
Muzeul 
Satului va fi 
şi în acest an 
gazda Festi-
valului Plai ce 
va avea loc 
în perioada 
10-12 septem-
brie. Asociaţia 
Culturală Su-
net Ambianţă 
Timişoara, 
organizatorul 
festivalului, propune şi pentru anul acesta 
nume mari care îi vor încânta pe fani. Cel 
mai renumit artist care va veni la Timişoara 
va fi Mísia (foto), considerată una dintre 
cele mai bune voci ale fado-ului din istorie. 
Ara Dinkjian, Trilok Gurtu, Christoph Pepe 
Auer sunt alţi artişti care vor urca pe scena 
de la Muzeul Satului. Accesul la festival se 
va face pe bază de bilete, iar costul unui 
tichet este de de 40 lei pentru ziua de 
vineri, 10 septembrie, 45 lei pentru ziua de 
sâmbătă, 11 septembrie, iar un abonament 
pentru toate zilele va fi de 75 de lei.
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Trompele uterine pot   ”reconectate” cu ajutorul microchirugiei

Trompele uterine sunt o parte deosebit de importan-tă a organelor genitale inter-ne feminine. Au funcţia de a transporta ovulul dinspre ovar către uter în vederea fecundării. Aceste trompe se pot bloca (înfunda) din mai multe cauze, unele pot i pa-tologice (infecţii, inlamaţii), altele induse, respectiv chi-rurgicală la cererea pacien-tei (legarea trompelor). Lucian Jiga medic speci-alist în Chirurgie Plastică şi Microchirurgie Reconstruc-tivă consideră că o astfel de intervenţie este acum mult mai uşoară, datorită progre-selor făcute de medicină: ”Cu ajutorul microchirurgiei care a revoluţionat şi medi-cina reconstructive, bloca-jele trompelor uterine pot i îndepărtate şi reconectate cu succes. Costurile unei astfel de intervenţii ajung la aproximativ 2 mii de euro.”. Utilizarea microscopului operator, în realizarea aces-tui tip de intervenţie chirur-gicală, permite reataşarea precisă a segmentelor de trompă uterină şi astfel cresc cu peste 50% şansele de a putea procrea ulterior un copil, în condiţii iziologi-

ce. Cele mai multe paciente sunt cele care şi-au legat trompele la cerere şi acum s-au hotărât că mai doresc un copil, din diferite motive. Practic nu se întâmplă alt-ceva, de cât să se repună în funcţiune o cale iziologică. Foarte important de reţiu-nut este că această interven-ţie nu ţine locul fertilizării in 

vitro şi nu este recomandată femeilor care nu au putut duce la capăt o sarcină pe cale naturală. Este o opera-ţie care necesită o anestezie generală plus una două zile de internare. Trebuie spus că există şi riscul ca trompa să ie în continuare neper-meabilă într-un procent de 1015%.

Această 
intervenţie nu ţine locul fertilizării in vitro şi nu este recomandată femeilor care nu au putut duce la capăt o sarcină.

Una din cele mai deo-sebite perioade din viaţa unei femei este sarcina. De reţinut, pentru toate viitoarele mămici, este faptul că aceasta este o stare fiziologică normală, nu este o boală. Medicul Voicu Simedrea de la Spi-talul privat Athena, consi-deră că informarea asupra perioadelor de sarcină şi a diferitelor aspecte ce ţin de dezvoltarea intra-uterină şi de modificările corpului dau o stare de siguranţă şi de relaxare pentru gravidă: „Reco-mand tuturor femeilor să participe la cursuri în care să înveţe despre naştere, despre respiratie etc, să privească sarcina ca pe o stare de sănătate, ca unul din cele mai frumoase momente din viaţă şi să conceapă copii cât mai de-vreme.” 

Comunicare şi igienăO bună comunicare cu medicul ginecolog ajută foarte mult psihicul fe-meii. Totul este normal, femeia trebuie să se con-sidere la fel de atrăgătoa-re şi să nu îşi modifice percepţia despre schema corpului, indiferent de transformările pe care le suferă. Prin posibilele si-

tuaţii neplăcute cu care se poate confrunta o femeie în perioada sarcinii se află Sialorea (secreţie care nu se poate înghiţii) şi tran-spiraţia. De aceea, igiena în timpul sarcinii este un factor foarte important, care influenţează copilul ce urmează să se nască. Ca o regulă de igienă la în-ceput de sarcină este pre-levarea unei culturi din col şi un examen pentru a prevenii eventualele in-fecţii care pot compormi-te sarcina. Acest bilanţ de analize este recomandat în general înainte ca fe-meia să rămână însărcina-tă. Pentru americani acea-să vizită preconcepţională este cea mai importantă din tot procesul sarcinii; însă din lucrurile care de-pind de fiecare femeie în parte, este important de ştiut că se recomandă du-şurile cu apă călduţă şi că spălăturile vaginale sunt strict interzise. 

Alimentaţie
Alimentaţia este un alt factor care dă mari bătăi de cap. O gravidă are ne-voie de 2500 de calorii pe zi, adică o suplimentare a raţiei normale cu 10-20 %.  Este complet eronată afirmaţia celor care sus-

ţin că în această perioadă “trebuie mâncat pentru două persoane”! Potrivit specialiştilor, în perioada sarcinii, trebuie adăugate numai aproximativ 10-12 kilograme în plus. Dulce-le concentrat şi făinoasele nu sunt cele mai indicate, 

iar medicii atarag atenţia asupra faptuli că trebuie mare atenţie la alimen-tele cu potenţial alergen, cum ar fi fructele de mare şi a celor care conţin mer-cur, în general peştele, de exemplu rechinul. Nu se recomandă alimente necontrolate de la produ-cători, cum ar fi mierea sau ouăle. Este important de ştiut că dacă greutatea femei creşte cu peste 20 de kg în timpul sarcinii, aceasta se expune la un risc mai mare de hiper-tensiune. 

Îmbrăcăminte
Renunţaţi la tocuri pentru că centrul de greutate se modifică şi poate afecta coloana ver-tebrală. Toate hainele trebuie să fie cât mai co-mode şi să nu strângă ab-domenul. Este recoman-dabilă şenjeria intimă din bumbac, iar chilotul tanga trebuie evitat; în plus, sutienul trebuie să fie fără cupe metalice; sunt preferabile bustiere sportive sau chiar cele speciale pentru gravide. Dacă sunteţi predispusă la varice sau observaţi apariţia acestora, există ciorapi medicinali speci-ali pentru aşa ceva.

SĂNĂTATE
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Sanatate & Frumusete

Modificările pe care le sueră viitoarea mămică sunt progresive şi normale

- Coloraţia de sarcină este în general prima modii-care care apare din cauza hormonilor. Poate i de grade diferite şi variază de la femeie la femeie.- Masca gravidică- Coloraţie a liniei media-ne a abdomenului- Tegumentele devin mai închise la culoare în zonele epigenitale, de 

aceea nu se recomandă nici expunerea la soare pentru că pielea poate rămâne pătată.- Coloraţie a mucoaselor- Corpul începe să men-ţină apă, lucru care se poate vedea în ţesutul celulos cutanat- Apar modiicări la nivelul aparatului cardiovascular, se încarcă un nivel supli-

mentar de lichid, lucrul mecanic al inimii creşte şi scade condiţia izică.- Aparatul digestiv devine lenes, automat apar arsuri şi tulburări digestive.
- Creşte sânul în volum, lucru care poate duce la apariţia vergeturilor. Este recomandat să se folosească constant o 

cremă sau un ulei pentru combaterea acestora.- Areola mamelonului se măreşte şi îşi modiică coloraţia într-o culoare închisă.
- Pot apărea tubercule în jurul areolei

- Vaginul îşi schimbă cu-loarea, textura şi forma, des pot apărea cadidoze- Creşte libidoul

( (

,O gravidă informată… o gravidă liniştită

„Recomand tuturor femeilor să partici-pe la cursuri în care să înveţe despre naştere, despre respiratie etc, să privească sarcina ca pe o stare de să-nătate, ca unul din cele mai frumoase momente din viaţă şi să conceapă copii cât mai devreme.”
Simedrea Voicumedic primar Spitalul Athena
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Festivalul Plai,  
10-12 septembrie 2010

Sentinţele obţinute la bară de  
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Barac au ajuns în atenţia Consili-
ului Superior al Magistraturii
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Oana adameSCu
oana.adamescu@opiniatimisoarei.ro

Peste două milioane de 
euro în cinci ani pentru întoc-
mirea studiilor de fezabilitate 
poate nu este o sumă colosală 
pentru un oraş ca Timişoara. 
Însă 343 de documentaţii, din 

care peste o cincime nu s-au 
materializat pot ridica cel 
puţin un semn de întrebare. 
Răspunsurile, cel puţin cele 
obţinute de la reprezentanţii 
direcţiilor din primărie, aduc 
niscaiva lumină în această 
„găurică” neagră a bugetului. 
Bineînţeles că e imperios ne-

cesar, legal şi financiar, să ve-
rifici viabilitatea unei inves-
tiţii, însă motivele şi şansele 
de finalizare diferă în fiecare 
birou din primărie: unii fac 
S.F.-uri pentru lucrările prio-
ritare, le susţin la comisii şi 
sunt siguri de un buget, alţii 
fac studii en-gros când dispun 

de fonduri, doar-doar s-o ivi 
vreun bugeţel pe undeva, pri-
oritar fiind cel local şi doar în 
lipsa lui orientându-se şi spre 
fondurile europene, iar alţii... 
arată cu degetul spre firmele 
care au mare „drag” în a le 
contesta licitaţiile.

O gravidă informată…  
o gravidă liniştită. 7 
Operaţiile estetice. Un corp perfect, 
soluţia complexelor. 8-9
Unul din doi fumători doreşte să renunţe 
la fumat şi nu reuşeşte. 10

Timp liber - pagina 14
Concert marika & Şuie Paparude
Sâmbătă, Anpora Music Arena

Se diStriBuie gratuit într-un tiraj de 7.500 de exemPlare

În Primăria Timişoara,  
fiecare direcţie cu S.F.-urile ei

Studiul pentru reabilitarea spaţiilor centrale, care a costat 500.000 de euro în 2005, a fost respins de la finanţare de Ministerul Integrării Europene

SPorT
Petrovic,  
pe urmele  
lui Sabău
deşi şi-a schimbat banca  
tehnică, situaţia lui poli  
nu se deosebeşte prea  
mult de cea de anul trecut.
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Odată cu scăderea temperaturii 
– şi prima ploaie autentică de 
toamnă – gândul se îndreaptă 
către… şcoală. Gata. Vacanţele se 
termină. Vacanţele de toate felu-
rile. Ale judecătorilor, parlamen-
tarilor, ale profesorilor, ale elevilor 
şi studenţilor. Cum elevii sunt cei 
mai mulţi, hai să ne gândim la ei. 
Ce li se întâmplă în această toam-
nă? Mii, dacă nu zeci de mii vor 
schimba traseul pe care se depla-
sează către şcoală.  Asta pentru 
că îşi face efectul legea comasării. 
Nu sunt în şcoală 300 de elevi? 
Nu mai rămâne şcoală. Sutele 
de mii de euro cheltuite pentru 
reabilitarea masivă a spaţiilor 
de învăţământ se irosesc fără ca 
cineva să fie vinovat. Alt guvern, 
altă politică, altă viziune. Finan-
ţările de la Banca Internaţională  
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
şi de la Banca de Dezvoltare a 
Consiliului Europei se vor irosi 
astfel, căci o clădire care are ca 
destinaţie învăţământul nu prea 
poate fi utilizată eficient la alt-
ceva, mai ales la sate – cele mai 
lovite de noua măsură. Pentru 
judeţul nostru lovitura este dublă: 
nu doar se desfiinţează şcoli, ci 
se atinge serios învăţământul în 
limbile minorităţilor naţionale, cu 
care ne mândream atât. Nu ştiu 
ce mângâiere este pentru comu-
nităţile etnice din Banat să vadă 
plăcuţe bilingve la intrarea în sat, 
când învăţarea în limba maternă 
devine o cursă cu obstacole. Ce 
soluţii financiare, logistice, uma-
ne se vor găsi pentru ca micuţii să 
îşi poată păstra nu „limba de bu-
cătărie”, ci identitatea lingvistică 
şi culturală cu care ne mândream 
ca bănăţeni. De ce n-a prevăzut 
nimeni că este ineficient, de pildă, 
să ţii în viaţă mai mult de 40 de 
şcoli timişene, ca în 2010 să fie 
lichidate, în condiţiile în care sunt 
localităţi sub 300 de locuitori care 
n-au fost dislocate sau desfiin-
ţate. „Marea economie” este 
destul de mică: microbuze şcolare 
tot vor fi necesare, traseele de 
aducere a copiilor la şcoală se vor 
lungi, şcolile primitoare nu au, 
neapărat, posibilităţi de absorbţie 
optime pentru noua populaţie 
şcolară, internate pentru cei care 
n-ar dori să facă naveta nu sunt. 
Cât de curând vom vedea cum 
măsura luată pentru acest an 
şcolar îşi arată faţa hâdă a nea-
junsurilor. De ce mă interesează 
şcoala acum, în prag de remanie-
re guvernamentală? Pentru că un 
parcurs şcolar durează mai mult 
decât un mandat politico-admi-
nistrativ. Viaţa generaţiei de înce-
put a mileniului III românesc este 
pusă în zodia incertitudinii, atâta 
timp cât, la capitolul prognoză 
socio-economică suntem, ca 
ţară, la nivel de prognoza vremii: 
estimăm timpul probabil şi… aş-
teptăm să vedem dacă estimarea 
devine şi certitudine.

Prognoza 
vremii

Mariana Cernicova
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Direcţia de Mediu, Ser-
viciul Spaţii Verzi a întoc-
mit în perioada 2005-2010 
un număr de 37 de studii de 
fezabilitate în valoare totală 
de 631.426 de euro. Iată fir-
mele care au câştigat licita-
ţiile de întocmire a acestor 
studii:

SC Green Project SRL Iaşi 
a întocmit 18 studii de feza-
bilitate însoţite de proiect 
tehnic pentru amenajarea de 
spaţii verzi, atât pacuri, cât şi 
spaţii neîmprejmuite aflate 
pe domeniul public, parcări 
ecologice, locuri de joacă şi 
canisite. Valoarea totală a 
acestor proiecte încasată de 
societatea ieşeană este de 
1.355.180 lei, reprezentând 
322 mii euro, mai multe 
decât jumătatea cuantumu-
lui total cheltuit de această 
direcţie pe S.F.-uri. Valoarea 

celui mai mic contract a 
fost de 36.545 lei fără TVA, 
având ca obiect actualizare 
Grădina Botanică, în timp 
ce proiectele cele mai costi-
sitoare, 100.000 lei fără TVA 
bucata au fost tot actualizări 
ale unor studii mai vechi, re-
spectiv pentru Parcul Roze-
lor, Parcul Justiţiei şi Parcul 
Alpinet.

SC Drum Proiect SRL Ti-
mişoara a încasat pentru cele 
11 studii întocmite  639.993 
lei, adică 152 mii euro, cel 
mai „ieftin” fiind cel pentru 
Scuarul Arhanghelii Mihail 
şi Gavril care a costat 49.200 
lei, iar cel mai „scump” fiind 
studiul pentru Parcul Uzinei 
pentru care societatea timi-
şoreană a fost retribuită cu 
77.350 lei.

Aceste două societăţi au 
semnat 29 din cele 37 studii, 
fiind „abonate” la contrac-
tele cu primăria, iar o altă 
societate Parc Sylva SRL, reu-

şind performanţa întocmirii 
a două S.F.uri: Grădina Bota-
nică şi Parcul Rozelor pentru 
suma de 240.915 lei. Compa-
rativ, societatea germană Fa-
gus GmbH a întocmit studiul 
de fezabilitate pentru reame-
najarea şi modernizarea Par-
cului Copiilor „Ion Creangă” 
pentru suma de 74.386 lei. 
Celelalte firme care au reali-

zat câte un studiu de fezabi-
litate sunt: Aghi Proiect SRL 
Timişoara (Parcul Poporului 
– 46.648 lei), Atelierul Foaie 
Verde SRL Argeş (Parcul Vasi-
le Pârvan – 65.340 lei), Denk-
statt Austria (Staţie de com-
postare a deşeurilor vegetale 
– 39.980 lei), Drufec Cons CF 
SRL Timişoara (amenajarea 
unui loc de joacă şi canisită 

pe Str. Iorgovanului nr. 1 – 
27.668 lei), Pro Arh SRL Timi-
şoara (clădire educaţională 
multifuncţională la Grădina 
Zoologică ) şi Subcontrol SRL 
Timişoara care a întocmit 
cel mai scump S.F. al direc-
ţiei: reconstrucţia ecologică 
a bălţii de pe str. Lămâiţei 
pentru suma de 127.000 lei 
fără TVA.

Din cele 37 de studii, 9 
s-au amenajat sau sunt în 
curs de amenajare: Parcul 
Uzinei, Parcul Zona Buco-
vina, Scuarurile Arcidava, 
Păun Pincio, Arhanghelii 
Mihail şi Gavril şi Adolescen-
ţilor (lucrare sponsorizată) 
Parcul Bihor, Parcul Carmen 
Sylva şi Parcul Poporului.

