
Primăria Timişoara va organiza în această 
lună Acţiunea Ecologică de Curăţenie 
Generală de Toamnă care se va desfăşura 
în doua etape. Prima etapă va avea loc în 
perioada 11-17 octombrie, în cartierele şi 
zonele din partea de nord a oraşului, iar eta-
pa a doua se va desfăşura între zilele de 18 şi 
26 octombrie, în partea de sud a oraşului. În 
cadrul acţiunii se colectează numai obiectele 
de uz casnic şi gospodăresc şi deşeurile 
vegetale rezultate din curăţirea arborilor. 
Proprietarii imobilelor în faţa cărora se mai 
găsesc deşeuri după data de 17 respectiv 26 
octombrie, vor fi sancţionaţi contravenţional 
cu amenzi cuprinse între 200 şi 2000 lei.
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Bolile psihologice un subiect sensibil pentru români

Frustrarea materială, se-xuală, organizarea socială şi multe alte probleme de acest gen au adus patru din cinci români în stadiul de a avea nevoie de un consult te-rapeutic specializat pe pro-bleme psihologice (potrivit ultimelor date eliberate de Ministerul Sănătăţii). Trata-mentul pentru aceste boli este considerat de mulţi ca fiind un lux, însă eectele pot aecta fizic atât persoana în cauză, cât şi persoanele din jur. Cele mai întâlnite boli psi-hologice la români sunt an-xietatea, depresia şi obsesia.Anxietatea este cea mai răspândită boală şi se iden-tifică printr-un sentiment de teamă ără obiect, rică nedesluşită sau anticipare a unui pericol care poate fi in-tern sau extern. Simptomele sunt tresăriri musculare, gre-utate în respiraţie, accelera-re anormală a bătăilor inimii, senzaţie de rică, dificultăţi de concetrare etc. Această anxietate (rică) poate fi le-gată de dierite evenimente şi e de dierite grade, iar cu siguranţă rezolvarea se gă-seşte la un psihoterapeut.Depresia: multe persoa-ne care sueră de depresie sueră în acelaşi timp şi de 

anxietate. Dacă pe lângă gânduri obsesive, atacuri de panică, insomnie, palpita-ţii şi transpiraţii mai aveţi şi alte sentimente de tristeţe, probabil sueriţi de depresie. Dificultăţile de concentrare, sentimentul că nimic nu vă poate sta în cale, decizii im-pulsive, gânduri de-a valma, comportament nesăbuit sunt câteva din stările depre-

siei de care vă poate scăpa un specialist.
Obsesia: este o idee re-petitivă şi ameninţătoare de care persoana nu poate scăpa, chiar dacă recunoaş-te că acea idee nu are baze raţionale. Aceasta poate fi de diverse tipuri, declanşată de actori traumatizanţi, stres, nevroze etc.

Anxietatea se identi că printr-un sentiment de teamă fără obiect, frică nedesluşită sau anticipare a unui pericol care poate   intern sau extern.

ANDREEA HNYATEKandreea.hnyatek@opiniatimisoarei,ro

Creierul este principa-lul organ sexual. Atinge-rile, mângâierile sau orice alt gest prin care se crează confort psihic pot fi văzu-te ca făcând parte dintr-o viaţă sexuală împlinită. Acest lucru este dovedit şi susţinut de foarte mulţi specialişti. O alternativă la starea de bine oferită de un act sexual este arta atingerii corpului, cunos-cută azi sub numele de masaj erotic. 
Prin intermediul atin-gerilor realizate cu dife-rite intensităţi pe întrea-ga suprafaţă a corpului, această metodă terapeuti-că restabileşte şi dinami-zează circulaţia energiei prin canalele energetice. Totodată, acest gen de mesaj ajută la dobândi-rea unui bun control asu-pra potenţialului creator, care poate deveni sursa sănătăţii fizice, mentale şi afective, amplificând sta-rea fiecăruia de bine. Cir-culaţia liberă şi viguroasă a energiei sexuale prin tot corpul are ca rezultat creşterea vitalităţii, a for-ţei fizice, dar şi obţinerea unui echilibru emoţional şi mental stabil.

Patronii saloanelor care se respectă spun că 

au de furcă, mereu, cu cei care confundă saloanele de masaj erotic cu borde-lurile. ”Din 20 de telefoa-ne pe care le primim pen-tru programări, o singură persoană ajunge la salon. Restul au o părere greşită despre ce se întâmplă la un masaj erotic şi renun-ţă”, a declarat un patron de salon.
Dacă sunteţi de acord cu condiţiile impuse trebu-ie să ştiţi că la un astfel de salon nu se consumă bău-turi alcolice şi că atât acce-sul persoanelor în stare de ebrietate, cât şi a minori-lor este interzis. Sala de aş-teptare este prevăzută cu paravane pentru intimita-te. Masajul durează 50 de minute şi poate fi nud sau toples. Clientul are dreptul de a-şi alege o domnişoa-ră sau două în funcţie de preferinţe, pentru că este vorba de stimularea unor glande sexuale şi atracţia este un factor important. Obligatoriu fiecare trebuie să treacă pe la cabina de duş înainte de masaj. Ca-drul este obscur, cu muzi-că ambientală de relaxare. Se masează fiecare parte a corpului separat, doar cu ulei; nu se folosesc jucării sexuale sau alte obiecte. Masajul erotic de relaxare se face prin mişcări blân-de, lente, din când în când 

mai penetrante. După acest masaj, grijile şi stre-sul dispar, se încarcă bate-riile şi apare dinamismul.Fetele sunt alese să aibă un aspect plăcut, au vârste începând cu 18 ani, dispun de cursuri profesi-oniste de masaj şi cursuri de igienă. Toate au vizită medicală lunară plus alte analize suplimentare pen-tru boli de piele etc. Se lu-crează cu carte de muncă şi se respectă numărul de ore impus de lege. Clienţii sunt persoane fără inhibiţii, de toate vâr-stele. Există domni care vorbesc la telefon cu soţi-ile şi spun: ”da… sunt la masaj erotic”. Sunt familii în care se cunoaşte exact scopul acestui tip de ma-

saj şi unde nu există pro-bleme. Potrivit celor care conduc astfel de saloane, în general clienţii care vin pentru prima dată la ma-saj, se întorc şi altă dată.
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Special
Masajul erotic eliberează energiile sexuale

”Din 20 de teleoa-ne care le primim pentru programări, o singură persoană ajunge la salon. Restul au o păre-re greşită despre ce se întâmplă la un masaj erotic şi renunţă.”
patron salon masaj erotic

„De lux“ în Timişoara   pagina 8-9

„Festivalul Papricaşului şi vinului” la Buziaş
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Preţuri masaje erotice
100 lei - masaj toples,150 lei - masaj nud250 lei - masaj nud cu două ete.
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Preţuri masaje erotice
100 lei - masaj toples,150 lei - masaj nud250 lei - masaj nud cu două ete.

Mariana  
Cernicova

Dan  
Negru

Am aplaudat,  
sincer, mobilizarea 

„Let’s do it,  
Romania!” 3

Viorel  
Screciu

Mulţi clamează  
„prietenia  

istorică” dintre  
Poli şi Rapid. 15

Şi azi încă mai  
cred că radioul  

înseamnă vorbă  
şi nu muzică. 16

Începe curăţenia  
de toamnă

Fotoreporterul Marius Morariu 
intenţionează să redeschidă do-
sarul accidentului rutier  
care a dus la moartea mamei sale

Anchetă - pagina 5
pag 2-3

Ciprian VOin
ciprian.voin@opiniatimisoarei.ro

În ultimii ani, de fiecare 
dată când liderii sindicali din 
Timiş au anunţat mari miş-
cări de protest, aceştia au re-
uşit doar să se facă de râs: în 
loc de mii de protestatari, se 

trezesc la diferite pichetări 
cu doar câteva zeci. Situaţia 
este cu atât mai ciudată, cu 
cât măsurile de austeritate 
luate de guvern „au lovit” în 
bugetari, care formează nu-
cleul principal al diferitelor 
federaţii şi confederaţii sindi-
cale. De exemplu, la cel mai 

recent protest, al profesorilor, 
în faţa prefecturii s-au adunat 
cu pancarte doar vreo 50 de 
persoane. Culmea, ziariştii şi 
jandarmii erau mai mulţi.

Motivele pentru care miş-
carea sindicală e pe moarte 
sunt multe: decredibilizarea 
liderilor de la Bucureşti, dar şi 

de la nivel local prin aderarea 
la diferite formaţiuni politi-
ce, lipsa de încredere a mem-
brilor simpli că pot schimba 
ceva, diminuarea numărului 
de membri prin privatizarea 
sau închiderea multor fabrici 
şi multe altele.

Masajul erotic  
eliberează energiile sexuale. 7 
„De lux“ în Timişoara. 8-9
„Festivalul Papricaşului  
şi vinului” la Buziaş. 10

Timp liber - pagina 14
Concert Costel Busuioc şi Filarmonica „Banatul”
Joi, 30 septembrie, ora 19, Sala „Capitol”

Se diStriBuie gratuit Într-un tiraj de 7.500 de exemplare

De ce moare mişcarea sindicală?

Vremea mitingurilor cu zeci de mii de participanţi a apus. Cele mai „de anvergură“ proteste strâng câteva zeci de persoane

sport
Coşmarul 
giuleştenilor
neînvinşi în primele nouă 
etape, jucătorii lui Cosmin 
Contra şi-au propus să le taie 
din nou elanul bucureştenilor.
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Am simpatizat cu iniţiativa „Let’s 
do it, Romania!”, cu încredin-
ţarea că suntem răspunzători 
pentru propria noastră ţară. Am 
aplaudat, sincer, mobilizarea 
extraordinară de week-end. Ac-
ţiunea care se mândreşte, acum, 
cu aprecierea de „cel mai mare 
proiect social” şi care a condus la 
colectarea benevolă a deşeurilor 
în toată ţara merită respect şi, 
vorba unei emisiuni televizate, 
scoaterea pălăriei în faţa organi-
zatorilor. Cu toate sincopele ivite: 
dificultăţi în a preda gunoaiele, 
mobilizarea, în ultima secundă, a 
căruţaşilor care să ducă sacii cu 
gunoi în curtea primăriilor până 
luni, când să le ia firmele specia-
lizate în colectare, surprizele de a 
descoperi mormane „necartogra-
fiate” etc., etc. M-am minunat, în 
rând cu alţii, că numai în judeţul 
nostru au fost identificate peste 
500 de mormane de gunoi în 
afara traseelor de colectare, că 
peste 2000 de voluntari au re-
nunţat la cel puţin o jumătate de 
zi din week-end ca să participe la 
campanie şi că s-au strâns (ura!) 
peste 17.300 de saci menajeri 
de gunoi. Uf! Numai că… Vine, 
insidios, celălalt gând: câţi au 
fost, de-a lungul vremii, cei care 
şi-au lăsat gunoiul în locurile de 
agrement, dosind prin tufe rămă-
şiţele arsenalului care însoţeşte 
„ieşirea la iarbă verde”? Câtă 
furie pe natură i-a mânat pe cei 
ieşiţi „în natură” să lase tone de 
deşeuri în urmă? Şi, oare, cât va 
ţine curăţenia făcută în acest 
sfârşit de septembrie? Iată, în Ti-
mişoara, oraş altminteri cu mari 
ambiţii, parcurile sunt pline de 
gunoi. Malurile canalului Bega 
nici n-apucă să fie bine curăţate 
că se umplu uşor de sticle de 
plastic, ambalaje, haine vechi 
şi resturi de mâncare. Pe după 
blocuri, printre garaje, morma-
nele „ilegale” de gunoi cresc 
nestingherite. Afişele care spun 
că adevăraţii timişoreni nu lasă 
mizerie în urmă nici că mai sunt 
percepute ca îndemn. Primăria, 
prin Monitorul său, ne anunţă că 
Timişoara are ambiţie de „oraş 
verde”. (Sincer, n-am prea văzut 
efectele nici măcar în centrul 
reşedinţei noastre de judeţ. ) Nu-
mai că jegul se dovedeşte greu 
de eliminat. La nivelul conştiinţei 
publice, curăţenia n-a devenit 
un mod de viaţă. Am învins 
gunoaiele? Nu ştiu. Câteva zeci 
de mii de voluntari din ţară au 
arătat că le pasă şi că încearcă să 
„scoată la lumină” faţa frumoa-
să a naturii româneşti. Câteva 
alte milioane de români fac, în 
fiecare secundă, proba contrară: 
nu le pasă de nimic. Cojile de se-
minţe zboară în toate direcţiile, 
ambalajele de suc şi de fast-food 
râd, hâd, în soare, iar mormane-
le „ilegale” de gunoi se refac cu 
viteze ameţitoare şi în oraşe, şi 
în afara lor. Revoluţia comporta-
mentelor se lasă aşteptată, chiar 
şi în zone cu pretenţii de civiliza-
ţie, ca cea în care trăim.

Victoria asupra 
gunoaielor?

Mariana Cernicova
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Aproape 10.000 de cadre 
didactice din Timiş sunt 
membre de sindicat în în-
văţământul preuniversitar. 
Sunt trei astfel de uniuni 
ale profesorilor. Cotizaţia, 
la Sindicatul Independent 
din Învăţământul Preuniver-
sitar „Spiru Haret”, este de 
1% din salariu. În condiţiile 
de austeritate şi de reduceri 
care s-au făcut în ultimii doi 
ani, pentru unii şi acel 1% a 
fost mult. La „Spiru Haret” 
de exemplu, circa 130 de 
membri au renunţat, din di-
ferite motive. Virgil Popescu, 
liderul acestui sindicat din 
Timiş, crede că vreo 50-60 de 
ani de acum încolo nu vom 
vedea în România o mişcare 
sindicală similară cu cea din 
Franţa, unde recent au făcut 
grevă în acelaşi timp peste 
un milion de persoane. Moti-
ve sunt multe: românii nu au 
o conformaţie sindicalistă, 
nu există solidaritate, starea 
de frică este predominantă, 
suntem manipulaţi de servi-
cii, tinerii nu sunt interesaţi 
să schimbe ceva, „intelectua-
lii” protestează doar în scris 
şi... nu ne ajută nici istoria!

„Noi nu avem o educaţie 
civică serioasă. Francezii fac 
revoluţii din 1789, sunt ani 
buni, plus e structura fie-
cărei naţii de aşa manieră... 
Sunt foarte multe situaţii, 
mai ales acum când ame-
ninţările sunt atât de mari 
şi există o stare de teamă în 
rândul oamenilor mai ceva 
ca pe vremea lui Ceauşes-
cu. În ‘89, Securitatea avea 
17.000 de angajaţi, acum 
numai SRI are peste 45.000. 
Sunt şapte servicii secrete. 
Toate sunt la îndemâna lui 
Vodă Băsescu. Toate. Şi le fo-
loseşte cum doreşte el. Sunt 
profesionişti, ştiu să inducă 
teama”, au fost primele ex-
plicaţii ale lui Virgil Popescu. 
În ceea ce priveşte domeniul 
în care activează, Popescu 
spune că oamenilor le este 
teamă şi din cauză că au fost 
multe disponibilizări (anul 
trecut 18.000 persoane, anul 
acesta – 15.000), mulţi sunt 
suplinitori şi atunci ştiu că 

participarea la o grevă le re-
duce şansele de a prinde vre-
un post la o şcoală. Conform 
liderului sindical, şi directo-
rii sunt implicaţi în „stinge-
rea” elanului protestatarilor, 
pentru că directorii ştiu că 
urmează o grevă şi atunci le 
dau de lucru subalternilor, 
sarcini pe care le au trecute 
în fişa postului şi pentru care 
ar risca să fie sancţionaţi, 
dacă nu le duc la îndeplinire. 

Rolul intelectualului ro-
mân a fost luat în discuţie 
şi în acest context. Dacă în 
Cehia, Polonia sau Franţa 
intelectualul a fost cel care a 
fost primul în stradă, îndem-
nând la revolte, în România, 
această categorie a preferat 
să scrie poezii şi să îşi ascun-
dă gândurile sub formule 
mai puţin excesive. „Intelec-
tualii în general în România 
nu au fost nişte oameni care 
să se opună, în comparaţie 
cu Cehia, Polonia, Franţa... 
Intelectualii au fost nişte re-
pere, dar din punct de vede-
re teoretic, nu au făcut ges-
turi excesive, care să atragă 
atenţia, să placă masei. Au 

făcut o poezie, un roman, au 
băgat o şopârlă, ici-colo... nu 
au fost nişte acţiuni vizibile, 
de impact”, explică Popescu. 

Trebuie remarcată şi vâr-
sta celor care ajung în stra-
dă, la proteste. Aceştia sunt, 
de obicei, trecuţi de vârsta a 
doua şi foarte puţini tineri se 
alătură unor mase mari de 
oameni care au nemulţumiri 
şi le exprimă în stradă. „Poa-

te peste 50-60 de ani ne-om 
trezi şi noi. Ceea ce mie îmi 
stârneşte mari nedumeriri e 
că toată lumea şi-a pus încre-
derea în tineret, dar ei sunt 
primii care abandonează 
lupta. Ei s-au refugiat în fel 
de fel de prostii sau dincolo, 
peste graniţă. Sunt şi excep-
ţiile de rigoare şi nu puţine, 
dar majoritatea merge pe 
facil, nu pe esenţă”, a con-

cluzionat sindicalistul. Aces-
ta mai crede că nici capitala 
nu dă un ton foarte bun în 
mişcările de acest gen şi asta 
pentru că salariile de acolo 
sunt mai mari faţă de cele 
din provincie, aşa că lumea 
este mai dezinteresată. De 
cele mai multe ori, la protes-
tele din capitală, circa 80% 
sunt sindicalişti veniţi din 
alte judeţe. 

