iar 
lui Marseille i se va re-
trage titlul din 1992 şi va 
fi retrogradată în liga a 

doua. Jacques Glasman, 
jucătorul care a făcut 
denunţul, va primi un 
premiu de la FIFA, însă 
nici un club nu va mai 
dori să-l angajeze, fiind 
nevoit să se retragă.

10.08
În 1947, William Odom 
stabileşte un record de 
73 ore şi 5 minute când 
aterizează pe aeropor-
tul din Chicago, înche-
ind un zbor solo în jurul 
lumii.

11.08
În 1984, legendarul 
campion de judo japo-
nez, Yasuhior Yamashi-
ta, cucereşte medalia 
olimpică de aur în 
ciuda unei accidentări 
la genunchi. Yamashita 
rămânea astfel neîn-
vins de 7 şapte ani, în 
care a obţinut 198 de 
victorii.
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În vremuri ime-
moriale, lumea e 
împărţită în patru 
naţiuni cu puteri 
egale: Tribul Apei, 
Regatul Pământu-
lui, Poporul Focului 
şi Nomazii Aerului. 
Mii de ani lumea 
a trăit în pace, până în ziua când 
Poporul Focului a început războiul.  
Singurul care ar fi putut să aducă 
pacea era Aang (Noah Ringer), un 
băieţel de numai 12 ani - Avata-
rul - care era încarnarea umană 
a Spiritului Lumii. Însă acesta a 
dispărut exact când era mai mare 
nevoie de el. 
Acum, 100 de ani mai târziu, o 
războinică a Apei, Katara (Nicola 
Peltz), şi fratele ei Sokka (Jackson 
Rathbone) îl găsesc pe Aang încas-
trat în gheaţă.

Efervescenţă mare în prima 
ligă fotbalistică după doar 
două etape de campionat. 
Agitaţia este explicabilă 
fie şi numai pentru faptul 
că este ultima confruntare 
care trimite câştigătoa-
rea direct în grupele Ligii 
Campionilor. Milioanele de 
euroi fac cu ochiul în plină 
criză financiară şi iau min-
ţile tuturor. Cei mai orbiţi 
de mirajul „arginţilor” par 
a fi, firesc, cei care finan-
ţează cluburile. Se aude 
că Urziceniul „trage uşor 
piciorul” şi că şacalii din 
Liga lui Mitică abia aşteap-
tă să se destrame echipa 
lui Bucşaru ca să racoleze 
jucătorii. Pentru spiritul 
competiţiei sper să nu fie 
aşa, dar o entitate fotba-
listică creată artificial, aşa 
cum este echipa ialomiţea-
nă, nu are cum să reziste 
prea mult în timp, chit că 
are la activ titlul de campi-
oană. Cine nu are istorie...
După numai două etape 
disputate, eterna poveste 
a arbitrajelor este din nou 
în prim plan. Poli este la al 
doilea penalty încasat. De 
acestă dată absolut gratuit 
după umila mea părere 
întărită însă şi de cea a lui 
Crăciunescu. Păi dacă Sepsi 
a făcut fault alergând umăr 
la umăr cu unul de la Gaz 
Metan atunci la faza iden-
tică de la Pandurii cu Oţe-
lul ce a fost? A dat cu omul 
de pământ în careu fără 
ca fluieraşul să „mişte” un 
deget. Îmi permit să spun 
că nu sunt aceleaşi unităţi 
de măsură. Şi dacă nu sunt 
cum stăm cu împărţirea 
dreptăţii pe gazon? E clar 
că se întâmplă ceva. Dacă 
mă mai gândesc şi la, deja, 
celebra fază de la Steaua 
cu Craiova îmi vine să mă 
fac... scenarist.
Există pericolul ca echipele 
„frustrate”, aşa cum spun 
cei de la CFR, să îşi piardă, 
într-un fel firesc, motivaţia. 
E şi cazul lui Poli. Elimina-
rea lui Contra, cele două 
penaltiuri, şirul de galbene 
primite, interpretarea, cel 
puţin ciudată, a unor faze 
pot induce această stare. 
Şi asta abia după etapa a 
doua.

www.Clearpassion.ro

ioan gogoŞanu
ioan.gogosanu@opinitimisoarei.ro

 
Pe lângă mai vechile 

partide tradiţionale cu 
UTA, Dinamo şi Steaua, 
în ultimii ani pentru Poli 
a mai apărut un meci 
care stârneşte de fiecare 
dată orgolii de nebănuit, 
duelul cu campioana “en 
titre”.