Direcţia Drumuri şi 
Transporturi a comandat 
48 de studii de fezabilitate 
având o valoare totală de pes-
te 2 milioane de lei cu TVA, 
adică 490.506 euro, plătite de 
Primăria Timişoara. Cele mai 
bănoase studii au fost cele care 
au avut ca obiectiv  reabilitări 
linii de tramvai şi modernizări 
trame stradale, 9 la număr, 
întocmite în asociere de socie-
tăţile Iprotim SA şi Longhersin 
SRL care au însumat 602.122 
lei, adică peste 143 mii euro. 
O altă societate, Apecc SRL, a 
realizat 10 studii de fezabilita-

Studiile de fezabilitate ale p rimăriei:  
dedicaţii, incompetenţe sau  haos urbanistic? (II)

te privind amenajări şi mo-
dernizări de străzi în valoare 
de 266.861 lei, adică 63 mii 
euro, având contracte cu-
prinse între 8.103 lei (amena-
jare str. Liege) şi 102.165 lei 
(modernizare bd. Dâmbovi-
ţa). Şi SC Cosmun Vest SRL a 
câştigat 8 contracte, mai mo-
deste, de 45.934 lei, valorile 
contractelor fiind cuprinse 
între 3.400 lei şi 7.600 lei. Sit 
Infrastructure SRL a încasat 
pentru 5 studii 223.161 lei, 
adică 53 mii euro, Drum Pro-
iect SRL a întocmit 4 S.F.uri 
pentru 67.169 lei, iar Search 
Corporation SRL şi Aldor SRL 

au contractat fiecare câte 
3 contracte în valoare de 
36.214 lei, respectiv 194.849 
lei. Câte un studiu de fezabi-
litate a fost realizat de socie-
tăţile: Aghi Proiect (7.000 lei), 
Routeconsult SRL (21.000 
lei), Triskele SRL (10.900 
lei), Iprotim SA (108.000 lei) 
şi Halcrow România SRL 
(90.000 lei). Cât despre cel 
mai scump studiu... acesta a 
fost realizat de Path’s Route 
SRL Timişoara pentru suma 
de 341.784 lei (81 mii euro) şi 
a vizat modernizarea B-dului 
Sudului.

Din cele 48 de studii efec-
tuate la cererea acestei direc-
ţii, 21 încă aşteaptă materia-
lizarea. 

Direcţia Edilitară a plă-
tit studii de fezabilitate doar 
pentru reabilitarea termică 
a clădirilor şi Serviciul de 
alimentare cu apă şi cana-
lizare, iluminatul public şi 
energia termică în sistem 
de centralizat beneficiind 
de contracte de concesiune 
care prevăd întocmirea aces-
tor studii cu titlu gratuit. În 
5 ani, Serviciul de alimenta-
re cu apă şi canalizare a îm-
părţit banii pentru S.F.uri la 
5 societăţi: Delta Project SRL 
a „acaparat” un număr re-
cord de 48 de studii de feza-
bilitate pentru care a încasat 
402.101 lei, aproape 100 de 
mii de euro, Pro-na-ver SRL a 
realizat şi ea 22 de documen-
taţii pentru suma de 179.690 
lei Pro Samac Construct a re-
alizat 12 S.F.uri în valoare de 
51.432 lei. Aqua Consult SRL 
şi Nimra SRL au prins şi ele 
câte un contract de 2.880 lei, 
respectiv 1.450 lei.

Studiile de fezabilitate 
pentru lucrările de reabilita-
rea termică au fost realizate 
de Iprotim SA: 16 contracte 
pentru suma de 826.324 lei, 
reprezentând 196 mii euro 
şi de către societatea Dose-
timpex SRL: 8 contracte în 
valoare de 386.607 lei, adică 
92 mii euro.

AdriAn Bere – şef Serviciu ProtecţiA Mediului – PriMăriA tiMişoArA:

„Unele dintre aceste studii 
de fezabilitate au fost făcu-
te pentru a depune cereri 
de finanţare pentru fonduri-
le structurale. Altele dintre 
ele s-au trasnformat în PT-
uri (proiecte tehnice n.r.). 
Nu ai cum să faci în acelaşi 
an şi studiul de fezabilita-
te, şi proiectul tehnic şi să 
primeşti şi finanţare. Codul 
fiscal spune clar: faci studiul 
de fezabilitate, proiectul 

tehnic şi abia apoi, în anul 
următor ai voie să îl faci. Noi 
când am avut fonduri am 
făcut mai multe studii, ast-
fel încât să ne putem lupta 
să le asigurăm şi finanţare 
pentru ele. Ori din bugetul 
local, lucru care e mai greu, 
ori din fonduri europene. 
Cuma anul acesta ni s-a 
diminuat alocarea buge-
tară pe toată direcţia de 
mediu, ne vom orienta spre 

fondurile europene. Dacă 
nu avea făcute SF-urile, nu 
puteam depune cereri de 
finanţare.”

lăcrăMioArA condeA, 
direcţiA coMunicAre 
(răspunde în locul lui 
Chiş Culiţă, direcotrul 
Direcţiei  de Drumuri, 
care refuză să stea de 
vorba cu ziarişti):

„Conform procedurii 
administrative, studiile de 
fezabilitate trebuie reali-
zate, aprobate de consiliul 
local şi execuţia se include 
în bugetul local pentru 
aprobarea finanţării, apoi 
se fac licitaţiile. Astfel, 
studiile de fezabilitate rea-
lizate şi aprobate de către 
Consiliul Local pentru care 
încă nu au început lucrările 
se referă la obiective care 
vor fi abordate ca investiţii 
în perioada următoare sau 
anul viitor. De pildă, lucră-
rile la Calea Torontalului 
vor începe în această lună, 
iar alte lucrări de drumuri 
pentru care există studii de 
fezabilitate vor fi realizate 
anul viitor. Cele 9 studii de 
fezabilitate pentru extin-
derea de linii de tramvai 
în cartierele periferice vor 
intra anul viitor pe finanţa-
re, dacă se vor contretiza 
demersurile pentru obţine-
rea unor finanţări europe-
ne. Sunt lucrări aşteptate 
şi cerute de cetăţeni, care 
vor fi realizate în perioada 
următoare.” 

AureliA Junie, şef Serviciu  
dezvoltAre şi integrAre euroPeAnă

Direcţia pe care o conduc 
gestionează în acest mo-
ment 16 proiecte depuse 
spre finanţare sau aflate la 
stadiul de implementare, 
cu o valoare totală de pes-
te 38 de milioane de euro. 
Pe lângă acestea, există 
31 de proiecte pregătite 
pentru a fi depuse spre 
finanţare, cu o valoare 
totală de peste 160 de 
milioane de euro. Apoi, 
noi trebuie să urmărim şi 
modul de implementare 
în timp a tuturor celor 64 
proiecte prioritare din cele 
193 proiecte pe PIDU, (Pla-

nicuşor Miuţ, director direcţiA PAtriMoniu

„Înainte de a fi necesare, 
studiile de fezabilitate 
sunt obligatorii prin lege. 
Nimeni nu-ţi finanţează o 
lucrare de investiţii dacă 
nu există un studiu de 
fezabilitate prin care să 
se stabilească elementele 
de preţ. Peste studiu vine 
proiectul şi apoi devizul 

estimativ al lucrării. Nu este 
obligatoriu ca un studiu de 
fezabilitate să stea la baza 
unei investiţii imediate. 
Sunt studii care pot aştepta 
şi cinci ani, doar că trebuie 
reactualizate din doi în 
doi ani. Altfel rişti să vii cu 
milioane de lei în plus peste 
evaluarea iniţială. 

MAriuS oneţiu – 
director direcţiA 
edilitAră – PriMăriA 
tiMişoArA:

„La noi, avantajul a 
fost că e vorba despre 
investiţii mici. În plus, 
de fiecare dată, consiliul 
local ne-a aprobat toate 
studiile. Asta şi pentru că 
am mers, de fiecare dată, 
în comisiile consiliului 
local şi le-am susţinut. 
Când auzeau că este 
vorba despre investiţii în 
extinderea reţelei de apă 
şi canal, le aprobau fără 
probleme, extinderea re-
ţelei de apă şi canal fiind 
o prioritate în Timişoara. 
Dacă luăm, de exemplu, 
cartierul Kuncz, unde 
am avut multe studii 
de fezabilitate pentru 
că am introdus reţeaua 
de apă şi canal, toate 
proiectele s-au materia-
lizat în investiţii, pentru 
că propunerile noastre 
au trecut toate la vot 
în plenul consiliului cu 
unanimitate. Nu am avut 
niciun vot împotrivă. 
Noi am cerut studii de 
fezabilitate doar pentru 
lucrările pe care ştiam că 
le vom face, în special pe 
apă şi canal, care repre-
zintă, cum am mai spus, 
o prioritate.”

topul firmelor care au încasat cei mai mulţi bani 
făcând studii de fezabilitate pentru primărie

nume Firmă număr Studii 
realizate

valOare lei valOare eurO

1. iprotim Sa 26 1.625.670 lei 387 mii euro

2. Green Project SrL 18 1.355.180 lei 322 mii euro

3. Drum Proiect SrL 15 707.162 lei 168 mii euro

4. Dosetimpex SrL 9 422.711 lei 100 mii euro

5. Delta Project SrL 48 402.101 lei 95 mii euro 

Direcţia de Patrimoniu a solicitat 7 S.F.-uri, 2 întoc-
mite de Bau Proiect SRL pentru 212.000 lei, alte 2 de Sellm 
SRL pentru 58.800 lei şi câte unul de Euro Concept Inginerie 
SRL (30.000 lei), Pronirox Construct SRL (43.445 lei) şi KNG 
Comp SRL (19.500). Cel mai costisitor a fost proiectul pentru 
sediu Poliţiei Comunitare, în valoare de 180 mii lei cu TVA.

Direcţia de Dezvol-
tare a întocmit de la 
înfiinţare, din 2007, un 
număr de 20 de studii de 
fezabilitate însumând o 
valoare totală de 1,7 mili-
oane de lei, adică 416.701 
euro. Aceste studii au fost 
necesare pentru proiecte-
le depuse spre finanţare, 
iar cel mai scump a fost 
175.850 lei întocmit de 
KPMG România pentru 

Reabilitarea Ansamblului 
urban interbelic „Corso”, 
aflat actualmente în ju-
rizare. Proiectele se află 
în diferite faze pentru 
obţinerea finanţării, însă 
sunt şi altele, de exemplu 
finalizarea Noului Spital 
Clinic Municipal Timi-
şoara, trecut în domeniul 
public al statului, deci ne-
maifiind de competenţa 
autorităţilor locale.

nul Integrat de Dezvoltare 
Urbană). De ce nu se 
finalizează aceste proiec-
te? Pentru că există firme 
care sistematic nu fac 
altceva decât să conteste 
licitaţii. Contestaţiile nu 
sunt întemeiate, dar sunt 
făcute doar de dragul de a 
fi contestate licitaţiile. Studiul de fezabilitate pentru reconstrucţia ecologică a bălţii de pe strada Lămâiţei este cel mai scump realizat de Direcţia de Mediu: 127.000 euro
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După o perioadă în care 
justiţia bănăţeană s-a aflat 
pe o pantă ascendentă în 
topul încrederii populaţiei, 
în ultimele luni, inspecto-
rii Consiliului Superior al 
Magistraturii au efectuat o 
serie de verificări cu privire 
la activitatea profesională 
a unui judecător de la o in-
stanţă subordonată ierarhic 
Curţii de Apel Timişoara, 
rezultatele acestei monito-
rizări nefiind făcute încă 
publice. Este vorba despre 
judecătoarea Rodica Mă-
gureanu, de la Tribunalul 
Reşiţa, care a fost reclama-
tă de mai mulţi membri ai 
Baroului Caraş-Severin că, 
în anumite dosare aflate 
pe rolul completului de ju-
decată din care face parte, 
l-ar favoriza vizibil pe avo-
catul Nicolae Barac. Cu alte 
cuvinte, petenţii acuzau 
faptul că avocatul în discu-
ţie ar avea câştig de cauză 
în majoritatea proceselor 
în care apare în calitate de 
apărător al unei persoane 
fizice sau juridice. În con-
diţiile în care Nicolae Ba-
rac este fostul soţ al Lidiei 
Barac, fosta preşedintă a 
Curţii de Apel Timişoara, 
actualmente secretar de 
stat în Ministerul Justiţiei, 
reclamaţia avocaţilor a fost 
privită cu maxim interes, 
inspectorii CSM suspicio-
nând faptul că judecătoarea 
Măgureanu l-ar favoriza pe 
Barac pentru a intra în gra-
ţiile şefei justiţiei bănăţene 
de la Timişoara.

avocaţii din reşiţa spun 
că se simt insultaţi  
profesional în procesele 
în care-l au ca adversar 
pe nicolae Barac

În reclamaţia adresată 
Consiliului Superior al Ma-
gistraturii, Curţii de Apel 
Timişoara, Tribunalului Ca-

raş-Severin, Departamentu-
lui Naţional Anticorupţie şi 
Baroului de Avocaţi Caraş-
Severin, cei 12 semnatari 
solicită verificarea activită-
ţii magistratului Rodica Mă-
gureanu şi, în cazul desco-
peririi anumitor nereguli, 
luarea măsurilor disciplina-
re ce se impun. „Ne vedem 
nevoiţi să sesizăm aceste 
aspecte ce se petrec cu oca-
zia administrării actului de 
justiţie la Tribunalul Caraş-
Severin, în vederea luării 
măsurilor legale pentru 
remedierea acestor aspecte 
ce afectează grav actul de 
justiţie”, spun semnatarii 
epistolei, avansând ideea 
că între judecătoarea Mă-
gureanu şi avocatul Barac 
s-ar fi consolidat o relaţie 
de prietenie care-şi pune 
amprenta asupra modului 
în care se soluţioneză dosa-
rele în sala de judecată. De-
sigur, dosarele în care una 
dintre părţi este apărată de 
fostul soţ al secretarului de 

stat Lidia Barac. „Noi avo-
caţii simţim cel mai bine 
efectele acestei relaţii, căci 
zilnic suntem insultaţi de 
cei doi, fapt ce ne face să 
evităm să mai angajăm cli-
enţi în contradictoriu cu cei 
reprezentaţi de avocatul Ba-
rac sau cunoscuţii acestuia, 
în umbra cărora stă acest 
avocat. La acestea se adau-
gă avantajele de care bene-
ficiază fiica avocatului, av. 
Debora Barac, ori de câte 
ori completul de judecată 
este format de doamna Mă-
gureanu. Nici avocatul Ba-
rac nu se sfieşte să pledeze 
la acelaşi complet în cauze 
deosebite. (...). Credem că o 
anchetă asupra acestor fap-
te este absolut necesară. În 
caz contrar suntem nevoiţi 
să ne adresăm presei, căre-
ia îi vom oferi înregistrări 
video care atestă cele afir-
mate”, atrag atenţia semna-
tarii sesizării, cu precizarea 
că, până când li se va cere 
de un organ de control să 

probeze toate acuzaţiile, 
acţionează sub acoperirea 
anonimatului întrucât ori-
ce opoziţie publică din par-
tea lor ar putea fi reprimată 
cu brutalitate de beneficia-
rii acestui cerc de interese. 

Judecătoarea rodica 
măgureanu, recuzată  
în sală de avocata  
Carmen obârşanu

În ce măsură această re-
laţie publică dintre un ju-
decător şi un avocat din Re-
şiţa afectează „grav” actul 
de justiţie de pe malurile 
Bârzavei şi, în general, jus-
tiţia bănăţeană, rămâne să 
constate inspectorii Consi-
liului Superior al Magistra-
turii. În preîntâmpinarea 
acestui control, conducerea 
Tribunalului Reşiţa a efec-
tuat propriile verificări, iar 
rezultatele le-a pus la dis-
poziţia Bucureştiului. „În-
trucât relaţia dintre Rodica 
Măgureanu şi Nicolae Barac 
a devenit de notorietate 

atât la nivelul membrilor 
Baroului Caraş-Severin, cât 
şi printre justiţiabili, am 
solicitat doamnei judecător 
să se abţină în procesele în 
care are angajament avoca-
tul în discuţie. Mi-a promis 
că se va conforma acestei 
recomandări, dar deocam-
dată nu s-a întâmplat acest 
lucru. Am primit sesizarea 
celor 12 avocaţi din Barou 
şi am dispus verificarea 
tuturor sentinţelor în do-
sarele în care Rodica Măgu-
reanu a fost judecător, iar 
Nicolae Barac apărătorul 
uneia dintre părţi. Această 
statistică mi-a fost cerută 
şi de inspectorii din cadrul 
Consiliului Superior al Ma-
gistraturii. De asemenea, 
am contabilizat perioada în 
care, în ultimul an, doamna 
judecător nu s-a aflat la ser-
viciu, absenţele fiind justi-
ficate cu certificate medi-
cale, cereri de concedii fără 
salar sau concediul legal de 
odihnă. Demersul nostru 

a vizat verificarea unui as-
pect din reclamaţia celor 12 
avocaţi, care afirmă că cei 
doi, Măgureanu şi Barac, au 
fost întâlniţi de persoane 
cunoscute în Spania, dar şi 
în Ungaria şi Austria”, ne-a 
precizat preşedinta Tri-
bunalului Reşiţa, Daniela 
Iancu. În condiţiile în care 
există suspiciuni că actul de 
justiţie este administrat su-
biectiv în procesele în care 
judecătoarea Rodica Măgu-
reanu ascultă pledoariile 
avocatului Nicolae Barac, 
au început să apară şi unele 
cereri de recuzare a magis-
tratului reşiţean. „Am cerut 
recuzarea judecătorului, 
întrucât nu voiam să risc 
o soluţie nedreaptă într-un 
caz limpede ca lumina zi-
lei. Când am venit la Timi-
şoara, am trimis cererea de 
recuzare şi în scris”, ne-a 
declarat avocata Carmen 
Obârşanu, care a avut un 
proces la Tribunalul Reşiţa 
şi n-a acceptat ideea de a fi 
o „victimă” a complicită-
ţilor dintre judecătoare şi 
avocat. În condiţiile în care 
ne-a fost imposibil să luăm 
legătura cu judecătoarea 
vizată de controlul CSM şi 
cu avocatul în discuţie, am 
solicitat un punct de vedere 
fostei preşedinte a Curţii de 
Apel Timişoara, Lidia Barac. 
„Nu doresc să discut despre 
aspectele ce vizează activi-
tatea profesională a unui 
magistrat de la Tribunalul 
Caraş-Severin, mai cu sea-
mă că în această reclamaţie 
apare şi numele fostului 
meu soţ. Este de datoria 
altor autorităţi să verifice 
dacă este vorba despre sla-
bă pregătire profesională, 
trafic de influenţă sau alt 
gen de complicităţi. Noi am 
pus la dispoziţia CSM toate 
informaţiile solicitate şi, cu 
siguranţă, dacă se vor con-
stata anumite nereguli, ni-
meni nu va fi protejat şi se 
vor lua măsurile legale ce 
se impun”.

alina SaBOu
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Spui septembrie şi deja 
veştile sunt proaste. Toam-
na se aşază încet peste oraş, 
concediile s-au cam dus, 
lumea se întoarce la mun-
că, asta dacă mai au loc de 
muncă. O dată cu 1 sep-
tembrie, a venit un alt val 
de veşti proaste: continuă 
scumpirile, continuă dis-
ponibilizările sau, în unele 
cazuri, de-abia acum încep. 
Sectorul bugetar este vizat 
de acest aspect, aici intrând 
şi angajaţi ai Primăriei Timi-
şoara, ai Regiei Autonome 
de Transport, dar şi cei de 
la CFR sau din alte sectoare. 
Pe lângă acestea, scăderile 
de salarii se văd tot mai tare 
în condiţiile în care toamna 
aduce după sine alte chel-
tuieli. Din 1 septembrie a 
intrat în vigoare şi decizia 

Consiliului Local de a scum-
pi preţul de facturare a gi-
gacaloriei. Tariful nou este 
de 252,16 lei faţă de 186 de 
lei, cât era până la finele lui 
august. Deja, câteva sute de 
timişoreni au renunţat la 
căldura centralizată şi şi-au 
cumpărat sisteme proprii 
de încălzire. Calculele pen-
tru bugetul de toamnă-iarnă 
al familiei trebuie să cuprin-
dă şi scumpiri la pâine, ulei, 
dar şi la medicamentele des-
tinate bolnavilor cronici. 

alimentele şi  
medicamentele – un lux

Preţul unui litru de ulei 
creşte, din septembrie, cu 
15%, deoarece materia pri-
mă şi utilităţile s-au scum-
pit. Şi preţul pâinii ar putea 
creşte din această toamnă, 
chiar şi cu 30 la sută pen-
tru că inundaţiile şi seceta 
au afectat culturile de grâu. 