Politizarea sindicate-
lor este un alt aspect care 
poate eroda încrederea în 
forma aceasta de organi-
zare. Sunt câteva exemple 
la nivel naţional şi unele 
şi la nivel local de lideri de 
sindicat care au intrat în 
politică. Miron Mitrea este 
cel mai celebru la nivel na-
ţional, iar în Timiş un caz 
este Adrian Negoiţă, care 
este membru PSD şi consi-
lier judeţean al acestui par-
tid şi, în acelaşi timp este 
liderul sindicatului CNSLR 
Frăţia. „E un sentiment 
specific românului, dacă 
unul evoluează stârneş-
te invidie, nu admiraţie. 
Politicienii noştri nici nu 
pot stârni admiraţie, pen-
tru că sunt, în proporţie 
zdrobitoare, nişte ticăloşi”, 
răspunde Popescu. O ulti-
mă cauză enunţată pentru 
erodarea fenomenului sin-
dical este şi disputa dintre 
sindicate care ar trebui să 
urmărească acelaşi scop, 
dar care sunt mânate mai 
degrabă de animozităţile 
personale.

Istoria, intelectualii timizi, politica şi tineretul  
dezinteresat – cauze pentru erodarea mişcării sindicale

Greve eşuate
În ultimii ani, mişcarea 

sindicală din oraşul de pe 
Bega şi-a arătat neputinţa şi 
slăbiciunile organizatorice 
mai cu seamă în timpul mi-
tingurilor de protest. Anun-
ţate cu surle şi trâmbiţe de 
liderii maximi, care ame-
ninţau puterea cu scoaterea 
în stradă a mii şi mii de sin-
dicalişti, manifestaţiile de 
protest au eşuat, de regulă, 
în mijlocul câtorva zeci de 
angajaţi, preocupaţi mai 
mult de banii pierduţi din 
salariu în contul „gestului” 
de revoltă decât de cererea 
unitară a unor drepturi. Ul-
tima lovitură de imagine la 
unitatea sindicală din capi-
tala Banatului a putut fi vizi-
onată în direct, în urmă cu o 
săptămână, în faţa Prefectu-
rii Timiş. Cele trei sindicate 
din învăţământul timişean, 
„Spiru Haret”, „Paul Popes-
cu Neveanu” şi SIP-FEN Ti-
miş, care împreună numără 
peste 10.000 de membri, 
abia au adunat 50 de persoa-
ne care să ţină pancartele 
cu lozinci revendicative. 
Spre disperarea liderilor de 
sindicat, care anunţaseră 
un mare miting de protest 
ce risca să bulverseze ora-
şul, numărul jandarmilor, 
poliţiştilor, jurnaliştilor şi 
curioşilor aflaţi în acel mo-
ment în zona prefecturii 
a depăşit numeric grupul 
manifestanţilor. Liderul 
sindicatului „Spiru Haret”, 
Virgil Popescu a încercat să 
salveze situaţia prin decla-
raţii de genul „Oamenii nu 
ies în stradă de frica pierde-
rii posturilor sau din cauza 
presiunii pe care o fac asu-
pra lor directorii unităţilor 
de învăţământ. Cu cât criza 
se va adânci, însă, cu atât 

vor ieşi mai mulţi oameni 
în stradă”. În mod logic, 
dacă e să ne luăm după nu-
mărul sindicaliştilor ieşiţi în 
stradă la acest protest, în ra-
port cu efectivul total de co-
tizanţi, atunci cu siguranţă 
nu avem nici urmă de criză.

Un alt eşec semnificativ 
al sindicatului din învăţă-
mântul preuniversitar timi-
şean a fost consemnat tot 
în urmă cu câteva zile, când 
greva de protest de la Liceul 
„Vlad Ţepeş”, unde un grup 
de profesori, părinţi şi elevi 
protestau pentru revenirea 
în funcţie a directorului 
Tiberiu Ciobanu, a fost de-
clarată ilegală de instanţa 
de judecată. Profesorii au 
intrat la cursuri, elevii s-au 
băgat în bănci, iar părinţii 
şi-au dat seama că o şcoală 
nu poate fi confundată cu 
moşia personală de către un 
profesor de istorie, astfel că 
noua directoare, Lia Istin, a 
reuşit să-şi preia atribuţiile 
de manager. 

Tot în acest an, cu ocazia 
grevei generale a profesori-
lor şi personalului auxiliar 
din învăţământ, a fost con-
semnat un record negativ 
de participare. În ciuda evi-
denţelor de la Inspectoratul 
Şcolar Timiş, care se băteau 
cap în cap cu cele ale sin-

dicatelor (unii spuneau că 
doar 12% dintre sindicalişti 
au intrat în grevă, ceilalţi 
garantau pentru 40%!), în lo-
calitatea Becicherecul Mic o 
singură învăţătoare a decis 
să intre în grevă. Protestata-
ra a renunţat la ore, a luat 
trenul şi a venit la Timişoa-
ra pentru a se consulta cu 
liderii de sindicat judeţeni 
asupra modului în care ar 
fi trebuit să abordeze lupta 
sindicală. 

Trecerea în revistă a ac-
ţiunilor de protest sindical 
din Timişoara nu ar face de-
cât să confirme declinul în 
care se află aceste organiza-
ţii de masă care apără drep-
turile angajaţilor. În afara 
unor discursuri demagogi-
ce, liderii acestor formaţi-
uni proletare nu au reuşit să 
găsescă soluţii pentru închi-
derea a zeci de întreprinderi 
din Timişoara, ultima pe lis-
tă fiind Fabrica de Pălării, în 
aprilie 2007, dar nici să fie 
o forţă la masa negocierilor 
cu guvernanţii. Singurul 
succes efemer al sindicate-
lor a fost pregătirea şi lansa-
rea pe orbita puterii a unui 
prim-ministru, respectiv 
Victor Ciorbea, dar şi a unui 
viguros ministru al Trans-
porturilor în persoana lui 
Miron Mitrea...

Adrian Negoiţă, coordonator Filiala 
Timiş CNSLR Frăţia, membru PSD Timiş

“Puterea sindicatelor are 
mai multe înţelesuri. Ce 
cred eu că ar trebui întrebat 
este dacă avem un Guvern 
care să înţeleagă puterea 
sindicatelor. La prima ve-
dere noi facem mitinguri, 
mişcări, dar nu suntem 
prea ascultaţi. Dialogul so-
cial nu funcţionează mai 
deloc şi de aici am putea trage concluzia că nu mai au sin-
dicatele putere. De multe ori omul semna că este de accord 
cu o astfel de mişcare, dar de fapt el nu înţelegea dincolo 
de semnătură ce implică pentru el, ca individ, să facă grevă.  
Eu zic că implicarea sindicatelor în politică este bună. Ce-
rerile sindicatului trebuie transcrise şi într-un plan poli-
tic, printr-un act parlamentar, hotărâre de guvern. Deci 
din acest punct de vedere ar fi bine să fie cât mai mul-
ţi lideri sindicali implicaţi în politică. Dar trebuie să re-
cunosc că, de cele mai multe ori, nici chiar PSD nu a fost 
vis a vis de relaţia cu sindicatul cel mai bun partener. 
Există lideri care au trecut în politică şi şi-au făcut treaba, 
există şi lideri care după ce au ajuns în politică au cam uitat 
de sindicate. Niciun partid vreodată nu s-a implicat de ase-
menea natură încât să zică sindicatelor acuma ieşiţi, acuma 
nu ieşiţi. Problemele sunt mult mai grave acum încât să fie 
vreun amestec politic în ceea ce reprezintă ieşitul în stradă 
sau mişcările sindicatelor. Acum chiar sunt probleme mari.”

Radu Bilavu, liderul Sindicatului  
“P.P. Neveanu” FSLI Timiş

„Principalul motiv care 
erodează sindicatele din Ti-
miş şi nu numai, este lipsa 
de solidaritate a angajaţilor 
din cadrul unor instituţii. 
Toată lumea vrea schimba-
re, vrea drepturi salariale şi 
de altă natură, dar aproape 
nimeni nu vine să protes-
teze în stradă, să picheteze 
Prefectura sau Primăria, să fluture o pancardă! Majoritatea aş-
teaptă obţinerea unor rezultate şi apoi fac presiuni ca de drep-
turile câştigate să beneficieze toată lumea. Românul este uşor 
de manipulat, este naiv în buna sa credinţă şi nu reacţionează 
decât atunci când îi ajunge cuţitul la os. Ştiţi cum zicea poetul 
– Nu-i totuna leu să mori/ Sau câine înlănţuit! Unii preferă umi-
linţa şi obedienţa în locul unei atitudini ferme şi de neclintit, 
mai cu seamă când este vorba despre restrângerea drastică a 
unor drepturi constituţionale. Unele sindicate mai există doar 
prin persoana liderului, în rest oamenii au renunţat să se mai 
expună. Le este teamă, probabil, că din salariile şi aşa foarte 
mici se vor tăia orele sau zilele de protest. Putem spune că pu-
terea a câştigat bătălia cu sindicatele din România!”

aurel mihuţ, liderul alianţei Sindicatelor Timiş, Blocul Naţional Sindical

“Mişcarea sindicală este 
mai dezbinată ca oricând 
şi trebuie tras, neîntârziat, 
un mare semnal de alarmă! 
Există, se pare, persoane 
care au infiltrat sindicatele 
din punct de vedere politic, 
făcând anumite jocuri în 
favoarea partidelor din 
opoziţie. Chiar şi ameninţa-
rea sindicală că, la marele 
miting din 7 octombrie, nu 
se va pleca din stradă până 
nu va fi dat jos Băsescu 
este o ameninţare a lideri-
lor, nu a simplilor membri 

“Acţiunile sindicatelor 
sunt de două feluri. Cele vă-
zute: ieşitul în stradă, cum 
am avut şi noi împreună 
cu cei de la Cartel Alfa, dar 
şi cele nevăzute, cum ar fi 
acţiunile în instanţa jude-
cătorească. Eu nu vreau să-i 
acuz pe colegii mei că nu ies 
în stradă, însă nu-i înţeleg 
şi nu le pot găsi justificări 

celor care nu ies, pentru că 
nimic altceva nu ţi se poate 
întâmpla mai rău decât să 
primeşti o decizie de conce-
diere. Eu cred că în perioada 
următoare partea vizibilă va 
avea mai mare amploare şi 
vom avea mai mare succes, 
pentru că măsurile luate de 
Guvern nu ne avantajează 
în niciun fel.”

Tiberiu Negrei, liderul Sindicatului Liber 
al Salariaţilor din Primaria Timişoara

de sindicat. Nu există nici 
un dubiu că anumiţi lideri 
de sindicat sunt vinovaţi că 
mişcarea sindicală se află 

în această prăpastie. Nu 
trebuie confundat sindica-
tul cu persoana liderului 
de sindicat, care în unele 
cazuri se comportă ca pe 
propria moşie. A nu spune 
oamenilor în faţă că, dacă 
continuăm pe acest drum, 
nu vom ieşi niciodată din 
această prăpastie e o dova-
dă de ipocrizie demago-
gică. Până când nu vom 
înţelege că forţa sindicate-
lor stă în unitatea de grup 
vom merge tot mai jos în 
prăpastie”.

De cele mai multe ori, numărul ziariştilor şi al jandarmilor îl depăşeşte pe cel al protestatarilor

„Noi nu avem o edu-
caţie civică serioasă. 
Francezii fac revoluţii 
din 1789, sunt ani buni, 
plus e structura fiecă-
rei naţii de aşa ma-
nieră. Intelectualii în 
general în România nu 
au fost nişte oameni 
care să se opună, în 
comparaţie cu Cehia, 
Polonia, Franţa...”

Virgil Popescu
Sindicatul Independent  

din Învăţământul  
Preuniversitar „Spiru haret”
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gHeOrgHe ilaŞ
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Fotoreporterul timişo-
rean Marius-Titus Morariu 
intenţionează să se adrese-
ze Înaltei Curţi de Casaţie 
şi Justiţie cu o cerere de 
revizuire a unei sentinţe 
penale pronunţate de Tri-
bunalul Timiş, solicitând 
redeschiderea dezbaterilor 
într-un dosar în care incul-
patul, un şofer de troleibuz, 
din Timişoara, a fost con-
damnat la doar doi ani cu 
suspendare pentru infracţi-
unea de ucidere din culpă. 
În condiţiile în care victima 
accidentui rutier produs în 
2004, pe strada Iuliu Maniu, 
din Timişoara, a fost mama 
fotoreporterului în discuţie, 
care a decedat la puţin timp 
de la producerea evenimen-
tului, revolta acestuia este 
cu atât mai mare, mai cu 
seamă că se suspicionează 
anumite intervenţii pentru 
ca inculpatul Tier Călin Flo-
rin să scape cu o condamna-
re cât mai uşoară. „Instanţa 
de recurs, respectiv Curtea 
de Apel Timişoara, nici nu 
a luat în considerare argu-
mentaţia noastră, în calita-
te de parte civilă. Am avut 
impresia, pur şi simplu, că 
decizia era deja luată îna-
inte de momentul dezba-
terii finale”, ne-a declarat 
Marius Morariu, hotărât să 
meargă până la CEDO pen-
tru a dovedi clemenţa in-
stanţelor româneşti într-un 
caz tipic de omor din culpă. 
În dosarul 9102/325/2006, 
Curtea de Apel Timişoara a 
respins ca nefondat recur-
sul petenţilor Marius Mora-
riu şi Ardaf Cluj, Sucursala 
Timişoara, astfel că decizia 
penală 37/A/30.01.2008 a 
Tribunalului Timiş a rămas 
definitivă şi irevocabilă.

„am cerut şefilor  
Poliţiei să nu  
muşamalizeze cazul!”

Nemulţumirile lui Ma-
rius Morariu se referă atât 

la cuantumul pedepsei 
primite de inculpatul Tier 
Călin Florin, considerată 
mult prea mică în raport 
cu gravitatea faptei, la va-
loarea despăgubirii ma-
teriale şi morale la care a 
fost obligat acesta, dar şi 
la modul în care a fost in-
strumentat acest dosar de 
către organele de cercetare 
penală locale. „Pe parcursul 
anului 2005 nu s-a luat nici 
o declaraţie nimănui, nici 
măcar victimei, care a mai 
agonizat trei săptămâni. 
Deşi la momentul comiterii 
accidentului nu s-a consem-
nat nici un martor, la un an 
după, a apărut unul, coleg 
de serviciu cu şoferul uci-
gaş, care şi-a adus aminte că 
în momentul accidentului 
se afla într-un autoturism în 
spatele troleibuzului. Mai 
mult, la un an de la comi-
terea crimei, în faţa procu-
rorului Mihaela Fakelman, 
ucigaşul a cerut o amânare 
a anchetei pentru a-şi an-
gaja un avocat. Care avocat 
a cerut expertiză. Oare ce 
se poate expertiza, când la 
dosar nu există nici o de-
claraţie, nu s-a făcut nici 
o fotografie, ca să nu mai 
facem vorbire despre vreo 

reconstituire?” se întreabă 
fotoreporterul timişorean, 
nedumerit şi de valoarea 
despăgubirilor acordate de 
instanţa. Doar puţin peste 
15.000 de lei. „Nu ştiu cum 
au evaluat domnii judecă-
tori viaţa unui om! De ce 
atât şi nu mai mult sau mai 
puţin?”... Dar să vedem cum 
s-au derulat faptele. „De re-
gulă, mama circula cu tro-
leibuzul la piaţă şi înapoi. 
În după-amiaza zilei de 31 
decembrie 2004, venind 
spre casă, l-a rugat pe şofer 
să o lase să coboare înaintea 
staţiei de pe strada Prislop, 
adică în faţa fostului sediu 

Romtelecom de pe strada 
Iuliu Maniu. Acesta, văzând 
cum tremură, a oprit. Ener-
vat, probabil, de cât de ne-
putincioasă era mama şi cât 
de încet se mişca, a închis 
uşa şi a plecat, fără a-i păsa 
că i-a prins mâna şi palto-
nul, trântind-o de bordură 
şi trecându-i cu roata din 
faţă peste picioare. Primii 
sosiţi la locul delictului au 
fost cei de la Siguranţa Cir-
culaţiei RATT, apoi a sosit 
şi salvarea. Deşi a zăcut pe 
caldarâm, într-o baltă de 
sânge, mai bine de jumă-
tate de oră, nici un echipaj 
de la Poiliţie nu a catadicsit 

să se arate. Agenţii Neculai 
Mihai şi Daniel Voicu au 
venit mult după ce salvarea 
plecase cu victima şi nu s-au 
deranjat să se deplaseze 
nici măcar până la spital. În 
schimb, m-au convocat pe 
mine sediul Poliţiei, cu obli-
gativitatea de a aduce actul 
de identitate al victimei şi 
de a semna o declaraţie, ca 
şi cum eu eram cel vinovat. 
Cei doi agenţi au fost sur-
prinşi că m-am prezentat 
însoţit de doi martori şi că 
le-am cerut imperativ să 
nu încerce să o interogheze 
pe mama decât în prezenţa 
mea, a avocatului şi a pro-
fesorului Petru Matus, cel 
care şi-a sacrificat revelio-
nul pentru a încerca să-mi 
salveze mama. Pentru in-
consistenţa dosarului, po-
liţiştii au dat vina pe mar-
tori, care au plecat rapid 
de la locul faptei. „Am gă-
sit nişte copii care se uitau 
la sânge. Doar nu era să le 
luăm lor declaraţii!”, şi-au 
motivat aceştia pasivitatea 
cu care au cercetat cazul. 
În aceeaşi seară l-am sunat 
şi pe adjunctul comandan-
tului, colonelul Gheorghe 
Moldovan, pe care l-am ru-
gat insistent să nu permită 

muşamalizarea cazului în 
manieraîn care, în cârdăşie 
cu conducerea RATT, s-a în-
cercat muşamalizarea tragi-
cului accident de pe podul 
din zona Piaţei Maria. Re-
zultatul? Unul dintre agenţi 
a fost mutat, ulterior, de la 
Circulaţie, iar celălalt n-a 
trecut niciodată pe la spital. 
La câteva zile, dosarul a fost 
pasat la Cercetări Penale. 
Între timp, mamei – ţinută 
permanent pe morfină pen-
tru a rezista durerilor fero-
ce – i-a fost îndepărtată pie-
lea de pe picioare, adică pe 
17% din suprafaţa cutanată, 
caz de o gravitate unică în 
practica colectivului de la 
Casa Austria, şi grefată la 
loc. Pe 18 ianuarie, împotri-
va tuturor previziunilor me-
dicale care arătau că starea 
ei se îmbunătăţeşte, mama 
a decedat”, ne-a relatat Ma-
rius Morariu.