Reapărută în peisajul 
primului eşalon după zeci 
de ani de anonimat, CFR 
Cluj a avut o ascensiune 
fulminantă, cum nu gă-
sim un exemplu într-un 
alt campionat cu o tradi-
ţie asemănătoare cu cea 
a Ligii întâi. În doar şase 
sezoane, a cucerit două 
titluri de campioni, trei 
trofee de Cupa României 
şi, extrem de important, 
are două prezenţe în faza 
grupelor Champions Lea-
gue, surse de venituri 
consistente. La adăpostul 
liniştii financiare, actuala 
campioană şi-a construit 
o echipă în care străinii 
sunt majoritari, românii 
din lotul fiind atât de pu-
ţini, încât nu pot forma 
un “11”.

Rivalitatea tot mai pro-
nunţată dintre cele două 
cluburi are o sursă şi în 
performanţele clujeni-
lor. Începutul progresu-
lui CFR-ului a coincis cu 
preluarea lui Poli de către 
BkP. Chiar dacă şi Marian 
Iancu a anunţat investiţii 

masive, reuşitele “alb-vi-
oleţilor” nu au fost atât 
de grandioase, în vitrina 
clubului încă lăsându-se 
aşteptat un trofeu.

Fricţiunile din ultimul 
timp au fost amplificate 
de atitudinea oficialilor 
ceferiştilor. Membru în 
Comitetul Executiv al 
FRF, Iuliu Mureşan, s-a 
opus atunci când s-a votat 
ca preşedintele Ligii, Mi-
tică Dragomir, să sprijine 
pe Poli la TAS în tentativa 
de a-şi recupera punctele 
de penalizare, motivul fi-
ind cât se poate de limpe-
de, scoaterea timişoreni-
lor din lupta pentru titlu.

Apoi, clujenii au fost 
acuzaţi în mai multe si-
tuaţii că sunt principalii 

favorizaţi de arbitraje, în 
special în momentele di-
ficile, pe finalurile de se-
zon ori în finalele de cupă 
şi supercupă. De altfel, şi 
Poli a simţit pe propria-i 
piele acest lucru. Mai în-
tâi în finala de la Târgu 

Jiu, în care Cristi Balaj a 
greşit doar într-o direc-
ţie, contribuind în mare 
măsură la succesul arde-
lenilor. Apoi, în ultimul 
joc de pe stadionul Dan 
Păltinişanu, lui Poli i s-a 
refuzat un penalty clar la 
Mansour, “alb-vişinii” fi-
ind sprijiniţi să-şi păstre-
ze poziţia de lideri.

Mai mult, din cele trei 
partide oficiale din acest 
sezon, campionii au fost 
acuzaţi în două rânduri că 
au beneficiat de ajutorul 
“cavalerilor fluierului”: la 
Supercupa cu Unirea Ur-
ziceni şi în prima rundă 
cu Universitatea Craiova.

Aşa cum Poli nu şi-a 
învins rivala niciodată la 
Cluj, nici CFR nu s-a ales 

cu vreo victorie directă 
la Timişoara, smulgând 
numai două puncte din 
şase confruntări. Dumi-
nică, bănăţenii trebuie 
să-şi păstreze invinci-
bilitatea, atât pentru a 
bifa prima victorie sta-
gională şi a nu pierde 
contactul cu grupările 
din fruntea clasamen-
tului, cât şi pentru a-şi 
apropia suporterii, dez-
amăgiţi de turnura eve-
nimentelor din această 
vară, care au culminat 
cu cedarea lui Eder Bon-
fim, transfer de care 
nici preşedintele Gheor-
ghe Chivorchian nu ştia, 
aflând de la TV cu puţin 
timp înaintea meciului 
din Finlanda.