Majorarea preţului com-
bustibililor se va regăsi în 
preţuri mai mari şi la alte 
produse sau servicii. Con-
form statisticilor, benzina 
şi motorina s-au scumpit 
de la începutul acestui an, 
în euro, cu 8,6%, respectiv 
cu 15,8%. Creşterea accizei 
la tutun va fi urmată şi de 
o majorare cu 40 de bani la 
preţul ţigaretelor. 

Din prima zi a lui sep-

tembrie, bolnavii cronici 
trebuia să dea mai mulţi 
bani dacă vor dori să urme-
ze tratamentele prescrise 
până acum. În ultimul mo-
ment, Casa Naţională de 
Asigurări a anunţat că aces-
te sistem se va aplica din 1 
octombrie. Peste două mili-
oane de români vor fi  afec-
taţi de introducerea coplă-
ţii pentru medicamentele 
folosite la tratarea bolilor 
cronice. Este vorba despre 
bolnavii de leucemie, ciro-
ze, poliartrită reumatoidă, 
boli psihice etc. Farmaciştii 
spun că unii pacienţi vor 
avea facturi mai mari cu 
sute sau chiar mii de lei, 
dacă vor dori să îşi păstreze 
acelaşi tratament. Pentru 
pensionari, sistemul de co-
plată a majorat şi de nouă 
ori reţetele pentru bolile 
cardiovasculare. „Se va tre-
ce pe medicamente care se 

foloseau acum 30 de ani. 
Bolnavii cu boli cronice nu 
vor putea să dea cinci-şase 
mii de lei pe lună diferenţă 
de preţ”, a explicat vicepre-
şedintele Colegiul Farma-
ciştilor, Clara Popescu.

Locuri de muncă  
nesigure

Dacă sunteţi sănătoşi şi 
aţi scăpat cel puţin de la 
a cumpăra medicamente, 
dar dacă lucraţi la Regia 
Autonomă de Transport 
Timişoara, aţi putea fi 
unul dintre cei circa 400 
de angajaţi care vor fi tri-
mişi acasă definitiv. Partea 
bună este că se vor primi 
plăţi compensatorii. Liste-
le cu disponibilizări sunt 
în lucru de câteva luni, 
dar în septembrie trebuie 
să demareze şi concedieri-
le. Disponibilizările de la 
RATT îi vor afecta pe cei 
care lucrează la sectoarele 
de mentenanţă, operativ şi 
TESA. Economia cu fondul 
de salarii va fi de cel puţin 
2,5 milioane de euro. Sala-
riile compensatorii vor fi 
diferenţiate pe anii petre-
cuţi în regie: cei care au 
zece ani vechime vor primi 
5 salarii brute, cei cu 15 ani 
vechime - 7 salarii, iar an-
gajaţii care au mai mult 15 
ani vechime în cadrul regi-
ei pleacă acasă cu 9 salarii 
compensatorii.

Mai norocoşi ar putea fi 
unii angajaţi din Primărie, 
care pot scăpa de concedi-
ere ca prin urechile acului. 
Municipalitatea a contestat 
organigrama impusă de 
Prefectura Timiş, cu privi-
re la numărul de angajaţi 
care trebuie să rămână şi 
câţi trebuie să plece, aceste 
cifre fiind bazate pe numă-
rul de locuitori ai judeţu-
lui. Peste 200 de persoane 
s-a decis să fie concediate 
din structurile adminis-
traţiei timişorene. Aşadar, 
un început de toamnă cu 
perspective sumbre pentru 
români, în general, şi timi-
şoreni, în special.

PUBLICITATE

Sentinţele obţinute la bară de fostul soţ al 
judecătoarei Lidia Barac au ajuns în atenţia 
Consiliului Superior al Magistraturii

Toamnă grea peste  
vieţile timişorenilor

Peste două mili-
oane de români 
vor fi grav afectaţi 
de introducerea 
coplăţii pentru 
medicamentele 
folosite la tratarea 
bolilor cronice.

Sesizarea celor 12 avocaţi a ajuns în atenţai inspectorilor CSM Lidia Barac, ministru secretar de stat în Ministerul Justiţiei

Persoanele de vârsta a treia sunt cele mai afectate de lipsa banilor

gHeOrgHe ilaŞ
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

Ofiţerii Serviciului de 
Investigare a Fraudelor din 
cadrul Inspectoratului de 
Poliţie al Judeţului Timiş 
au declanşat cercetările 
preliminare în cazul celor 
două agenţii de turism din 
Timişoara care au înşelat, în 
această vară, zeci de persoa-
ne care plătiseră mii de euro 
pentru concedii în Turcia şi, 
în funcţie de rezultate, pe 
numele celor două patroa-
ne vor fi deschise dosare de 
urmărire penală. Este vorba 
despre agenţia „Your Next 
Holiday” din Arad, cu punct 
de lucru în Timişoara, care 
a încasat peste 100.000 de 
euro de la turişti şi nu a mai 

decontat plăţile către tour-
operator, abandonându-şi 
clienţii, la începutul lunii 
iulie, pe Aeroportul Interna-
ţional Timişoara şi mai cu-
noscuta „Colibri”, care, de 
asemenea, după ce a vândut 
pachete turistice încă de la 
începutul anului, în data de 
11 august a anunţat grupul 
de turişti care trebuia să ple-
ce în Antalya că sejururile 
estivale s-au contramandat. 
Deşi atât Maria Petran, pa-
troana agenţiei „Colibri” şi 
preşedinta Asociaţiei Naţio-
nale a Agenţiilor de Turism 
pentru vestul ţării, cât şi 
Jenica Clapa, reprezentanta 
legală a agenţiei „Your Next 
Holiday”, au promis că-şi 
vor despăgubi clienţii cu su-
mele plătite pentru conce-

diile din Turcia, autorităţile 
statului nu s-au lăsat păcăli-
te şi au declanşat controale 
chiar înainte de a curge pri-
mele reclamaţii.

oPC a trimis plângerile 
turiştilor la Poliţie

„Ne-am autosesizat şi fa-
cem verificări pentru a con-
stata modul în care au fost 
încheiate aceste contracte 
păguboase pentru cei 20 de 
turişti. Este destul de ciudat 
faptul că, până la această 
oră, nici unul dintre păgu-
biţi nu a depus la noi nici 
o reclamaţie, însă legislaţia 
ne permite să ne şi autosesi-
zăm. În cazul în care această 
aşa-zisă ţeapă se confirmă, 
sancţiunile pot merge până 
la închiderea temporară a 

firmei de turism responsa-
bilă“, ne-a declarat directo-
rul Comisariatului Judeţean 
pentru Protecţia Consuma-
torului Timiş, Marinela Iliaş, 
imediat după revolta turişti-
lor abandonaţi pe aeroport 
de „Your Next Holiday”. În 
urma controalelor s-a con-
statat că cele două „ţepe” 
turistice se înscriu în sfera 
penalului, astfel că Protecţia 
Consumatorului şi-a decli-
nat competenţa în favoarea 
Serviciului de Investigare a 
Fraudelor. „Toate reclama-
ţiile le-am transmis la SIF, 
întrucât în ambele cazuri 
avem de-a face cu potenţia-
le infracţiuni şi nu acte de 
contravenţie, care ne-ar fi 
permis să soluţionăm noi 
problemele”, ne-a declarat, 

ieri, şefa CJPC, Marinela Ili-
aş. Tot ieri, inspectorul şef al 
Poliţiei Timiş, comisarul şef 
Gheorghe POopescu, ne-a 
confirmat că SIF a declan-
şat cercetările în cazul celor 
două agenţii de turism. „Ser-
viciul de Investigare a Frau-
delor a început cercetările 
în ambele cazuri, urmând 
ca în funcţie de probe să fie 
deschise dosare de urmărire 
penală”, ne-a declarat Ghe-
orghe Popescu. Infracţiunea 
cu privire la care se fac cer-
cetări este cea de înşelăciu-
ne, art. 215 Cod Penal, care 
se pedepseşte cu închisoare 
de la 6 luni la 12 ani. În ca-
zul unor consecinţe deose-
bit de grave, pedeapsa poate 
merge până la 20 de ani de 
închisoare.

Patroanele agenţiilor de turism “Colibri” şi „Your Next Holiday” riscă 12 ani de închisoare

Eugen Manole

Studentul timişorean, 
venit de prin judeţele li-
mitrofe sau chiar de prin 
satele sau comunele din 
judeţ, locuieşte în cămi-
nele studenţeşti, cu o chi-
rie modică. La termina-
rea studiilor, constată, cu 
stupoare, că nimeni nu-i 
oferă un “job” pe măsura 
potenţialului lui şi nici un 
Mertzan, ca maşină de 
servici. Descumpănit fiind 
de atitudinea negativistă 
a angajatorilor, se hotă-
răşte să-şi facă şi maste-
ratul, ca să nu-şi piardă 
locul în cămin, timp în 
care se înscrie şi la  Tine-
retul (Democrat-Liberal; 
Social-Democrat; Liberal; 
Ţăranist CD). Iniţiativa o 
are din mai multe mo-
tive. Cel mai important 
este acela de a NU PLECA 
DIN TIMIŞOARA! Mai 
mult, în adâncul sufle-
tului el şi-a jurat deja 
– răzbunare – pe oraşul 
care “l-a renegat”.... El 
are ambiţii personale, 
nicidecum politice pen-
tru comunitatea din care 
provine.
În aceste condiţii începe 
munca micului activist 
de partid. În ce constă 
aceasta?! Lipire de afişe 
electorale, distribuire de 
fluturaşi în zone publice, 
culegere de semnături 
pentru candidaţii partidu-
lui, etc… Sigur că liderul 
grupului este chiar omul 
nostru, navetistul sau ve-
neticul! Este tânărul ab-
solvent cu pretenţii care 
va fi răsplătit, pentru 
eforturile din campanie, 
cu un “fotoliu”, într-o po-
ziţie bine remunerată, de 
directoraş, director sau, 
de ce nu, chiar prefect. 
Aaaa, am uitat să men-
ţionez, el a fost elev şi 
student mediocru, spre 
slab, pentru că “idioţii de 
profesori” nu l-au înţeles 
la adevărata lui valoare.
Să nu credeţi că este o 
practică nouă... Asta este 
doar noua generaţie de 
mâncători de rahat... Pe 
cea veche, o cunoaşteţi 
deja, nu vă mai încarc 
memoria cu ei!

Lipitorii de afişe!

Manole Zice...



Viitorul  
elitelor

Mariana Cernicova
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Trompele uterine  
pot fi ”reconectate” cu 
ajutorul microchirugiei

Trompele uterine sunt o 
parte deosebit de importan-
tă a organelor genitale inter-
ne feminine. Au funcţia de 
a transporta ovulul dinspre 
ovar către uter în vederea 
fecundării. Aceste trompe se 
pot bloca (înfunda) din mai 
multe cauze, unele pot fi pa-
tologice (infecţii, inflamaţii), 
altele induse, respectiv chi-
rurgicală la cererea pacien-
tei (legarea trompelor). 

Lucian Jiga, medic speci-
alist în Chirurgie Plastică şi 
Microchirurgie Reconstruc-
tivă, consideră că o astfel de 
intervenţie este acum mult 
mai uşoară, datorită progre-
selor făcute de medicină: 
”Cu ajutorul microchirurgiei 
care a revoluţionat şi medi-
cina reconstructivă, bloca-
jele trompelor uterine pot fi 
îndepărtate şi reconectate 
cu succes. Costurile unei 
astfel de intervenţii ajung la 
aproximativ 2 mii de euro.”. 
 Utilizarea microscopului 
operator, în realizarea aces-
tui tip de intervenţie chirur-
gicală, permite reataşarea 
precisă a segmentelor de 
trompă uterină şi astfel 
cresc cu peste 50% şansele 
de a putea procrea ulterior 
un copil, în condiţii fiziologi-

ce. Cele mai multe paciente 
sunt cele care şi-au legat 
trompele la cerere şi acum 
s-au hotărât că mai doresc 
un copil, din diferite motive. 
Practic nu se întâmplă alt-
ceva, decât să se repună în 
funcţiune o cale fiziologică. 
Foarte important de reţinut 
este că această intervenţie 
nu ţine locul fertilizării in vi-

tro şi nu este recomandată 
femeilor care nu au putut 
duce la capăt o sarcină pe 
cale naturală. Este o opera-
ţie care necesită o anestezie 
generală plus una două zile 
de internare. Trebuie spus 
că există şi riscul ca trompa 
să fie în continuare neper-
meabilă într-un procent de 
10-15%.

gHeOrgHe ilaŞ
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

Decizia Consiliului Con-
curenţei de a amenda 14 
din cei 18 administratori de 
pensii private cu suma tota-
lă de 1,22 milioane de euro 
a stârnit o adevărată furtu-
nă pe piaţa administrării 
fondurilor de pensii obliga-
torii din România. În urma 
unei investigaţii care a du-
rat aproape doi ani şi jumă-
tate, preşedintele Consiliul 
Concurenţei, Bogdan Chiri-
ţoiu, a anunţat în urmă cu 
două săptămâni că 14 com-
panii care administrează 
fonduri de pensii private au 
făcut o înţelegere anticon-
curenţială prin care şi-au 
împărţit în mod egal, 50 - 
50 la sută, clienţii care erau 
înregistraţi în acelaşi timp 
la două fonduri de pensii. 
“Conform legislaţiei, aceste 
dubluri, respectiv 78.000 
de clienţi, trebuiau reparti-
zaţi aleatoriu, prin loterie, 
şi nu împărţiţi egal între 
companiile care adminis-
trează fonduri de pensii. În 
acest fel a fost încălcat me-
diul concurenţial şi au fost 
diminuate şansele actorilor 
cu cote de piaţă mai mici 
de a li se aloca un număr 
mai mare de clienţi”, a spus 
Chiriţoiu. De la anunţarea 
deciziei Consiliului Con-
curenţei, operatorii de pe 
piaţa pensiilor private nu 
au contenit să critice aceas-
tă sancţiune şi să anunţe că 
se vor adresa instanţelor de 
judecată, mai cu seamă că 
amenda va trebui plătită 
din banii privaţi ai admi-
nistratorului şi nu din coti-
zaţiile clienţilor. “Este clar 
că lucrurile nu pot fi lăsa-
te aşa, deserviciile pe care 
această decizie ni le aduce 
sunt prea importante, atât 

pentru noi, ca operatori, 
cât şi pentru piaţă. Vom re-
acţiona pe căile legale care 
ne stau la dispoziţie”, a co-
municat liderul BCR Pensii, 
Simona Diţescu. La această 
poziţie s-au raliat deja alţi 
mari operatori de pe piaţă, 
printre care ING Pensii, Al-
lianz-Ţiriac Pensii Private, 
AVIVA şi Generali Pensii.

