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Secolul 21 este un secol al informaţiilor, al vitezei, dar şi al performanţelor care ţin de orice domeniu. Apar boli noi, dar şi aparatură nouă. Apar patologii grave, dar şi medici care le pot trata. Clinica de radioimagistică Telescan din Timişoara le are pe toate. Aparatură de cea mai înaltă performanţă, un grup de specialişti foarte bine pregătiţi care sunt şi membri activi ai unor soci-etăţi ştiinţifice de înaltă cla-să, grup condus de dr. Florin Bîrsăşteanu, Medic care a fost ales în 2009 membru al comitetului ştiinţific din cadrul Societăţii Europene de Radioimagistică, pe speci-alizarea musculo-scheletală.Clinica Telescan dispune de aparatură de cea mai înal-tă performanţă, din genera-ţia 2010, aparatură folosită şi în ţări, precum Germania sau Statele Unite. “Sunt trei mari firme care produc o astfel de aparatură. Una din-

tre ele este General Electric. În America, preţul pentru o investigaţie RMN ajunge până la 1.800 euro. La Clini-ca Telescan preţul nu trece de 150 euro, investigaţia fi-ind făcută cu acelaşi aparat”, declară dr. Bîrsăşteanu.Pentru partea de neuro-logie, musculo-scheletal, ab-domen, pelvis şi angiografii se foloseşte imagistica prin rezonanţă magnetică nu-cleară sau, pe scurt, RMN.  Există un aparat de ecogra-fie, pentru partea musculo-scheletală, aparat dotat cu 

o sondă ultramodernă care permite o mai bună vizua-lizare a structurilor muscu-lare. “Din februarie 2011, pregătim un aparat de com-puter tomografie din aceaşi generaţie 2010 a firmei Ge-neral Electric”, spune medi-cal radiolog Sorin Moţoi de la Clinica Telescan.Modificările tumorale, infecţioase, cerebrale, tu-mori pelvine, abdominale, hematoame, traumatisme, toate aceste patologii şi multe alte boli pot fi depis-tate cu ajutorul echipei de 

la Clinica Telescan. Clinica lucrează cu Casa Judeţea-nă de Asigurări de Sănăta-te, iar 80% dintre pacienţi vin cu bilete de trimitere. Preţurile se aplică în func-ţie de un segment nativ (creier, coloană, abdomen, genunchi) şi nu includ sub-stanţa de contrast. Radiolo-gul este cel care decide dacă este nevoie de substanţa de contrast şi atunci preţul creşte cu 150 lei. Există pa-chete pentru investigaţiile RMN care includ două sau mai multe segmente. De 

exemplu, pentru un RMN la abdomen şi pelvis (două segmente native), preţul este de 700 lei, iar pentru cei care vor o scanare com-pletă a corpului vor plăti 1.500 lei. Pentru un seg-ment nativ (craniu) preţul este de 400 lei. Investigaţi-ile nu sunt dureroase, sin-gura problemă este în cazul pacienţilor care suferă de claustrofobie şi care rezis-tă greu în spaţiul parţial închis. În funcţie de zona investigată, procedura du-

rează de la jumătate de oră la o oră în cazul investiga-ţiilor la abdomen şi pelvis sau mai mult pentru o exa-minare a întregului corp.
Niciun risc pentru pacienţiNu există nici un risc pentru pacienţii care vin la investigaţii de tip RMN, deoarece procedura nu im-plică nici un fel de iradiaţii ca şi in cazul tomografului. Diferenţa dintre investiga-ţiile RMN şi cele făcute cu computerul tomograf e că primul nu foloseşte nici un fel de radiaţii, se bazează doar pe apa din organism. “Avem 70% apă în orga-nism, în diferite stări. În celule, în muşchi, în oase şi atunci, RMN-ul este un proces foarte complicat şi din punct de vedere fizic. Detectează apa şi alte con-strucţii, generând o imagi-ne pe care noi, radiologii o “citim” după anumite semne”, explică radiologul Sorin Moţoi de la Telescan. Computer-tomografia foloseşte radiaţiile X, dar are şi acesta numeroase avantaje. Vizualizează foar-te bine părţile în care nu există suficientă apă, cum ar fi plămânul, care la RMN nu s-ar vedea bine.  Investi-gaţia RMN este superioară pentru multe dintre pato-logii, dar şi computer tomo-grafia a devenit în ultimii ani o metodă foarte bună pentru depistarea multor boli. Doza de iradiere este extreme de mică, pacientul nu se supune niciunui risc, cu atât mai mult cu cât no-ile generaţii de aparate au o performanţă deosebită, iar atunci doza de iradiere scade considerabil. Aşadar, o echipă profesionistă de medici, o clinică primitoa-re cu aparatură de cea mai înaltă performanţă şi  de-pistarea celor mai multe boli, vă stau la dispoziţie pe Calea Buziaşului nr. 30, la Telescan.

Clinica Teles-can dispune de aparatură de cea mai înaltă performanţă, din generaţia 2010, aparatură folosită şi în Germania şi Statele Unite.
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„În America, preţul pentru o investigaţie RMN ajunge până la 1.800 euro. La Clinica Telescan preţul nu trece de 150 euro, in-vestigaţia fiind ăcută cu acelaşi aparat”
Dr. Florin Bîrsăşteanu

conf. univ.

„Avem 70% apă în organism, în dierite stări. În celule, în muş-chi, în oase şi atunci, RMN-ul este un pro-ces oarte complicat şi din punct de vedere fizic. Detectează apa şi alte construcţii, ge-nerând o imagine pe care noi, radiologii o “citim” după anumite semne”

Sorin Moţoimedic radiolog

Mariana  
Cernicova

Ce va fi, cum va fi? 
Un an de austeritate, 

avertizează autorităţi-
le naţionale. 3

Viorel  
Screciu

Dacă luăm de la alţii, 
înseamnă că ce avem 

pe la noi prin casă este 
de proastă calitate. 15

Eugen  
Manole

Treziţi-vă la reali-
tatea românească ! 

Ce să căutăm noi în 
Schengen? 6

Metrosexualitatea. Bărbaţii  
întrec femeile la cabinetele  
de cosmetică! 10

Se diStribuie gratuit într-un tiraj de 7.500 de exemplare

Ce nu ţi-e CLeAR? 