Primul derby intern  
pentru „alb-violeţi”Seniorii Timişoarei sunt invitaţi 

să-şi petreacă timpul împre-
ună, începând din 10 august, 
la Centrele de Zi „Sf. Mihail şi 
Gavril” (str. Sever Bocu nr. 44A) 
şi „Sf. Constantin şi Elena” (str. 
Telegrafului nr. 8) în fiecare 
zi de marţi şi joi, între orele 15 
şi 17. Serviciile oferite în cele 
două cluburi sunt gratuite, iar 
personalul a propus următoa-
rele activităţi pentru club care 
se pot diversifica în funcţie de 
solicitările persoanelor vârst-
nice: dans (vals, tango, dans 
sportiv, popular etc.); activităţi 
recreative: jocuri de table, şah, 
rummy şi cărţi: lucru manual 
(croşetat, tricotat etc.); pro-
gram de divertisment: bancuri, 
fabule, glume etc.; discuţii 
interactive pe diverse teme: 
juridice, sociale, psihologice, 
medicale, de siguranţă, cultu-
rale; program de gimnastică, 
de întreţinere şi măsurarea 
tensiunii arteriale; program de 
jocuri distractive de stimulare 
psihomotorie; program cultural 
(cenaclu literar, vizionare filme, 
audiţie muzicală şi karaoke); 
activităţi intergeneraţionale cu 
şcolile şi grădiniţele partenere.
De asemenea, în cadrul acestor 
programe se oferă şi consiliere 
gratuită: consiliere psihologică 
de grup şi individuală, relaxare 
psihică (meloterapie) şi consili-
ere socială. 
Un prilej de sărbătoare este 
aniversarea zilelor de naştere 
a persoanelor vârstnice din 
club, spaţiul fiind oferit gratuit 
pentru aceste ocazii.
Persoanele vârstnice care 
doresc înscrierea în club se pot 
adresa pentru informaţii direct 
la sediile centrelor sau la tel: 
0256-490286 şi 0256-286487.

Cluburi  
pentru vârstnici

Marian Iancu Arpad Paszkany

Duminică, bănăţenii 
trebuie să-şi 
păstreze invincibili-
tatea, atât pentru a 
bifa prima victorie 
stagională şi a nu 
pierde contactul cu 
grupările din frun-
tea clasamentului.

PUBLICITATE
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Se tot vorbeşte despre un 
raport de cercetare numit 
“Publicul românesc şi ştiinţa”, 
aşa că, de curiozitate, l-am 
căutat pe net. Uimitor, 42 % 
dintre români cred că Soarele 
se învârte în jurul Pământu-
lui. Jumătate dintre noi cred 
asta, în 2010! Sunt şi alte 
rezultate bulversante… 60% 
dintre noi cred că horosco-
pul şi numerologia sunt cele 
care ne conduc destinul. Asta 
n-am prea înţeles-o, pentru 
că alte sondaje dau biserica 
ca cea mai de încredere insti-
tuţie, ori horoscopul cu biseri-
ca se cam bat cap în cap… Ce 
o fi în capul multora?
42% dintre ai noştri n-au ha-
bar că Pământul se învârte în 
jurul Soarelui… Încă mai trag 
speranţa că succesul showu-
lui cu blonde se datorează în-
trebărilor de cultură genera-
lă, a quizz-ului şi nicidecum a 
fufelor şi a fustelor scurte. La 
prima ediţie din toamnă mi-
am propus ca asta să fie una 
din întrebări… Pământul se 
învârte în jurul Soarelui sau 
Soarele în jurul Pământului? 
Ca o curiozitate, întrebaţi-vă 
colegii de serviciu, prietenii… 
Ce răspuns vă dau? Refuz să 
cred că suntem dobitoci în 
proporţie de 42%.
Eu am întrebat şi am avut 
nişte mirări… Zilele trecute 
am avut nişte discuţii cu 
câteva personaje care apar 
aproape zilnic prin tabloide 
(discuţii legate de slujba mea, 
pur profesionale) şi am avut 
curiozitatea… Pământul sau 
Soarele? M-am blocat!!! Am 
vorbit cu patru exponenţi 
ai show-bizului şi doi habar 
n-au avut! Adică la mine a 
ieşit mai rău. Din mini-son-
dajul meu 50% din showbi-
zul românesc e alcătuit din 
inculţi. Şi îi văd zilnic prin 
ziare… Asta e lumea prin care 
ma învârt eu la serviciu. Cum 
e la voi?
42% dintre ai noştri n-au au-
zit de italianul care prin 1610 
a avut curajul să combată 
părerea geocentrica a vremu-
rilor, cum că Pământul e în 
centrul Universului. Biserica 
l-a forţat să-şi retragă decla-
raţiile, italianul a făcut-o, 
dar totuşi, a scrâşnit printre 
dinţi…”E pur si muove…” 
Sincer îmi e mai apropiat 
Giordano Bruno care a avut 
puterea să-şi apere teoriile 
până la moarte, a refuzat 
să-şi abjure convingerile după 
6 ani de tortură în beciurile 
inchiziţiei. Bruno a fost ars pe 
rug… Galileo s-a şmecherit: 
”ok… fie cum ziceţi voi…” , şi 
a şoptit printre dinţi la final… 
”fraierilor, totusi se învârte, o 
să vedeţi voi.” Şi a scăpat.
Au trecut sute de ani de 
atunci. La noi încă se învârt 
invers toate… e pur si muove…