5,2 milioane de  
cotizanţi la fondurile  
de pensii private

Reforma pensiilor în 
România a început în sep-
tembrie 2007 şi a avut ca 
durată patru luni de zile, 
până în ianuarie 2008. La 
propunerea Băncii Mondi-
ale s-a implementat siste-
mul de pensii multipilon, 
adică la pensia publică de 
stat (Pilonul I) s-au adăugat 
încă două surse de pensie 
(Pilonul II şi Pilonul III). 
Pensia privată obligatorie 
(Pilonul II) reprezintă redi-
recţionarea a 2% din contri-

buţiile sociale (10,5%) către 
un fond administrat privat, 
iar la acest tip de pensie au 
fost obligaţi să adere toţi 
angajaţii cu vârste cuprin-
se între 18 şi 35 de ani, în 
timp ce salariaţii cu vârste 
între 35 şi 45 de ani au pu-
tut opta pentru un astfel 
de fond. Procentul redirec-
ţionat în fonduri private a 
crescut, deja, la 2,5%, iar 
până în 2015 va ajunge la 
6% din contribuţiile sociale 
ale angajaţilor. Pilonul III 
este denumirea dată siste-
mului de pensii facultati-
ve. Vârsta maximă a celor 
ce pot adera este de 52 de 
ani, iar valoarea contribu-
ţiei este de minim 60 de 
lei/lună şi maxim 15% din 
venitul lunar brut. Suma 
maximă ce se poate dedu-
ce este de 400 de euro, atât 
pentru angajat, cât şi pen-
tru angajator. În cele patru 
luni de implementare a re-
formei pensiilor, zecile de 
mii de agenţi de marketing 

şi-au împărţit comisioane 
de aproximativ 500 mili-
oane de lei. Pentru un con-
tract de aderare la un fond 
de pensii, companiile care 
au intrat pe piaţă au plătit 
între 40 şi 250 de lei. 

„Pensionarii” fondului 
inG au în cont 610 lei

Potrivit buletinului pu-
blicat de Comisia de Su-
praveghere a Sistemului 
de Pensii Private, în luna 
iulie 2010, nu mai puţin 
de 5.072.000 de persoane 

participau la fondurile de 
pensii administrate privat 
(Pilonul II), care deţineau 
active nete de 835 milioa-
ne de euro. Doar în luna 
iulie, au fost virate către 
fondurile de pensii 136 mi-
lioane de lei, în creştere cu 
27,3% faţă de decembrie 
2009. În total, în primele 
şapte luni ale anului au 
fost virate contribuţii de 
aproape 905 milioane de 
lei. Principalele plasamen-
te, respectiv peste 65% din 
fondurile administrate, 
s-au investit în titluri de 
stat. La finalul aceleiaşi 
luni, doar 207.208 persoa-
ne contribuiau la fondu-
rile de pensii facultative 
(Pilonul III), care deţineau 
active nete de 65 milioane 
de euro. O creştere faţă de 
luna precedentă cu 4,6%. 
Per ansamblu, în primele 
şapte luni ale anului acti-
vele nete ale fondurilor de 
pensii private obligatorii 
(Pilonul II) şi facultative 
(Pilonul III) au atins 3,63 
miliarde de lei, în creşte-
re cu 40,4% faţă de nivelul 
decembrie 2009, în timp 
ce numărul cotizanţilor 
a ajuns la 5,28 milioane 
de persoane, cu 11,1% 
mai mult decât în urmă 
cu şapte luni. Cea mai ri-
dicată valoare a activului 
personal o înregistrează 
ING, cu o medie de 610 lei, 
urmat de fondurile AIG, 
cu 588 de lei, şi BRD, cu 
533 de lei. Faţă de valoa-
re înregistrată la 31 de-
cembrie 2008, de 136 lei/
participant, creşterea este 
de 3,8 ori. Asta înseamnă 
cu fiecare din cei aproape 
1,6 milioane de cotizanţi 
ai ING au în cont 610 lei, 
indiferent de momentul 
intrării în sistem sau de 
regularitatea plăţilor.
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Piaţa pensiilor private, zguduită 
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PULS ECONOMIC PULS ECONOMICPULS ECONOMIC PULS ECONOMICPULS ECONOMIC Această 
intervenţie nu ţine 
locul fertilizării 
in vitro şi nu este 
recomandată 
femeilor care nu 
au putut duce la 
capăt o sarcină.

Provincia  
Timişoara

Radu Nicosevici

Parcă niciodată situaţia nu 
a fost atât de neclară ca 
acum. În zona deciziei poli-
tice este jale. Experţii se bâl-
bâie şi povestesc basme cu 
Albă ca Zăpada. Remanierea 
guvernamentală pare să fie 
o telenovelă penibilă. Opo-
ziţia vrea să pară puternică, 
dar e subţirică. Liberalii sunt 
băţoşi şi divizaţi. Socialiştii 
chiar nu ştiu ce să facă. Toţi 
privesc spre Cotroceni şi se 
aşteaptă semnale care să 
fie interpretate şi speculate 
de animalele politice. Noi, 
adică cetăţenii, alegătorii şi 
contribuabilii, încercăm să 
înţelegem ce se întâmplă în 
zona politică. Asta pentru că 
am înţeles că ei sunt cei care 
decid dacă ne reduc salariile 
sau ne măresc impozitele. 
Cu cât cred ei că e bine pen-
tru noi. Eu nu înţeleg nimic! 
Dumneavoastră?
Totuşi ceva, ceva, am 
priceput. Am priceput că 
nu e suficient să ironizez 
politicienii. Am înţeles că 
nu fac bine dacă nu merg 
la vot. Că nu e bine să fiu 
indiferent la ce fac  politici-
enii. Că trebuie să fac ceva. 
Chiar dacă sunt departe de 
capitală, tocmai în Provin-
cia Timişoara. Încet, încet 
iniţiativele noastre ajung la 
Bucureşti, unde sunt prelu-
ate şi aplicate. E adevărat 
că sunt implementate în stil 
dâmboviţean, dar totuşi se 
mişcă ceva. Revoluţia sau 
ce o fi fost în decembrie ‘89 
la Timişoara, e un exemplu. 
Nu singurul. Pe vremea lui 
Ciorbea, iniţiativa primei 
greve fiscale a venit tot din 
Provincia Timişoara. Dăianu, 
proaspat numit ministru de 
finanţe, a ţinut cont de pro-
punerile venite din mediul 
de afaceri fragil de atunci. 
Propunerea din aceste zile 
fierbinţi prin care se inten-
ţioneaza înfiinţarea unei 
asociaţii a plătitorilor de 
taxe, care să monitorizeze 
modul cum sunt ele utilizate 
de către politicieni, tot în  
Provincia Timişoara s-a năs-
cut. Evident, ar fi minunat, 
ca în Provincia Timişoara, să  
se nască nişte politicieni de 
talie naţională, care să puna 
în practică ideile cetăţenilor, 
alegătorilor şi contribuabili-
lor de aici. E doar o utopie?

Una din cele mai deo-
sebite perioade din viaţa 
unei femei este sarcina. 
De reţinut, pentru toate 
viitoarele mămici, este 
faptul că aceasta este o 
stare fiziologică normală, 
nu este o boală. Medicul 
Voicu Simedrea de la Spi-
talul privat Athena, consi-
deră că informarea asupra 
perioadelor de sarcină şi 
a diferitelor aspecte ce 
ţin de dezvoltarea intra-
uterină şi de modificările 
corpului dau o stare de 
siguranţă şi de relaxare 
pentru gravidă: „Reco-
mand tuturor femeilor să 
participe la cursuri în care 
să înveţe despre naştere, 
despre respiraţie etc, să 
privească sarcina ca pe o 
stare de sănătate, ca unul 
din cele mai frumoase 
momente din viaţă şi să 
conceapă copii cât mai de-
vreme.” 

Comunicare şi igienă
O bună comunicare cu 

medicul ginecolog ajută 
foarte mult psihicul fe-
meii. Totul este normal, 
femeia trebuie să se con-
sidere la fel de atrăgătoa-
re şi să nu îşi modifice 
percepţia despre schema 
corpului, indiferent de 
transformările pe care le 
suferă. Prin posibilele si-

tuaţii neplăcute cu care se 
poate confrunta o femeie 
în perioada sarcinii se află 
Sialorea (secreţie care nu 
se poate înghiţi) şi tran-
spiraţia. De aceea, igiena 
în timpul sarcinii este un 
factor foarte important, 
care influenţează copilul 
ce urmează să se nască. 
Ca o regulă de igienă la în-
ceput de sarcină este pre-
levarea unei culturi din 
col şi un examen pentru 
a preveni eventualele in-
fecţii care pot compromi-
te sarcina. Acest bilanţ de 
analize este recomandat 
în general înainte ca feme-
ia să rămână însărcinată. 
Pentru americani această 
vizită preconcepţională 
este cea mai importantă 
din tot procesul sarcinii; 
însă din lucrurile care de-
pind de fiecare femeie în 
parte, este important de 
ştiut că se recomandă du-
şurile cu apă călduţă şi că 
spălăturile vaginale sunt 
strict interzise. 

alimentaţie
Alimentaţia este un alt 

factor care dă mari bătăi 
de cap. O gravidă are ne-
voie de 2500 de calorii pe 
zi, adică o suplimentare 
a raţiei normale cu 10-20 
%.  Este complet eronată 
afirmaţia celor care sus-

ţin că în această perioadă 
“trebuie mâncat pentru 
două persoane”! Potrivit 
specialiştilor, în perioada 
sarcinii, trebuie adăugate 
numai aproximativ 10-12 
kilograme în plus. Dulce-
le concentrat şi făinoasele 
nu sunt cele mai indicate, 

iar medicii atrag atenţia 
asupra faptuli că trebuie 
mare atenţie la alimen-
tele cu potenţial alergen, 
cum ar fi fructele de mare 
şi a celor care conţin mer-
cur, în general peştele, 
de exemplu rechinul. Nu 
se recomandă alimente 
necontrolate de la produ-
cători, cum ar fi mierea 
sau ouăle. Este important 
de ştiut că dacă greutatea 
femei creşte cu peste 20 
de kg în timpul sarcinii, 
aceasta se expune la un 
risc mai mare de hiper-
tensiune. 

Îmbrăcăminte
Renunţaţi la tocuri 

pentru că centrul de 
greutate se modifică şi 
poate afecta coloana ver-
tebrală. Toate hainele 
trebuie să fie cât mai co-
mode şi să nu strângă ab-
domenul. Este recoman-
dabilă lenjeria intimă 
din bumbac, iar chilotul 
tanga trebuie evitat; în 
plus, sutienul trebuie să 
fie fără cupe metalice; 
sunt preferabile bustiere 
sportive sau chiar cele 
speciale pentru gravide. 
Dacă sunteţi predispusă 
la varice sau observaţi 
apariţia acestora, există 
ciorapi medicinali speci-
ali pentru aşa ceva.

sănătate

pagina 10

Sanatate & Frumusete

modificările pe care le suferă viitoarea mămică sunt progresive şi normale

- Coloraţia de sarcină este 
în general prima modifi-
care care apare din cauza 
hormonilor. Poate fi de 
grade diferite şi variază 
de la femeie la femeie.
- Masca gravidică
- Coloraţie a liniei media-
ne a abdomenului
- Tegumentele devin 
mai închise la culoare în 
zonele epigenitale, de 

aceea nu se recomandă 
nici expunerea la soare 
pentru că pielea poate 
rămâne pătată.
- Coloraţie a mucoaselor
- Corpul începe să men-
ţină apă, lucru care se 
poate vedea în ţesutul 
celulos cutanat
- Apar modificări la nivelul 
aparatului cardiovascular, 
se încarcă un nivel supli-

mentar de lichid, lucrul 
mecanic al inimii creşte şi 
scade condiţia fizică.
- Aparatul digestiv 
devine leneş, automat 
apar arsuri şi tulburări 
digestive.
- Creşte sânul în volum, 
lucru care poate duce 
la apariţia vergeturilor. 
Este recomandat să se 
folosească constant o 

cremă sau un ulei pentru 
combaterea acestora.
- Areola mamelonului se 
măreşte şi îşi modifică 
coloraţia într-o culoare 
închisă.
- Pot apărea tubercule în 
jurul areolei
- Vaginul îşi schimbă cu-
loarea, textura şi forma, 
des pot apărea cadidoze
- Creşte libidoul

Scăderi

În iulie 2010, preţul mediu 
solicitat la vânzarea apar-
tamentelor din Timişoara 
a fost de 851 euro/mp util, 
cu 35,9% mai puţin decât în 
iunie 2008 când preţurile 
practicate la segmentul 
rezidenţial au atins cote 
maxime. Conform spe-
cialiştilor imobiliari, în 
acest an, în Timişoara s-au 
înregistrat cele mai mari 
ieftiniri la apartamente,  
preţurile fiind mai mici cu 
10,7%. La nivel naţional, 
proprietarii şi dezvoltatorii 
bucureşteni au fost cei 
care şi-au redus cel mai 
mult pretenţiile atunci 

când au decis să vândă un 
apartament.

Mall

Plaza Centers a obţinut toa-
te avizele necesare pentru 
a începe construcţia unui 
nou complex comercial de 
tip mall, la Timişoara. Este 
vorba despre o investiţie de 
circa 80 de milioane de euro 
care se va realiza pe locul 
fostei fabrici de încălţăminte 
“Filty”, de pe Calea Doro-
banţilor nr. 46-52. Comple-
xul va cuprinde magazine, 
un supermarket, o zonă 
entertainment, încăperi 
tehnice, parcări. Având în 
vedere faptul că un astfel de 

obiectiv generează un trafic 
semnificativ de vehicule, 
s-a elaborat un studiu de 
circulaţie, prin care au fost 
prevăzute a se realiza două 
sensuri giratorii, unul la 
intersecţia Căii Dorobanţilor, 
cu Bd. Simion Bărnuţiu şi 
unul la intersecţia str. Mă-
tăsarilor cu str. Palmierilor. 
De asemenea, s-a prevăzut 
un număr de 1307 locuri de 
parcare. Investiţia ar urma 
să înceapă în vara lui 2011.

La mare

Federaţia Patronatelor 
din Turismul Românesc şi 
Asociaţia Naţională a Agen-
ţiilor din Turism vor lansa în 

septembrie o nouă ediţie a 
programului „O săptămână 
la munte“, prin care turiştii 
pot cumpăra sejururi de 
cinci nopţi la hoteluri de 2-4 
stele, la preţuri cuprinse 
între 158 şi 358 de lei.
Astfel, tariful pentru un sejur 
de cinci nopţi, pentru caza-
rea la hoteluri de două stele, 
fără servicii de masă, este de 
158 de lei, iar preţul ajunge 
la 258 de lei pentru unităţi 
de trei stele, de asemenea 
fără masă inclusă. În cazul 
hotelurilor, vilelor sau pensi-
unilor de patru stele, preţul 
este de 358 de lei. Programul 
„O săptămână la munte“ 
se desfăşoară în perioada 
septembrie-decembrie.

creşteri

Conform unui raport al Ofi-
ciului Naţional al Registrului 
Comerţului, în judeţul Timiş 
companiile străine care acti-
vează pe piaţa românească 
şi-au majorat capitalul cu 
peste 30 de milioane de 
euro faţă de aceaşi perioadă 
a anului 2008. În prima ju-
mătate a acestui an ianuarie 
– iunie, în Timiş valoarea 
totală a majorărilor de capi-
tal a fost de 82 milioane de 
euro, faţă de 47,7 milioane 
euro realizate în perioada 
ianuarie - iunie 2008. La 
nivelul ţării, judeţul Timiş 
ocupă locul al patrulea după 
Bucureşti, Ilfov şi Alba.

( (

,

o gravidă 
informată…  
o gravidă 
liniştită

„Recomand tuturor 
femeilor să partici-
pe la cursuri în care 
să înveţe despre 
naştere, despre 
respiratie etc, să 
privească sarcina ca 
pe o stare de să-
nătate, ca unul din 
cele mai frumoase 
momente din viaţă 
şi să conceapă copii 
cât mai devreme.”

Simedrea Voicu
medic primar Spitalul Athena

Reforma pensi-
ilor în România  
a început în  
septembrie 
2007 şi a avut ca 
durată patru luni 
de zile, până în 
ianuarie 2008.

OPeraţiile eStetiCe 
Un corp perfect, soluţia complexelor   
pagina 8-9

Unul din doi fumători  
doreşte să renunţe la fumat  
şi nu reuşeşte
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Mastopexia poate restabili 
această fermitatea şi poate 
corecta poziţia sânilor fără 
a mări sau reduce dimensi-
unile. Dacă sânii au pierdut 
şi din volum, iar pacienta 
îi doreşte mai mari, se pot 
introduce implanturi ma-
mare.

De această intervenţie 
poate beneficia orice feme-
ie, începând cu vârsta de 18 
ani, care doreşte o îmbună-
tăţire a look-ului.

”Întotdeauna dau un sfat 
femeilor: dacă au sânii fru-
moşi să încerce să nu-i ope-
reze, măcar până după ce 
fac copii… În momentul în 
care ajung la mine, primul 
pas este deja făcut şi cele 
mai multe vin cu o idee fixă 
şi nu au răbdare”, declară 
prof. dr. Tiberiu Bratu, de la 
Clinica Brol.

Înainte de operaţie tre-
buie efectuat un set com-
plet de analize. Trebuie să 
anunţaţi chirurgul şi me-
dicul anestezist dacă aveţi 
probleme medicale (tensi-
une, probleme vasculare, 
infarct, diabet, probleme 
pulmonare, probleme cu 
sângerarea, epilepsie, pro-
bleme neurologice, alergii 
la diverse medicamente), 
dacă purtaţi proteze denta-
re sau lentile de contact.

Timp de 2-3 luni după in-
tervenţie trebuie purtat un 

sutien bine adaptat la noua 
formă a sânilor. Medicii re-
comandă, de asemenea să 
se evite efortul fizic intens 
în primele 2-3 săptămâni. 
În privinţa cicatricelor, tre-
buie să ştiţi că timp de 6 
luni de la operaţie acestea 
se roşesc şi se umflă, iar 
după aproximativ un an se 
aplatizează şi se deschid la 
culoare.