Rinoplastia: 
corecţia nasului,  
un fenomen tot 
mai întâlnit… pag 9

Detoxifierea 
organismului 
după excesul de 
sărbători. pag 8

Investigaţii  
performante,  
la Clinica  
Telescan. pag 7

Cele mai proaspete informaţii. Citeşte www.opiniatimisoarei.ro! Eşti câştigător şi ştii tot ce se întamplă.
www.opiniatimisoarei.ro - Contează pe ştirile timişorenilor!

adminiStraţie ECoNoMIC Sport auto VEdEtE cluburiEVENIMENt Social cultură utile turiSm

timp liber - pagina 14 teatrul naţional timişoara
gaga night 
Sâmbătă, 8 ianuarie, Heaven Studio

Marţi, 11 ianuarie, ora 19.00, Sala 2
„Iulius Caesar”, după William Shakespeare 
Un spectacol de Alexander Hausvater

mirela Vlăduţi
mirela.vladuti@opiniatimisoarei.ro

Autorităţile din Timiş 
vin cu o nouă promisiune 
pentru 2011: nu vor mai 
face nici o promisiune! Ni-
meni nu mai vrea să dea un 
termen clar pentru finaliza-
rea marilor proiecte, multe 
dintre ele devenite deja is-

torie şi dau vina pe cei care 
contestă licitaţiile, blocând 
astfel lucrările în instanţă. 
Autostrada Timişoara-Arad 
nu va fi gata nici anul acesta, 
deşi mai marii Ministerului 
Transporturilor dădeau asi-
gurări că din 2011 aceasta va 
fi inaugurată. În fapt lucruri-
le nu stau deloc aşa, iar un 
termen real nu pot oferi nici 

chiar reprezentanţii Direcţi-
ei Regionale de Drumuri şi 
Poduri din Timişoara, care 
supervizează constant lu-
crările. Aceştia spun că din 
cauza condiţiilor meteo ne-
favorabile, lucrările au fost 
sistate, urmând să demareze 
la începutul lunii februarie. 
Un alt proiect de infrastruc-
tură la fel de important este 

centura de Sud a oraşului 
care există deocamdată doar 
pe hârtie, astfel că mai poa-
te dura chiar şi un an până 
când se va organiza şantie-
rul. Un alt proiect “etern” 
este deponeul de la Ghizela 
care, după multe amânări, 
trebuia să fie gata în toamna 
anului trecut. Autorităţile 
judeţene au stabilit acum 

un nou termen, respective 
primăvara acestui an. 

Nici Primăria Timişoara 
nu stă prea bine la capitolul 
promisiuni respectate. Pasa-
jul din Calea Şagului, Parcul 
Copiilor, Casa Căsătoriilor, 
proiectul Vaporetto, sunt 
doar câteva din investiţiile 
care ar fi trebuit să devină de-
mult realitate. 

sport
Cine-i va face 
fericiţi pe 
timişoreni în 2011?
Baschetul este singurul sport 
în care sportul de echipă a 
cucerit o medalie în 2010. ll 15

interviu
în meteorologie  
este importantă 
experienţa! 

Interviu cu Silvia Barbu, direc-
tor al Centrului Meteorologic 
Regional Banat-Crişana. ll 11

actualitate
marea „Famiglie”  
de la primărie 
răsuflă uşurată 

Noul an îi găseşte în funcţii 
pe mai toţi familiştii din 
administraţia locală. ll 4

economie
Incertitudini la  
programele „Prima 
casă” şi „rabla” 
La programul „Prima  
Casă”, anul 2011 începe  
cu o pauză. ll 6
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Promisiuni nerespectate:  
Autostrada şi centura Sud nu vor fi gata nici anul acesta
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La început de drum…
Un nou an, un nou început…  Câte 
gânduri nu ne vin în minte? Bilan-
ţul pe 2010 încă nu este încheiat. 
Afişul „Inventar” pe uşile multor 
magazine este dovada vie a preo-
cupării pentru a „trage linie” după 
sărbători (atât cât ne-am lăsat 
pătrunşi de spiritul lor), înainte de 
noul val. Concret la Timişoara pre-
lungim cât putem starea de linişte. 
În timp ce alte administraţii au 
declanşat deja colectarea taxelor 
locale (iar pensionarii, în aştepta-
rea unor vremuri mai grele, se asi-
gură că măcar această obligaţie o 
soluţionează din timp şi se aşază, 
nerăbdători, la cozi), la noi ope-
raţiunea începe cu o săptămână 
mai târziu. Aşa, după Bobotează 
şi Sfântul Ion, cu forţe proaspete. 
Mai e timp de gândire. Ce va fi, 
cum va fi? Un an de austeritate – 
avertizează autorităţile naţionale, 
decise să ne forţeze să acceptăm 
continuarea politicii de zgârcenie 
bugetară. Preţul la benzină creşte, 
subvenţiile şi ajutoarele financiare 
legale scad, locurile de muncă 
din sectorul public se comprimă. 
Aderarea la Spaţiul Schengen se 
amână. Pentru Timiş, ca judeţ de 
graniţă, informaţia nu este deloc 
lipsită de interes. Aveam destule 
aşteptări legate de „dosarul Schen-
gen”. Mai la vest de noi, Ungaria 
îşi exersează, cu talent, rolul la 
cârma Uniunii Europene. Mult 
mai la nord, mica Estonie zornăie 
monedele euro în buzunarele ce-
tăţenilor săi. În 1989 am ieşit din 
acelaşi sistem cu toţii. Ba Estonia 
avea de depăşit şi „moştenirea 
sovietică” (şi un decalaj de vreo 
doi ani faţă de noi, în ce priveşte 
abandonarea modelului comunist, 
mai precis, din august 1991). Nu 
s-a văitat, n-a stat să se minuneze 
la dificultăţile reformei. A pornit la 
drum şi, iată: ne lasă să-i admirăm 
farurile de poziţie, la mare distan-
ţă în faţa plutonului post-socialist. 
Stop! Iată cum putem să ne lăsăm 
furaţi de peisajul succeselor altora, 
uitând să privim mai atent în pro-
pria ogradă şi să căutăm posibili-
tăţi de soluţionare pentru propriile 
probleme. 2011 poate fi un an mai 
suportabil decât 2010. Dacă, după 
trezirea din şocul crizei – care nu 
se va lăsa depăşită chiar aşa uşor 
pe tărâmul mioritic – vom găsi în 
noi tăria să mergem mai departe. 
Să  ne stabilim noi obiective. Să 
găsim noi modele de organizare 
a vieţii economice, sociale, poli-
tice. Chiar în pofida vremurilor. 
Şi chiar în absenţa unui sprijin 
din partea autorităţilor centrale, 
preocupate (a câta oară consta-
tăm asta?) mai degrabă de vari-
anta haiducească a gestionării 
greutăţilor, cu luarea de „surplus 
de la bogaţi” şi distribuirea de 
firimituri către „săraci”, decât de 
rezolvarea problemelor croniciza-
te ale societăţii româneşti.

Atac la  
siguranţă

Mariana Cernicova
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Timişoara rămâne deficiTară la capiTolul drumuri 
şi anul acesTa. cenTura de sud a oraşului exisTă 
deocamdaTă doar pe hârTie

auTosTrada esTe încă în chinurile facerii

Ne-au dat jumătate de 
inel. Pentru cea cealaltă, 
respectiv centura Sud a 
oraşului se construieşte 
încă pe hârtie. “Proiectul 
este la faza de obţinere a 
indicatorilor tehnici. Va 
urma scoaterea la licita-
ţie şi prinderea într-un 
program de finanţare. 
Anul acesta s-ar putea 
să fie analizate toate 
aceste etape, dar nu se 
ştie când vor începe lu-
crările, mai ales dacă vor 
fi şi contestaţii”, a spus 
Horaţiu Simion. Acest 
tronson ar urma să aibă 
20.3 km, iar traseul care 
a fost aprobat într-o 
şedinţă extraordinară 
de consiliu local este ur-
mătorul: Calea Şagului 
din apropiere de Parţa, 
pe după Giroc, va ajunge 
apoi între Timişoara 

şi Moşniţa şi va ieşi pe 
Calea Lugojului, unde 
se realizează pasajul, 
pe DN6. Finanţarea 
construcţiei centurii 
Timişoara - Sud va fi 
asigurată de Uniunea 
Europeană. 
În ceea ce priveşte 
drumurile municipale, 
purtătorul de cuvânt 
al primăriei, Flavius 
Boncea, spune că anul 
acesta vor fi inaugu-
rate, cu siguranţă, 
lucrările de pe Calea 
Torontalului şi pasajul 
din Calea Şagului şi că 
vor demara noi lucrări. 
Costul lucrărilor pentru 
podul din Calea Şagului 
se ridică la 7.5 milioane 
de lei, iar cel pentru 
Calea Torontalului este 
de aproape 7 milioane 
de lei.