„cerere de revizuire cu 
puţine şanse de reuşită”

După aproape patru ani 
de la producerea acciden-
tului din zona Pieţei Reşiţa, 
instanţele de judecată au 
pronunţat o condamnare 
simbolică. În ciuda efortu-
rilor noastre, nu am reuşit 
să aflăm şi opinia lui Tier 
Călin Florin despre acest in-
cident, colegii săi spunând 
că acesta s-a întors înapoi 
pe plaiurile natale, în Satu-
Mare. „În cazul în care nu 
vom obţine repunerea do-
sarului pe rol în România, 
ne vom adresa instanţelor 
europene. Nu este posibil 
ca viaţa unui om să nu aibă 
nici o valoare!”, mai spune 
Morariu. Potrivit avocatului 
Carin Antonescu, sunt puţi-
ne şanse ca dosarul acestei 
drame să mai fie repus pe 
rol. „Cererea de revizuire 
în defavoarea condamnatu-
lui dacă nu este făcută în 
termenul legal, adică un an 
de la pronunţarea sentinţei, 
are puţine şanse de a mai 
ajunge pe rolul vreunei in-
stanţe din România”...

alina SaBOu
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Discuţiile în jurul societă-
ţii Colterm sunt inerente, în 
pragul iernii, când tocmai se 
termină perioada în care se 
pot face debranşări. Ultimele 
acuzaţii vin tot de la Palatul 
Administrativ, prefectul Mir-
cea Băcală acuzând societa-
tea care furnizează căldură 
şi apă caldă timişorenilor că 
se lăfăie în lux, în timp ce, pe 
de altă parte, vorbeşte de fali-
ment. În conferinţa de presă 
de miercuri, Mircea Băcală a 
arătat imagini cu o bază spor-
tivă a Colterm, aflată lângă 
CET Sud, unde este un teren 
de fotbal foarte bine întreţi-
nut, precum şi exteriorul a 
două mini-hoteluri aflate în 
apropiere de Uzina de Apă şi 
de Parcul „Stonehenge”. De 
cealaltă parte, Colterm neagă 
că ar deţine imobile cu carac-
ter hotelier.

„Patrimoniul Colterm este 
foarte mare, noi credem că ar 
putea avea imobile şi în ţară. 
La Timişoara sunt două mini-
hoteluri de trei-patru stele, 
cu terenuri de sport şi servicii 
de pază. Mai este o bază spor-
tivă, unde sunt asemenea 
dotări de cred că doar Dan 
Păltinişanu mai are astfel de 
utilităţi. Toată lumea spune 
că Coltermul e în faliment, 
dar nu se vede. E un aranja-
ment peisagistic frumos aco-
lo la hotel, care este susţinut 
din banii timişorenilor. Acolo 
merg doar copiii directorilor 
şi prietenii lor şi persoane cu 
influenţă la Primăria Timi-

şoara”, a spus prefectul Mir-
cea Băcală. Reprezentantul 
Guvernului în teritoriu a mai 
afirmat că a trimis oameni 
de-ai săi la acel hotel, incog-
nito, şi au încercat să se caze-
ze, dar li s-ar fi zis că este cu 
circuit închis şi se poate intra 
„doar trimis de la Primărie”. 

„Recomandarea mea către 
domnul primar este să aibă o 
implicare mai responsabilă 
în eficientizarea Coltermului 
şi a fondurilor alocate către 
Colterm astfel încât cetăţenii 
să nu aleagă debranşarea, ci 
să se mulţumească cu ser-
viciile Coltermului”, a spus 

Băcală. Mai mult, prefectul 
sugerează lucruri şi mai gra-
ve: că parcul Uzinei, denumit 
şi „Stonehenge”, ar fi fost 
făcut tocmai pentru a-i servi 
pe clienţii cu pile care ajung 
la hotelurile Colterm. „Acest 
parc e la doar câţiva metri 
de hotel. A costat 500.000 de 
euro. Sunt convins că a fost 
făcut ca toţi cei care frecven-
tează aceste hoteluri să aibă 
o vedere plăcută”, a mai spus 
prefectul. Acesta a prezentat 
şi imagini cu sediul vechi 
al Colterm, aflat în centrul 
oraşului, chiar în spatele Ga-
leriei de Artă Helios, dar şi 
cu impozantul sediu nou din 
apropiere de Piaţa Traian. O 
altă investiţie despre care re-
prezenţaţii Colterm spun că 
este neterminată şi scoasă la 

vânzare este un hotel de pe 
Muntele Mic. 

camere vechi,  
de protocol

Laura Bondrilă, pur-
tătorul de cuvânt al Col-
term, spune că se reiau 
nişte teme deja explicate. 
În ceea ce priveşte presu-
pusele hoteluri găsite de 
prefect pe malul canalului 
Bega, reprezentanţii socie-
tăţii spun că nu este vorba 
de aşa ceva. „Se insistă pe 
teme deja explicate şi ex-
pirate. Nu există niciun ho-
tel. Acolo este uzina hidro 
şi au fost făcute camere de 
protocol. Sunt nefolosite. 
Nu există recepţie, nu au 
regim hotelier”, a explicat 
Bondrilă.

PUBLICITATE

Fotoreporterul Marius Morariu intenţionează 
să redeschidă dosarul accidentului rutier  
care a dus la moartea mamei sale

Şoferul autobuzului care a provocat moartea mamei lui Marius Morariu a scăpat doar cu o condamnare de doi ani cu suspendare

alina SaBOu
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Disputele interminabile 
din interiorul PNŢCD, aripa 
Aurelian Pavelescu şi aripa 
Radu Sârbu, riscă să îl lase 
pe primarul Timişoarei, 
Gheorghe Ciuhandu, şi pe 
ceilalţi aleşi ţărănişti de la 
nivel local fără funcţii, după 
ce li se va retrage sprijinul 
politic. Ameninţarea vine 
din partea preşedintelui 
PNŢCD Aurelian Pavelescu. 
Acesta a fost prezent, mier-
curi, la Timişoara, unde a 
luat parte la conferinţa de 
alegeri a PNŢCD Timiş. Fe-
meia de afaceri Rodica Vlad 
a fost singura candidată la 
funcţia de lider al filialei – 
aripa Pavelescu.

Motivul pentru care Ciu-
handu nu este bine văzut 

de către conducerea celei-
lalte aripi este legat, printre 
altele, de „alianţa perpetuă 
cu PSD”, acord politic sem-
nat după alegerile locale 
din iunie 2008. Pavelescu 
a pomenit şi despre faptul 
că primarul Timişoarei a 

confiscat partidul, alături 
de acoliţii săi. „Gheorghe 
Ciuhandu şi acoliţii săi au 
confiscat partidul la nivel 
local şi l-au folosit în mod 
imoral, l-au transformat în 
feudă personală. În perioa-
da următoare se va pune în 

discuţie, la nivel naţional, 
retragerea spijinului poli-
tic. Asta înseamnă că Ciu-
handu va rămâne primar 
independent, fiind ales, iar 
consilierii locali şi judeţeni 
îşi vor pierde posturile. O 
asemenea decizie are im-

plicaţii foarte mari şi se va 
lua în mod statutar, după 
calcularea tuturor conse-
cinţelor”, a explicat Aure-
lian Pavelescu, în cadrul 
unei conferinţe de presă 
susţinute la Timişoara. 
Condiţia pusă de către lide-
rul ţărănist pentru ca acest 
lucru să nu se întâmple a 
fost ca Ciuhandu şi apro-
piaţii săi să se întoarcă în 
PNŢCD, aripa care are, le-
gal, dreptul de semnătură 
în acest partid istoric.

În ceea ce priveşte 
obiectivele partidului sub 
conducerea lui Pavelescu, 
acestea sunt aducerea în 
partid a unor membri ti-
neri, restructurarea la ni-
vel naţional, recuperarea 
valorilor tradiţionale, din 
mediul rural, şi reunifica-
rea cu Basarabia.

Ciuhandu, ameninţat cu retragerea sprijinului politic

Deşi la momentul comiterii  
accidentului nu s-a consemnat 
nici un martor, la un an după, a 
apărut unul, coleg de serviciu 
cu şoferul ucigaş, care şi-a adus 
aminte că în momentul acciden-
tului se afla într-un autoturism în 
spatele troleibuzului.

Eugen Manole

Ne uităm la televizor şi ne 
încearcă un sentiment de 
milă, solidaritate şi compasi-
une faţă de poliţişti, funcţio-
nari din administraţie, ca să 
nu mai spun de pensionari, 
cei din urmă chiar n-au nicio 
posibilitate de „apărare”.
Am sunat ieri, (n.r. 
28.09.2010) la Serviciul 
pentru Protecţia Copilului şi 
Familiei, str. Platanilor nr.2, 
tel/fax 0256/214.572, şi mi-a 
răspuns “o voce” fără nume. 
M-am interesat de actele 
necesare pentru ridicarea 
laptelui praf. Pe un ton sec, 
mi s-a spus că am nevoie de 
certificatul de naştere (cred că 
al copilului) şi buletinul sau 
cartea de identitate... După 
ce am închis, mă întreabă ne-
vastă-mea: “Nu mai e’ nevoie 
de reţetă de la medicul de 
familie?”
Pun mâna pe telefon, sun din 
nou, şi-mi răspunde aceeaşi 
voce fără nume... O întreb 
dacă-mi trebuie şi reţetă de la 
medicul de familie?! “Vocea” 
îmi răspunde – indignată – 
“Am crezut că ştiţi asta!” – ea 
închipuindu-şi că sunt un 
Nostradamus la scară mai 
mică!
Aloooo, măi idioţilor, vă cereţi 
banii, cei 25% care v-au fost 
luaţi?! Greşit, complet greşit, 
acum sunteţi la nivelul real 
de salarizare, egal cu capa-
citatea voastră intelectuală 
şi puterea de muncă. Acum 
sunteţi la nivelul de salariza-
re pe care-l meritaţi! Marea 
majoritate intraţi în aceeaşi 
oală, cu excepţia unora, foar-
te discreţi, care se descurcă.
Îl întreb pe poliţistul român: 
când ai fost tâmpit? Când nu 
l-ai oprit în trafic pe Băsescu 
pentru că s-a urcat băut la 
volan, sau pentru că nu ai de-
marat o ancheta când primul 
om în stat i-a furat telefonul 
unei jurnaliste, ori acum, 
când vă calcă în picioare şi 
şterge pe jos cu voi, discredi-
tându-vă?
Dacă sunteţi atât de bine 
pregătiţi profesional şi vă me-
ritaţi banii, iar “nemernicii” 
ăştia nu vi dau, de ce nu vă 
daţi demisia în bloc? Anga-
jaţi-vă la privat! Vă ţine?
În scurta istorie post-decem-
bristă, n-am văzut/auzit 
despre nicio grevă la Garda 
Financiară… Curios, lor nu 
le-a tăiat din salar? Putem să 
înţelegem că au alte surse de 
venit???

Funcţionarul  
public, un idiot ?!

Manole Zice... Prefectul acuză Colterm că 
are hoteluri cu circuit închis

Conducerea PNŢCD aripa Pavelescu vrea să retragă sprijinul politic aleşilor PNŢCD Timiş

Clădirea în care se află presupusul hotel reclamat de prefectul Mircea Băcală

Deşi reprezentanţii Colterm susţin că nu există niciun hotel şi 
nicio recepţie poza făcută de trimişii prefectului îi contrazice
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Bolile psihologice 
un subiect sensibil 
pentru români

Frustrarea materială, se-
xuală, organizarea socială 
şi multe alte probleme de 
acest gen au adus patru din 
cinci români în stadiul de a 
avea nevoie de un consult te-
rapeutic specializat pe pro-
bleme psihologice (potrivit 
ultimelor date eliberate de 
Ministerul Sănătăţii). Trata-
mentul pentru aceste boli 
este considerat de mulţi ca 
fiind un lux, însă efectele pot 
afecta fizic atât persoana în 
cauză, cât şi persoanele din 
jur. Cele mai întâlnite boli psi-
hologice la români sunt an-
xietatea, depresia şi obsesia.

Anxietatea este cea mai 
răspândită boală şi se iden-
tifică printr-un sentiment 
de teamă fără obiect, frică 
nedesluşită sau anticipare a 
unui pericol care poate fi in-
tern sau extern. Simptomele 
sunt tresăriri musculare, gre-
utate în respiraţie, accelera-
re anormală a bătăilor inimii, 
senzaţie de frică, dificultăţi 
de concetrare etc. Această 
anxietate (frică) poate fi le-
gată de diferite evenimente 
şi e de diferite grade, iar cu 
siguranţă rezolvarea se gă-
seşte la un psihoterapeut.

Depresia: multe persoa-
ne care suferă de depresie 
suferă în acelaşi timp şi de 

anxietate. Dacă pe lângă 
gânduri obsesive, atacuri de 
panică, insomnie, palpita-
ţii şi transpiraţii mai aveţi şi 
alte sentimente de tristeţe, 
probabil suferiţi de depresie. 
Dificultăţile de concentrare, 
sentimentul că nimic nu vă 
poate sta în cale, decizii im-
pulsive, gânduri de-a valma, 
comportament nesăbuit 
sunt câteva din stările depre-

siei de care vă poate scăpa 
un specialist.

Obsesia: este o idee re-
petitivă şi ameninţătoare 
de care persoana nu poate 
scăpa, chiar dacă recunoaş-
te că acea idee nu are baze 
raţionale. Aceasta poate fi de 
diverse tipuri, declanşată de 
factori traumatizanţi, stres, 
nevroze etc.

Oana adameSCu
oana.adamescu@opiniatimisoarei.ro

Sistemul actual de pen-
sii din România este bazat 
pe primul sistem de pensii 
din lume, proiectat în Ger-
mania, acum 120 de ani, de 
Otto von Bismarck. Cum nu 
a existat niciun fel de fond 
iniţial, sistemul „pay as you 
go” (plăteşti pe parcurs) folo-
sea cotizaţiile plătile la zi de 
muncitori pentru a retribui 
în timp real pensionarii. Ca 
şi atunci, nici acum nu exis-
tă un fond undeva anume de 
unde omul să îşi primească 
banii înapoi. Însă sistemul a 
fost croit pentru o societate 
industrială în care oamenii 
trăiau puţin şi făceau mulţi 
copii. Dacă, în Europa, încă 
ne situăm pe locurile codaşe 
la capitolul speranţă de viaţă, 
cu o medie de 71,5 ani, înca-
drându-ne oarecum la prima 
premiză, la capitolul natalita-
te înregistrăm în continuare 
un spor negativ. 

Sistemul românesc  
de pensii e „falimentar”

Sistemul „pay as you 
go”  încă mai mergea în Ro-
mânia ca uns în anul 1989, 
când 8,1 milioane de salari-
aţi susţineau 3,5 milioane 
de pensionari. Îmbătrânirea 
populaţiei, pensiile antici-
pate, fiscalitatea, criza şi alţi 
factori au dat peste cap acest 
raport pozitiv, astfel că acum 
munca a 5,4 milioane de 
români (salariaţi, cei cu ac-
tivităţi independente, PFA) 
este insuficientă pentru a 
susţine cei 5,7 milioane de 
pensionari, restul bugetului 
fiind acoperit de către stat. 
Între timp, lumea s-a adap-
tat, în Germania sistemul s-a 
separat instituţional de stat, 
susţinut şi de pensiile priva-
te, fiind privit mai mult ca o 
„asigurare” şi nu ca o „taxă”, 
iar în alte ţări s-a transformat 
în sistem de pensii cu conturi 
personale cu capitalizare, adi-
că întreaga sumă cotizată şi 
cumulată este pusă la dispo-
ziţia asiguratului în momen-
tul pensionării, fie pentru a 
fi folosită integral, fie pentru 
a fi primită în rate lunare. În 

ţara noastră, Casa Naţională 
de Pensii şi Alte Drepturi de 
Asigurări Sociale (CNPAS) ar 
fi fost de mult în procedură 
de faliment dacă ar fi fost o 
firmă, însă e „reanimată” pe-
riodic de bugetul de stat.  