Un sondaj făcut în secţile 
de chirurgie estetică din Ti-
mişoara arată că 90% dintre 
persoanele care apelează la 
aceste servicii sunt femei şi 
că cea mai căutată intervenţie 
este cea legată de sâni (mărire 
sau ridicare). În cazul bărbaţi-
lor, jumătate dintre cei care 
se prezintă la o clinică de chi-
rurgie estetică au complexe 
legate de păr şi apelează la im-
planturi. Dacă nu clasificăm 
pacienţii în funcţie de sex, 
putem afirma că lipoaspiraţia 
este în topul preferinţelor am-
belor sexe. Chirurgia estetică 

are ca scop ameliorarea aspec-
tului estetic al corpului, aceas-
ta însemnând corectarea unor 
deficienţe morfologice sau 
îndepărtarea unor semne de 
îmbătrânire. Poate creşte în-
crederea în sine sau poate scă-
pa o persoană de complexe. 
Oamenii cu o bună imagine 
personală sunt mai eficienţi 
în activitatea lor, mai siguri şi 
interacţionează mai pozitiv cu 
ceilalţi.

mărirea sânilor
Mamoplastia poate co-

recta reducerea de volum 
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De ştiut pentru  
viitoarele mămici:
l Este interzis să se utilizeze în timpul sarcinii o vopsea de 
păr care să conţină amoniac, deoarece această substanţă se 
absoarbe prin pielea capului şi poate influenţa dezvoltarea 
copilului.
l Naşterea este o stare normală dar care dă multe bătăi de 
cap gravidelor. Sunt recomandate de toţi specialiştii cursu-
rile în care femeia învaţă trucuri despre cum să-şi uşureze 
momentul naşterii.
l Fumatul în timpul sarcinii este strict interzis! În general la 
fumătoare copilul se naşte cu 200-300 de grame mai mic şi 

există riscul ca placenta să se 
desprindă spontan de pe 

peretele uterin pe ultima 
sută de metrii; acest 
lucru duce la decesul 
fătului.
l Cafeaua şi alcolul pot 
fi consumate într-un 
mod echilibrat.
l Este indicat ca viaţa se-

xuală să decurgă normal 
până la 32 de săptămâni, 

după care nu mai este 
recomandată deoarece 

prin stimularea mecani-
că a colului uterin şi a 

altor factori, se poate 
declanşa travaliul.
l Este interzis 

sexul oral în timpul 
sarcinii deoarece 

creşte riscul de 
embolie amnio-

tică, care este 
un accident 
mortal.
l Vaginul şi 
arhitectura 
ţesuturilor 
se reface 
mult mai 
uşor la 

o femeie 
tânără, de 

aceea vârsta 
indicată pentru 
a deveni mamă 

este între 20 şi 35 
de ani.

sfaturi recomandări

ştiaţi că

  Puri�catoare 
și Filtre de Apă

Bring Pro S.R.L.
Blv. Cetății nr. 17A

(vis-a-vis de Școala nr. 19)

www.bringpro.ro
0726.345.878

a sânilor după alăptare sau 
după o pierdere semnifica-
tivă în greutate. Cu ajutorul 
protezelor se pot rezolva 
asimetrii mamare, şi se 
poate obţine şi o reducere 
a mărimii areolei. Majo-
ritatea femeilor prezintă, 
odată cu înaintarea în vâr-
stă, pierderea fermităţii şi 
căderea sânilor. Modifică-
rile sunt progresive şi se 
produc, de obicei între 20 şi 
40 de ani. Volumul glandei 
mamare poate rămâne nor-
mal, dar se pierde fermita-
tea şi poziţia din tinereţe. 

riscurile operaţiei de 
mărire a sânilor:

În afara riscurilor pe care 
orice anestezie generală le 
implică, pot apărea infecţii, 
hematoame şi cicatrici 
inestetice. Cea mai întâlnită 
problemă în legătură cu 
această intervenţie este 
contractura capsulară 
(ţesutul conjunctiv face o 
capsulă în jurul implantului 
care începe să se strângă)
 Se pot întâlni suprafeţe 
mici de amorţeală în 
apropierea inciziei. Aceste 
simptome dispar de obicei 
în timp, dar pot fi şi perma-
nente la unele paciente.
Nu există dovada că 
implantele afectează fertili-
tatea, sarcina sau alăptarea. 
Daca ai alăptat în ultimul 
an înainte de operaţie, s-ar 
putea să produci lapte 
câteva zile după operaţie. 
Acest fapt poate cauza 
un disconfort, dar poate fi 
tratat.
Ocazional, implantele se 
pot sparge şi pot curge. 
Spărturile pot apărea ca 
rezultat al unor accidente. 
Daca se rupe si capsula la 
un implant umplut cu gel, 
acesta se poate muta în ţe-
suturile din jur. Pot apărea 
astfel schimbări în formă 
sau fermitate a sânului. 
Dacă se întâmplă acest 
lucru, trebuie reintervenit şi 
schimbat implantul.

Transplantul de păr

La bărbaţi, această problemă 
estetică complexă şi comple-
xantă este cea mai răspân-
dită. Pierderea părului se 
datorează mai multor factori: 
îmbătrânire, cauze genetice, 
modificări hormonale. De 
asemenea, ea poate apărea 
în cazul arsurilor sau în cazul 
unor traumatisme locale 
complexe. Părul simbolizează 
tinereţe şi putere. Nu este de-
loc surprinzător că pierderea 
sa poate atrage sentimente 
de vulnerabilitate şi nesigu-
ranţă. Nu orice pierdere a 
părului se poate rezolva prin 
transplant, de aceea este 
esenţial să existe un diagnos-

tic exact bazat pe anamne-
ză, examene clinice şi de 
laborator. Intervenţia nu este 

recomandată pacinţilor cu 
lupus eritematos, lichen plan, 
foliculite sau sclerodermii. De 

asemenea, trebuie acordată o 
atenţie deosebită tendinţei de 
formare de cicatrice cheloide 
sau unor boli ale sângelui. 
Indicaţile postoperatorii sunt 
aceleaşi ca la orice altă inter-
venţie estetică uşoară. 
Transplantul de păr se face 
sub anestezie locală combina-
tă cu anestezie intravenoasă, 
şi presupune recoltarea unor 
grefe de păr cu rădăcină cu 
tot, de la nivelul unor zone do-
natoare (de aceea candidaţii 
transplantului trebuie să aibă 
zone donatoare sănătoase la 
spate şi în lateral.) Se realizea-
ză o acoperire semnificativă 
într-un interval mic de timp. 

Procedura constă în introdu-
cerea unui balon de silicon sub 
pielea păroasă, suprafaţa aces-
teia întinzându-se progresiv prin 
umflarea gradată a balonului 
de silicon. Spitalizarea este 
de 24 de ore. În prima zi după 
operaţie se scot toate bandajele 
şi pacientul este spălat pe cap. 
Timp de 3 săptamâni trebuie 
evitate sporturile de contact şi 
exerciţiile fizice intense care ar 
putea mări circulaţia sângelui 
în scalp, lucru care poate duce 
la apariţia de sângerări. Trebuie 
ştiut că toate firele transplantate 
cad până la 6 săptămâni, dar 
rădăcina rămâne, astfel că firele 
vor creşte ulterior normal.

înainte

înainte

duPă

duPă

„Întotdeauna dau un 
sfat femeilor: dacă au 
sânii frumoşi să încer-
ce să nu-i opereze, mă-
car până după ce fac 
copii… În momentul 
în care ajung la mine, 
primul pas este deja 
făcut şi cele mai multe 
vin cu o idee fixă şi nu 
au răbdare...”

prof. dr. Tiberiu Bratu
clinica Brol

Chirurgia estetică are ca scop ameliorarea  
aspectului estetic al corpului. Poate creşte  
încrederea în sine sau poate scăpa o persoană de 
complexe. Oamenii cu o bună imagine personală 
sunt mai eficienţi în activitatea lor, mai siguri şi 
interacţionează mai pozitiv cu ceilalţi

operaţiile estetice, 
soluţia complexelor

Indicaţii preoperatorii pentru o 
intervenţie chirugicală estetică:
l Este interzisă administrarea aspirinei şi a medicamentelor 
ce o conţin, cu 2 săptămâni înainte de operaţie
l Nu mâncaţi şi nu beţi nimic după miezul nopţii înainte de 
operaţie
l De regulă, operaţia trebuie făcută în afara perioadei 
menstruale
l Daca fumati, planificaţi-vă să vă lăsaţi cu cel puţin 1-2 
săptămâni înainte de operaţie şi nu vă apucaţi decât la mini-
mum 2 săptămâni după operaţie
l Evitaţi să vă expuneţi în exces la soare înainte de operaţie
l Nu urmaţi o dietă strictă înainte de operaţie deoarece 
poate întârzia vindecarea
l Protezele de silicon nu influenţează cancerul la sân!!!

l La 50 de ani, un fumător are capacitatea respiratorie a 
unui nefumător de în vârstă de 75 de ani.
l Dependenţa de nicotină se instalează de la consumul a 10 
ţigări pe zi.
l Unul din doi 
fumători vrea 
să renunţe 
la fumat 
şi nu 
reuşeş-
te.

l Fumul 
de ţigară 
conţine 
peste 4.000 
de substanţe 
chimice dintre 
care 200 sunt recunoscute ca fiind toxice, având efecte 
negative în procesul de dezvoltării fizice la tineri.

PUBLICITATE

PUBLICITATE
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Silviu megan. transferat iniţial de la ministerul mediului la Garda de mediu timiş, după care a susţinut un al doilea concurs pentru a deveni 
comisar regional. este susţinătorul înfiinţării agenţiei naţionale pentru arii naturale protejate, cu sediul la timişoara, una din necesităţile europene.

Amenzile Gărzii de Mediu 
nu rezolvă situaţia imediat!

geOrge SCHinteie
george.schinteie@opiniatimisoarei.ro

Domnule Silviu Megan, aţi 
fost transferat de la Ministe-
rul Mediului şi nu numit, în 
urma unui concurs, ceea ce a 
dat prilej speculaţiilor. Cine 
vă susţine politic?

Postul pe care îl ocupam 
era de director general cu de-
legaţie, la Direcţia de Protec-
ţia Naturii şi Managementul 
Zonelor Protejate. Am venit 
aici pentru că am solicitat 
transferul în interesul servi-
ciului, pentru a mă apropia 
de casă. Nu am venit pe cri-
terii politice, nu am fost nu-
mit politic, am venit în primă 
fază prin transfer, la Garda 
de Mediu Bucureşti, apoi prin 
detaşare aici, după care a fost 
organizat concurs, pe care 
l-am susţinut, la Agenţia Na-
ţională a Funcţionarilor Pu-
blici. Puteam fi transferat de 
drept, pentru că susţinusem 
un concurs de funcţionar pu-
blic, dar am preferat să susţin 
şi concursul pentru comisar 
regional. 

N-aţi venit pe criterii politice, 
ziceaţi, dar aţi fost agreat 
politic?

Eu cred că orice persoană 
din România care îndeplineş-
te condiţiile legale de partici-
pare la acest concurs putea să 
participe. Cât despre acordul 
politic, nu cred că trebuie să 
mă-ntrebaţi pe mine.

În raport cu alte oraşe din 
ţară, Timişoara este un oraş 
mai poluat, în opinia dv?

Dacă este să ne luăm după 
indicatorii DN 10, probabil 
apare ca fiind un oraş polu-
at. Dar eu sunt sceptic. Când 
eram director la Ministerul 
Mediului aveam şi o statis-
tică în care Timişoara apare 
cu cea mai mare suprafaţă de 
spaţiu verde pe cap de locui-
tor, aproape de 20 m.p., peste 
media naţională. Sunt puţine 
municipii, reşedinţă de judeţ 
care au o asemenea situaţie. 
În mod logic, n-ar trebui ca Ti-
mişoara să fie un oraş poluat. 
Depăşirile pot să aibă o cauză 
foarte specifică. Recent chiar 
şi COLTERM a intrat în vizo-
rul nostru, şi a primit sancţi-
uni. Apar tot felul de situaţii 
şi probabil că fiecare din aces-
te situaţii contribuie la depă-
şirea indicatorului DN 10. 

De ce i-aţi sancţionat pe cei 
de la COLTERM?

Dacă nu mă înşel, pentru 
nişte depozite de zgură de la 
care vântul antrena micro-
particule.

O mare problemă a timişo-
renilor este prezenţa unor 
agenţi economici, mari 
poluanţi în cartierele de 
locuit, precum Continental. 
Au reînnoit autorizaţia de 
mediu?

Sunt în procedură de obţi-
nere a autorizaţiei de mediu. 

Mai vin reclamaţii din partea 
locuitorilor?

La Comisariatul regional 
n-am primit, dar la Comisa-
riatul judeţean mai sosesc. În 
primele şase luni s-au înregis-
trat trei sesizări ale aceluiaşi 
petent. După părerea mea, 
ca să funcţioneze un astfel 
de agent economic în zona 
unui cartier timişorean sunt 
necesare, cu siguranţă, filtre 
performante, sau investiţii 
mai consistente în privinţa 
mediului. 

La platforma CET Sud, balo-
ţii de gunoi s-au degradat şi 
împrăştie un miros neplăcut 
în jur. Comisarii dv au con-
trolat zona?

Cunosc destul de bine situ-
aţia. O mare parte din baloţi 
au fost transportaţi, iar cei 
care mai sunt, au cedat. Se 
pare că sunt dintre cei care 
au fost ambalaţi la început. 
După părerea mea ar trebui 
repetată opraţiunea de balo-

tizare a deşeurilor pentru că 
astfel nu se mai pot transpor-
ta. Am discutat cu primăria şi 
Retim şi la finalul operaţiunii 
de transport, toată platforma 
va trebui ecologizată, pentru 
că, într-adevăr, mirosul exis-
tă.

Ce se mai întâmplă cu con-
strucţia din  Munţii Semenic, 
în zonă protejată?

Vreau să vă spun că au 
obţinut autorizaţia de la 
Consiliul ştiinţific al Parcului 
Naţional. Colegii mei de la 
Caraş-Severin au cerut sus-
pendarea activităţii, cu ter-
men, iar Consiliul ştiinţific a 
avizat acea lucrare. Din punc-
tul meu de vedere investiţia 
nu este rea, privind scopul 
ei. E vorba de serviciul Salva-
mont, Jandarmerie montană, 
şi administraţie Parc Naţio-
nal, deci o clădire adminis-
trativă pentru aria naturală 
protejată. După câte ştiu, la 
ora actuală nu se lucrează, 
până la obţinerea autorizaţi-
ei de mediu, dar Agenţia de 
Mediu, după ce s-a obţinut 
acordul Consiliului ştiinţific, 
va emite autorizaţia.

Aţi vrut să înfiinţaţi o 
Agenţie a zonelor protejate, 
având sediul la Timişoara. 
De ce n-aţi reuşit?

În 2006, fiind director în 
minister, am vrut să înfiinţez 
la Timişoara Agenţia Naţio-
nală a Ariilor  Naturale Prote-

jate. Pornind de la Dunăre şi 
până  în Munţii Orăştiei totul 
face parte din zonă protejată. 
Cam 70% din ariile protejate 
se află în această parte de 
ţară. Proiectul s-a materiali-
zat, s-a emis o Hotărâre de 
guvern, numai că locaţia nu 
a fost acceptată. Iniţial a fost 
stabilită la Bucureşti, apoi la 
Braşov. Agenţia n-a funcţio-
nat niciodată, a fost doar pe 
hârtie, înfiinţată în noiem-
brie 2008, până prin 2009, 
când s-a făcut reducerea nu-
mărului de agenţii.

Deci, Timişoara a ratat o 
mare şansă?

Bineînţeles. Era o necesita-
te europeană. Ariile naturale 
protejate trebuie să aibă un 
administrator aşa cum Delta 
Dunării are un guvernator. 
Important pentru România 
ar fi fost ca această agenţie 
să existe, indiferent de locul 
unde ar fi fost sediul.

Cu ce obiective aţi venit în 
fruntea instituţiei?

Să încercăm să rezolvăm 
cât mai multe din probleme-
le de mediu: să vedem râurile 
curate, parcurile verzi, câm-
piile neexcavate. Tot ceea ce 
converge spre aceste lucruri 
mă interesează. 

Cum stăm la capitolul sanc-
ţiuni, comparativ cu aceeaşi 
perioadă a anului trecut?

Pe primele şase luni si-

tuaţia este următoarea: 
204 amenzi, în valoare de 
2.871.500, 133 de avertis-
mente, două desfiinţări de ac-
tivitate, patru suspendări, o 
propunere de suspendare act 
de reglementare şi o sesizare 
penală, faţă de anul trecut 
când au fost 120 de amenzi, 
cu o valoare de 1.394.500, 64 
de avertismente şi două sus-
pendări de activitate.

Nu există tentaţia corupţiei?
Nu ştiu dacă sunteţi la cu-

rent, dar personalul nostru 
beneficiază de anumite sti-
mulente din amenzile înca-
sate. Noi ne bazăm pe acest 
sistem.  Cu alte cuvinte, co-
misarii noştri pot să-şi creas-
că veniturile, muncind mai 
mult. Câtă vreme acest prin-
cipiu stă în picioare, eu cred 
că suntem mai la adăpost.

Aţi afirmat că nu sunteţi 
încadrat politic, dar aţi 
simţit presiunea politicului 
în vreun fel?

N-a făcut nimeni nici o 
presiune! Nu mă interesează 
activitatea politică, sunt aici 
în calitate de comisar regio-
nal.

Aţi trăit şi la Bucureşti, acum 
trăiţi în Timişoara, cum aţi 
vrea să fie oraşul?

V-am spus anterior. Tot-
deauna m-am simţit bine în 
Timişoara, dovadă că am ve-
nit aici.

Silviu megan

născut la 9 mai 1975, dro-
beta tr. severin

activitatea profesională:

absolvent al Facultăţii de 
silvicultură, studii aprofun-
date, doctorat în manage-
mentul ariilor naturale 
protejate

1998-2002: inginer, inginer 
şef, Ocolul silvic mehadia, 
Caraş- severin

2003- inginer - Băile Hercu-
lane

2003-2006: director parcul 
domocled, Băile Herculane

2006-2010: director general 
de direcţie în ministerul me-
diului

starea civilă: căsătorit, doi 
copii

Hobby: călătoriile montane, 
vânatul, 

Gând călăuzitor în viaţă: 
echilibrul

încercăm să 
rezolvăm cât mai 
multe din proble-

mele de mediu: 
să vedem râurile 
curate, parcurile 

verzi, câmpiile 
neexcavate

Personalul nostru 
beneficiază de 
anumite stimu-
lente din amenzile 
încasate. noi ne 
bazăm pe acest sis-
tem.  Cu alte cuvin-
te, comisarii noştri 
pot să-şi crească 
veniturile, mun-
cind mai mult.