Termenul promis de 
ministrul transporturilor 
nu va fi respectat nici 
anul acesta. Tronsonul 
de autostradă Arad-Ti-
mişoara, în valoare de 
124.399.671 euro, este 
încă la nivel de şantier. 
Reprezentanţii Direcţiei 
Regionale de Drumuri şi 
Poduri Timişoara spun 
că până acum au fost 
efectuate cam 40 la sută 
din lucrări, dar nu pot da 
un termen concret de 
finalizare a acestora din 
cauza vremii, chiar dacă 
ministrul transporturi-
lor, Anca Boagiu, dar şi 
predecesorul ei, Radu 
Berceanu, susţineau că 
de anul acesta vom ajun-
ge la Arad pe autostradă. 
“Pe la 40 la sută din 
lucrare a fost făcută 
până acum. Eu vă pot 
spune când se va finaliza 

lucrarea, dacă îmi puteţi 
spune cât ţine gerul, cum 
sunt condiţiile atmosferi-
ce. Sunt multe necunos-
cute pe care nu le putem 
prognoza. Noi sperăm 
ca spre sfârşitul lunii 
ianuarie sau februarie 
să poată porni staţiile de 
lucru. Am avut o iarnă 
atipică şi nu se poate 
vorbi de dorinţa de a 
finaliza în 2011. Utilajele 
sunt gata să intre, când 
va ţine şi vremea cu noi”, 
a declarat directorul teh-
nic al DRDP Timişoara, 
Horaţiu Simion. Proiectul 
face parte din programul 
operaţional sectorial de 
transport, gestionat de 
Ministerul Transportu-
rilor şi Infrastructurii, 
pentru o lungime de 
44,5 km, din care 12,25 
km reprezintă lungimea 
variantei de ocolire Arad.

Marile proiecte ale Timişo arei 
au rămas împotmolite în cr iză

Lucrările la deponeu sunt 
realizate în proporţie de 
90%, dar au fost sistate pe 
perioada iernii, aşa că luna 
aprilie este cel mai optimist 
moment în care primele ma-
şini de gunoi vor pleca spre 
Ghizela. 

Castelul Huniade va prin-
de viaţă cu bani europeni 

O investiţie importantă 
care va începe este reabi-
litarea Castelului Huniade, 

cea mai veche clădire din 
Timişoara în care au avut 
loc activităţi în permanen-
ţă, de 700 de ani. Peste 8,5 
milioane euro, fonduri eu-
ropene, este suma cu care 
Muzeul Banatului trebuie 
să se transforme complet 
pentru a se readuce via-
ţa de castel în mijlocul 
oraşului. Pentru ca acest 
proiect să fie viabil, pre-
şedintele CJT a propus de-
molarea „acvariului” de 

sticlă de lângă Operă. Di-
rectorul Muzeului Banatu-
lui, Dan Ciobotaru, spune 
că lucrările vor începe în 
primăvara acestui an şi ar 
putea dura trei ani. „Cred 
că lucrarea va începe în 
primăvară. Vrem să dăm 
viaţă clădirii. Noi am pro-
pus o destinaţie a spaţiilor, 
cât şi pentru curte. Expo-
ziţiile vechi ciunteau din 
valoarea sălilor din castel, 
acopereau pereţii în sala 

cavalerilor, de la etajul 1. 
Aceste săli trebuie să ră-
mână deschise, ba chiar să 
găzduiască evenimentele 
mondene ale oraşului. Noi 
am propus o destinaţie a 
spaţiilor, cât şi pentru cur-
te. Am propus birouri ad-
ministrative în mansardă, 
pentru specialiştii cercetă-
tori. Vor fi şi spaţii comer-
ciale, cu suveniruri legate 
de muzeu, cărţile pe care 
le edităm, reproduceri”, a 

explicat directorul. 

Bibliotecă virtuală şi 
maternitate nouă 

În 2011 ar putea începe şi 
lucrările la o nouă materni-
tate, lângă Spitalul Judeţean, 
proiect generat tot de Consi-
liul Judeţean. „Timişoara are 
nevoie de o maternitate nouă, 
cu dotări de ultimă generaţie. 
Vom porni acest complex, 
care se va localiza între Casa 
Austria şi Spitalul Judeţean şi 

Reabilitarea 
drumului Timi-
şoara - Buziaş 
- Lugoj - 28,7 km, 
cu valoarea de 
28,7 milioane lei, 
trebuie finalizată 
în vara lui 2011.

Investiţiile 
din 2011 ale 
Timişoarei stau 
sub semnul 
incertitudinii

mirela Vlăduţi
mirela.vladuti@opiniatimisoarei.ro

În 2010, Consiliul Jude-
ţean Timiş a fost principalul 
investitor în judeţ, după cum 
a afirmat preşedintele institu-
ţiei, Constantin Ostaficiuc. Cu 
un total de peste 30 de mili-
oane de euro rulaţi în lucrări 
de infrastructură, sănătate, 
servicii sociale şi cultură, CJ 
Timiş a anunţat că trendul 
investiţiilor va continua şi în 
2011. Cea mai aşteptată lu-
crare este deponeul ecologic 
din satul Şanoviţa, comuna 
Ghizela. Valoarea investiţiei 
depăşeşte 50 de milioane de 
euro. Investiţia trebuia să fie 
gata în toamna lui 2010, însă, 
la finalul anului trecut, ter-
menul avansat de către şefii 
CJT a fost primăvara lui 2011. 
Prima etapă care va avea loc 
este licitaţia pentru operato-
rul care va administra groapa 
ecologică de gunoi. „Se lucrea-
ză acum la finalizarea caietu-
lui de sarcini pentru licitaţia 
care va desemna operatorul. 
Preconizăm că această licita-
ţie va avea loc în primăvară”, 
a declarat Jana Lavrits, purtă-
torul de cuvânt al CJT. Muzeul Banatului îşi va recăpăta grandoarea de odinioară, însă de abia peste trei ani

blocurile ANL pe care le-am 
făcut pentru rezidenţi”, a 
declarat Ostaficiuc. Discuţii 
există de câţiva ani şi pentru 
construirea unei clădiri de 
afaceri, a unei biblioteci şi 
a unei parcări subterane în 
zona centrală, pe locul fostu-
lui Comisariat Militar Zonal. 
„Este prinsă şi o parcare sub-
terană, dar ţinta principală a 
acestei locaţii este o bibliote-
ca virtuală. Va fi o bibliotecă 
în care să găsim tot ce s-a în-