Tinerii de azi,  
viitorii pensionari  
săraci de mâine

În Timiş se înregistrează la 
ora actuală 160.276 de pensi-
onari, iar raportul de sustena-
bilitate este de 10 salariaţi/7 
pensionari. Totuşi raportul 
pozitiv al judeţului nostru 
nu ajută cu nimic media ne-
gativă naţională, care nu dă 
deloc semne de îmbunătăţire 

în viitorul apropiat.  Dacă, în 
Germania, retribuţia unui 
pensionar este echivalentă 
cu media veniturilor obţi-
nute de-a lungul vieţii, ţara 
noastră se situează pe ultime-
le locuri în această privinţă. 
La ora actuală, pensia medie 
este de 734 lei, reprezentând 
mai puţin de jumătate din  
salariul mediu brut pe econo-
mie de 1.836 lei, conform In-
stitutului Naţional de Statisti-
că. Creşterile salariale nu au 
ţinut pasul cu mărirea pensi-
ilor, ba mai mult, veniturile 
bugetarilor s-au şi diminuat, 
astfel că 30% din românii care 
cotizează la bugetul de pensii 
au venituri sub 800 lei.

Conform ultimelor studii 
europene, populaţia conti-
nentului va îmbătrâni, iar 
de la raportul actual de 4 sa-
lariaţi la 1 pensionar, se va 
ajunge la 2:1. România are 
deja un raport negativ, ast-
fel că predicţiile pentru anul 
2050 sunt de 0,4 salariaţi la 
un pensionar. Care ar fi so-
luţia ca viitorii pensionari 
să aibă venituri, dacă nu de-
cente, măcar stabile? Româ-
nia a făcut un prim pas prin 
cotizarea cu 2,5 % la pensiile 
private obligatorii, însă nici 
acestea nu asigură un trai de-
cent la bătrâneţe. Soluţia ar fi 
tot pensiile private, nu cele 
obligatorii, ci cele facultati-

ve după cum este de părere 
şi Ioan Căprariu, directorul 
executiv al CNPAS Timiş: 
„În condiţiile de îmbătrânire 
a populaţiei, după părearea 
mea, în Uniunea Europeană 
şi, cu certitudine, şi în ţara 
noastră, un rol tot mai impor-
tant în asigurarea unui trai 
decent la bătrâneţe îl au pen-
siile administrate privat. Şi 
asta mai ales pentru genera-
ţiile tinere de acum.” Singura 
problemă care apare este că  
venitul unui angajat român 
este mult prea mic pentru a 
suporta o astfel de cheltuială, 
din moment ce deja, peste 
30% din venitul brut se duce 
la asigurările sociale.
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Anxietatea se 
identifică printr-un 
sentiment de teamă 
fără obiect, frică 
nedesluşită sau 
anticipare a unui 
pericol care poate fi 
intern sau extern.

Un primar  
independent

Radu Nicosevici

Vă propuneam, cu ceva timp 
în urmă,o dezbatere având 
ca temă posibilii candidaţi la 
fotoliul de primar al Timişoa-
rei. Cred că e un subiect care ar 
trebui să ne preocupe datorită 
importanţei acestei demnităţi 
pentru noi, cetăţeni, alegători 
şi contribuabili.
Citeam acum câteva zile că 
preşedintele Belarusului, Ale-
xandr Lukasenko, după 16 ani 
de preşedenţie, vrea să ceară 
alegătorilor belaruşi încă un 
mandat. Evident că m-am gân-
dit la similitudinea cu primarul 
nostru, dar imediat mi-am 
amintit că e bănăţean de-al 
nostru - deci un om cu bun 
simţ – şi am rejectat această 
nefericită comparaţie.
Să revenim, însă, la analiza 
nostră şi să vă prezint câte-
va din argumentele mele, în 
favoarea unui candidat de 
primar neangajat politic.
În primul rând, am constatat 
cu toţii dezamăgirea care 
ne-au produs-o, fără excepţie, 
toate partidele prezente pe 
scena politică românească. Un 
candidat colorat politic pleacă, 
din start, cu un handicap sever 
din această cauză.
În al doilea rând, pe plan local, 
alianţele politice născute din 
spuma alegerilor, au funcţi-
onat defectuos, de vreme ce 
primarul se plângea de bloca-
rea unor proiecte vitale pentru 
oraşul nostru. Un primar inde-
pendent ar construi alianţe în 
funcţie de interesele oraşului.
În al treilea rând, faptul că 
nu trebuie să dea socoteală 
şefilor de partid din Bucureşti, 
ci doar timişorenilor, ar mai fi 
încă un argument. De aceea, 
cred că ne-ar trebui un primar 
independent politic.

andreea Hnyatek
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei,ro

Creierul este principa-
lul organ sexual. Atinge-
rile, mângâierile sau orice 
alt gest prin care se crează 
confort psihic pot fi văzu-
te ca făcând parte dintr-o 
viaţă sexuală împlinită. 
Acest lucru este dovedit 
şi susţinut de foarte mulţi 
specialişti. O alternativă 
la starea de bine oferită 
de un act sexual este arta 
atingerii corpului, cunos-
cută azi sub numele de 
masaj erotic. 

Prin intermediul atin-
gerilor realizate cu dife-
rite intensităţi pe întrea-
ga suprafaţă a corpului, 
această metodă terapeuti-
că restabileşte şi dinami-
zează circulaţia energiei 
prin canalele energetice. 
Totodată, acest gen de 
mesaj ajută la dobândi-
rea unui bun control asu-
pra potenţialului creator, 
care poate deveni sursa 
sănătăţii fizice, mentale şi 
afective, amplificând sta-
rea fiecăruia de bine. Cir-
culaţia liberă şi viguroasă 
a energiei sexuale prin 
tot corpul are ca rezultat 
creşterea vitalităţii, a for-
ţei fizice, dar şi obţinerea 
unui echilibru emoţional 
şi mental stabil.

Patronii saloanelor 
care se respectă spun că 

au de furcă, mereu, cu cei 
care confundă saloanele 
de masaj erotic cu borde-
lurile. ”Din 20 de telefoa-
ne pe care le primim pen-
tru programări, o singură 
persoană ajunge la salon. 
Restul au o părere greşită 
despre ce se întâmplă la 
un masaj erotic şi renun-
ţă”, a declarat un patron 
de salon.

Dacă sunteţi de acord 
cu condiţiile impuse trebu-
ie să ştiţi că la un astfel de 
salon nu se consumă bău-
turi alcolice şi că atât acce-
sul persoanelor în stare de 
ebrietate, cât şi a minori-
lor este interzis. Sala de aş-
teptare este prevăzută cu 
paravane pentru intimita-
te. Masajul durează 50 de 
minute şi poate fi nud sau 
toples. Clientul are dreptul 
de a-şi alege o domnişoa-
ră sau două în funcţie de 
preferinţe, pentru că este 
vorba de stimularea unor 
glande sexuale şi atracţia 
este un factor important. 
Obligatoriu fiecare trebuie 
să treacă pe la cabina de 
duş înainte de masaj. Ca-
drul este obscur, cu muzi-
că ambientală de relaxare. 
Se masează fiecare parte a 
corpului separat, doar cu 
ulei; nu se folosesc jucării 
sexuale sau alte obiecte. 
Masajul erotic de relaxare 
se face prin mişcări blân-
de, lente, din când în când 

mai penetrante. După 
acest masaj, grijile şi stre-
sul dispar, se încarcă bate-
riile şi apare dinamismul.

Fetele sunt alese să 
aibă un aspect plăcut, au 
vârste începând cu 18 ani, 
dispun de cursuri profesi-
oniste de masaj şi cursuri 
de igienă. Toate au vizită 
medicală lunară plus alte 
analize suplimentare pen-
tru boli de piele etc. Se lu-
crează cu carte de muncă 
şi se respectă numărul de 
ore impus de lege. 

Clienţii sunt persoane 
fără inhibiţii, de toate vâr-
stele. Există domni care 
vorbesc la telefon cu soţi-
ile şi spun: ”da… sunt la 
masaj erotic”. Sunt familii 
în care se cunoaşte exact 
scopul acestui tip de ma-

saj şi unde nu există pro-
bleme. Potrivit celor care 
conduc astfel de saloane, 
în general clienţii care vin 
pentru prima dată la ma-
saj, se întorc şi altă dată.

tabu
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Bricolaj

Retailerul austriac de bricolaj 
bauMax a deschis la Timişoa-
ra al 12-lea magazin de profil 
din România. Noul magazin 
are o suprafaţă comercială 
de 15.000 metri pătraţi, 
împărţită în patru domenii, 
respectiv construcţii, tehnic, 
amenajări şi grădină, se 
arată într-un comunicat al 
companiei, care nu precizea-
ză valoarea investiţiei. Prin 
deschiderea magazinului din 

Timişoara, suprafaţa comer-
cială totală din România a 
grupului depăşeşte 125.000 
metri pătraţi.

Premiu

Microsoft a inclus Şcoala 
generală nr.25 din Timişoara 
în rândul celor mai selecte 
şcoli inovatoare din lume, 
după ce unitatea de învă-
ţământ s-a impus printre 
câştigătorii competiţiei 
organizate de companie şi 

jurizate de specialişti din 
SUA. Criteriile de selecţie a 
celor 56 de şcoli au inclus ca 
repere condiţiile de studiu 
oferite elevilor, strategia de 
management, reuşitele ele-
vilor în cadrul concursurilor 
de informatică, dar şi relaţia 
şcoală-elev-părinte. Juriul 
american a fost impresionat, 
la selectarea câştigătorilor, 
şi de un scurt film realizat de 
un elev al şcolii, prezentat în 
cadrul concursului din SUA. 
În România, acest titlu mai 

este deţinut doar de o şcoală 
din Piatra Neamţ.

informatizare

Ministerul Comunicaţiilor a 
finalizat platforma tehnică 
de completare şi depunere 
online a oricărui tip de for-
mular. Instituţiile publice pot 
solicita ministerului înrolarea 
în sistem, urmând ca după 
această solicitare să se înche-
ie un protocol de colaborare 
care presupune şi stabilirea 

procedurilor de autentificare 
în platformă a instituţiilor re-
spective. Astfel, atât firmele, 
cât şi cetăţenii pot completa 
documente online, fără a mai 
merge la ghişee.

Parteneriat 

În 24 septembrie 2010, 
CCIA Timișoara a găzduit 
un Parteneriat de afaceri 
româno-austriac în dome-
niul mediului și energiilor 
regenerabile. Delegaţia de 

oameni de afaceri din Landul 
Austria Inferioară a fost 
condusă de Petra Bohuslav, 
consilier economic cu rang 
de ministrul al Landului. 
CCIAT şi Agenţia Economică 
a Landului Austria Inferioară 
au semnat şi un parteneriat 
de colaborare. Conform 
statisticilor, la 30 iunie 2010 
erau înmatriculate la Oficiul 
Registrului Comerţului Timiș 
un număr de 539 de firme 
austriece cu un capital social 
subscris de 63,9 mil. dolari.

Special
Masajul erotic 
eliberează  
energiile sexuale

”Din 20 de telefoa-
ne care le primim 
pentru programări, 
o singură persoană 
ajunge la salon. 
Restul au o păre-
re greşită despre 
ce se întâmplă la 
un masaj erotic şi 
renunţă.”

patron salon masaj erotic

„de lux“ în timişoara   
pagina 8-9

„Festivalul papricaşului  
şi vinului” la Buziaş

„În ţara noastră, 
un rol tot mai 
important în asi-
gurarea unui trai 
decent la bătrâne-
ţe îl au pensiile ad-
ministrate privat. 
Şi asta mai ales 
pentru generaţiile 
tinere de acum.”

 ioan Căprariu
director executiv  

CNPAS Timiş

Generaţia actuală va mai avea pensii?

Preţuri masaje erotice

100 lei - masaj toples,
150 lei - masaj nud
250 lei - masaj nud cu 
două fete.

Estimările arată că peste 40 de ani un pensionar va fi susţinut 0,4 salariaţi

Studiu ipotetic de caz

Un român, proaspăt absolvent al unei facul-
tăţi, se angajează la 23 de ani (vârsta medie 
de absolvire a unei instituţii de învăţământ 
superior) şi este încadrat cu salariul mediu 
brut pe economie de 1.836 lei în condiţii nor-
male de muncă. Pentru acest venit, românul 
nostru şi firma unde lucrează cotizează la 
Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi 
de Asigurări Sociale (CNPAS) 575 lei lunar, 
adică 193 lei contribuţie individuală (10,5%), 
respectiv 382 lei reprezentând aportul an-
gajatorului (20,8%). În 5 ani de zile, românul 
nostru nu are ambiţii, nu este promovat 
şi nici nu îşi schimbă locul de muncă, iar 
pentru salariul său se încasează la CNPAS 
34.500 de lei asigurări sociale. Acum, după 
noua legislaţie, el va ieşi la pensie la vârsta 

de 65 de ani şi, conform datelor oferite de 
Institutul Naţional de Statistică (INS) care 
afirmă că speranţa de viaţă pentru un 
bărbat român este de 69,17 ani, se va bucura 
de pensia la care a cotizat conştiincios încă 4 
ani de zile. Ei bine, în aceşti patru ani, statistic 
vorbind, fiind retribuit cu pensia medie pe 
economie de 734 lei, va încasa 35.232 lei, 
sumă echivalentă cu o perioadă de cotizare 
de 5 ani şi 2 luni (fără dobânzi). Întrebarea ar 
fi: ce se întâmplă cu cotizaţia pentru ceilalţi 
37 de ani, adică 255.300 de lei?  În altă ordine 
de idei, dacă aceşti bani ar fi mers într-un 
cont personal, fără capitalizare, românul 
nostru ar fi avut la dispoziţie, în aceeaşi 
perioadă de referinţă 6.037 lei lunar... „puţin” 
mai mult decât 734 lei, nu?
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l Prima în top este BMW Z4, atât în forma sa coupe, cât şi roadster. 
61,18% din persoanele care conduc această maşină sunt femei.
l Pe locul doi este Audi A3. Acesta este condus de reprezen-
tantele graţiei şi sensibilului într-o proporţie de 53,41%.
l Următoarea, clasată pe locul trei, este Volvo S60. În 
proporţie de 52,72% la volan sunt doamnele cu o fire mai 
sportivă şi tentate de viteză. 
l Locul patru este ocupat de  Volvo V70 şi C70. Reprezen-
tantele sexului frumos ocupă 50,61% din aceste maşini.
l Lincoln Zephyr/MKZ ocupă locul cinci şi este condus de 
50,32% femei.
l Pe locul şase se plasează Volvo S40, fiind preferat în pro-
porţie de 50,27% de femei.
l Locul şapte îi este rezervat lui Audi A6 cu 50,16 %.
l Range Rover Sport se situează pe locul opt în topul prefe-
rinţelor feminine cu un procent de 50,071%.
l Pe locul nouă este varianta SUV a celor de la Cadillac, noul 
model SRX. 50,07% din posesorii de Cadillac SRX sunt femei.
l Lexus IS se regăseşte pe locul zece în topul maşinilor de lux 
conduse de femei. Din totalul persoanelor chestionate care 
au ales să conducă această maşină, 50,069% sunt femei.

Top 10 maşini de lux 
conduse de bărbaţi:
l Automobilul cu cel mai mare procentaj al şoferilor de gen 
masculin este Maybach, atât în versiunea 57 cât şi 62. Aceste 
modele sunt deţinute în proporţie de 95% de bărbaţi.
l Pe locul secund, destul de surprinzător, este plasat Merce-
des GL. Scorul este de 90% bărbaţi, 10% femei.
l Locul trei îl ocupă Lamborghini. Din zece şoferi aflaţi la 
volanul unui asemenea bolid italian, 9 sunt bărbaţi.
l Un alt model cu priză la urmaşii lui Adam este Rolls Royce. 
90% dintre şoferi sunt bărbaţi şi restul până la întreg femei.
l Prima jumătate a clasamentului este încheiată de Dodge 
Viper cu acelaşi procent de 90%.
l Mercedes G-Class prin caracterul spartan, se vrea condus 
numai de bărbaţi.
l Modelele scuderiei Ferrari, deşi puternice, este preferat în 
proporţie de 15% de către doamne.
l 85% din clienţii modelului Cadillac Escalade sunt bărbaţi.
l Pe penultimul loc în clasament se situează BMW cu Seria 
6. Procentul femeilor celor care îşi comandă un automobil 
de acest tip este de doar 18%.
l În cazul Aston Martin cuantumul bărbaţilor din totalul 
clienţilor fideli ai mărcii britanice este de 81%.

PUBLICITATEPUBLICITATE

„De lux“ în Timişoara

Autoturismul, cel mai  
răspândit obiect de lux
Când vine vorba de maşini, 
aproape toate mărcile inter-
naţionale de lux sunt prezen-
te oficial şi în România. Rolls 
Royce, Maybach, Maserati, 
Ferrari, Audi, Porsche au fie-
care show-room-uri proprii. 
La vânzări stăm la fel de bine: 
anul trecut ne-am clasat pe 
locul trei după Rusia şi Ucrai-
na la numărul de maşini de 
lux vândute. Astfel 
că Ma-

serati a vândut 29 de maşini, 
iar Ferrari zece maşini.  Mica 
Vienă este străbătută zilnic 
de zeci de bolizi ai timişo-
renilor neafectaţi de criză. 
Dacă doriţi câteva sute de 
cai putere şi confort de cinci 
stele vă puteţi achiziţiona un 
Audi Q7 FSI Premium USA la 
un preţ începând cu 58.600 

euro, fără TVA sau un model 
Maserati care pe piaţa româ-
nească începe cu aproxima-
tiv 75.000 euro. O astfel de 
maşină cu personalitate este 
o imagine care oferă întâie-
tate în faţa tuturor. Prestigiu, 
eleganţă şi lux, motoare 
capabile de performanţe 
uluitoare care asigură rafi-
namentul şi emoţia. Acestea 

sunt valorile pe care s-au 
clădit legendele.