PUBLICITATE

Există o vreme în care vina 
principală pentru momentul 
în care cineva începea să fu-
meze, era atribuită socialului, 
şi îndeosebi grupului de apar-
teneneţă sau aşa cum se spu-
ne, “anturajului”. Specialiştii, 
precum medicul psihoterape-
ut Ioana Şanta, susţin că, mai 
nou, s-au modificat, o serie de 
percepţii, de convingeri, şi s-a 
demonstrat, nu doar statistic, 
dar şi la modul concret că de-
cizia cuiva de a fuma sau nu, 
ţine de vulnerabilitate fiecă-
ruia: ”Pentru un fumător şi 
doar pentru el, o ţigară poate 
fi o recompensă, un motiv de 
a lua o pauză, un accesoriu, un 

partener în singurătatea socia-
lă, sau constituie un mijloc de 
reducere pe moment a anxie-
tăţii legate de un eveniment. 
A trecut mult timp de când fu-
matul nu mai este o chestiune 
de imagine, şi nu mai repre-
zintă o modalitate de integra-
re în grup, societatea cerând 
astăzi alte comportamente 
pentru a accepta pe cineva”.

Despre dezavantajele fu-
matului se vorbeşte mult şi 
peste tot. Trebuie să ştiţi însă 
că, se pune, într-adevăr, pro-
blema afectării organismului 
pe termen lung, însă psiholo-
gii discută  şi despre o condu-
ită anume a fumătorului nu 

doar cu ceilalţi, ci mai ales cu 
sine. Chiar dacă efectele nega-
tive ale ţigării nu sunt cuantifi-
cabile, pe moment, fumătorul 
trebuie să aibă un comporta-

ment de autocontrol, în care 
să-şi observe trecerile de limi-
ta normalităţii personale. Ori-
ce perioadă dificilă de viaţă, 
sau, dimpotrivă, foarte rela-
xantă, poate modula numărul 
de ţigări consumate. Aşa cum 
bine se ştie, excesele de orice 
natură trebuie înlăturate, în 
acelaşi fel ca cele alimentare, 
de muncă, de consum de alco-
ol etc. 

Este bine ştiut că în jurul 
unei ţigări aprinse, pe care 
fumătorul o aşează cu plăce-
re între buze, pentru ca, mai 
apoi, să urmărească fumul 
uşor care se ridică leneş în 
aer, se crează o stare de liniş-

te, de îngândurare. Aprinde-
rea unei ţigări nu este întot-
deauna o chestiune, cum se 
spune “la nervi”, ci reuşeşte 
să rămână acel “ceva”, fără 

de care un context personal 
nu este complet. 

”În psihoterapie, dorinţa 
oamenilor de a renunţa la 
fumat se abordează în clarifi-
carea diferenţei între nevoia 
şi dorinţa clientului de a face 
asta. Terapia ţine cont de izul 
personal: este fumatul o cale 
de eliminare a stresului, un 
comportament compulsiv, o 
simplă plăcere, un mod incon-
ştinent de a-şi face rău, de a se 
pedepsi etc? Această lămurire 
permite apoi stabilirea strate-
giei de lucru. Pacientul trebuie 
să decidă singur dacă este bine 
sau nu”, mai spune medicul 
psihoterapeut Ioana Şanta.

20,2 % din locuito-
rii judeţului Timiş 
sunt fumători, din-
tre care jumătate 
declară că s-au 
apucat între 
vârsta de 12-16 ani.

efectele fumatului:
- Scăderea sensibilităţii 
olfactive şi gustative
- Răceli frecvente
- Ulcer gastric
- Bronşită cronică
- Creşterea ritmului 
cardiac şi hipertensiune 
arterial
- Îmbătrânire timpurie
- Cancer pulmonar sau 
de gât

Unul din doi fumători doreşte  
să renunţe la fumat şi nu reuşeşte

„În psihoterapie, 
dorinţa oamenilor 
de a renunţa la fu-
mat se abordează în 
clarificarea diferenţei 
între nevoia şi dorinţa 
clientului de a face 
asta. Pacientul trebuie 
să decidă singur dacă 
este bine sau nu.”

ioana Şanta
medic psihoterapeut
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După metoda celui mai 
rău scenariu posibil, un in-
cendiu similar celui de la Ma-
ternitatea Giuleşti, produs în 
toate spitalele timişene care 
ţin de Ministerul Sănătăţii, ar 
genera un haos de nedescris. 
Un incendiu pornit în vreun 
salon nici nu ar fi detectat 
de vreun senzor de semna-
lizare, pacienţii nu ar şti pe 
unde să iasă din spital, nu ar 
şti de unde să ia un extinctor 
ori ar putea rămâne blocaţi 
în saloane. Pompierii nu ar 
putea parca în faţa unora din 
spitalele timişene, din cauza 
stâlpilor sau a maşinilor par-
cate aiurea, iar dacă ar intra 
în spital, nu ar avea acces la 
lift. Totuşi, „situaţia nu este 
foarte gravă”, spune căpita-
nul Lucian Mihoc, adjunc-
tul Inspectoratului pentru 
Situaţii de Urgenţă „Banat”. 
Asta deşi un control cerut 
de Ministerul Sănătăţii după 
tragedia de la maternitatea 
bucureşteană a relevat peste 
200 de deficienţe.

Comisia de control a ISU 
Banat a efectuat verificarea 
în 16 spitale care ţin de Mi-
nisterul Sănătăţii în perioada 
24 – 31 august. „S-au aplicat 
17 sancţiuni, 12 avertismen-
te şi 5 amenzi cu un total de 
11.000 lei. Avertismente am 
dat pentru personalul teh-
nic. Am fost indulgenţi dacă 
aveau referat de necesitate, 
sunt bugetari, nu depinde de 
spital finanţarea”, a precizat 
Mihoc. Acesta a detaliat şi 

care este situaţia considera-
tă, din punctul de vedere al 
ISU, nu foarte gravă. Doar 13 
spitale din 16 au detectoare 
de fum, flacără sau căldură. 
Cele trei unităţi medicale 
„privilegiate” sunt Casa Aus-
tria, secţia de Chirurgie de 
la Spitalul de Copii „Louis 
Ţurcanu” şi la Ortopedia Spi-
talului Judeţean. La spitale 
judeţului lipsesc şi instalaţi-
ile de iluminat de siguranţă, 
căile de evacuare nu sunt 
bine marcate, nu există in-
dicatoare care să arate pe 
unde să iasă pacienţii şi ziua 
şi noaptea. 

Pe cine salvăm primul?
Cel mai grav este că lip-

sesc instalaţiile pentru stin-
gerea incendiilor, hidranţii 
interiori şi exteriori, deci 
şi dacă ar fi detectată o fla-
cără, nu ar putea fi stinsă. 
Odată pornit incendiul, 
dacă pompierii reuşesc să 
intre în unitate, nu ar şti pe 
cine să evacueze prima dată. 

Un ordin al Ministrului Să-
nătăţii prevede marcarea sa-
loanelor unde sunt pacienţi 
cu roşu, galben şi verde, în 
funcţie de gradul de imobi-
litate al pacienţilor. Roşu ar 
însemna că bolnavii nu se 
pot mişca, galben că necesi-

tă ajutor, iar verde că se pot 
deplasa singuri. La Spitalul 
Judeţean problema este 
că nu există un lift special 
pentru situaţii de urgenţă 
şi stâlpişorii din faţa clădirii 
împiedică intrarea speciale-
lor de pompieri. 

Amenzile date în urma 
acestui control au fost apli-
cate în judeţ, la Ciacova, 
Deta, Gătaia şi două la spita-
lul din Sânnicolau Mare. Re-
medierea tuturor celor peste 
200 de deficienţe va fi lăsată 
în voia ministerului de re-

sort. „Ne gândim cu toată 
seriozitatea la această situ-
aţie. Noi nu am avut niciun 
fel de evenimente ca şi cel 
de la Bucureşti. Va trebui să 
fim atenţi şi să fim pregătiţi 
cu extinctoarele şi hidran-
ţii. Unde există un potenţi-
al mai mare de incendii, la 
arhive de exemplu. Trebuie 
crescut numărul de extinc-
toare. Instalaţiile electrice 
trebuie verificate. Când por-
neşte semnalizarea, uşile ar 
trebui să rămână deschise, 
să evităm blocarea bolnavi-
lor în anumite secţii. Azi şi 
mâine vom pune rapoartele 
cap la cap şi le vom trimite 
ministerului”, a spus Horia 
Vermeşan, directorul Di-
recţiei de Sănătate Publică 
Timiş.  

Viceprimarul Adrian 
Orza crede că trecerea spi-
talelor în administrarea 
primăriilor nu a fost făcută 
pentru descentralizare, ci 
pentru a fi găsiţi alţi ţapi 
ispăşitori în cazul în care 
se produc incidente. „Ăsta 
a fost şi scopul predării spi-
talelor la primării, nu din 
dragoste pentru descentrali-
zare, cineva cunoaşte foarte 
bine situaţia şi s-a dorit să 
fie explozia în gestiunea al-
tora. Situaţia e dezastruoasă 
nu numai a actului medical, 
ci şi a locurilor în care se 
desfăşoară acesta”, a spus 
Orza. 

Controalele vor continua 
la creşe, grădiniţe, căminele 
de bătrâni, la şcoli, dar şi la 
spitalul CFR care nu ţine de 
Ministerul Sănătăţii.

ComuniTaTeComuniTaTe

Becuri interziSe

Becurile incandescente 
de 75W vor fi interzise înce-
pând cu data de 1 septem-
brie, anul acesta, în toate 
ţările din Uniunea Euro-
peană. Măsura vine la un 
an după ce au fost interzise 
cele de 100W. Becurile de 
75W vor fi înlocuite fie cu 
lămpi fluorescente, fie cu 
becuri de 60W, care şi ele, 
la rândul lor, vor fi interzise 
anul următor. Cu toate că 
de la 1 septembrie vor fi 
interzise, magazinele mai 
pot comercializa becurile 
de 75W până se vor epuiza 
stocurile.

mediu

Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Timiş avertizează 
toţi deţinătorii de tere-
nuri agricole cu privire 

la interzicerea arderii 
miriştilor, tufărişurilor sau 
a vegetaţiei ierboase fără 
acceptul autorităţii com-
petente pentru protecţia 
mediului şi fără informarea 
în prealabil a serviciilor 
publice comunitare pentru 
situaţii de urgenţă. Arderea 
miriştilor şi a resturilor ve-
getale este interzisă dacă 
nu se impune ca o măsură 
de carantină fitosanitară, 
pentru prevenirea răspan-
dirii unor boli sau dăuna-
tori specifici. Importanţa 
respectării prevederilor 
legale este subliniată ca şi 
caracter preventiv, pentru 
prevenirea unor eventuale 
accidente de circulaţie 
datorate scăderii vizibili-
tăţii în timpul incendierii 
miriştilor. Din punct de 
vedere contravenţio-
nal, arderea miriştilor 
fără respectarea legii se 

sancţionează cu amenzi 
de la 3.000 la 6.000 de 
lei pentru persoane fizice 
şi 25.000 la 50.000 de lei 
pentru persoane juridice. 
Constatarea contravenţii-
lor şi aplicarea sancţiunilor 
se efectuează de comisari 
şi persoane împuternicite 
din cadrul Gărzii Naţionale 
de Mediu, precum şi de 
autorităţile administraţiei 
publice locale.

aquatim

Orice timişorean care vrea 
să-şi plătească factura la 
apă nu mai trebuie să stea 
la cozile interminabile ale 
regiei. Din această lună, 
timişorenii pot plăti factura 
la orice magazin care are 
afişat bannerul Paypoint. 
Comerciantul se ocupă în 
întregime de efectuarea 
tranzacţiei, de la scana-

rea codului de bare de pe 
factură, până la încasarea 
în numerar a banilor de la 
consumator şi emiterea 
chitanţei de confirmare a 
plăţii. „Aquatim încearcă 
să acopere nevoile tuturor 
segmentelor de clienţi şi 
de aceea am abordat diver-
sificarea modalităţilor de 
plată. Prin lansarea parte-
neriatului cu PayPoint, pu-
nem la dispoziţia clienţilor 
noştri un nou instrument 
de plată, rapid şi uşor ac-
cesibil. La începutul anului 
2010 Aquatim şi-a extins 
aria de servicii, asigurând 
în prezent alimentarea cu 
apă şi canalizarea în 40 de 
localităţi din judeţul Timiş. 
În acest context, venim în 
întâmpinarea noilor clienţi 
şi cu această metodă alter-
nativă de plată“, a precizat 
Ilie Vlaicu, director general 
Aquatim.

pe scurt

PUBLICITATE

Adio reabilitare cu bani de la stat!
CaiuS SeraCin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Timişorenii care s-au gândit 
că vor putea să-şi reabiliteze 
termic blocurile construite 
înainte de 1990 cu bani de la 
stat sunt nevoiţi să găsească 
alte soluţii de finanţare. Gu-
vernul a emis, ordonanţa de 
urgenţă numărul 69/2010 care 
stopează, practic, programul 
naţional de reabilitare termică 
prin care Guvernul contribuia 
cu 50% valaorea lucrărilor,30% 
era contribuţia autorităţilor 
locale, iar restul de 20% se îm-
părţea între toţi proprietarii, 
fiecăruia revenindu-i o cotă 
parte. Conform noii legislaţii, 
cei care doresc să-şi reabiliteze 
blocurile vor trebui să ia credit 
de la bancă, statul fiind garan-
tul acestui credit. Dobânda 
este subvenţionată integral de 
stat prin ministerul Dezvol-
tării Regionale şi Turismului, 
perioada de creditare este de 
maximum 5 ani, banca nu per-
cepe comision de rambursare 
anticipată şi comision de neu-
tilizare, iar creditele beneficia-
ză de garanţie guvernamenta-
lă în proporţie de 100%. 

Totuşi, pentru timişorenii 
de rând, normele impuse de 
Guvern nu sunt accesibile, 
spun reprezentanţii Federaţiei 
Asociaţiilor de Locatari Timi-
şoara. Petru Olariu, preşedin-
tele FALT spune că reabilitarea 
termică se va stopa la Timi-
şoara şi le cere autorităţilor să 
găsească soluţii imediate, mai 
ales că există blocuri a căror 
lucrări de reabilitare după ve-
chiul program nu s-au finali-
zat. “Noua legislaţie prevede 
ca Guvernul să suporte dobân-
da, iar proprietarii să plătească 
integral. Aici însă există câteva 
probleme. Spre exemplu, dacă 
în ordonanţă se spune că tre-
buie să fie 90% din proprietari 
de acord ca blocul să fie reabi-
litat, iar apartamentele să fie 
ipotecate, normele metodolo-
gice mai vin cu alte precizări 
care pun practic capac unui 
astfel de program: să nu ai re-
stanţe mai mult de două luni 
în perioada de evaluare. Vă 
daţi seama că asta e aproape 
imposibil, în situaţia în care 
e România, există mai mulţi 
restanţieri. Momentan există 
un program, doar aşa să spu-
nem că există unul, fără să-l 
poţi accesa. Stau să mă întreb 
cum vor reuşi cei care sunt re-
stanţieri la bloc să-şi plătească 

creditele? În concluzie şansa 
de reabilitare a blocurilor în 
Timişoara este foarte mică”, 
spune Petru Olariu. 

Soluţia pentru  
reabilitarea unui bloc, 
mansardarea

O soluţie, pentru timişo-
renii care doresc să plătească 
la iarnă o factură la căldură 
mult mai mică decât în alte 
ierni, ar fi mansardarea clă-
dirilor în care locuiesc. “Solu-
ţia nu e la noi, e la autorităţi. 
Cum au putut găsi alte ţări 
din Uniunea Europeană solu-
ţii privind reabilitarea spaţiu-
lui locativ ar trebui să găsim 
şi noi. O soluţie ar fi elimi-
narea TVA-ului. De ce să plă-
tim TVA pentru reabilitarea 
blocului de 24%, când toate 
materialele de construcţii au 
TVA-ul inclus. Toate construc-
ţiile de care vorbim au fost 
construite de statul român 
înainte de ‘90 şi au fost con-
struite prost. În ‘când statul 
le-a vândut ştim cu toţii în ce 
hal au fost. Statul s-a bucurat 
că a scăpat de ele, iar proprie-
tarii s-au bucurat că le-au luat 
la un preţ mic. Nu cred că sta-
tul n-are şi o obligaţie vizavi 
de aceste construcţii”, mai 
spune Olariu. 

Primăria aşteaptă  
ordine de la Guvern

În acest moment în Timi-
şoara sunt finalizate 54 de 
blocuri din programul de re-

abilitare termică a clădirilor. 
Un bloc, din piaţa Mărăşti 
este în curs de finalizare, iar 
în cazul altor imobile lucrări-
le sunt în stand-by: primăria 
a făcut licitaţiile, aprobate 
la acel moment de Guvern, 
însă pentru care nu a mai dat 
bani. “Programul de reabilita-
re a blocurilor cu contribuţie 

de la guvern şi autorităţile 
locale nu a fost oprit, deoa-
rece ordonanţa care prevede 
garantarea împrumuturilor 
nu anulează ordonanţa care 
stabileşte contribuţia guver-
nului şi administraţiei loca-
le, aşa că se mai pot depune 
cereri pe acest program. S-au 
înregistrat 265 de solicitări 

venite de la asociaţii de pro-
prietari. În Programul local 
multianual pe 2009 au fost 
incluse 75 de imobile iniţial 
şi au rămas 72, 3 s-au retras. 
S-au încheiat 55 de contracte 
de execuţie cu 20 de firme 
de construcţii. Pentru 2010 
avem 82 de imobile incluse 
în Programul local multia-
nual”, spune Lăcrămioara 
Condea, de la Biroul de Re-
laţii cu Publicul din cadrul 
Primăriei Timişoara. Cu toate 
acestea, nimeni nu ştie ce se 
va întâmpla, până la urmă, 
cu imobilele incluse în acest 
Program local multianual şi 
dacă guvernul sau autorită-
ţile locale vor achita o parte 
din costurile reabilitării.