Proiectele primăriei,  
împotmolite în procese

Cea mai mare temere 
a oficialilor din Primăria 
Timişoara sunt contestaţi-
ile. Aceştia susţin că foarte 
multe proiecte pe care le-
au demarat nu au fost în-
târziate din vina lor, ci din 
cauza contestaţiilor ajunse 
în instanţă. Într-o astfel de 
situaţie se află şi Parcul Co-
piilor, a cărui reabilitare ar 
fi trebuit să înceapă acum 
patru ani. “Momentan sunt 
probleme în instanţă. A 
fost o contestaţie care blo-
chează lucrările şi nu avem 
ce face”, a spus purtătorul 
de cuvânt al PMT, Flavius 
Boncea. Un alt proiect ter-

giversat al Primăriei este 
Casa Căsătoriilor, şi sediul 
pentru Direcţia de Eviden-
ţă a Persoanelor, o clădire 
nouă de 500 mp pătraţi, 
situată lângă Poşta Mare. 
Aici lucrările sunt în toi, 
după ce anul trecut au fost 
sistate din cauza unor neîn-
ţelegeri cu constructorul. 
“Acolo se lucrează acum 
şi s-a lucrat indiferent de 
condiţiile meteo. Sperăm 
să reuşim să o inaugurăm 
anul acesta”, spune Boncea.  
Corpul de clădire va cuprin-
de o sală pentru căsătorii şi 
patru birouri pentru ofiţe-
rii de stare civilă. Pe acelaşi 

amplasament, în partea din 
spate, se va amenaja o par-
care auto. 

Vaporaşele pe Bega au 
rămas până acum la stadiul 
de vis frumos. Chiar dacă 
decolmatarea Begăi s-a 
încheiat şi râul a devenit 
navigabil, vaporaşele nu 
au fost achiziţionate încă. 
“Vom achiziţiona zece va-
poraşe în primă fază. Este, 
însă, dificil de spus când 
timişorenii vor putea navi-
ga pe Bega. Primul pas e fă-
cut, dar dacă apar din nou 
contestaţii, nu se ştie cât se 
va amâna”, a concluzionat 
Boncea.

Casa Căsătoriilor este în continuare în construcţie

tâmplat în Timişoara în toa-
te domeniile, cultural, edu-
cativ, sportiv, învăţământ, o 
bibliotecă virtuală la care să 
avem acces la cele mai noi 
cunoştinţe are tehnologiei 
în domeniul IT. Asta este o 
ţintă principală pentru mine 
în acest proiect, o lume a 
tehnologiei cu acces direct 
din stradă. Nu s-a întâm-
plat încă în România, sper 
să iasă”, declara, în toamna 
anului trecut, Ostaficiuc. 
Pentru centrul de susţinere a 
afacerilor s-a depus cerere de 
finanţare pe fonduri europe-
ne, la finele lunii noiembrie, 
o dată cu un alt proiect, de 
înfiinţare a unui parc tehno-
logic de energii alternative, 
în localitatea Covaci. 

Proiectul etern:  
Lacul Surduc 

Unul dintre proiecte-
le despre care s-a vorbit 
mult, dar care nu a ajuns 
la finalitatea dorită este 

transformarea zonei La-
cului Surduc într-un spa-
ţiu turistic, care să atragă 
atenţia şi pe plan inter-
naţional, sau măcar regi-
onal. În urmă cu trei ani, 
finanţarea de peste patru 
milioane de euro din fon-
duri Phare a fost pierdută 
de către Consiliul Jude-
ţean Timiş, motivul fiind 
faptul că proprietarii de 
terenuri de la marginea 
lacului şi-au ridicat con-
strucţii fără a avea auto-
rizaţie. Cum aceste au-
torizaţii nu s-au obţinut 
în timp util, finanţarea a 
picat. Ulterior, discuţiile 
s-au axat pe „spargerea” 
proiectului în altele mai 
mici, pentru asfaltare, 
canalizare, protecţia me-
diului. Zona este atractivă 
nu doar pentru timişenii 
de rând, aici având casă 
de vacanţă şi Constantin 
Ostaficiuc, Dan Ioan Şipoş 
sau Titi Stancu.

Lucrările au fost sistate din cauza vremii
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Veselie mare la Primăria 
Timişoara. Noul an îi găseşte 
în funcţii pe mai toţi familiş-
tii din administraţia locală, 
soţi, soţii, fii şi fiice, nepoţi 
şi nepoate, care au scăpat de 
restructurările şi disponibili-
zările din 2010. De plecat, au 
plecat fraierii, iar micile cla-
nuri au rămas pe loc, să ocu-
pe în continuare, locurile de 
funcţionari publici în noua 
organigramă a primăriei. 

reorganizare pe  
„principii sănătoase”

Ca să se conformeze pre-
vederilor  Ordonanţei 63, din 
2010, care modifică Legea fi-
nanţelor publice locale, con-
silierii municipali  au aprobat 
noua organigramă pentru 
aparatul de specialitate al pri-
marului Timişoarei. 209 an-
gajaţi urmau să fie astfel dis-
ponibilizaţi. Despre criteriile 
pentru desemnarea acestora, 
primarul Ciuhandu spunea: „ 
în principal se va ţine cont de 
competenţă”. Cu alte cuvinte, 
trebuiau să plece din primă-
rie cei care aveau sancţiuni 
disciplinare, ori şi-au dovedit 
incompetenţa profesională. 
Pe când se punea problema 
disponibilizărilor, edilul şef 
ar fi aflat că în primăria pe 
care o conduce are angajaţi 
o grămadă de familişti. „O să 

verific ce familii sunt, eu nu 
i-am întrebat de starea civilă. 
(nu i-au întrebat nici cei de la 
Resurse Umane? n.r.). Oame-
nii ăştia au dat concurs. Am 
să fac o verificare în primărie 
şi o să vedem dacă sunt astfel 
de situaţii. Funcţionarii pu-
blici sunt angajaţi pe bază de 
concurs”, spunea primarul 
Ciuhandu. Cu toate spusele 
de atunci, familiştii au rămas 
în primărie, aşa cum rezultă 
şi din lista pusă la dispoziţia 
redacţiei de angajaţi ai muni-
cipalităţii.