Dan Negru

42% e pur  
si muove

Duminică
8 august

Cer senin,  
vreme frumoasă  
şi caldă,  
vânt slab.
minima: 14° C
maxima: 28° C

Miercuri
11 august

Cer mai mult  
senin, vântul va 
sufla slab, izolat 
precipitaţii.
minima: 16° C
maxima: 29° C

marţi
10 august

Cer senin pe par-
cursul zilei, indice 
de confort termic 
crescut.
minima: 17° C
maxima: 31° C

Luni
9 august

Vreme frumoasă,  
cer senin,  
temperaturi  
în creştere.
minima: 15° C
maxima: 31° C

Sâmbătă
7 august

Vreme  
frumoasă,  
însorit pe tot  
parcursul zilei.
minima: 14° C
maxima: 27° C

Vineri
6 august

Nori risipiţi,  
posibil furtună cu 
descărcări electrice 
seara.
minima: 15° C
maxima: 29° C

Joi
5 august

Predominant  
senin pe timpul zilei, 
noros pe timpul 
nopţii.
minima: 18° C
maxima: 30° C

meteo

dăm de ştire dăm de ştire dăm de ştire dăm de ştire dăm de ştire

reţeta săptămânii

ingredienTe:
- 6 fileuri de piept de raţă,
- 8 portocale, 

- 250 ml vin alb sec,
- 100 g ulei de măsline,
- ½ linguriţă de piper boabe, 
- o lingură de zahăr, 
- o legătură de coriandru,
- 125 ml supă de carne (pui),
- 3 cuişoare,
- sare şi piper după gust

mod de preparare:
Portocalele se spală cu apă fiar-
tă, apoi se şterg cu un prosop de 

bucătărie. Coaja unei portoca-
lele se rade. Se stoace sucul din 
2 portocale, se amestecă cu 
zahărul, vinul, cuişoarele şi boa-
bele de piper şi se dau în clocot. 
Coriandrul se spală, se toacă şi 
se adaugă peste sosul obţinut. 
Carnea se spală se sărează şi 
se piperează, se crestează din 
loc în loc. Se pune la marinat 
pentru 8-9 ore (peste noapte) în 
sucul de portocale cu vin. După 
ce s-au scos din sosul marinat 
(acesta se păstrează) fileurile se 

şterg şi se rumenesc la foc mic 
pentru 10 minute pe partea cu 
piele. Se întoarc şi pe cealaltă 
parte şi se mai continuă prăjirea 
pentru încă 10-15 minute. Când 
s-au pătruns, fileurile se scot 
din tigaie şi se împachetează 
individual în folie de aluminiu. 
Se lasă să “se odihnească” 10 
minute. Între timp, se mai storc 
două portocale şi sucul se 
amestecă cu marinata, supa şi 
zeama de la friptură. Amestecul 
se pune la fiert pentru câteva 

minute (până scade, căpătând 
consistenţa unui sos lejer). Se 
taie celelalte patru portocale în 
felii subţiri şi se ţin să dea câteva 
clocote în sos. Fileurile de carne 
se taie feii şi se pun pe un platou 
împreună cu feliile de porto-
cale aranjate cît mai decorativ 
posibil. Se adaugă sosul şi se dă 
la masă.

Piept de raţă  
cu portocale

Reţeta săptămânii vă este oferită de

Pariori  
şi nu prea

Fenomenul fotbalistic 
este puternic nu doar în 
rândul cetăţenilor simpli, ci 
şi printre oficialităţi. În loja 
de la stadionul „Dan Păl-
tinişanu” este mereu câte 
un reprezentant al vreunei 
instituţii locale sau oameni 
politici. Adrian Orza este 
un suporter consecvent al 
FC Timişoara, de aceea este 
deseori întrebat ce pronos-
ticuri dă la meciuri. Orza 
a preferat să spună că nu 
face pariuri şi nu a făcut 
niciodată pariuri sportive. 
La polul opus se află fostul 
subprefect Laviniu Bedrosi-
an. Actualul inspector gu-
vernamental juca mereu şi 
la loto şi îşi încerca norocul 
şi la pariurile sportive. Cea 
mai mare sumă pe care a 
reuşit să o câştige a fost 500 
de lei.