CeC Bank, singura bancă 
ce a intrat în programul 
de reabilitare termică

Cei care doresc să ia credit 
pentru reabilitarea clădirii 
o pot face doar la CEC Bank. 
CEC Bank oferă, din 2 august 
2010, un credit pentru reabi-
litarea termică a clădirilor de 
locuit, destinat asociaţiilor 
de proprietari şi proprietari-
lor locuinţelor unifamiliale, 
persoane fizice. Perioada de 
creditare este de maximum 5 
ani. Clienţii vor putea accesa 
creditul pentru reabilitarea 
termică a anvelopei clădirii 
şi a instalaţiilor aferente; re-
pararea, înlocuirea sau achi-
ziţionarea cu montaj a cen-
tralei termice de bloc/scară, 

respectiv a centralei termice 
aferente locuinţei unifamili-
ale, precum şi a instalaţiilor 
aferente acesteia. Persoanele 
care vor să-şi reabiliteze ter-
mic locuinţa prin împrumut 
garantat de stat cu dobânda 
subvenţionată trebuie sa nu 
fi fost restante la plata utili-
tăţilor mai mult de două luni 
în ultimele trei luni anterior 
evaluarii eligibilităţii de către 
finanţator. În cazul asociaţi-
ilor de proprietari, acestea 
sunt eligibile în condiţiile în 
care fiecare membru nu în-
registrează mai mult de două 
rate scadente şi neachitate la 
plata cotei de contribuţie la 
cheltuielile asociaţiei respec-
tive, în ultimele trei luni an-
terior evaluării. 

CeC Timişoara nu a 
primit nicio cere pentru 
reabilitarea de blocuri

La o lună de la lansarea 
programului de reabilitare 
termică, reprezentanţii din 
Timiş ai singurei bănci eligi-
bile pentru acest program, 
CEC Bank, nu au primit nicio 
cerere de credit. Explicaţia ar 
fi că Guvernul a impus nişte 
măsuri extrem de greu de în-
deplinit de asociaţiile de pro-
prietari. “Din păcate pentru 
noi nu am înregistrat nicio 
cerere pentru acest program. 
Ne aşteptăm să apară cereri, 
însă este puţin probabil să 
apară imediat, pentru că aces-
te condiţii, impuse de Guvern 
nu sunt chiar foarte simple. 
Îndeplinirea lor, dar mai ales, 
dovedirea lor cere timp. Cea 
mai complicată treabă este ca 
membriii asociaţiei de loca-
tari să se decidă. Şi nu puţini, 
ci 90% dintre ei. Ce pot eu să 
vă spun este că pentru aceşti 
proprietari un astfel de credit 
va fi foarte bun, ţinând cont 
că statul suportă dobânda 
care nu este mică“, spune di-
rectorul CEC Timişoara, Mar-
cel Andrei Tolomey.

Maşinile de pompieri nu pot ajunge să stingă un eventual incendiu la Judeţean din cauza stâlpi-
lor pe care primăria i-a „plantat“ în faţa spitalului

Blocurile mai pot fi reabilitate termic doar cu credite de la CEC, garantate de stat

PUBLICITATE

„S-au aplicat amenzi 
cu un total de 11.000 
lei. Avertismente am 
dat pentru personalul 
tehnic. Am fost indul-
genţi dacă aveau refe-
rat de necesitate, sunt 
bugetari, nu depinde 
de spital finanţarea.”

lucian mihoc,
adjunct – ISU Banat

„Va trebui să fim atenţi 
şi să fim pregătiţi cu 
extinctoarele şi hi-
dranţii. Unde există 
un potenţial mai mare 
de incendii, la arhive 
de exemplu. Trebuie 
crescut numărul de 
extinctoare”

Horia vermeşan
director DSP Timiş

În caz de incendiu, pacienţii din spitalele 
timişene ar arde ca la crematoriu!

„Soluţia nu e la noi, e 
la autorităţi. Cum au 
putut găsi alte ţări din 
UE soluţii privind reabi-
litarea spaţiului locativ, 
ar trebui să găsim 
şi noi. O soluţie ar fi 
eliminarea TVA. De ce 
să plătim TVA pentru 
reabilitare, când toate 
materialele de con-
strucţii au TVA inclus.”

Petru Olariu
preşedinte FALT

„Nu am înregistrat ni-
cio cerere pentru acest 
program. Ne aşteptăm 
să apară cereri, însă 
este puţin probabil să 
apară imediat, pentru 
că aceste condiţii, 
impuse de Guvern nu 
sunt chiar foarte sim-
ple. Îndeplinirea lor, 
dar mai ales, dovedi-
rea lor cere timp.”

marcel andrei tolomey
director - CEC Timişoara

Conform noii 
legislaţii, cei care 
doresc să-şi reabil-
iteze blocurile vor 
trebui să ia credit 
de la bancă, statul 
fiind garantul 
acestui credit.
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Liga  
dezmembrărilor

Viorel Screciu

expoziţii

party
Joi, 2 septembrie

No NAme: StANd Up Comedy CU teo
SCottiSh pUb: GRANd Live CoNCeRt
vAN GRAph K’fe: bAbALoNiA tRopiCAL 
SoUNdCLASh
d’ARC: RetRo pARty
ARt CLUb: SpeCiAL pARty

Vineri, 3 septembrie
heAveN StUdio: AUdiofLy
d’ARC: ALphA bite
SCottiSh: beSt RetRo pARty iN towN

sâmbătă, 4 septembrie
ANpoRA mUSiC AReNA: mARiKA & ŞUie 
pApARUde 
dAoS: GodS of RoCK NiGht
ReStAURANt fLoRA: dUo CoLompAR
CeLSo CLUb: SAtURdAy NiGht feveR
bUNKeR: RetRo pARty CU dJ epoCS

duminică, 5 septembrie
vAN GRAph K’fe: bAbiLoNiA 
CLUb d’ARC: hitS pARty
SetUp: wARm Up

studio
taverna Soul Kitchen  (miercuri-joi: 
16; 18; 20) 

cinema city
inception (vineri-joi: 13,10; 16; 19,10; 22)
ultimul războinic al aerului 3d 
(vineri-joi: 13,50; 19,40; 21,50)
Salt (vineri-joi: 19; 21,10)
Karate Kid (vineri, luni-joi: 14; 16,45; 
19,30; 22,15; sâmbătă-duminică: sâmbătă-
duminică: 11,15; 14; 16,45; 19,30; 22,15)
Sunt un mic ticălos (vineri, luni-joi: 
13,10; 15,10; 17,10; sâmbătă-duminică: 
11,10; 13,10; 15,10; 17,10)
Oameni mari şi fără minte – pRemie-
RĂ (vineri, luni-joi: 13,50; 16,10; 18,20; 20,30; 
22,40; sâmbătă-duminică: 13,50; 16,10; 
18,20; 20,30; 22,40 )
eroi de sacrificiu (vineri-joi: 14; 22,20)
Dansul dragostei 3d – pRemieRĂ 
(vineri-joi: 13,40; 15,50; 18; 20,10)
Macete – pRemieRĂ (vineri-joi: 16; 18,10; 
20,20; 22,30)

cinemaDansul dragostei

horoscop
berbec
emoţiile pot fi 
constructive, pentru 
că te apropii de 
un eveniment care 
generează o furtună 
de trăiri şi gânduri, pe care vei reuşi 
să le canalizezi într-un sens benefic 
ţie. eşti puternic din fire, ca atare vei 
şti să mergi mai departe cu curaj, 
dând la o parte acea latură sensibilă 
din tine. Şi ea are rolul ei, dar nu va 
deveni predominantă, ci doar o resursă 
secundară la care poţi apela la nevoie.

taur
Ceva din inte-
rior te împinge 
să duci mai 
departe ce ai 
început, în timp 

ce influenţele din afară sunt total 
contrare, încât nu ştii ce e mai 
bine pentru tine în acest moment. 
intuiţia nu greşeşte niciodată, 
ca atare ascultă ce-ţi transmite 
subconştientul, pentru că te trimite 
pe o cale potrivită modului tău de 
a fi. deocamdată preferi să rămâi 
discret în umbră. 

Gemeni
Ai prea multe de 
făcut, lucrezi pe 
mai multe fronturi 
şi, deşi eşti una din 
persoanele cu o ca-
pacitate de distribuire a atenţiei pe 
mai multe planuri, va trebui totuşi să 
te concentrezi asupra unei singure 
direcţii. Nu pentru că nu vei face 
faţă cu atâtea provocări în agendă, 
ci pentru că doar unul din planuri va 
avea rezultate pozitive. Nu-i nimic, 
înveţi din toate.

rac
impasul în care 
te simţi blocat 
de ceva vreme 
devine enervant 
şi apăsător, 

încât începi să te gândeşti din 
ce în ce mai mult la renunţare. 
Nu ai forţa de a ieşi din acest 
punct mort în alt mod decât 
abandonând nava ca să uiţi şi 
să te detaşezi de toate. măcar 
încearcă, înainte de a renunţa la 
idee, ca să nu-ţi faci mai târziu 
procese de conştiinţă. 

Leu
priveşti spre trecut 
cu antipatie pentru 
că nu te poţi încă 
detaşa de o situaţie 
care te-a rănit 
profund cândva. Ai fost minţit, cineva a 
profitat de bunăvoinţa ta şi te-a trădat, 
de aceea revii iar şi iar cu gândul la acel 
moment şi nu poţi uita cele întâmplate. 
poate a venit vremea unei discuţii 
sincere faţă în faţă, pentru că a purta 
pică la nesfârşit unui om care ţi-a greşit 
nu face nimănui nicio plăcere. 

fecioară
o scânteie să 
apară că ai şi 
răbufnit de parcă 
ai fi un butoi cu 
pulbere. Nu eşti 

în cea mai bună formă psihică şi 
orice afront devine motivul perfect 
pentru a stârni o furtună. totul te 
deranjează, totul te supără şi, fiind 
atât de sensibil şi de capricios, e 
normal ca disputele să se încingă 
de la orice fleac. Lumea nici nu ştie 
cum să ţi se adreseze: cu mănuşi sau 
franc în faţă?

baLanţă
Nu ştii să profiţi 
de ocaziile bune 
care ţi se oferă pe 
tavă. Ce-i drept, 
uneori şansa cere 
şi un sacrificiu cât de mic şi, pentru 
că nu te simţi în stare să-l accepţi, 
ratezi prilejul bun care apare. tu 
prea pui în balanţă preţul de plătit 
la început sau investiţia iniţială 
ce se cere, fără să te gândeşti la 
urmările excelente şi rezultatele de 
la final. 

scorpion
Cunoşti o 
persoană ce are 
un efect tonic 
asupra ta. Îţi 
place compania 

sa, este plină de viaţă, dornică 
de acţiune şi de aventură şi, în 
mare măsură, îţi seamănă mult. 
Rareori găseşti un om care să te 
completeze atât de bine, deci 
profită de prietenia sa, căci 
împreună sunteţi capabili de suc-
cese deosebite. dai şi primeşti şi 
totul merge strună. 

săGetător
Aruncă o privire 
înapoi la vechile 
datorii de natură 
financiară, pentru 
că ai la dispoziţie o 
sumă de bani cu care mai poţi şterge 
de pe lista de restanţe o veche dato-
rie. te vei simţi mult mai bine după 
ce vei scăpa de ea, deci fă un efort să 
o achiţi odată. dacă vin bani, nu te 
gândi ce să faci cu ei, ci ocupă-te mai 
întâi de facturi, de datoria amânată 
sau de o achiziţie amânată. 

capricorn
Nu te simţi 
bine în mediile 
aglomerate, cu 
persoane foarte 
diferite, nici în 

spaţiile publice unde nu ştii ce să 
spui. eşti printre străini şi comuni-
carea merge greoi, nu pentru că nu 
ai avea talente în arta conversaţiei, 
ci pentru că nu găseşti interlocutori 
cu reacţii pe măsură. Aproape că 
preferi să fii singur de cele mai 
multe ori, pentru că nu ai parte de 
tovarăşi la nivelul tău.  

Vărsător
Cucereşti uşor 
pe oricine şi ai 
şansa de a-ţi 
lărgi cercul de 
prieteni datorită 
spiritului tău vesel şi sociabil. Nu faci 
niciun efort de a te apropia de lume, 
pentru că relaţia cu ceilalţi merge 
de la sine. Ştii ce să spui în orice 
împrejurare, ai o vorbă bună sau un 
compliment pentru oricine, şi toate 
aceste gesturi de simpatie îţi asigură 
popularitatea pe oriunde mergi. 

peşti
dragostea dă 
buzna în calea ta 
şi îţi oferă cele 
mai interesante 
surprize. poţi 

observa o persoană atrăgătoare în 
cel mai neaşteptat loc şi nu ar fi de 
mirare să începi să simţi pasiunea 
cum îţi fură minţile şi inima. Ţi se 
aprind călcâiele foarte uşor, la prima 
vedere, şi dacă aşteptai iubirea 
în calea ta, bucură-te: este foarte 
aproape, totul e să fii dispus să o 
primeşti cu toată fiinţa!

muzeul de artă Palatul Baroc: expoziţia 
de fotografie „Constatare la faţa locului” 
despre mineriada din 13-15 iunie 1990, 
deschisă până la 4 septembrie; expoziţia 
„Portretul bărbătesc din Banat (sec XIX)”, 
deschisă până la 5 septembrie.

02.09
În 1937, baronul Pierre 
de Coubertin se stinge 
din viaţă în urma unui 
infract, la Lausanne, 
la vârsta de 74 ani. De 
Coubertin şi-a dedicat 
viaţa renaşterii Jocurilor 
olimpice, fiind cel care 
a compus jurământul 
olimpic. a fost al doilea 
preşedinte al Comitetului 
internaţional olimpic.

03.09
În 2006, 
la 36 
ani, 
tenis-
manul 
ame-
rican 
andre agassi îşi anunţă 
retragerea după ce pier-
de în turul al treilea de la 
uS open, în faţa germa-
nului Benjamin Becker. 
agassi se numără printre 
cei cinci jucători care 
de-a lungul carierei au 

cucerit toate cele patru 
turnee de Grand Slam.

04.09
În 1990, jucătorul lui 
manchester united, Steve 
Bruce, devine primul 
fotbalist eliminat într-un 
meci oficial, contra lui 
Luton Town.

05.09
În 1998, naţionala de fot-
bal a Ciprului celebrează 
cea mai mare victorie 
din istorie, câştigând la 
nicosia, contra Spaniei, 
cu 3-2, în preliminariile 
pentru euro 2000. În 
urma eşecului, selecţio-
nerul Javier Clemente îşi 
dă demisia.

06.09
În 1913, arsenal îşi 
inaugurează stadionul 
highbury, cu o capacita-
te de 38.500 de locuri. 
“Tunarii” vor utiliza acest 

stadion aproape un secol 
(93 ani), ultimul meci 
disputat aici fiind cel cu 
Wigan athletic, de pe 7 
mai 2006.

07.09
În 1956, Pele marchează 
primul lui gol pentru 
Santos, echipa la care şi-a 
petrecut cea mai mare 
parte a carierei. ultima 
partidă pentru Santos o 
va susţine pe 3 octombrie 
1974.

08.09
În 1990, 
jucă-
toarea 
argenti-
niancă 
de tenis, 
Gabriela 
Sabatini, câştigă primul 
ei titlu de Grand Slam, 
învingând în finala de la 
uS open pe Steffi Graf 
(6-2, 7-6).
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Producătorii continuă 
franciza de succes Step 
Up, de data aceasta în 
3D. Povestea dansului 
urban se extinde la nivel 
global, cu o nouă poves-
te impresionantă despre 
dragoste, visuri şi 
trupuri în mişcare, cu un 
plus de emoţie, pasiune 
şi suspans. Luke este un 
dansator de street-dan-
ce orfan, care încearcă 
cu disperare să nu fie 
evacuat din adăpostul 
său: un depozit dără-
pănat care constituie 
refugiul dansatorilor din 
întreaga lume. Această 
familie de conjunctură 
are o trupă de dans, 
House of Pirates (Casa 
Piraţilor). Pentru ca 
trupa să supravieţuias-
că, trebuie să îşi învingă 
rivalii consacraţi, House 
of Samurai (Casa Samu-
railor) în cadrul Compe-
tiţiei World Jam, unde 
cele mai bune trupe din 
lume concurează pentru 

un premiu uriaş în bani. 
Povestea îl urmăreşte pe 
Luke pe diversele scene 
clandestine de dans din 
oraş, în căutarea de noi 
talente pentru a întregi 
trupa Piraţilor şi a-i aju-
ta să câştige campiona-
tul. Într-un final, găseşte 
doi dansatori potriviţi: 
Natalie, o dansatoare de 
street dance învăluită în 
mister şi Moose, per-
sonaj secundar în Step 
Up 2 -  The Streets, care 
acum este în primul an 
la NYU.