Lista cu rubedenii
Camelia Ceauşescu, consi-

lier superior la Biroul Hidro-
tehnic, este cumnata  şefu-
lui de birou, Marius Nicolae 

Oneţiu, care şi-a mai adus şi 
altă rudă la primărie, pe So-
rina Ciornea. Secretarul Ioan 
Cojocari şi-a tras şi el un văr 
la primărie, pe Ioan Trion. 
Laura Radovan, funcţionar 
public şi ea, este nepoata 
consilierului local PNŢCD, 
Smaranda Popa Radovan. La 
direcţia Tehnică lucreză Gol-
ban Gheorghe şi Mirela. Ser-
giu Puşcaş e şi el nominalizat 
că este fiul lui Adrian Puşcaş, 
şeful serviciului salubriza-
re. Un alt cuplu este alcătuit 
din Adrian Smeredi Bere, şef 
serviciu protecţia mediului şi 
Iudit Bere, consilier la direc-
ţia de Mediu. Lista continuă 
cu perechile, Ciortan Gheor-
ghe şi Alexandra, Colojoară 
Adrian şi Laura, Ghiulai Ale-

xandru şi Valerica, Jenariu 
Cristian şi Mariana, Mano-
lache Ioan şi Andreea, Incu-
lescu Constantin şi Doina, 
Pascu Constantin şi Mirela, 
Ungureanu Gabriel şi Floren-
tina. Cătălina Orbulescu, şef 
cabinet primar, şi-a plasat la 
Direcţia Tehnică pe fiica Mi-
oara. La capitolul, tată şi fiu, 
intră Ioan Ursu cu odrasla 
Paul. Dimitriu Mariana, şef 
birou la Direcţia Economică 
îl are şi ea pe soţ, Dimitriu 
Gheorge la Direcţia Fiscală. 
Nu în ultimul rând, şefă la 
Audit Intern a rămas Mihaela 
Mârza, fina primarului Ciu-
handu. Toţi cei nominalizaţi 
în lista „Clanurilor de fami-
lie” sunt, probabil, funcţio-
nari de nădejde, trecuţi prin 

furcile examenelor şi care 
şi-au dovedit aptitudinile pro-
fesionale despre care spunea 
primarul Timişoarei, că altfel 
nu s-ar explica faptul că au 
rămas funcţionari publici şi 
după reorganizarea admin-
straţiei municipale. Primarul 
Ciuhandu e de felicitat cum 
de a reuşit să pună mâna pe 
astfel de profesionişti, legaţi 
între ei de relaţii familiare. 

„au devenit soţi  
la primărie”

Procesul de disponibi-
lizare de la Primăria Timi-
şoara s-a încheiat încă de 
anul trecut. „Din cele 209 
persoane disponibilizate, 
o parte a fost tranferată 
la unele din societăţile 
comerciale aflate în sub-
ordinea Consiliului Local 
Timişoara”, spune Flavius 
Boncea, purtătorul de cu-
vânt al primăriei. El nu s-a 
arătat surprins de existanţa 
micilor „clanuri de familie” 
din administraţia oraşului, 
dar pune acest lucru pe 
seama faptului că unii din 
cei menţionaţi s-au căsăto-
rit după ce s-au cunoscut... 
chiar la primărie! „Au deve-
nit soţi la primărie, după ce 
erau deja angajaţi. Cel care 
a dat lista este, probabil, 
un disponibilizat nemulţu-
mit. Ideea e că cei care au 
rămas, au rămas pe merit”, 
a mai precizat Boncea.

liliana iedu
liliana.iedu@opiniatimisoarei.ro

Parlamentarii din Ti-
miş s-au străduit să atra-
gă cât mai mulţi bani  de 
la bugetul de stat, înspre 
judeţul Timiş. În timp ce 
opoziţia a solicitat bani 
în zadar, cei de la putere 
au avut mai multe sorţi 
de izbândă. Conform de-
putatului Gheorghe Cio-
banu (PDL), membru în 
Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci din Ca-
mera Deputaţilor, judeţul 

Timiş este pe locul patru 
între judeţele ţării în pri-
vinţa atragerii de bani 
de la bugetul de stat. Cu 
siguranţă nu se ştie câţi 
bani vor fi alocaţi pentru 
judeţul nostru pentru că, 
explică Ciobanu, „la con-
stituirea bugetului de stat 
banii s-au alocat pentru 
fiecare minister în parte. 
La rândul lor, ministerele 
alocă mai departe banii 
pe proiectele comunită-
ţilor locale”, a declarat 
Gheorghe Ciobanu. Prin-
tre proiectele mari pen-

tru care vor veni, în acest 
an, bani de la bugetul de 
stat se numără mai multe 
drumuri judeţene şi co-
munale, centura de sud a 
Timişoarei si autostrada 
Arad – Timişoara, dar şi 
Aeroportul Internaţional 
„Traian Vuia” care va pri-
mi bani pentru terminalul 
de sosiri interne şi pentru 
pistă. „Efortul meu perso-
nal a fost să aduc cât mai 
mulţi bani în Timiş. Am 
cerut fonduri pentru baze 
sportive la Opatiţa şi Je-
bel şi pentru construirea 

de blocuri ANL la Ciaco-
va, Birda şi Deta”, a mai 
declarat Ciobanu. Şi cei 
din opoziţie au cerut bani 
pentru judeţul Timiş, însă 
nu au primit nimic pentru 
solicitările lor. Deputatul 
Horia Cristian (PNL) a vrut 
să atragă bani pentru un 
proiect de transport ur-
ban pe calea ferată. „Nu 
s-au alocat bani pentru 
aşa ceva. Astfel de cereri 
se fac doar de dragul pre-
sei”, a spus Gheorghe Da-
vid (PDL), secretarul Sena-
tului.

anCHeTăaCTuaLiTaTe

gheorghe ilaŞ
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

Poliţiştii Serviciului de 
Investigaţii Criminale din 
cadrul Inspectoratului de Po-
liţie al Judeţului Timiş sunt 
în căutarea unor asasini 
care, în ultimii ani, au comis 
o serie de omoruri extrem 
de violente, fără să fi lăsat 
în urmă indicii care să ajute 
anchetatorii la soluţionarea 
acestor infracţiuni. Astfel, 
în ultimii zece ani, în Timiş 
au fost comise 120 de cri-
me, însă poliţiştii au reuşit 
identificarea şi trimiterea în 
judecată a criminalilor doar 
în 110 dosare. Celelalte zece 
fapte au fost trecute la cate-
goria AN (autor necunoscut) 
şi sunt „reportate” în activi-
tatea poliţienească de la an 
la an, constituind, alături 
de alte tipuri de infracţiuni 
nesoluţionate, un indicator 
cu greutate care trage în jos 
bilanţul judiciariştilor timi-
şeni. În aceste condiţii, jude-
ţul Timiş ocupa la sfârşitul 
anului trecut locul II pe ţară 
în „topul” crimelor nerezol-
vate, după Bucureşti, unde 
poliţiştii şi procurorii sunt 
în căutarea autorilor a 50 de 
omoruri învăluite în mister. 

Cazurile orgonaş  
şi Tripa, cele mai  
mediatizate crime  
cu an din ultimii 10 ani