Pensiune  
pentru animale 
de companie

Afectată totuşi de criză, 
industria hotelieră e încă 
în top. Iubitorii de clasă şi 
stil trebuie să ştie că la doar 
câţiva kilometrii de Timi-
şoara, în comuna Săcălaz, 
se află singurul hotel de 
cinci stele din zona de vest 
a ţării. Servicii ireproşabile 
într-o construcţie de lux cu 
artitectură clasică. Dacă în 
2008 trebuia să scoateţi 
350 euro ca să vă petreceţi 
o noapte într-un aparta-
ment de lux cu jacuzzi, 
acum costă doar 150 euro. 

Acelaşi lucru se întâmplă şi 
la apartamentele superioa-
re şi camerele standard care 
au preţuri mai mici cu peste 

50 la sută: de la 300 de euro 
la 100, respectiv de la 175 la 
70 de euro. Hotelul resimte 
efectele crizei, mai ales în 

această peri-
oadă în care produsele de 
lux sunt accesate de o parte 
foarte mică a populaţiei. Ad-
ministratorul hotelului, Dan 
Stoeac, spune că unitatea 
pe care o conduce a trebuit 
să reducă preţurile pentru 
a preîntâmpina cerinţele 
pieţei, fie ea şi de lux.

Hotel de cinci stele

Pentru o seară în oraş, căre-
ia să nu îi lipsească luxul dar 
nici bunul gust şi calitatea 
ireproşabilă a servirii, în 
Timişoara există, de 8 ani, 
restaurantul Select. Totul a 
început de la dorinţa Oanei 
Cornu de a realiza un local 
de lux, un local cu temă 
verde, foarte mult lemn şi 
foarte multe elemente natu-
rale. Sfătuită de prietenii din 

familia Covaci, Oana a făcut 
primul pas în decorarea 
restaurantului în Italia, de 
unde a cumpărat feţele de 
masă, tacâmurile, tapiţeria. 
Luxul nu înseamnă doar 
investiţie ci înseamnă să 
ai gust, înseamnă calitate, 
pretenţii. Astfel, după multă 
muncă, restaurantul s-a 
deschis în 2002, restaurant 
despre care Oana spu-

ne că „este făcut pentru 
sufletul meu, de 8 ani de 
zile am acelaşi sentiment 
când intru aici”. Atmosfera 
creată seara de solişti de 
muzică populară veninţi 
din toate colţurile ţării, face 
localul să fie un „leagăn de 
cultură românească”, care 
păstrează tradiţia unei ţări 
bogate în cultură. Calitatea 
şi diversitatea preparatelor 

culinare este asigurată de 
bucătari cu experienţă de 
30 de ani, care împreună 
cu personalul calificat 
crează o gamă variată 
din care clienţii pot alege. 
Familia din restaurant 
oferă seri presărate cu 
cele mai bune preparate, 
servite într-un decor clasic 
care va face să reveniţi de 
fiecare dată.

Cină  
selectă

Top 10 maşini de lux 
conduse de femei:

Nici 
animalele 
nu sunt 
scutite de 

acest regim 
special 

de viaţă, 
persoanele 

care vor să 
aducă în viaţa 

lor un plus de lux, 
îşi doresc acest lucru 

şi pentru animalele 
lor. Pe lângă toată 
atenţia şi răsfăţul pe 

care aceste animale 
de companie îl primesc 

acasă, ajunge şi mo-
mentul în care stăpânul 

trebuie să plece în vacanţă 
sau într-o călătorie. Ce e de 

făcut? Nimic mai simplu pentru 
răsfăţatul famililei. Are la dispo-

ziţie o pensiune pentru animale, 
la mai puţin de 10 km de Timişoara 

în Remetea Mare. La Super Pet, 
animalul dumneavoastră are parte 
de cel mai bun tratament din partea 
personalului pensiunii care este 
format din medici veterinari specia-
lizaţi în îngrijirea animalelor. Aici se 
poate caza orice animal: „cu blană, 
cu pene, cu puf sau cu solzi, toţi 
sunt bineveniţi în „hotelul“ nostru!”. 

Reptilele au parte de un decor iden-
tic cu mediul lor de supravieţuire, 
cazarea lor făcându-se în terarii de 
desert sau terarii de tropical. După 
prima vizită la pensiune animelele 
se vor simţi ori ca acasă, ori ca într-o 
vacanţă unde aproape totul le este 
permis. Serviciile oferite aici, pe lân-
gă cazare mâncare şi atenţia oferită 
mai sunt şi transportul animalelor, 
caţeii şi pisicile sunt periate, dacă 
clientul îşi doreşte se pot şi tunde, 
se pot face analize, iar în cazurile ne-
cesare se fac şi intervenţii medicale 
veterinare. Animalele care vin aici 
trebuie să aibă carnet de sănătate, 
să fie vaccinate şi deparazitate la 
zi. Perioadele în care cei mai mulţi 
îşi duc animalele la pensiune sunt 
vacanţele în special vară şi în timpul 
Sărbătorilor de Crăciun. Preţurile se 
încadrează între 10 lei pe zi pentru 
păsări şi porcuşori de guineea, 14 lei 
pentru pisici şi până în 28 de lei pen-
tru câini. Este posibilă şi realizarea 
unui abonament anual de 390 de lei 
care include 30 de zile de cazare în 
orice perioadă, având siguranţa că o 
cuşcă este oricând disponibilă. Dacă 
îţi doreşti ca animalul tău să slăbeas-
că, aici poate avea parte de foarte 
multă mişcare, mâncare de dietă şi 
ca pentru toate animalele de altfel, 
foarte mulă iubire.

Clinică 
privată
Dacă vă pregătiţi să aveţi 
un copil, şi în Timişoa-
ra puteţi avea parte de 
servicii de calitate. Clinica 
President vă oferă cele 
mai bune servicii pentru 
dumneavoastră şi copilul 
dumneavoastră. Fiind 
implicaţi direct în gesti-
onarea unei maternin-
tăţi, cei de aici asigură 
calitatea începând cu 
substanţele cu care 
se face curăţenie şi cu 
care se dezinfectează, 
firele cu care se coase o plagă, 
echipamentul folosit, toate fiind 
de o calitate superioară lucru 
care face şi costurile să fie mai 
mari. Toate departamentele, atât de 
obsterică cât şi de neonatologie, au în 
permanenţă medic de gardă, asistentă şi 
infirmieră. Din momentul în care viitoa-
rea mamă rămâne însărcinată, cabinetul 
cinicii poate oferi toate serviciile necesare 
în perioada prenatală. Se administrează vita-
mine şi se verifică periodic starea fătului, prin 
monitorizare la ecograf, pentru a vedea dacă 
totul este în regulă. Cele 9 luni pot fi finalizate 
prin naştere naturală sau prin cezariană, la spita-
lul din cadrul clinicii, preţurile acestor intervenţii 
încadrându-se între 900 şi 1500 de euro.

andreea Hnyatek
andreea.hnytaek@opiniatimisoarei.ro

dariuS laza
darius.laza@opiniatimisoarei.ro

Creşterea economică 
are o influenţă directă 
asupra pieţei „de lux”. 
Mai mulţi milioanari în-
seamnă afaceri mai bune 
pentru furnizori. Luxul 
străluceşte cu aceeaşi 
putere în toate industri-
le. Iubitorii de imagine, 
de unic, de special au de 
ales dintr-o gamă largă 
de produse şi servicii 
şi în Timişoara. Fie că 
preferaţi produsele de 
lux în general, sau pur şi 
simplu aveţi o slăbiciu-
ne sau un hobby pentru 
anumite produse, maga-
zinele cu branduri cele-
bre şi reprezentanţele cu 
“nume” din toată lumea 
sunt la un mic pas de ori-
ce colţ al oraşului. Pentru 
cei interesaţi de această 
lume trebuie să ştiţi că 
nu suntem în urma altor 
ţări bogate când vine 
vorba de lux. Ba chiar 
stăm mult mai bine decât 
multe ţări dezvoltate din 
vestul Europei, când vine 
vorba despre vânzări ale 
brandurilor de lux, fie ca 
e vorba de autoturisme, 
haine sau bijuterii.
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SOrin grindeanu.  este viceprimar psd al timişoarei, din 2008, imediat după alegeri, în urma unui protocol administrativ, reuşind 
„performanţa” de a elimina opoziţia din cadrul consiliului local. de curând, prin reorganizarea activităţii, a primit responsabilităţi sporite.

Ca să faci lucrări vizibile pentru 
cetăţeni este nevoie de bani!
geOrge SCHinteie
george.schinteie@opiniatimisoarei.ro

Domnule Grindeanu, după 
noua reorganizare a primări-
ei aveţi mai multă putere?

Nu este vorba de putere; 
sunt mai multe responsabili-
tăţi. 

Având în vedere că noile 
direcţii de care răspundeţi 
acum, prin comasarea Direc-
ţiei edilitare cu Transportu-
rile, sunt consumatoare de 
bani, fiind vorba de investiţii, 
nu putem pune semnul egal 
între responsabilitate şi 
putere?

Nu neapărat. Este vorba de 
responsabilitate a tot ceea ce 
înseamnă această nouă Direc-
ţie tehnică. Ca să vă dau un 
exemplu, am 70% din bugetul 
consiliului local, sigur, inclu-
zând aici şi subvenţiile pen-
tru Colterm şi RATT. Lucru-
rile sunt destul de ample în 
ceea ce înseamnă gestionarea 
acestei direcţii. Şase din cele 
opt societăţi comerciale sau 
regii ale consiliului local sunt 
de asemenea dependente de 
această direcţie. Perioada pe 
care o traversăm nu este una 
simplă, ci una în care banii re-
prezintă o problemă. Am mai 
spus-o şi când eram consilier, 
dar atunci toate rectificările 
erau pozitive pentru că exis-
ta creştere economică. Acum 
este altceva. Este cât de cât o 
stabilizare, dar nu mai avem 

plus. Iar ca să faci lucrări vizi-
bile pentru cetăţeni este ne-
voie de bani.

Imediat ce aţi preluat noile 
responsabilităţi aţi pornit în 
control şi aţi afirmat că aţi 
găsit nereguli la RATT, unde 
aţi cerut un audit ale cărui 
rezultate aţi promis că le 
faceţi publice în septembrie. 
Care e situaţia?

Auditul este gata. Sunt ne-
reguli, dar n-aş vrea să intru 
în amănunte până nu le voi 
prezenta în plenul consiliului 
local. 

Iar la Colterm?
Această societate se află 

într-o situaţie  mai bună de-
cât alte societăţi similare din 
ţară, dar rămâne în acelaşi ca-
dru, cu impact asupra cetăţe-
nilor. Am câştigat un proiect 
de 70 de milioane de euro, 
fonduri europene, privind re-
tehnologizarea Colterm pen-
tru care avem deja aprobarea 
Comisiei europene. De două 
luni avem Decizia Comisiei 
europene şi, deşi am mai tras 
semnale publice, guvernul 
României, care este parte con-
tractantă nu semnează acest 
proiect. 

Care este motivaţia?
Ne cer tot felul de hotărâri, 

modificări, care tărăgănează. 
N-aş vrea să fiu răutăcios, dar 
cred că se doreşte gestionarea 
centralizată a acestor fonduri. 

Sper ca ultima hârtie, o ho-
tărâre a consiliului local din 
această săptămână să fie sufi-
cientă. Dacă nu, este vorba de 
rea voinţă. 

Paradoxal, vorbiţi în termeni 
optimişti despre Colterm, în 
contextul creşterii preţului 
la gigacalorie, al debranşării 
câtor mai mulţi consumatori 
de la sistemul centralizat...

Situaţia nu este roz. E mai 
bună în comparaţie cu alte 
oraşe. Sigur că situaţia este 
gravă în contextul naţional. 
Pe lângă subvenţia pe care 
o acordăm, prin retehnolo-
gizare încercăm să coborâm 
preţul gigacaloriei. Dacă 
vom duce la bun sfârşit acest 
proiect şi va fi urmat de un 
alt proiect privind cogene-
rarea, Colterm va deveni o 
societate profitabilă, cu un 
preţ al gigacaloriei scăzut în 
mod simţitor. Noi am fost 
obligaţi să creştem preţul, 
din mai multe raţiuni. Este 

vorba de subvenţiile de la gu-
vern, care din start sunt cam 
la 50% faţă de necesar. La ni-
velul Colterm acestea ar fi în 
jur de 50 de milioane lei.  Bu-
getarea pentru acest an este 
de 20 de milioane, din care 
am primit doar 9-10 până 
acum. Vorbim de un deze-
chilibru generat de neînde-
plinirea obligaţiilor în speci-
al de către guvern. Noi vom 
menţine subvenţiile alocate 
de consiliul local, precum şi 
ajutoarele către populaţie, 
fiind singurul oraş din ţară 
care dă suplimentar aceste 
ajutoare. Eu, ca viceprimar 
nu voi accepta renunţarea la 
aceste ajutoare.

Sunteţi aproape zilnic pe şan-
tierele oraşului, v-aţi propus, 
printre altele, şi realizarea 
unor trotuare mai ca lumea?

Se lucrează la trotuare, dar 
toate aceste lucrări de infra-
structură trebuie să fie dubla-
te pe lângă studii de fezabili-
tate şi proiecte, de sursele de 
finanţare, care ar trebui să fie 
preocuparea nr. unu, a noas-
tră, a executivului. Diminua-
rea sau lipsa fondurilor poate 
fi compensată prin proiecte 
europene. V-am dat exemplul 
Colterm, dar avem şi alte pro-
iecte privind Str. Cloşca, rea-
bilitare, patru benzi, Negoiu 
şi Michelangelo, linia cale şi 
tot ceea ce înseamnă Calea 
Buziaşului, totul pe fonduri 
europene. 

Cum apreciaţi faptul că pro-
misiunea dv. privind  redes-
chiderea Parcului Copiilor 
n-a fost onorată?

Când s-a votat bugetul pe 
anul 2009 am luat bani de la 
alte capitole, aproape jumă-
tate din cât trebuia să dăm la 
Poli, pentru Parcul Copiilor. 
Faptul că au fost contestaţii, 
existând şi un management 
prost din partea primăriei, a 
dus la nerealizare, iar eu am 
dublă nemulţumire. Pe lân-
gă faptul că mi i-am ridicat 
în  cap pe suporterii lui Poli, 
n-am realizat nici parcul. Cert 
este că 2012 trebuie să ne 
găsească cu Parcul Copiilor 
realizat. Suntem în stadiul de 
a putea scoate proiectul final. 

Aţi avut o atitudine oarecum 
unilaterală şi faţă de contrac-
tul cu FC Timişoara, veţi mai 
da bani la fotbal?

Pare unilaterală dar sunt 
mai mulţi oameni care cred 
acest acest lucru. Noi am ho-
tărât să premiem performan-
ţa. Vom stabili nişte standar-
de şi vom adapta contractul 
la noile realităţi bugetare în 
condiţiile în care oraşul poate 
să suporte aceste costuri. Nu 
mai putem avea un contract 
în forma de până acum. În cei 
trei ani, primăria Timişoara 
a dat pentru Poli 270 de mi-
liarde de lei vechi. Este o altă 
realitate economică faţă de 
acum trei ani şi trebuie să ne 
readaptăm.

Veţi fi candidatul PSD pentru 
fotoliul de primar în 2012?

Asta n-o hotărăsc eu.

Dv, personal, vă doriţi să 
deveniţi primar?

Da!

Pentru că lucraţi de doi ani 
împreună cu primarul actual, 
în perspectiva în care va tre-
bui să-l învingeţi, dacă va mai 
candida, i-aţi observat deja 
punctele slabe, atacabile?

Poate n-o să vă placă răs-
punsul, dar când am venit în 
această echipă am avut des-
chidere din partea tuturor. Noi 
ne-am propus nişte obiective 
în momentul semnării proto-
colului administrativ, iar cola-
borarea în interiorul primăriei 
este mai mult decât corectă.

Este ceva ce v-aţi propus să 
faceţi într-un singur mandat 
şi n-a realizat actualul primar 
în patru mandate?

N-aş vrea să intru în aces-
te discuţii. O să vedem. Pri-
marul Gheorghe Ciuhandu 
a acceptat să preia anumite 
proiecte propuse de noi. Tre-
buie să mergem pe parame-
trii constructivi şi dincolo de 
dorinţa fiecăruia de a ajunge 
într-o anumită funcţie, trebu-
ie să vorbim despre proiecte 
pentru oraş. Sper că în 2012, 
în ceea ce mă priveşte, cam-
pania electorală se va duce în 
aceşti parametri. Dacă, fireş-
te, voi fi candidatul PSD!

SOrin grindeanu

locul şi data naşterii: 5 de-
cembrie 1973, Caransebeş

absolvent al Facultăţii de 
matematică-informatică, 
Universitatea de Vest 
timişoara, promoţia 1992. 

masterat şi cursuri pos-
tuniversitare pe linie 
profesională la Bologna, 
porto, Frankfurt, londra

starea civilă: căsătorit, un 
copil de două luni

Hobby: sportul, în special 
fotbal, muzica retro

Funcţia politică actuală: 
preşedinte al psd timişoara 
şi prim vicepreşedinte al 
psd timiş

gând călăuzitor în viaţă: să 
nu renunţ niciodată la pro-
iectele mele! perseverenţă 
şi nu încăpăţânare, 
perseverenţă dublată de 
dialog.

Trebuie să mergem 
pe parametrii con-
structivi şi dincolo de 
dorinţa fiecăruia de a 
ajunge într-o anu-
mită funcţie, trebuie 
să vorbim despre 
proiecte pentru oraş. 
Sper că în 2012, cam-
pania electorală se va 
duce în aceşti para-
metri. Dacă, fireşte, 
voi fi candidatul PSD.