Ceea ce se întâmplă, în 
ultimele zile, în Liga lui 
Mitică justifică, într-un fel, 
titlul de mai sus. Să încer-
căm două exemple. Aflată în 
pargul falimentului, Unirea 
Urziceni se dezmembrează 
mai rapid decât se credea şi 
pare că va lăsa campionatul 
cu o competitoare, dacă 
nu în minus, cel puţin cu 
una de formă. „Analiştii” 
s-au grăbit să găsească şi 
cauzele acestei veritabile 
dezintegrări. Bucşaru nu 
mai are bani şi „vinde” pe 
bandă rulantă. Criza loveşte 
şi fotbalul românesc. Două 
concluzii adevărate, dar nu 
şi suficiente. Din punctul 
meu de vedere, lucrurile au 
un alt fundament. Să mă 
explic.
Niciodată, niciunde, ceea 
ce a fost construit pe baze 
artificiale nu a avut viaţă 
lungă. O echipă apărută din 
praful Bărăganului, practic 
de nicăieri, fără istorie, cu 
un public neînvăţat cu aerul 
„înălţimilor”, nu avea cum 
să supravieţuiască. O istorie 
nu se construieşte în 3 sau 
4 ani, indiferent câţi bani 
circulă prin vestiare. Cu 
toate sforţările financiare 
din ultimii ani Chelsea nu a 
ajuns nici o clipă la faima, 
notorietatea, lui Manches-
ter sau Liverpool, Barca sau 
Real. Mai mult decât atât! O 
construcţie care se află „la 
mâna” unui singur decident 
este mereu în pericol.
Aşa cum am prevăzut, la 
Vaslui, apele s-au învol-
burat şi „galacticul” Caro 
stă cu bagajele făcute 
şi, poate, la momentul 
apariţiei acestui articol 
el este deja istorie. Sabău 
a ieşit deja la încălzire. 
Un mecanism care, la 
început de sezon, părea 
că va face furori în ligă se 
dezmembrează şi el.
În rest, motiv de bucurie 
pentru Contra, care, ne-
aşteptat, este convocat la 
naţionala lui Lucescu junior. 
Pare a fi o premieră mondi-
ală pentru un jucător care a 
anunţat că se lasă de fotbal. 
Iată însă că pe Guriţă nu îl 
lasă fotbalul.

iOan gOgOŞanu
ioan.gogosanu@opinitimisoarei.ro

 
Odată cu încheierea 

etapei a 6-a, Liga 1 ia o 
pauză de o săptămână, 
determinată de partidele 
naţionalei României cu 
Albania şi Belarus, din 
preliminariile CE 2012. 
Deşi şi-a schimbat banca 
tehnică, situaţia lui Poli 
nu se deosebeşte prea 
mult de cea de anul tre-
cut, cu excepţia părăsirii 
premature a cupelor euro-
pene. Calificarea în grupe-
le Ligii Europa fusese unul 
dintre obiectivele primor-
diale ale acestui început 
de stagiune, iar ratarea ei 
poate avea repercusiuni 
nebănuite în viitor.

Debutul lui Vladimir 
Petrovic la Poli se asea-
mănă izbitor cu cel al lui 
Neluţu Sabău. În primele 
şase etape, ambii au înre-
gistrat câte două victorii, 

la limită, toate pe propriul 
teren, şi nu au cunoscut 
gustul amar al înfrângerii. 
În acest sezon, “alb-viole-
ţii” au marcat mai multe 
goluri, dar au şi primit 
destule. Totuşi, diferenţa 
de golaveraj este identică 
cu cea de pe vremea lui 
Sabău. Cu “Moţu” la timo-
nă, bănăţenii au înregis-
trat prima înfrângere abia 
în runda a 12-a, realizând 
unul dintre cele mai bune 

tururi de campionat din 
istorie.

Petrovic a utilizat, în li-
nii mari, acelaşi nucleu de 
jucători. Faţă de “11”-le de 
bază al premergătorului 
său, antrenorul sârb nu 
i-a avut la dispoziţie pe Ni-
bombe, apărarea continu-
ând să fie punctul nevral-
gic al echipei, şi pe Gigel 
Bucur, principalul om de 
gol, pe care tânărul Axente 
încearcă să-l facă uitat.

Dacă în ceea ce priveşte 
competiţia internă nu este 
deosebire între performan-
ţele celor doi tehnicieni, 
Sabău a obţinut rezultate 
superioare în cupele euro-

pene. A eliminat pe Sha-
khtar Donetsk, deţinătoa-
rea Cupei UEFA, şi, deşi a 
pierdut în turul următor 
cu Stuttgart, eliminarea i-a 
propulsat pe timişoreni în 
grupele Europa League. Şi 
Petrovic a depăşit un tur, 
pe seama finlandezilor de 
la MyPa, însă când a dat de 
un adversar puternic nu a 
marcat niciun gol şi nici 
nu a scos vreun punct.

Tot ca diferenţiere în-
tre cei doi antrenori este 
atitudinea patronului. 
Dacă “Moţul” a fost sus-
ţinut până la final, deşi 
prestaţiile echipei, în spe-
cial cele din partea a doua 

a campionatului, au lăsat 
de dorit, antrenorul sârb 
a primit deja un cartonaş 
galben din partea lui Ian-
cu, deşi campania de achi-
ziţii din vară a fost una 
dintre cele mai modeste şi 
nici susţinerea financiară 
nu mai este cea din trecut.

Printre obiectivele pe 
care conducerea lui Poli 
şi le-a propus la începutul 
acestui sezon s-a numărat 
şi readucerea spectatori-
lor la stadion. Cu excepţia 
partidei cu Manchester 
City şi, parţial, cea cu CFR 
Cluj, nici acest lucru nu 
şi-a găsit deocamdată re-
zolvare. A fost perioada 
concediilor şi a vacanţe-
lor, au fost orele aberante 
de început a partidelor, 
dar şi nerealizările condu-
cerii au făcut ca suporterii 
să-şi piardă din motivare, 
să privească cu scepticism 
şansele de a obţine o per-
formanţă remarcabilă.

Petrovic, pe urmele lui Sabău

Ioan Ovidiu Sabău Vladimir Petrovici

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Cea de-a IV-a ediţie a Zi-
lelor Cartierului Freidorf  va 
avea loc în acest weekend cu 
următorul program: vineri, 3 
septembrie, în Parcul Petofi e 
programat un concurs de bi-
ciclete, urmat un concurs de 
desene pe asfalt, un concurs 
de pictură şi, de la ora 13, 
Cupa Freidorfului la Fotbal. 
De la ora 18, în acelaşi parc, 
vor concerta trupele rock 
Sanctuar şi Kiroptera. Sâmbă-
tă, 4 septembrie, Ansamblul 
Timişul al Casei de Cultură 
Timişoara va susţine u specta-

col folcloric cu Vasile Conea, 
Camelia Florea, Geanina Be-
leiu, Dolores Dongea ş.a. 

Duminică, 5 septembrie, 
locuitorii vor avea parte, de 
la ora 18, de un nou specta-
col de muzică populară, cu 
Ansamblul Timişul şi soliştii 
vocali Adrian Stanca, Oana 
Drinceanu, Delian Draga-
lina, Vlad Botnar, Lavinia 
Buru s.a. Apoi, seara şi în-
treaga manifestare se vor 
termina cu o petrecere cu 
dans în aer liber, tot în parc, 
de la 21,30.

Zilele Cartierului 
Freidorf

Petrovic a utili-
zat, în linii mari, 
acelaşi nucleu de 
jucători. Faţă de 
“11”-le de bază al 
premergătorului 
său, sârbul nu i-a 
avut la dispoziţie pe 
Nibombe și Bucur.

POli duPă 6 etaPe Cu SaBău Cu PetrOviC

Victorii 2 2

Egaluri 4 4

Înfrângeri 0 0

Goluri marcate 6 11

Goluri primite 4 9

TIMIȘOARA

iulius mall, etajul i: expoziţia „Art Is 
Lifestyle/ Arta este lifestyle” prezenta-
tă de Galeria Jecza.

galeria Calina: expoziţia „Philosophy 
in budoar” a artistului plastic Benedek 
Levente.

Bega Shopping Center, etaj iii: expo-
ziţie de design a studenţilor Facultăţii 
Tibiscus.
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Valentin şi Dana sunt doi ro-
mâni care au ţinut pagini între-
gi de ziare în Italia, “La Stampa” 
sau “La Repubblica” au publicat 
zeci de articole despre ei, 
trustul Mediaset a realizat două 
programe de televiziune în care 
s-a povestit istorioara lor… Aţi 
văzut povestea asta la vreo 
televizune din Romania?
Cei doi locuiau şi munceau 
împreună în oraşul Folio din re-
giunea Liguria, de mai bine de 
9 ani, şi culmea, români fiind 
erau respectaţi de toţi italienii 
care-i cunoşteau. Ploieşteni de 
bun simţ, n-au făcut rău nicio-
dată nimănui şi curentul anti-
românesc din Italia nu i-a atins 
defel. Goniţi de viaţă, cei doi 
n-au apucat să se căsătorească, 
deşi locuiau împreună de atâţia 
ani… În primăvară Valentin a 
fost diagnosticat cu un cancer 
galopant... Cei doi şi-au dorit 
mult atunci să facă ce n-au 
apucat să facă în toţi anii de 
muncă din Italia: să se căsăto-
rească. Impresionaţi de poveste, 
locuitorii oraşului împreună 
cu primarul localităţii au făcut 
toate eforturile pentru a obţine, 
în timp util, documentele ne-
cesare oficierii căsătoriei, de la 
Consulatul României din Torino. 
Formalităţile au fost îndeplinite 
în regim de urgenţă pentru 
că presa din Italia a reuşit să 
creeze un val de emoţie în jurul 
poveştii. Aflat deja într-o stare 
critică, Valentin avea să-i pună 
verigheta Danei, căsătoriţi fiind 
chiar de primarul localităţii, 
în casa lor. În jurul casei, scriu 
ziarele, se adunaseră atunci 
vreo 50 de italieni cu coifuri de 
sărbătoare în cap. Valentin era 
în pat… Peste câteva ore s-a 
stins, cu verigheta pe mână…
Aţi văzut povestea lor la vreo 
televiziune din România?

Dan Negru

Ce nu se 
vede la  
televizor...

Duminică
5 septembrie

Vreme însorită  
şi nori risipiţi  
ziua, posibil  
ploaie noaptea.
Minima: 11° C
Maxima: 22° C

miercuri
8 septembrie

Vreme frumoasă,  
cer mai mult  
senin pe tot  
parcursul zilei.
Minima: 12° C
Maxima: 23° C

marţi
7 septembrie

Cerul va fi  
mai mult  
acoperit de nori, 
vânt slab.
Minima: 9° C
Maxima: 24° C

Luni
6 septembrie

Temperaturile scad, 
mai ales pe  
timpul nopţii, cer  
parţial noros ziua.
Minima: 5° C
Maxima: 22° C

Sâmbătă
4 septembrie

Cer mai mult senin 
pe timpul zilei, şanse 
de precipitaţii pe 
timpul nopţii.
Minima: 14° C
Maxima: 24° C

Vineri
3 septembrie

Vremea  
se încălzeşte  
uşor, cerul  
va fi senin.
Minima: 12° C
Maxima: 24° C

Joi
2 septembrie

Cer mai mult  
senin pe  
timpul zilei,  
vânt slab.
Minima: 9° C
Maxima: 20° C

meteo

reţeta săptămânii

... zVonuri ... bârfe ... combinaţii ... zVonuri ... bârfe ... combinaţii ...

Deşi quiche-ul este conside-
rat un preparat din bucă-
tăria franceză, el şi-a avut 
originea în Germania, în re-
gatul medieval Lothringen. 

Cuvântul „quiche” vine din 
cuvântul german „kuchen”, 
care înseamnă „prăjitură”. 
Quiche-ul poate fi servit ca 
aperitiv sau chiar ca fel de 
mâncare principal, la cină. El 
a devenit popular în Anglia 
după cel de-al Doilea Război 
Mondial şi în America, în anii 
‚50. Există o mare varietate 
de reţete de quiche, de la 
Quiche Lorraine la altele, cu 

broccoli, ciuperci, şuncă sau 
chiar fructe de mare. Reţeta 
originală de Quiche Lorraine 
era o plăcintă cu o umplutu-
ră făcută dintr-o combinaţie 
de smântână, ouă şi bacon 
afumat, însă ingredientele 
şi modul de preparare s-au 
adaptat zilelor noastre. 

ingrediente:
aluat:
- 250 g făină, 
125 g unt, 

1 ou, 
3 linguri de lapte, 
sare, pesmet
umPlutură:
- 2 cepe, 
150 g bacon,
250 g caşcaval, 
200 g smântână 
5 ouă, 
ulei, sare, piper, 
condimente, verdeaţă

mOd de PreParare:
Amestecaţi făina separat, cu 

puţină sare, apoi adăugaţi 
bucaţele de unt rece, oul şi 
laptele. Frământaţi un aluat, 
pe care trebuie să-l lăsaţi 
la rece 30 de minute. Între 
timp, căliţi ceapa şi baconul 
şi radeţi caşcavalul pe răză-
toare. Întindeţi aluatul într-o 
formă de tartă unsă cu unt 
şi tapetată cu făină. Lăsaţi 
marginile ridicate, înţepaţi 
aluatul cu furculiţa şi presă-
raţi peste el pesmet. Peste 
acest aluat se pune caşcava-

lul şi, deasupra, amestecul 
călit de ceapă şi bacon.  
Într-un castron, bateţi 
smântâna cu ouăle, sarea, 
piperul, verdeaţa şi condi-
mentele (la alegerea dvs), 
apoi turnaţi amestecul în 
forma de tartă. 
Coaceţi în cuptor aproxima-
tiv 40 de minute.

Quiche Lorraine

Reţeta săptămânii vă este oferită de

Violet îmi este 
sufletul, inima  
şi vaporaşul…

Acesta este unul dintre 
prinicipiile prin care se ghi-
dează primăria Timişoara 
când achiziţionează mijloa-
ce de transport în comun. 
Vremurile când autobuzele, 
troleibuzele şi tramvaiele 
erau galbene au apus, toa-
te transformându-se peste 
noapte în violet. Până acum 
nimic nou ar spune unii, 
însă până la sfârşitul acestui 
an şi Bega se va transforma 
încet, încet, în violet. Şase 
vaporaşe vor fi achziţionate 
de municipalitate şi toate 
vor fi violete. Explicaţia ne-
oficială ar fi că viceprimarul 
Adrian Orza este fan înrăit 
al echipei Poli Timişoara. 
Cea oficială ar fi alta… În 
urma unei cercetări amă-
nunţite şi după mai multe 
călătorii cu mijloacele de 
transport în comun violete 
şi de alte culori a reieşit că 
timişoreanii nu vor mâz-
gâli, distruge sau deteriora 
maşinile RATT violete, din 
respect pentru culorile clu-
bului bănăţean.

Liberal conservator
Vicepreşedintele PNL Ti-

miş, Viorel Coifan, consili-
er judeţean, are un telefon 
mobil cât o cărămidă... Apa-
ratul, marcă a unui celebru 
concern finlandez, este de-
ţinut de liberal de peste un 
deceniu. Trecerea vremii s-a 
simţit, mobilul fiind prins 
cu un elastic de borcane. Pe 

fostul preşedinte al CJ Timiş 
nu îl deranjează însă şi a 
rămas dedicat aparatului. 
Acest lucru nu înseamnă 
însă că este conservator în 
tot ceea ce priveşte tehnica, 
Viorel Coifan fiind un cunos-
cător al sistemelor informa-
tice, ca angajat al unei firme 
care se ocupă cu dezvoltarea 
de programe în domeniul 
administraţiei publice.

Ştrandul muzelor incognito Parcări religioase

Bârfă super-adevărată,  
confirmată din „n” surse

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

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

Cel puţin 10 locuri de 
parcare de pe bd. Loga sunt 
marcate cu ştampila „Re-
zervat”. Locurile au putut fi 
observate mai bine în cur-
sul acestei veri, când oraşul 
şi, implicit, zonele centra-
le, au fost mai libere de ma-
şini. De sub autoturisme au 
ieşit, în toată splendoarea 
lor, şi ştampilele. Aceste 
locuri de parcare nu ţin de 
Primăria Timişoara şi nici 
de celebrele familii de ţi-
gani „de mătase”, care au 
populat bulevardul central. 

Nu este vorba nici de vreun 
partid politic. Privilegiul 
locurilor atât de râvnite de 
şoferii care au treburi prin 
centru revine Mitropoliei 
Banatului. Bănuim că cele 
sfinte nu i-au ajutat pe pre-
laţi să obţină atâtea locuri 
de parcare în buricul târgu-
lui, iar acest „dar” pămân-
tesc a fost câştigat cinstit, 
pe bani, cu taxele aferente 
date către municipalitate. 
De exemplu, preţul plătit 
de Paula Cojocari, fiica se-
cretarului Primăriei, Ioan 
Cojocari, pentru un loc 
marcat şi rezervat era de 
1.000 de lei pe lună...

Imensul aquapark din 
orăşelul maghiar Gyula de-
vine, de la o săptămână la 
alta, cel mai trendy loc de 
pelerinaj estival pentru timi-
şorenii care încă n-au simţit 
efectele crizei. Oameni de 
afaceri, poliţişti, avocaţi, po-
liticieni, finanţişti, directori 
de instituţii descentralizate 
şi alte categorii de profesio-
nişti ai câştigurilor fără „flu-
turaş” sunt clienţii fideli ai 
bazinelor cu jacuzzi din par-
cul cu castani de la Gyula, 
însă nu de fiecare dată pre-

zenţa lor acolo are la bază şi 
foaia de drum cu ştampilă 
conjugală. Deseori, vipuri-
le mioritice încearcă să se 
piardă, conspirativ, printre 
sutele de persoane care stau 
la plajă, în saune sau în bazi-
nele de înnot, tocmai pentru 
a nu fi recunoscute de com-
patrioţi. Grija de a rămâne 
clienţi incognito este expli-
cabilă, câtă vreme, de multe 
ori, tinerele însoţitoare în 
costum de baie nu au nici o 
legătură cu „jumătăţile” cas-
nice, fiind doar angajatele 
fidele care acceptă, mai în-
totdeauna, să-şi însoţească, 
cu drag, şeful în delegaţie...

Viorel Coifan