În ultimul deceniu, 2004 
a fost unul dintre cei mai 
negri ani din activitatea po-
liţiştilor de la Investigaţii 
Criminale, întrucât într-un 
interval de doar două săp-
tămâni au avut loc nu mai 
puţin de patru omoruri, 
printre care şi un fost jude-
cător de la Tribunalul Timiş. 
Toate acestea au intrat în 
categoria AN, pentru că nici 
un caz nu a fost soluţionat 
de anchetatori. În aceste 
condiţii, este cât se poate de 
clar că criminalii se plimbă 
liniştiţi printre noi, putând 
recidiva în orice moment. 
În februarie 2001, într-un 
apartament de pe bv. Vasile 
Pârvan, a fost descoperit ca-

davrul unui tânăr informati-
cian. Norbert Orgonaş, 26 de 
ani, fusese ucis cu mai multe 
lovituri de cuţit. Din locuin-
ţă dispăruseră mai multe 
laptopuri, telefoane mobile 
şi suma de 5000 de dolari. 
Deşi parinţii acestuia au pus 
la bătaie o recompensă de 
10.000 de dolari, criminalul 
a rămas neprins. Dublul asa-
sinat din localitatea Beghe-
riu Mic, unde doi octogenari 
au fost ucişi în chinuri a şo-
cat la vremea respectivă pe 
toată lumea. În data de 13 
august 2004, femeia care se 
ocupa de Alexandru şi Auri-
ca Dumescu i-a găsit pe cei 
doi bătrâni zăcând în bălţi 
de sânge. Procurorii crimi-
nalişti şi poliţişti au ridicat 
de la faţa locului mai multe 
probe, printre care şi un to-
por, un cuţit şi un briceag. 
Toate pline de sânge. Timp 
îndelungat, poliţiştii au că-
utat autorii, iar într-un final 
au arestat doi oameni care 
au lucrat cu ziua în gospo-
dăria soţilor Dumescu, dar 
aceştia au fost eliberaţi după 
şase luni de detenţie, din 
lipsă de probe. În iulie 2004, 
trei indivizi mascaţi au es-
caladat gardul locuinţei ju-
decătorului Vasile Gheran, 
din Lugoj, au intrat în casă 
prin acoperiş şi i-au agresat 
violent pe fostul judecător şi 
pe soţia acestuia. Sub o ploa-
ie de lovituri de pari, fostul 

magistrat a murit, iar soţia 
sa a scapat cu viaţă după ce 
s-a prefăcut că e moartă. Din 
casa familiei Gheran au dis-
părut bijuterii în valoare de 
50 de milioane de lei. După 
două luni, un grup de romi 
din judeţul Bihor au fost 
aduşi la Timişoara, fiind sus-
pectaţi că sunt autorii omo-
rului. Cum era de aşteptat, 
au fost eliberaţi din lispă de 
probe. În acelaşi an, în ziua 
de 16 august, o bătrână în 
vârstă de 82 de ani a murit, 
după ce a fost bătută crunt 
cu bare metalice de către doi 
indivizi. Aceştia au sunat la 
uşa apartamentului famili-
ei Lupaşcu şi după ce li s-a 
deschis au tăbărât cu răngile 
pe cei doi bătrâni. Din casă 
au dispărut 2.500 de euro, 
bani ridicaţi de bătrâni de la 

poştă cu două zile înainte de 
comiterea omorului. În 16 
ianuarie 2007, Sandu Stră-
in, un bătrân de 69 de ani, 
a fost găsit fără suflare în 
apartamentul său. Poliţiştii 
au vehiculat mai multe va-
riante, dar până acum n-au 
găsit nici un suspect şi nici 
obiectul contondent cu care 
i s-a luat viaţa pensionarului. 
În luna aprilie 2009, Dan Tri-
pa, 52 de ani, proprietarul 
unei firme care fabrica echi-
pamente electronice, a fost 
găsit mort în vila sa de pe 
strada Mureş, cu un cuţit în-
fipt în gât şi ţinând în mână 
un pistol. Bărbatul fusese 
ucis cu peste 25 de lovituri 
de cuţit. Criminalii au plecat 
cu mai multe lucruri de va-
loare, pe care le-au transpor-
tat chiar cu maşina victimei, 
o Skoda, descoperită ulterior 
pe o stradă din Timişoara. 
Cazul a fost preluat ulterior 
de procurorii de la Direcţia 
de Investigare a Infracţiuni-
lor de Crimă Organizată şi 
Terorism (DIICOT), după ce 
unele indicii au condus că-
tre ipoteza că omul de afa-
ceri era implicat în traficul 
cu arme.

Care şef al iPJ Timiş  
a lăsat în urmă cele  
mai multe crime  
nerezolvate?

Conform legislaţiei în vi-
goare, răspunderea penală 

în cazul infracţiunilor de 
omor cu autor necunoscut 
se prescrie după 15 ani, dacă 
pedeapsa prevăzută de lege 
este detenţie pe viaţă sau 
închisoare mai mare de 15 
ani. În unele cazuri de omor, 
dacă fapta s-ar fi sancţionat 
cu pedepse cuprinse între 
10 şi 15 ani de închisoare, 
prescrierea răspunderii pe-
nale poate să intervină şi 
după zece ani. În aceste con-
diţii, în februarie 2011, una 
dintre cele mai mediatizate 
crime cu AN din Timiş ar 
putea fi clasată. Ucigaşul lui 
Norbert Orgonaş va scăpa 
nepedepsit. “Răspunderea 
penală pentru faptă se pre-
scrie. Legea consideră că în 
perioada de timp cât a fost 
căutat, autorul s-a reabilitat. 
Dacă ar fi fost închis de la 
început pentru fapta sa, se 
consideră că tot pe atunci 
ar fi fost eliberat”, spune cel 

mai longeviv şef al Serviciu-
lui de Investigaţii Criminale 
Timiş, comisarul şef Nonus 
Ungureanu. Dintre poliţiş-
tii care, în ultimii zece ani, 
s-au perindat la conducerea 
IPJ Timiş, cele mai multe 
crime nerezolvate a lăsat în 
urmă chestorul Dorel An-
draş. Acesta a fost şef al poli-
ţiştilor timişeni în perioada 
2001 - 2005 şi a lăsat în urmă 
nerezolvate 10 cazuri de 
omor cu autor necunoscut, 
printre care dosarele  Orgo-
naş, Iovin, Micotă şi unele 
aspecte din dosarul Disici. La 
polul opus se află comisarul 
şef Cristinn Lăpădat, care a 
condus IPJ Timiş în perioada 
2005 - 2006, care nu numai 
că nu a lăsat în urmă nici o 
crimă nerezolvată produsă 
în timpul mandatului său, 
dar a mai şi soluţionat patru 
dosare mai vechi, din cate-
goria crime cu AN...

PUBLICITATEPUBLICITATE

Autorii unor infracţiuni de omor comise în 
Timiş în ultimii ani se află încă în libertate

Portretul robot al asasinului lui orgonaş Cadavrul lui Saşa Disici Sasa Disici

Chestor Dorel andraş, şeful iPJ Timiş care a lăsat în urma lui 
cele mai multe an-uri

Răspunderea 
penală în cazul 
infracţiunilor de 
omor cu autor 
necunoscut se 
prescrie după 15 
ani, dacă pedeapsa 
prevăzută de lege 
este detenţie pe 
viaţă sau închi-
soare mai mare de 
15 ani.