Cerută de nevastă în intersecţie

Purtătoarea de cuvânt 
de la Inspectoratul Jude-
ţean de Poliţie Timiş, Ma-
rinela Apostolache, a avut 
o surpriză de proporţii în-
tr-o seară în care ea şi cole-
gii săi de la Rutieră au or-
ganizat o razie pe şoselele 
din oraş. Un tânăr, afumat 
bine de la alcoolul consu-
mat în noaptea respectivă 
i-a propus tinerei purtă-
toare de cuvânt să-l ia de 

bărbat, pentru că el nu 
mai văzuse aşa o femeie 
frumoasă. Totul s-a întâm-
plat pentru că oamenii le-
gii îl opriseră pe prietenul 
lui să sufle în fiolă. Amore-
zatul, neavând cu ce să-şi 
petreacă timpul cât prie-
tenul său dădea socoteală 
pentru berile băute, s-a tot 
„dat pe lângă” purtătoarea 
de cuvânt şi i-a tot făcut 
avansuri. Iniţial, Marinela 
Aspostolache nu l-a bă-
gat în seamă, mai ales că 

în meseria asta îţi ies în 
cale tot felul de persoane. 
Când treaba a devenit seri-
oasă, iar bărbatul i-a cerut 
mâna tinerei, Mari s-a cam 
speriat şi a cerut ajutorul 
colegilor, care l-au ame-
ninţat pe tânăr că-l acuză 
de ultraj. Finalul poveştii a 
fost unul... fără happy end 
pentru Don Juan. Tânărul 
a fost urcat în maşină de 
prietenii săi, iar Marinela 
şi-a continuat munca de 
teren...

Bodyguard de imagine Soţia lui Mansour 

Ştire super-adevărată,  
confirmat din „n” surse

Ştire posibil adevărată, 
povestită la prima mână, 
confirmată dintr-o sursă

Nu am văzut cu ochii 
mei, povestită la mâna 
a doua sau a treia...

Fost manechin de succes pe sce-
nele prezentărilor de modă din ţară, 
mulatra Adeline Zielle a abandonat ac-
tivitatea estetico-competiţională şi, în 
ultimii ani, s-a dedicat exclusiv familiei 
şi viitoarei profesii. Mariajul cu atacan-
tul Gueye Mansour, în ciuda deselor 
sincope, pare să se îndrepte către calea 
moştenitorilor, iar profesia pentru care 
se pregăteşte cu sârg este cea de avocat. 
În acest scop, simpatica mulatră a deve-
nit o prezenţă exotică la cabinetul avo-
catului Marian Ardelean, unde-şi face 
ucenicia, învăţând din mers tehnica 
redactării unei acţiuni penale, civile şi 
chiar de desfacere a căsătoriei. În condi-
ţiile în care, nu cu mult timp în urmă, 
maestrul Ardelean a devenit tătic, nu 
ar fi exclus ca şi Adeline să-i recomande 
partenerului ei de viaţă să renunţe la 
sintagma „no gagic!“, pe care a breve-
tat-o înainte de însurătoare, şi să acorde 
o atenţie sporită patului conjugal. Nu 
de alta, dar la nuntă, când şi-au jurat 
iubire veşnică, au anunţat că-şi doresc 
nu mai puţin de 31 de copii! 

Avansată în funcţia 
de PR Officer la Smi-
thfield Ferme Timişoa-
ra în urmă cu un an, 
Andrada Calancea şi-a 
scos la înaintare farme-
cul personal şi a reuşit 
să gestioneze relaţia cu 
presa în asemenea hal, 
încât numărul articole-
lor negative la adresa 
colosului american s-au 
redus considerabil. În 
schimb, s-au promovat 
campaniile de plantare 
a copacilor şi acţiunile 
de adunare a gunoaie-
lor din zona abatorului, 
fără a se scoate o vorbă 
despre modul de neu-
tralizare a dejecţiilor, 
gradul de poluare a me-
diului sau - chestiune şi 
mai delicată - numărul 

exact de ferme şi porci 
din Timiş. Cârcotaşii au 
emis părerea că, de fapt, 
una dintre obligaţiile de 
serviciu ale PR-iştilor de 
la Smithfield ar fi toc-
mai crearea şi întreţi-
nerea perdelei dense de 
acţiuni de binefacere, 
care să mai ascundă din 
punctele vulnerabile ale 
companiei. Iar în condi-

ţiile în care noul PR Offi-
cer este pila unuia din-
tre cei mai importanţi 
agricultori din zona de 
vest a ţării, atunci de-
vine clar că oamenii de 
afaceri bănăţeni contri-
buie cu mână de lucru 
specializată la cosme-
tizarea imaginii unui 
brand care le bagă în 
cont milioane de euro...

Adrian Orza

Marinela Apostolache

Andrada Calancea