„Festivalul Papricaşului 
şi vinului” la Buziaş

Mirosuri care mai de care 
mai îmbietoare se vor ridica 
din ceaune la Buziaş, unde va 
avea loc cea de-a doua ediţie 
a Festivalului Papricaşului şi 
Vinului. Primul festival de 
acest gen din Banat a avut loc 
anul trecut şi a fost organizat 
sub egida Asociaţiei pentru 
Dezvoltarea Zonei Buziaş, 
condusă de către Sorin Mun-
teanu în calitate de preşedin-
te, în parteneriat cu Societa-
tea Comercială de Tratament 
Balnear Buziaş, Primăria 
Buziaş, CCIA Timişoara, S.C. 
Phoenix S.A., Primăria Sacoşu 
Turcesc, Casa de Cultură Bu-
ziaş şi Casa de Cultură şi Artă 
a judeţului Timiş.

Pentru prepararea celui 
mai bun papricaş au intrat în 
joc 11 echipe din Giroc, Tor-

mac, Cenad, Sacoşu-Turcesc, 
Timişoara şi Buziaş, iar Serbia 
a fost reprezentată prin echi-
pa din Novo – Milosevo. Bucă-
tari profesionişti şi amatori 
şi-au demonstrat îndemâna-
rea şi talentul în arta gătitu-
lui, păstrând cu stricteţe reţe-
ta şi sperând la locul întâi. La 
final, tot papricaşul din cele 
11 cazane intrate în concurs 
a fost împărţit pofticioşilor 
care au asistat, pe margine, la 
prepararea delicateselor. 

Festivalul s-a bucurat de 
un real succes, având un 
număr de aproximativ 4000 
de vizitatori, fapt ce i-a de-
terminat pe organizatori să 
continue proiectul şi anul 
acesta. 

Gurmanzii şi nu numai, 
sunt aşteptaţi în data de 3 oc-

tombrie, între orele 10:30 şi 
18:30, în parcul staţiunii Bu-
ziaş - zona Cazinoului, pen-
tru a gusta din specialităţile 
pregătite din cartofi, carne 
de pui, porc, oaie sau vită şi 
alături de care, un pahar de 
vin va fi mai mult decât bine-
venit. 

Ca la orice competiţie care 
se respectă, în cadrul Festiva-
lului Papricaşului şi Vinului, 
toate preparatele vor fi juri-
zate şi se vor acorda premii, 
iar cei care vor veni să-i încu-
rajeze pe participanţi se vor 
bucura de multă voie bună 
şi de programul folcloric 
oferit de ansamblul profesio-
nist „Banatul”, ansamblurile 
„Ghiocelul”, „Bujorul”, Casa 
de Cultură Buziaş şi alte for-
maţii invitate.
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Populaţia Timişoarei a scă-
zut în ultimii trei ani, însă 
oraşul de pe Bega se menţine 
pe locul al doilea în topul ora-
şelor româneşti în ceea ce pri-
veşte numărul de locuitori. 
Dacă în 2008 în Timişoara 
erau înregistraţi 312,4 mii lo-
cuitori, în 2010 numărul lor 
a scăzut cu 1000 de persoane, 
la 311,4 mii locuitori.

Numărul mare de locuri 
de muncă, investiţiile stră-
ine, precum şi nivelul de 
trai ridicat din Timişoara au 
făcut ca oraşul să devanseze 
oficial, ca număr de locuitori, 
oraşe ca Iaşi, Cluj sau Con-
stanţa. La nivel naţional, la 1 
ianuarie 2010, Timişoara se 
afla pe locul al doilea, după 
municipiul Bucureşti ca nu-
măr de locuitori. În top 5 al 
populaţiei, Timişoara are cu 
aproape 3.000 mai mulţi lo-
cuitori decât muncipiul Iaşi 
şi Cluj Napoca şi cu aproape 
10.000 de locuitori mai mult 
decât municipiul Constan-
ţa. La ultimul recensământ 
naţional, în anul 2002, Ti-
mişoara figura cu 317,6 mii 
de persoane. Cei mai mulţi 
locuitori în Timişoara au fost 
înregistraţi în 1992: 334.1 
mii de persoane. “Deşi pare 
ciudat că în ultimii trei ani 
populaţia din Timişoara a 
scăzut, trebuie spus că aceas-
tă scădere a fost minoră în 
comparaţie cu a altor oraşe 
din ţară. Cei care au venit să 
se stabilească în Timişoara 
i-au înlocuit practic pe timi-
şorenii plecaţi în Europa. În 
marea lor majoritate vorbim 

despre oameni care au venit 
să muncească în Timişoara 
pentru că aici au găsit un loc 
de muncă mai bine plătit, au 
găsit oportunitatea creării 
unei cariere şi trebuie să o 
recunoaştem şi-au găsit şi un 
loc unde să-şi întemeiască o 
familie”, spune Sorin Belea, 
directorul executiv al Direc-
ţiei Regionale de Statistică 
Timiş.  

Judeţul Timiş doar  
pe locul nouă ca  
număr de locuitori

Deşi Timişoara conduce 
topul provinciei, ca număr 

de locuitori, nu acelaşi lucru 
se poate spune despre popu-
laţia din judeţ. La nivel naţi-
onal, judeţul Timiş se afla la 

1 ianuarie 2010 abia pe locul 
9 cu o populaţie de 678,7 mii 
de locuitori. Pe locul 1 în 
acest top se situează munici-
piul Bucureşti cu 1,944 mili-
oane locuitori, iar pe locul 2 
este judeţul Iaşi cu 824,7 lo-
cuitori. Explicaţia celor de la 
Direcţia Regională de Statis-
tică Timiş este că populaţia 
din mediul rural s-a mutat, 
în masă, în municipiul Timi-
şoara.

Timişenii,  
cei mai muncitori

Nu o fi judeţul Timiş 
fruncea la nivelul populaţi-

ei, însă la nivel de angajaţi 
bate tot. Din datele de la Di-
recţia de Statistică Timiş re-
iese că judeţul Timiş e lider 
în privinţa angajaţilor. “Do-
vadă că cei care au venit aici 
din alte judeţe sunt munci-
tori este faptul că judeţul 
Timiş se menţine de un an 
pe locul secund la nivelul 
angajaţilor după municipiul 
Bucureşti. Practic, la sfârşi-
tul lunii iulie 2010, efectivul 
de salariaţi în Timiş era de 
201,3 mii angajaţi, iar pe 
locul trei este judeţul Cluj 
cu 192,5 mii angajaţi”, mai 
spune Sorin Belea. 

comuNiTaTecomuNiTaTe

ratt

Reprezentanţii Regiei 
Autonome de Transport 
Timişoara au deviat traseul 
autobuzului Expres 1 de pe 
Calea Torontalului pe Calea 
Aradului. Traseul va fi modi-
ficat din cauza lucrărilor de 
modernizare care se efectu-
ează în această perioadă pe 
Calea Torontalului. Expresul 
1 va circula deviat în zona 
Aradului. În sensul spre 
Selgros Expresul 1 va circula 
de la Piaţa Consiliul Euro-
pei până la staţia Remus 
Răduleţ (omoloaga Miresei 
de pe Calea Torontalului) şi 
va ajunge la Liege şi apoi la 
Selgros. În sensul spre Calea 
Şagului Expresul 1 porneşte 

de la Selgros, opreşte la 
Liege şi la Dacia Service şi va 
ieşi pe obişnuitul traseu de 
pe Circumvalaţiunii. RATT 
a mai modificat orarul celor 
16 puncte de vânzare a titlu-
rilor de călătorie. Aproape 
toate chioşcurile RATT vor 
funcţiona între orele 6:30-
21:30 în zilele lucrătoare 
şi vor fi închise sâmbăta şi 
duminica.

festival

Sinagoga din Cetate, una 
dintre cele mai impresio-
nante clădiri din Timişoara, 
alături de Teatrul Maghiar 
„Csiky Gergely”, îşi deschide 
porţile până sâmbătă, 2 
octombrie, pentru a şasea 

ediţie a festivalului de arte 
audiovizuale „Simultan”. 
Festivalul se numără printre 
puţinele platforme cu 
continuitate din România, 
deschisă experimentelor 
audiovizuale care folosesc 
tehnologia ca mediu artistic 
de exprimare. Anul acesta, 
festivalul are în program 
proiecţii de artă video din 
peste 20 de ţări, de pe trei 
continente. În ultima zi 
va avea loc un workshop 
special cu Florin Flueraş, Ion 
Dumitrescu, Iuliana Stoia-
nescu, Valentina Desideri 
şi Ştefan Tiron. Programul 
complet al festivalului 
„Simultan” se găseşte pe 
site-ul evenimentului, www.
simultan.org.

teatrul german

Nu mai puţin de patru par-
ticipări la festivaluri sunt 
prevăzute pentru Teatrul 
German de Stat Timişoara. 
Prima participare la un 
festival are loc la începutul 
lunii octombrie, cu monta-
rea „Cântăreaţa cheală“, de 
Eugène Ionesco, sub direc-
ţia de scenă a lui Alexandru 
Dabija. Pe lângă aceasta, în 
luna octombrie vor mai rula 
încă şapte titluri în reluare. 
Se vor mai juca spectacole-
le: „Comedie pe întuneric“, 
„Cui i-e frică de Virginia 
Woolf?“, „Grăsani în fustă“ 
şi „Shaking Shakespeare“. 
Spectacolele vor fi traduse 
în limba română.

pe scurT

PUBLICITATE

Cadrele medicale din Timiş 
iau cu asalt străinătatea
CaiuS SeraCin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Moda personalului din 
sănătate care dă spitalul ro-
mânesc pe o clinică privată 
din Occident a ajuns şi în 
Timişoara. La ultima Bursă a 
locurilor de muncă, standul 
unei firme care se ocupă cu 
recrutarea de personal me-
dical a fost luat cu asalt de 
timişorenii care şi-au depus 
CV-urile pentru un job mai 
bun în Franţa, Spania sau 
Marea Britanie. Salariul mai 
mare, condiţiile mai bune de 
muncă, dar şi respectul paci-
enţilor pentru cadrele medi-
cale din afară le-au făcut pe 
multe dintre asistentele din 
Timişoara să se gândească se-
rios la un job afară. Aurelia 
Stuparu lucrează de 13 ani 
ca asistentă şi spune că s-a 
săturat de condiţiile din ţară. 
„Pacienţii ne vorbesc urât, 
iar salariile ne-au fost tăiate. 
Nu am cerut încă un certifi-
cat de conformitate, dar cre-
deţi-mă că mă bate gândul să 
plec afară, chiar dacă îmi va 
fi foarte greu pentru că mi-aş 
lăsa aici familia. Am venit să 
văd ofertele şi să văd în pri-
mul rând condiţiile pe care 
trebuie să le îndeplinesc“, 
spune femeia de 42 de ani. 
Reprezentanţii firmei se pot 
declara mulţumiţi de recolta 
de CV-uri pe care au strâns-
o într-o singură zi: peste 90 

de cereri de muncă pentru 
tot atâtea locuri de muncă 
disponibile, reprezintă un 
succes. 

Salarii şi de 10 ori mai 
mari în occident

„Majoritatea celor care ne 
contactează şi ne trimit CV-
urile sunt persoane care au 
lucrat câţiva ani în sistemul 
public de sănătate din Timi-
şoara. De la începutul anului 
am avut în jur de 130 de pos-
turi de asistentă medicală, 
doctor generalist, doctor an-
estezist, însă cele mai căuta-
te joburi în străinătate sunt 
cele de asistentă. Concuren-
ţa este foarte mare pentru 
acest post. De multe ori au 
fost chiar şi câte 6-7 persoa-
ne pentru un post, iar din ce 
pot eu să vă spun este că an-
gajatorii din străinătate au 
fost foarte mulţumiţi de cum 
lucrează românii, dovadă că 

în continuare caută forţă de 
muncă din ţara noastră. Sa-
lariile pe care angajaţii stră-
ini le oferă românilor sunt 
cu mult mai mari decât aici. 

Cele mai bine plătite locuri 
de muncă în sistemul sanitar 
sunt în Franţa, unde salariul 
porneşte de la 3000 - 3500 de 
euro pentru un medic rezi-
dent, iar pentru o asistentă 
se oferă salarii chiar şi de 
1500 de euro, în condiţiile în 
care în România salariul nu 
este nici de 300 de euro, fie 
că vorbim de medici, fie de 
asistente”, spune Camelia Fi-
lip, HR Consultant firma de 
recrutare Casablanca. 

Posturile deblocate  
nu acoperă nevoile

Dacă până la mijlocul 
anului 2010 posturile din 
sănătate au fost blocate, din 

octombrie managerii insti-
tuţiilor spitaliceşti se pot 
declara fericiţi. Ministerul 
Sănătăţii a deblocat doar în 
judeţul Timiş 100 de posturi. 
Cu toate acestea, personalul 
medical plecat din sistem nu 
poate fi acoperit.  „Din ianu-
arie 2009 ne-au plecat 100 de 
persoane din cadrul persona-
lului mediu. Acestea fie s-au 
pensionat, fie au ales mediul 
privat. În ciuda lipsei de per-
sonal, activitatea medicală 
nu a avut şi nu are de sufe-
rit. Am solicitat Ministerului 
Sănătăţii un număr de 80 de 
asistente, în cazul medicilor 
avem nevoie de un număr 
mai mic, 13 medici, precum 

şi personal auxiliar, brancar-
dieri, personal de curăţenie. 
Nu numai actul medical este 
important, este importantă 
şi o curăţenie şi un confort 
al pacientului. Ministerul 
Sănătăţii a aprobat pentru 
Spitalul Judeţean, un număr 
de 27 de posturi, dintre care 
12 posturi pentru asistente 
medicale, 4 pentru personal 
sanitar şi 11 posturi pentru 
medici specialişti. Cel mai 
mare deficit de personal îl 
avem la Clinica de Obstetri-
că-Ginecologie, Pediatrie, 
Neonatologie, Urologie şi Te-
rapie Intensivă”, spune asist. 
univ. dr. Gheorghe Nodiţi, 
manager SCJUT.

În top 5, Timişoara 
are cu aproape 
3.000 mai mulţi 
locuitori decât 
muncipiile Iaşi şi 
Cluj Napoca şi cu 
aproape 10.000 de 
locuitori mai mult 
decât Constanţa.

Chiar dacă în ultimii trei ani populaţia oraşului a scăzut, Timişoara rămâne în topul oraşelor cu cei mai mulţi locuitori

Medicii şi asistentele din spitalele româneşti aleg să plece în străinătate pe salarii mult mai mari

Timişoara, cel mai populat oraş 
al României, după Bucureşti

cum a evoluat  
populaţia Timişoarei 
de-a lungul timpului

1787 - 9,4 mii locuitori
1847 -  18,1 mii locuitori
1869  - 32,7 mii locuitori
1890 -  43,6 mii locuitori
1900 - 59,2 mii locuitori
1912 - 72,5 mii locuitori
1930 - 91,4 mii locuitori
1948 - 111,9 mii locuitori
1956 - 142,2 mii locuitori
1966 - 174,2 mii locuitori
1977 - 266,3 mii locuitori
1992 - 334,1 mii locuitori
2002 - 317,9 mii locuitori
2008 - 312,4 mii locuitori
2009 - 312,1 mii locuitori
2010 - 311,4 mii locuitori

câţi medici au  
plecat în străinătate

Anul trecut, Colegiul 
Medicilor Timiş a eliberat 
65 de certificate de con-
formitate care să ateste 
pregătirea şi experienţa 
profesională, document 
necesar pentru angajarea 
într-o unitate spitalicească 
occidentală. În 2010, doar 
în primele şase luni, nu-
mărul a ajuns deja la 95 de 
certificate eliberate. Anul 
trecut, 23 de cadre medi-
cale au plecat în Franţa, 22 
în Germania, în Belgia au 
plecat 8 asistente şi me-
dici, în Marea Britanie 6, în 
Spania 4, iar în Canada şi 
Portugalia câte unul.

„Cele mai bine plăti-
te locuri de muncă 
în sistemul sanitar 
sunt în Franţa, unde 
salariul porneşte de 
la 3.000 - 3.500 de 
euro”

Camelia Filip
Consultant firmă de recrutare

„Deşi pare ciudat că în 
ultimii trei ani popu-
laţia a scăzut, trebuie 
spus că această scă-
dere a fost minoră în 
comparaţie cu a altor 
oraşe din ţară. Cei care 
au venit să se stabi-
lească în Timişoara i-au 
înlocuit pe timişorenii 
plecaţi în Europa.”

Sorin Belea
Director executiv - Direcţia  

Regională de Statistică TimişCaiuS SeraCin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Unul dintre cele mai con-
troversate proiecte de pe or-
dinea de zi a aleşilor locali la 
ultimul plen al Consiliului 
Local a fost cel referitor la 
construcţia unei hale apar-
ţinând concernului Conti-
nental. Locuitorii din Calea 
Buziaşului şi Ciarda Roşie au 
cerut aleşilor locali să respin-
gă proiectul, sau cel puţin să-l 
amâne pentru că nu ştiu ce 
are de gând concernul ger-
man să facă în hala respec-
tivă, existând temeri că ar 

putea polua, exact aşa cum se 
întâmplă de ani buni în zona 
Modern cu fabrica aceleiaşi 
firme. Consilierii nu s-au lă-
sat înduplecaţi de locuitorii 
din zonă şi au votat în unani-
mitate proiectul de lege, care 
prevede construirea pe strada 
Siemens nr.1 a unei hale de 
producţie. Oamenii prezenţi 
în sală au susţinut că aleşii 
locali habar nu au ce votează. 
Adrian Stoica, preşedinte-
lui Grupului de Iniţiativă în 
Promovarea Opiniei Publice 
spune că nu a fost făcut pu-
blic memoriul justificativ al 
proiectului şi că există un 

conflict vădit de interese 
între firma care a proiectat 
hala, MG Building Design, la 
care este angajat fiului prima-
rului şi primarul Gheorghe 
Ciuhandu. „Conform legii, 
primarul nu avea dreaptul să 
aprobe un astfel de proiect“, 
spune Stoica. 