Marea „Famiglie” de la Primăria 
Timişoara răsuflă uşurată

Eugen Manole

Iniţial mi-am propus să fac o 
listă interminabilă cu dorinţe 
pentru 2011, dar brusc mi-am 
amintit că Franţa şi Germania 
nu ne vor în Schengen, brusc mi-
am amintit că noi, românii, ne 
dăm drept europeni dar habar 
n-avem ce înseamna valori 
occidentale.
Mă tem să le dau dreptate nem-
ţilor şi francezilor, dar haideţi să 
vă dau câteva exemple de valori 
pe care nu numai că le minima-
lizăm dar, mai mult, le şi călcăm 
în picioare.
La Klagenfurt, în Austria, există 
o cofetarie din anul 1763!!! 
La Freising, Germania, există cea 
mai veche fabrică de bere din 
lume – Weihenstephan – fonda-
tă în anul 1040!!!  
În piaţa San Marco din Veneţia, 
în 1720 s-a inaugurat cafeneaua 
Florian… Încălţămintea Bata se 
fabrica de la 1894 şi afacerea a 
ajuns la a opta generaţie…
Ce idioţi, să faci numai produse 
de cofetărie de peste 240 de ani, 
bere de – aproape – 1000 de 
ani? Să nu-ţi deschizi “butic” cu 
blugi turceşti în locul cafenelei, 
eventual să transformi localul 
pentru nunţi şi botezuri sau să 
vinzi maieuri din China în loc să 
mai produci pantofi???  Sau, de 
ce nu, să dărâmi clădirile şi să 
tragi un tun imobiliar?!
Berea Timişoreana a scăpat ca 
prin minune, dacă rămânea în 
administrarea statului, impli-
cit a românilor, probabil că la 
ora asta ar fi fost un Mall, cât 
despre branduri gen Guban sau 
Abatorul oraşului, nu vreau să 
mai pomenesc !
Cel mai important lucru în 
viaţă este să-ţi conservi valorile 
tradiţionale, să nu te laşi dus 
de valul îmbogăţirii peste 
noapte, să te autoeduci în 
permanenţă, să-ţi dai copiii la 
şcolile unde nu poţi să le aran-
jezi corigenţele, să identifici şi 
să sprijini elitele… am luat-o 
razna, despre ce vorbesc?!
Aloo, treziţi-vă la realitatea 
românească ! Ce să căutăm noi 
în Schengen?

Doi zero  
unu unu?

Manole Zice...

După restructurări, în Primărie încă există „familii“

Printre proiectele 
mari pentru 
care vor veni, în 
acest an, bani 
de la bugetul de 
stat se numără 
centura de sud şi 
autostrada Arad 
– Timişoara, şi 
Aeroportul  
„Traian Vuia”.

Timişul, pe locul al patrulea în privinţa alocării de bani de la bugetul de stat
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Secolul 21 este un secol al 
informaţiilor, al vitezei, dar 
şi al performanţelor ce ţin 
de orice domeniu. Apar boli 
noi, dar şi aparatură nouă. 
Apar patologii grave, dar 
şi medici care le pot trata. 
Clinica de radioimagistică 
Telescan din Timişoara le 
are pe toate. Aparatură de 
cea mai înaltă performanţă, 
un grup de specialişti foarte 
bine pregătiţi care sunt şi 
membri activi ai unor soci-
etăţi ştiinţifice de înaltă cla-
să, grup condus de dr. Florin 
Bîrsăşteanu, Medic care a 
fost ales în 2009 membru 
al comitetului ştiinţific din 
cadrul Societăţii Europene 
de Radioimagistică, pe speci-
alizarea musculo-scheletală.

Clinica Telescan dispune 
de aparatură de cea mai înal-
tă performanţă, din genera-
ţia 2010, aparatură folosită 
şi în ţări, precum Germania 
sau Statele Unite. “Sunt trei 
mari firme care produc o 
astfel de aparatură. Una din-

tre ele este General Electric. 
În America, preţul pentru 
o investigaţie RMN ajunge 
până la 1.800 euro. La Clini-
ca Telescan preţul nu trece 
de 150 euro, investigaţia fi-
ind făcută cu acelaşi aparat”, 
declară dr. Bîrsăşteanu.

Pentru partea de neurolo-
gie, musculo-scheletal, abdo-
men, pelvis şi angiografii se 
foloseşte imagistica prin re-
zonanţă magnetică nucleară 
sau, pe scurt, RMN.  Există 
un aparat de ecografie, pen-
tru partea musculo-scheleta-
lă, aparat dotat cu o sondă 

ultramodernă care permite 
o mai bună vizualizare a 
structurilor musculare. “Din 
februarie 2011, pregătim un 
aparat de computer tomo-
grafie din aceaşi generaţie 
2010 a firmei General Elec-
tric”, spune medicul radio-
log Sorin Moţoi de la Clinica 
Telescan.

Modificările tumorale, 
infecţioase, cerebrale, tu-
mori pelvine, abdominale, 
hematoame, traumatisme, 
toate aceste patologii şi 
multe alte boli pot fi depis-
tate cu ajutorul echipei de 

la Clinica Telescan. Clinica 
lucrează cu Casa Judeţea-
nă de Asigurări de Sănăta-
te, iar 80% dintre pacienţi 
vin cu bilete de trimitere. 
Preţurile se aplică în func-
ţie de un segment nativ 
(creier, coloană, abdomen, 
genunchi) şi nu includ sub-
stanţa de contrast. Radiolo-
gul este cel care decide dacă 
este nevoie de substanţa de 
contrast şi atunci preţul 
creşte cu 150 lei. Există pa-
chete pentru investigaţiile 
RMN care includ două sau 
mai multe segmente. De 

exemplu, pentru un RMN 
la abdomen şi pelvis (două 
segmente native), preţul 
este de 700 lei, iar pentru 
cei care vor o scanare com-
pletă a corpului vor plăti 
1.500 lei. Pentru un seg-
ment nativ (craniu) preţul 
este de 400 lei. Investigaţi-
ile nu sunt dureroase, sin-
gura problemă este în cazul 
pacienţilor care suferă de 
claustrofobie şi care rezis-
tă greu în spaţiul parţial 
închis. În funcţie de zona 
investigată, procedura du-
rează de la jumătate de oră, 
la o oră în cazul investiga-
ţiilor la abdomen şi pelvis 
sau mai mult pentru o exa-
minare a întregului corp.

niciun risc  
pentru pacienţi

Nu există nici un risc 
pentru pacienţii care vin 
la investigaţii de tip RMN, 
deoarece procedura nu im-
plică niciun fel de iradiaţii 
ca şi în cazul tomografului. 
Diferenţa dintre investiga-
ţiile RMN şi cele făcute cu 
computerul tomograf e că 
primul nu foloseşte niciun 
fel de radiaţii, se bazează 
doar pe apa din organism. 
“Avem 70% apă în orga-
nism, în diferite stări. În 
celule, în muşchi, în oase 
şi atunci, RMN-ul este un 
proces foarte complicat şi 
din punct de vedere fizic. 
Detectează apa şi alte con-
strucţii, generând o imagi-
ne pe care noi, radiologii 
o “citim” după anumite 
semne”, explică radiologul 
Sorin Moţoi de la Telescan. 