„Sunt mândru  
că fiul meu lucrează  
pentru continental”

Răspunsul primarului a 
venit imediat: „Este un atac 
deghizat împotriva mea. 
Toată această mârşăvie aţi 
făcut-o în scop politic. Fiul 

meu este arhitect şi a fost 
angajat de firma Continen-
tal. Eu ca tată, sunt mândru 
de faptul că fiul meu lucrea-
ză pentru o firmă cum este 
Continental. Sunt revoltat 
însă că există oameni cărora 
le pasă că fiul meu munceş-
te mult şi câştigă bine. Îi rog 
pe consilierii locali să voteze 
împotriva acestui proiect, 
dacă cred că este bine sau să 
voteze amânarea lui”, a spus 
Ciuhandu. Cu toată opoziţia 
opiniei publice, proiectul a 
trecut în unanimitate, fără 
ca vreun ales să se abţină sau 
să voteze împotrivă.

CaiuS SeraCin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

De la 1 octombrie timi-
şorenii vor plăti mai mult 
pentru apă şi canalizare cu 
aproape 7%. Asta au decis la 
ultima şedinţă a consiliului 
local aleşii Timişoarei. Aceş-
tia au au votat proiectul de 
hotărâre privind majorarea 
serviciilor de apă şi canaliza-
re în municipiul de pe Bega 
în unanimitate. Preţul apei 
potabile va fi majorat, înce-
pând de la 1 octombrie, de 
la 2,38 lei pe mc la 2,54 lei 
cu TVA-ul inclus, iar tariful 

pentru canal va creşte de la 
1,50 lei la 1,60 lei în Timişoa-
ra. Creşterea preţului vine, 
potrivit celor de la Aquatim, 
din cauza nevoii de ajustare 
la inflaţia actuală. Ultima 
majorare a tarifelor la apă 
şi canalizare pentru popula-
ţie a avut loc în luna iulie, 
când s-a produs ca urmare a 
creşterii TVA de la 19 la 24%.  
Ajustarea preţului la apă şi 
canalizare vine după ce de 
la 1 septembrie 2010, timi-
şorenii vor plăti mai mult şi 
pentru energia termică. Pre-
ţul gigacaloriei în Timişoara 
este de 252 lei.

Apă şi canalizare mai scumpe 
începând cu luna octombrie

Continental construieşte o nouă hală de producţie,  
cu toată opoziţia locuitorilor din Ciarda Roşie şi Buziaşului

Grădiniţa Pygmalion  
îşi deschide porţile

Vineri, 1 octombrie, în-
cepând cu ora 10, Grădiniţa 
Pygmalion îi aşteaptă pe toţi 
micuţii înscrişi, dar şi pe cei 
interesaţi să viziteze pentru 
prima dată grădiniţa.

Născută din pasiune pen-
tru copii, grădiniţa Pygmalion 
dispune de cabinet medical, 
bibliotecă, bucătărie proprie 
şi sală de mese. Asigură trans-
port copiilor şi oferă evaluări 
psihologice şi pedagogice per-
sonalizate. Micuţii vor învăţa 
limba engleză intensiv şi au 
acces la un atelier de arte şi 
la un club al bunelor manie-

re. Pe lângă acestea există şi 
o gamă de activităţi opţionale 
cum ar fi pictură, înot, tenis, 
actorie etc.

Grădiniţa este situată în 
localitatea Ghiroda pe strada 
Ialomiţei nr 5, într-o zonă si-
gură, liniştită, într-o clădire 
nouă cu o curte de 1.400 mp, 
special amenajată pentru co-
pii. Pentru informaţii supli-
mentare puteţi accesa site-ul 
www.gradinitapygmalion.
ro sau adresa de mail office@
gradinitapygmalion.ro, detalii 
la numere de telefon 0740 236 
316 sau 0723 054 040.
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După trei ani în care au 

fost puse la respect de către 
reprezentantele provinciei, 
grupările din Bucureşti au 
pornit în noul sezon deter-
minate să-şi adjudece toate 
trofeele interne. Dar, cum 
de la vis la realitate este cale 
lungă, situaţia celor mai im-
portante cluburi ale capitalei 
nu este nici în această toam-
nă tocmai roză. A fi antrenor 
la Steaua continuă să fie un 
adevărat calvar. Nici nu a în-
ceput bine campionatul că 
s-a instalat a 4-a echipă teh-
nică şi nu avem nici un mo-
tiv să credem că va fi ultima. 
La Dinamo, acţionarii şi-au 
mai pierdut din abilităţi şi, 
în caz de insucces, îi găsesc 
vinovaţi de fiecare dată pe 
arbitrii. Doar la Rapid pare 
că e linişte şi pace. Dar şi aici, 
cum s-a întâmplat în trecut, 
este de ajuns un declic ca to-
tul să sară în aer.

În ultimii ani, Poli a fost 
un adevărat coşmar pentru 
giuleşteni, în faţa cărora nu 
a mai pierdut din returul 
sezonului 2006/07, când bu-
cureştenii s-au impus prin 
golurile lui Bădoi şi Zicu, 
jucători care ulterior au fost 
achiziţionaţi de “alb-violeţi”. 
De fapt, Rapid-ul s-a impus şi 
în ultima întâlnire directă, 
din primăvară, dar a pierdut 
la “masa verde”, în urma 
scandalului legat de legiti-
mările lui Varga şi Bălan, de 
la Sportul Studenţesc.

Dacă Steaua şi-a format 
echipa pe scheletul Unirii Ur-
ziceni, lotul “alb-vişiniilor” a 

fost completat cu mulţi jucă-
tori de la FC Braşov: Coman, 
Rui Duarte, Ezequias, Nico-
lae Grigore, Mihai Roman 
şi Sburlea. În acest context, 
nu trebuie uitat că formaţia 
de sub Tâmpa i-a creat mari 
bătăi de cap Politehnicii în 
ultimul timp. A învins-o în fi-
nalul ediţiei 2008/09, atunci 
când timişorenii jucau cu 
titlul pe masă, şi s-au impus 
şi în ambele dispute ale cam-
pionatului precedent.

Totuşi, cea mai impor-
tantă achiziţie de la Braşov 
din această vară pare cea a 
preşedintelului Dinu Gheor-
ghe, cu care oficialii lui Poli 
au avut destule clinciuri. 

Nu s-au înţeles la tratativele 
pentru trecerea lui Roman, 
Abrudan şi Sburlea pe Bega, 
şi nici la transferul lui Parks 
în Giuleşti. De altfel, prin 
vocea managerului sportiv 
Daniel Stanciu, conducerea 
bănăţenilor a anunţat că nu 

va mai negocia Rapid atâta 
vreme cât “Vamă” va înde-
plini funcţia de preşedinte.

Prieten la cataramă cu 
Mircea Lucescu, Dinu Ghe-
orghe a copiat modelul Şah-
tior, feroviarii având în acest 
moment în lot 7 brazilieni. 
Însă, spre deosebire de cam-
pioana Ucrainei, Rapid-ul nu 
are un antrenor cu experien-
ţă. Marius Şumudică, un fost 
jucător al clubului, a fost ales 
pentru că, într-o perioadă de 
criză, George Copos a căutat 
o variantă ieftină. În noua 
meserie, Şumudică a pornit 
de jos, la Rocar, Dodu şi Inter 
Gaz, iar, când a ajuns la echi-
pe cu obiective de promova-

re, a clacat. În prima liga a 
pregătit doar o jumătate de 
sezon, pe Gloria Bistriţa, cu 
care a învins numai o echipă 
cu pretenţii, pe Dinamo.

Giuleştenii au avut un în-
ceput dificil de sezon, evolu-
ând deja cu Vaslui, Urziceni, 
Dinamo şi CFR Cluj. Nu au 
pierdut decât contra “câini-
lor”, în condiţiile în care la 
pauză aveau un avantaj de 
două goluri. Neînvinsă în 
primele nouă etape, Poli şi-a 
propus să le taie din nou ela-
nul bucureştenilor, care vin 
după un scor fluviu cu nou-
promovata Brăneşti, având 
oportunitatea de a urca pe 
primul loc al podiumului.
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Derby-ul  
prieteniei?

Viorel Screciu

expoziţii

party
Joi, 30 sepTembrie

HeAven Studio: ConCeRt SmiLey
SCottiSH Pub: Live - witH tHe StRAngeRS
dAoS: nigHt viSion SimuLtAn
vAn gRAPH K’fe: tHe beAt ConduCtoR
dubLin exPReSS Pub: dubLin HouSe bAnd

Vineri, 1 ocTombrie
SetuP: CyfeR CoLoR JAm touR
HeAven Studio: AdRiAn eftimie
youtoPiA: Live SHow by nAguALe
dAoS: RAygun CowboyS

d’ARC: ALPHA bite
SCottiSH: beSt RetRo PARty in town

sâmbăTă, 2 ocTombrie
SetuP: tmbASe 10 wARm-uP
HeAven Studio: biAnCA dRăguşAnu
mAnufACtuRA CAfe: ConCeRt umA SwAn

duminică, 3 ocTombrie
CLub d’ARC: HitS PARty
ARt CLub 700: Ambient PARty
SetuP: wARm uP

sTudio
Vals cu Bashir (miercuri-joi: 16; 18; 20) 

cinema ciTy
americanul (vineri-joi: 21,50)
amor la distanţă (vineri-joi: 15; 19,15)
Resident evil: viaţa de apoi 3d (vineri-joi: 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30)
Wall Street: Banii sunt făcuţi să 
circule (vineri, luni-joi: 14,10; 16,50; 19,30; 
22,10; sâmbătă-duminică: 11,20; 14,10; 
16,50; 19,30; 22,10)
Inception (vineri-joi: 21,30)
Câini şi pisici: răzbunarea lui kitty 
galore (vineri, luni-joi: 13,40)
Câini şi pisici: răzbunarea lui kitty 
galore 3d (sâmbătă-duminică: 11; 12,45)
piranha 3d - premieră (vineri-joi: 
15,20; 17,10; 19; 20,50; 22,40)
legende din regatul bufniţelor – 
aVanpremnieră (miercuri-joi: 20,30)
punct ochit... punct iubit! – AvAn-
PRemieRă (vineri, luni-joi: 14; 16; 18; 20; 22; 
sâmbătă-duminică: 12; 14; 16; 18; 20; 22) 

cinemaPiranha 3D

horoscop
berbec
e o plăcere să 
călătoreşti în com-
pania unor oameni 
la care ţii sau alături 
de partenerul 
de suflet. vă împărtăşiţi unii altora 
bucuria de a vedea locuri frumoase. 
dorul te cheamă departe, unde se află 
cineva drag, şi, cu ceva noroc, poate ai 
ocazia de a ajunge mai repede acolo. 
orice călătorie are rolul de a te face 
să te simţi mai fericit sau poate te 
îndrăgosteşti de cineva...

Taur
timpul are o 
importanţă 
aparte în plan-
urile tale şi trece 
într-un ritm con-

structiv, în avantajul proiectelor 
începute. tocmai pentru că nu te 
grăbeşte nimic şi te organizezi 
în felul tau, simţi că ceea ce 
realizezi are consistenţă. nu ai da 
randament în activităţi urgente, 
de aceea e o reală satisfacţie 
să lucrezi cu timp berechet la 
dispoziţie.

Gemeni
toate par să se aşeze 
pe un teren mult 
mai sigur în carieră, 
pentru că obţii un 
document care îţi 
garantează o anumită poziţie. Poate 
e o diplomă sau o decizie oficială prin 
care preiei o anumită funcţie, şi eşti 
foarte mândru de rezultatele la care ai 
ajuns. dacă funcţia respectivă implică 
şi un salariu mai bun, cu atât eşti mai 
motivat să te prezinţi ireproşabil la 
prima întrevedere.

rac
eşti motivat 
să porneşti 
într-o direcţie 
nouă, oarecum 
aventuroasă la 

prima vedere, dar e pe placul tău. 
deşi nu eşti genul de om care se 
dă în vânt după schimbări majore, 
de data aceasta eşti incitat de ceea 
ce se conturează la orizont. Ai 
şansa de a pleca într-o călătorie 
în care vezi locuri frumoase care 
îţi încarcă inima de fericire şi chef 
de viaţă.

leu
devii mult mai 
organizat pentru că 
se apropie un even-
iment în care toate 
lucrurile trebuie 
să fie foarte bine puse la punct. nu 
vrei să laşi nimic la voia întâmplării 
pentru că aşa cum îţi aşterni acum, 
aşa vei dormi. Alegerea pe care o faci 
are rolul de a restabili normalitatea şi 
echilibrul în anumite planuri, tocmai 
de aceea o poţi lua numai în urma 
unei serioase analize.

fecioară
Ai nevoie de 
sprijin pentru a 
duce la capăt ce 
ai început, dar 
nu apela chiar 

la oricine. Alege-ţi cu prudenţă 
colegii, pentru că nu toţi cei 
care se oferă să te ajute chiar 
se pricep să o facă. Posibil să ţi 
se facă o propunere interesantă 
de a participa într-o afacere, şi 
merita să o accepţi, pentru că 
va aduce venituri bune. dar cu 
efort.

balanţă
un biet obstacol 
poate deveni 
sursa unui eşec de 
proporţii, pentru 
că nu reuşeşti să-l 
gestionezi cum se cuvine. te încurci 
în hăţişul de detalii contradictorii 
şi faci ca lucrurile să devină şi mai 
complicate. Ceea ce ajunge acum 
în impas riscă să se strice de tot, 
pentru că nu găseşti la timp soluţiile 
optime. Ar fi nevoie de sacrificii şi 
singura cale pare să fie... finalul.

scorpion
o veste sosită la 
momentul potrivit 
are rolul de a 
alunga o stare 
de incertitudine 

şi de a restabili adevărul într-o 
situaţie dezechilibrată. Ai fost 
dezavantajat de cineva, ţi s-a 
făcut o nedreptate, dar acum 
recapeţi poziţia care ţi se cuvine. 
dacă e nevoie să apelezi la lege, 
o vei face, pentru că ţii prea 
mult la drepturile care ţi-au fost 
încălcate.

săGeTăTor
treci în revistă paşii 
parcurşi până acum 
într-o activitate de 
lungă durată şi iei 
cu multă încredere 
o decizie. nu la voia întâmplării, 
ci numai în urma unei recapitulări 
atente. trecutul cântăreşte enorm în 
acţiunile tale actuale, deci trebuie să 
povesteşti lumii ce ai făcut înainte 
şi de unde provii. nu încerca să 
ascunzi unele fapte, pentru că vor 
ieşi la iveală oricum.

capricorn
disputele 
acestei perioade 
provin de la o 
serie de idei 
contradictorii 

la care fiecare tabăra ţine morţiş. 
nici tu nu poţi accepta părerea 
altuia, nici ceilalţi nu-ţi ţin partea 
şi până ce nu apare cineva care 
să facă pace, calmul nu va reveni. 
mai bine domoleşti tonul agresiv 
cu care te lupţi pentru dreptate, 
dezamorsând la timp bomba gata 
să explodeze.

VărsăTor
e greu de spus 
cum eşti zilele 
acestea: o parte 
din tine vrea să se 
afirme, să epateze 
zgomotos, pe când cealaltă parte îşi 
doreşte linişte şi anonimat. fiecare 
din aceste atitudini se potrivesc unei 
anumite situaţii, deci trebuie să-ţi 
controlezi comportamentul, pentru 
a acţiona adecvat în împrejurarea 
dată, fie că e vorba de carieră sau de 
viaţa privată.

peşTi
un vis frumos 
se naşte acum 
în mintea ta şi 
crezi cu tărie 
că într-o zi va 

deveni realitate. gândirea pozitivă 
face minuni, pentru că sensul în 
care te îndrepţi cu atâta optimism 
conţine şi o notă fantezistă. unii 
nu cred că e posibil să atingi acest 
ţel prea frumos să fie adevărat, 
dar atât timp cât tu eşti convins că 
va fi bine, totul va evolua ca prin 
minune spre succes.

muzeul de artă palatul Baroc: expo-
ziţia de sculptură şi desen „Absenţe 
încercuite” a artistului Maxim Dumi-
traş, deschisă până la 16 octombrie. 

muzeul Satului Bănăţean: „RE lut” 
prima expoziţie interactivă de cera-

30.09
În 2000, multiplii cam-
pioni, alexander Popov 
(înot), Susie o’Neil (înot), 
Sergey Bubka (săritura 
cu prăjina), Jan Zelezny 
(aruncarea suliţei), char-
maine crook (atletism), 
robert ctyrtlik (atletism), 
roland Barr (atletism) şi 
manuel estiarte (polo), de-
vin membrii ai comitetului 
olimpic internaţional.

01.10
În 1997, se 
marchează 
cel mai 
rapid gol 
din istoria 
champions 
league. 
mijlocaşul lui Juventus, 
alessandro Del Piero, în-
scrie contra lui manches-
ter united după numai 20 
secunde.

02.10
În 1991, germanca Steffi 

Graf devine prima jucă-
toare profesionistă de 
tenis care atinge cota de 
500 de victorii.

03.10
În 1974, 
edson 
arantes do 
Nascimento, 
alias Pele, 
evoluează 
pentru ultima oară în tri-
coul lui Santos, înainte 
de a se transfera la New 
York cosmos. De trei 
ori campion mondial cu 
naţionala Braziliei, Pele 
a înscris 1.100 goluri în 
1.120 de meciuri oficiale. 
Pentru gruparea din 
New York va marca de 
95 ori în 99 partide.

04.10
În 1990, în vârstă de 30 
ani, Stefano casiraghi, 
soţul prinţesei caroline 
de monaco, moare într-
un accident acvatic cu 

ocazia campionatului 
mondial de curse pe apă.

05.10
În 1975, austriacul Niki 
lauda cucereşte pentru 
prima dată titlul mondial 
la Formula 1.

06.10
În 1993, 
la vârsta 
de 30 ani, 
michael 
Jordan îşi 
anunţă 
retragerea din baschet 
după ce a condus-o 
pe chicago Bulls spre 
câştigarea a trei titluri în 
NBa. Totuşi, în 1995 îşi 
reia activitatea, pentru a 
se retrage a doua oară, în 
1999. Nici de data aceasta 
nu va sta departe mult 
timp, între 2001-2003 
evoluând pentru Washin-
gton Wizards. retragerea 
definitivă va avea loc 
abia la vârsta de 40 ani.
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Regizorul Alexandre Aja 
(„The Hills Have Eyes”) 
vine cu un nou film de 
acţiune: Piranha 3D. În 
fiecare an, turiştii vin în 
număr mare pe malurile 
lacului Victoria, însă în 
acest an, pe lângă gălăgie, 
beţie şi distracţie, vor 
avea parte şi de unele 
„surprize”: oamenii încep 
să dispară, pentru ca mai 
apoi să apară trupuri 
grotesc mutilate. 

După ce un seism subacva-
tic eliberează o mulţime de 
peşti piranha hămesiţi, un 
grup de turişti se trezeşte 
într-un pericol de moarte 
pe malul lacului. Eroina 
interpretată de Elizabeth 
Shue va trebui să lupte de 
una singură cu numeroşii 
monştri plini de dinţi ascu-
ţiţi pentru a-şi salva familia 
şi pe oricine s-ar mai putea 
apropia de pitorescul 
obiectiv turistic.

spectacole
teatrul naţional timişoa-
ra: joi, 30 septembrie, ora 
19, Studio 5, „Privelişte mi-
nunată spre catedrală” de 
Sławomir Mrožek, un spec-
tacol de Sabin Popescu. 

Sala „Capitol”: joi, 30 
septembrie, ora 19, Costel 
Busuioc şi Filarmonica 
„Banatul” concert extra-
ordinar lansare de album 
Segundo.

teatrul maghiar de Stat 
Csiky gergely: vineri, 1 
octombrie, ora 16, Sala 
Studio „Capdelemn”, re-
gia: Gálovits Zoltán. 

Filarmonica „Banatul” 
timişoara: vineri, 1 oc-
tombrie, ora 19, Concert 
simfonic în deschiderea 

Stagiunii 2010-2011, dirijor 
Radu Popa.În program 
Simfonia Alpilor op. 64 de 
Richard Strauss.

teatrul maghiar de Stat 
Csiky gergely: sâmbătă, 2 
octombrie, ora 18, Parca-
rea Hotelului „Timişora”, 
one-woman show „Ma-
dy-Baby” cu Borbély B. 
Emília.

teatrul maghiar de Stat 
Csiky gergely: dumini-
că, 3 octombrie, ora 19, 
Sala Mare „Amor Omnia” 
scenariul şi regia: Peter Pa-
shov – Zheni Pashov.

domul timişoara: mier-
curi, 6 octombrie, ora 19, 
Recital Bert den Hertog 
(Olanda). 

Înaintea meciului de sâmbătă 
dintre Poli şi Rapid atmosfera 
de la formaţia bucureşteană 
nu pare să fie una prea cal-
mă. Dinu Vamă a fost la un 
pas să părăsească formaţia 
din cauza restanţelor financi-
are faţă de jucători. În acest 
context, Şumi ar fi luat şi el 
calea bejeniei alături de pre-
şedinte. Între timp, lucrurile 
par a se fi liniştit, dar Copos 
a rămas la fel de... cărpănos. 
Altfel, Rapid este echipa cea 
mai în formă în teren şi cea 
mai în formă de... cozonac, 
sau, mă rog, savarină, în 
afara lui.
Mulţi clamează „prietenia 
istorică” dintre Poli şi Rapid, 
sau cea dintre suporterii aces-
tor echipe. Trebuie să măr-
turisesc că nu prea înţeleg 
chestia asta. Nu sunt chiar un 
tinerel în domeniul ăsta şi nu 
prea îmi aduc aminte ca între 
cele două formaţii să se fi 
lăsat cu tandreţuri vreodată. 
Din contră. Îmi aduc aminte 
că, într-un an, giuleştenii ne-
au trimis direct în B, fără nici 
un fel de emoţie sau condes-
cendenţă faţă de chinurile 
sufleteşti ale unui oraş întreg. 
Pe de altă parte, nici acum 
nu înţeleg ce are Timişoara în 
comun cu Giuleştiul. Ne-am 
manelizat între timp şi eu nu 
am aflat?
Contra, după trei victorii 
consecutive, din tot atâtea 
meciuri este pe cai mari. Cos-
min are nevoie de o apărare 
sigură care să nu aibă nici 
o fisură. Mai e nevoie de un 
contraatac tăios. Dar mai 
este necesar să avem parte de 
ceva şi mai important: noroc. 
La Tîrgu Jiu, să recunoaştem, 
am avut parte de el. Cu Rapi-
dul, Poli trebuie să interprete-
ze o altă partitură... mult mai 
elaborată.
Între timp, Marian Iancu a 
anunţat că îl trimite pe Vamă 
la comisii, pentru că acesta 
şi-a permis să spună că Timi-
şoara are arbitrii ei. Păi dacă 
Poli avea arbitraje favorabile 
acum conducea detaşat în 
campionat peste liderul Ga-
laţi. Apropos de Galaţi... V-aţi 
întrebat de ce e pe primul 
loc? Vă spun eu! Dacă dăm la 
o parte jocul în sine, se obser-
vă că dinspre Dunăre nu vin 
ape învolburate. Antrenorul 
rămîne modest, iar preşedin-
tele Stan stă în banca lui şi nu 
se bălăcăreşte. E simplu nu?

Coşmarul giuleştenilor

PUBLICITATE

mică remixată din Banat, 2-3 octom-
brie. 

galeria triade: expoziţie personală 
„În centrul senzualismului” a tinerei 
artiste Corina Nani, deschisă până la 13 
octombrie.

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

PUBLICITATE

ultimele  
meciuri directe
2010 Rapid – POLI   0-3
2009 POLI – Rapid    1-0
2009 Rapid – POLI   0-2
2008 POLI – Rapid    1-0
2008 Rapid – POLI    0-1
2007 POLI – Rapid      1-1
2007 Rapid – POLI   2-0

Rally Cross 
Timiş 2010

Sâmbătă, 2 octombrie 
va avea loc a-III-a etapa 
de concurs din cadrul 
Campionatului Rally Cro-
ss Timiş 2010. Competi-
ţia va avea loc pe circu-
itul de la Diniaş. Pentru 

mai multe informaţii 
puteţi obţine la numere-
le de tel 0722348274 sau 
0762323540. În cadrul 
manifestării va avea loc 
şi o demonstraţie de ATV-
uri şi Boogie car.

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

Profesioniştii aleg AUTO DEMI TRANS!

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

Transport Persoane  
Transfer Aeroport               

Service Auto

Ultimul duel dintre Alexa şi Lazăr de pe Dan Păltinişanu s-a tranşat în favoarea alb-violeţilor
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Mă leagă o prietenie veche de 
Ioan Crăciun… E unul dintre 
fondatorii Societăţii Timişoara şi a 
ziarului Timişoara. Poate România 
ar fi arătat altfel azi, dacă ei, 
atunci, imediat dupa ’90 aveau 
dreptate… Sunt sigur că proclama-
ţia de la Timişoara ar fi schimbat 
multe…Nelu Crăciun a fost unul 
din cei care a crezut în schimbare, 
a luptat pentru ea şi chiar a înfăp-
tuit-o. Pentru noi, cei de atunci, 
Proclamaţia există!
Ne-am întâlnit apoi la Radio Timi-
şoara. Începuturile mele în radio i 
se datorează şi lui. Avem amintiri 
care ar încăpea în multe pagini 
şi poate cândva le-om scrie. 
Interviuri cu Johnny Răducanu sau 
Andrei Voiculescu, seri de showuri 
radio cu vorbe, dileme şi adevă-
ruri spuse în vremuri în care toată 
ţara era paralizată de o presă 
servilă. Cu interdicţii dinspre Bucu-
reşti şi cu mitinguri la care sute de 
timişoreni se adunau doar ca să 
susţină un radio care, pe atunci, 
avea curaj. Culmea, un radio 
public care credea altceva... Şi azi 
încă mai cred că radioul înseam-
nă vorbă şi nu muzică. Pe atunci 
vorbele spuse la radio adunau mii 
de oameni în piaţă. Le-am trăit 
împreună, toate şi multe altele.
Amintindu-mi-le am, adeseori, im-
presia că am trăit o altă viaţă, că 
totul e atât de departe…Cu Nelu 
am mai vorbit arareori la telefon 
în ultimii ani.
Zielele trecute m-a sunat şi nu 
i-am recunoscut vocea… Mi-a spus 
că medicii i-au pus, pe un petic de 
hârtie, un diagnostic cumplit…Ştiu 
că citeşte rândurile astea şi stiu 
că-i prind bine vorbele de îmbăr-
bătare în zilele astea. Şi mai ştiu 
ceva. Că peticile de hârtie n-au 
valoare. Pe un petic, cândva, s-a 
scris Proclamaţia de la Timişoa-
ra… Un petic a fost odată şi ziarul 
Timişoara… Au disparut... Doar 
oamenii şi ideile lor au rămas. Eu 
în asta cred, mai mult decât în 
rândurile scrise neglijent de un 
doctor pe un petic de hârtie...
Am scris vorbele de mai sus cu 
câteva zile în urmă… Ioan Crăciun 
a fost unul din amicii mei din 
timpuri vechi. Unul din fondatorii 
Societăţii Timişoara… Dacă atunci, 
în ’90, Timişoara ar fi câştigat, 
noi arătam altfel azi… Tocmai am 
aflat că Nelu s-a stins…

Dan Negru

Oameni şi petice...

Duminică
3 octombrie

Vreme  
închisă,  
va ploua  
moderat.
Minima: 9° C
Maxima: 21° C

miercuri
6 octombrie

Vreme închisă,  
cer mai mult  
acoperit,  
condiţii de ploaie.
Minima: 8° C
Maxima: 21° C

marţi
5 octombrie

Vreme închisă,  
va ploua  
moderat pe  
timpul zilei.
Minima: 9° C
Maxima: 21° C

Luni
4 octombrie

Cer mai  
mult noros,  
va ploua pe  
timpul nopţii.
Minima: 10° C
Maxima: 20° C

Sâmbătă
2 octombrie

Cer mai mult  
noros, moderat 
se vor înregistra 
precipitaţii.
Minima: 6° C
Maxima: 19° C

Vineri
1 octombrie

Cer parţial  
noros ziua,  
temperaturile  
cresc uşor.
Minima: 5° C
Maxima: 17° C

Joi
30 septembrie

Cer mai mult  
senin, vreme 
frumoasă,  
noaptea înnorat.
Minima: 5° C
Maxima: 16° C

meTeo

reţeta săptămânii

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

Este o mâncare simplu de 
preparat ce poate fi folosi-
tă atât ca fel principal cât 
şi ca garnitură la diverse 
fripturi.

ingrediente:
- o cană şi jumătate de orez 
de preferinţă cu bob lung,
- 3 căni şi jumătate de supă 
de legume,
- 50 g de unt,
- 175 ml de vin alb,
- 250 g ciuperci,

- 100 g mazăre,
- 350 g dovlecei,
- o ceapă,
- o lămâie, 
- 2 linguriţe de cimbru 
(proaspăt dacă este posibil),
- 50 g de smântână
- sare, piper după gust.

mOd de preparare:
Se topeşte untul într-o 
cratiţă, se rumeneşte sau 
se sotează uşor ceapa 
tocată mărunt apoi se 

adaugă orezul şi supa 
de legume. După de s-au 
pus aceste ingrediente 
nu se  amestecă deloc, 
altfel orezul va deveini 
cleios. Se lasă totul la 
fiert, la foc mic, timp de 
15-20 de minute. După 
aceea se taie ciupercile 
sferturi, se pregăteşte 
mazărea (poate fi folo-
sită şi mazăre congela-
tă), dovleceii se toacă 
sub formă de cuburi. 

Se adaugă toate aceste 
ingrediente în cratiţa cu 
orez, împreună cu sucul 
şi coaja de lămâie rasă şi 
se pune vinul. Se sărează 
şi pipărează după gust, 
se amestecă totul şi se 
mai lasă la fiert 10 minu-
te. Se adaugă smântâna 
şi parmezanul ras.

Risotto cu dovlecei şi ciuperci

Reţeta săptămânii vă este oferită de

Politică,  
funcţii şi viaţă 
de cuplu

Trimis în „fabrica” de legi 
a ţării în 2008, după trecerea 
în nefiinţă a unui parlamen-
tar PRM de Timiş, fostul sena-
tor Ionuţ Nasleu pare tot mai 
hotărât să-şi schimbe priorită-
ţile din viaţa personală. Chiar 
dacă este implicat la vârf în 
planul PNL de cucerire a Pri-
măriei Timişoara, simpaticul 
director adjunct al RATT nu 
face nici un secret din faptul 
că nu va mai permite politi-
cii, care este recunoscută o 
ispititoare „whore”, să-i su-
foce viaţa de cuplu. Motivul 
acestei subite rocade între 
politică şi mariaj îl reprezin-
tă dorinţa nestăvilită a fostu-
lui senator de a deveni tată, 
motiv pentru care va negocia 
cu frumoasa sa soţie, neîntâr-
ziat, termenii unui riguros 
planning familial. În opinia 
noastră, de rezultatul acestei 
negocieri depinde, indubita-
bil, naşterea şi consolidarea 
unei posibile dinastii Nasleu 
în politica românească...

Focoasa pedelistă Bianca Jurca, 
vampiriţă cu acte în regulă…

Finalistă a concursului 
“Cea mai sexy vampiriţă”, 
focoasa pedelistă Bianca Jur-
ca a intrat în pielea persona-
jului. Fotomodelul timişo-
rean a fost pentru două zile 
eleva actorului american 
Kiowa Gordon, unul dintre 
actorii principali ai filmului 
The Twilight Saga: Eclipse, 
unde interpretează rolul 
unui vârcolac. Timişorean-
ca, alături de Bianca Drăgu-
şanu, fosta blondă a lui Bote 
şi de actuala blondă a lui, Vi-

oleta Babliuc au învăţat cum 
să se comporte ca vampiriţe, 
iar cele mai interesante mo-
mente de la Castelul Bran au 
fost surprinse de un celebru 

fotograf din state, iar foto-
modelele vor apărea într-o 
revistă de success din State-
le Unite, acolo unde va avea 
loc şi marea finală a concur-

sului la nivel mondial. Noi 
îi dorim Biancăi succes şi 
suntem curioşi să aflăm de 
la ea ce gust are... sângele de 
peste ocean.

Răducanu se antrenează pentru „concursul” de prefecţi Unde se alimentează Poliţia?

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...

„La pussy”. Dacă ar fi un banc, ar tre-
bui să fie un banc cu tâlc. De fapt, avem 
de-a face cu o realitate locală, timişo-
reană. Poliţiştii din oraş sunt văzuţi 
deseori în zona Lunei, din Timişoara, 
la o benzinărie de unde îşi alimentează 
maşinile de serviciu. „E mereu coadă 
aici, zici că e benzina pe gratis”, spune 
un locatar din apropierea pompei de 
benzină. Locul ales pentru alimentare 
este cel puţin interesant. La doi paşi de 
benzinărie se află un night-club, evi-
denţiat clar de un logo cu formele unei 
femei, ca nu cumva să nu se înţeleagă 
scrisul. Ca să explicăm jocul de cuvinte 
de la începutul acestui text, repetăm: 
„Unde se alimentează poliţiştii din Ti-
mişoara?” Răspuns: „La Pussy, la night-
club Pussy!”

După ce a spart gura târgului po-
litic prin „accesarea” pe filieră PSD a 
funcţiei de prefect, omul de afaceri 
Ioan Răducanu se pregăteşte intens 
să repete această demonstraţie de 
forţă interioară. Antrenamentul ide-
ologic pentru ce-al de-al doilea asalt 
asupra Palatului Administrativ a şi 
început, deja, în laboratoarele de 
oportunitate ale Uniunii Naţionale 
pentru Progresul României (UNPR), 
însă până la campionatul naţional 
de voturi de peste doi ani Răduca-
nu nu stă cu mâinile în sân. Trans-
format subit într-un veritabil nego-
ciator de vreme rea, fostul lider al 
social-democraţilor timişoreni a so-
licitat actualilor guvernanţi să-i pre-

dea cheile cabinetelor de conducere 
ale Poliţiei, Finanţelor, Inspectoratu-
lui Şcolar, Direcţiei Apelor „Banat” şi 
a altor câteva instituţii deconcentra-
te din Timişoara. Motivaţia exoticei 
cereri este legată de iluzia că UNPR 
sprijină esenţial coaliţia aflată la gu-
vernare. În ciuda insistenţelor, deo-
camdată, preşedintele UNPR Timiş 
a primit doar conducerea instituţiei 
private „Auto Europa”... 

Bianca Jurca, alături de Kiowa Gordon, unul 
dintre „vârcolacii“ din The Twilight Saga

Elena Scheau, Bianca Jurca şi Violeta Ba-
bliuc, trei vampiriţe în Castelul lui Dracula

Zoltan Kovacs