Computer-tomografia 
foloseşte radiaţiile X, dar 
are şi acesta numeroase 
avantaje. Vizualizează foar-
te bine părţile în care nu 
există suficientă apă, cum 
ar fi plămânul, care la RMN 
nu s-ar vedea bine. Investi-
gaţia RMN este superioară 
pentru multe dintre pato-
logii, dar şi computer tomo-
grafia a devenit în ultimii 
ani o metodă foarte bună 
pentru depistarea multor 

boli. Doza de iradiere este 
extreme de mică, pacientul 
nu se supune niciunui risc, 
cu atât mai mult cu cât no-
ile generaţii de aparate au 
o performanţă deosebită, 
iar atunci doza de iradiere 
scade considerabil. Aşadar, 
o echipă profesionistă de 
medici, o clinică primitoa-
re cu aparatură de cea mai 
înaltă performanţă şi  de-
pistarea celor mai multe 
boli, vă stau la dispoziţie pe 
Calea Buziaşului nr. 30, la 
Telescan.

alina Sabou
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Cu dificultăţi, multe acte 
şi răbdare, programele lan-
sate de stat pentru înnoi-
rea parcului auto şi pentru 
cumpărarea de locuinţe vor 
continua şi în 2011, dar nu 
chiar imediat. La „Prima 
Casă”, anul începe cu o pa-
uză, dar autorităţile de la 
Fondului Naţional de Ga-
rantare a Creditelor pentru 
Întreprinderile Mici şi Mij-
locii (FNGCIMM) au anunţat 
că programul se va deblo-
ca din februarie. Motivul 
pauzei este o hotărâre de 
guvern care alocă suma de 
bani pentru garanţiile care 
vor fi date în acest an. Ho-
tărârea nu a apărut la timp 
însă pentru a fi aplicată. 
„Rabla” 2011 este anunţată 
tot pentru februarie, proba-
bil în aceleaşi condiţii ca şi 
anul trecut, dar situaţie este 
incertă. 

În ceea ce priveşte cre-
ditele bancare prin „Prima 
Casă”, Aurel Şaramet, pre-
şedintele FNGCIMM, a de-
clarat că în prima lună din 
2011 nu se pot primi dosa-
re pentru că nu mai există 
baza legală - ordonanţa a ex-
pirat la 31 decembrie 2010. 
Preluarea dosarelor va fi re-
luată din momentul în care 
Executivul aprobă un nou 

act normativ care să regle-
menteze programul guver-
namental. Totuşi, toate do-
sarele depuse la Fond până 
pe 31 decembrie 2010 sunt 
în faza de prelucrare. 300 de 
milioane de euro este suma 
care mai poate fi folosită de 
către cei care au veniturile 
necesare pentru a intra în 
program. 

„rabla” rămâne la fel
În ceea ce priveşte pro-

gramul „Rabla”, piaţa de 
maşini noi va fi favorizată 
şi prin introducerea noii 
taxe de poluare. Pe parcur-
sul anului trecut, Ministerul 
Mediului a anunţat că din 
2011 numărul de vouchere 

pentru achiziţionarea unui 
autoturism nou va creşte 
de la trei la patru, însă, în 
cele din urmă se pare că 
taloanele vor fi tot trei şi 
valoarea aceeaşi, de 3.800 
lei. În 2010 peste 190.000 de 
maşini vechi au fost casate 
prin „Rabla”, iar cu bonurile 
valorice au fost cumpărate 
peste 60.000 de autoturisme 
noi. În Timiş, au fost casate 
câteva mii de maşini vechi. 
Reprezentanţii dealer-ilor 
de maşini din oraş spun 
că acest program i-a ajutat 
foarte mult în vânzarea 
de maşini noi şi doresc ca 
acesta să continue. „Nu ştim 
nimic despre continuarea 
programului, în ce condiţii 

se va face. Avem o singură 
informaţie, că va continua. 
Programul ne-a ajutat foarte 
mult în 2010, aproape toate 
vânzările de maşini către 
persoane fizice le-am făcut 
prin „Rabla”, a declarat Flo-
rin Pitic, director concesiu-
ne Auto Europa Timişoara. 

Sute de dosare pentru 
„Prima Casă” în Timiş

Cel de-al doilea program, 
dedicat cumpărării de lo-
cuinţe noi, este aşteptat să 
continue şi în Timiş. O sin-
gură bancă, BCR, a acordat, 
în 2010, peste 500 de credi-
te, adică 40% din numărul 
de dosare procesate în judeţ. 
La nivel naţional, prin BCR 

s-au creditat peste 12.600 de 
familii, valoarea totală fiind 
de aproape 520 de milioane 
de euro. Prin a doua etapă a 
programului „Prima Casă”, 
lansată la începutul anului 
2010, statul a garantat credi-
tele pentru cumpărarea unei 
locuinţe în limita a 60.000 
euro, pentru imobile vechi 
ori deja începute, şi 70.000 
euro, pentru locuinţe cu 
lucrări încă neîncepute, iar 
cumpărătorii organizaţi în 
asociaţii au beneficiat de o 
garanţie de câte 75.000 euro, 
tot pentru case noi.

„Încă nu au apărut infor-
maţiile pentru Prima Casă - 
probabil varianta 3 - pe anul 
2011. Din experienţa anilor 
trecuţi cam de la începutul 
lunii februarie a devenit ope-
raţional acest program, atât 
Prima Casă 1, cât şi 2. Marea 
majoritate a creditelor luate 
prin programul Prima Casă 
se situează că valoare în in-
tervalul 38.000-48.000 euro. 
Apartamentele vechi au fost 
preferate celor noi. La Prima 
Casă 2, valoarea maximă a 
creditului pentru un imobil 
a cărui autorizaţie de con-
strucţie a fost eliberată în fe-
bruarie 2010 a fost de 66.500 
euro, dar restul dosarelor au 
fost pentru 57.000 euro”, a 
declarat Anca Flueraş, direc-
tor judeţean retail la BCR su-
cursala Timişoara.
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Clinica Teles-
can dispune de 
aparatură de 
cea mai înaltă 
performanţă, din 
generaţia 2010, 
aparatură folosită 
şi în Germania şi 
Statele Unite.

Remanierea  
de la Timişoara

Radu Nicosevici

Am văzut cu toţii - de când suntem 
în democraţie - mai multe remani-
eri guvernamentale. Remanierea 
guvernamentală reprezintă instituţia 
prin care unul sau mai mulţi membri 
ai Guvernului sunt înlocuiţi în urma 
revocării. 
Ce se întâmplă de fapt? În urma exer-
ciţiului guvernării se produce o uzură 
a membrilor cabinetului, care se 
răsfrânge negativ asupra celor care au 
câştigat alegerile. În fapt sunt înlocuiţi 
responsabilii unor ministere mai puţin 
performante sau miniştri cu probleme 
de imagine. De cele mai multe ori 
rezultatul constă în micşorarea vitezei 
de cădere în sondaje a Executivului 
respectiv. 
Remanierea este un exerciţiu 
democratic, care nouă – adica 
cetăţenilor,contribuabililor şi alegă-
torilor - ne place şi pentru că ne dă 
o infimă satisfacţie atunci când este 
revocat câte un ministru antipatic sau 
corupt. 
Dar, indiferent de nivel, naţional sau 
local, apare necesitatea, ca periodic, 
Executivul să fie remaniat.
Evident există şi cazuri excepţionale 
când membrii executivului produc per-
formanţele aşteptate de Premier sau 
Primar şi atunci ei sunt menţinuţi în 
funcţie pe durata întregului mandat.
Noi, timişorenii suntem norocoşi! Am 
fost binecuvântaţi cu o situaţie ex-
cepţională. De ce? Pentru că miniştrii 
noştri locali, adică directorii de direcţii 
din primărie, nu au trebuit remaniaţi 
de-a lungul timpului niciodată. Sunt 
cei mai buni, dintre cei buni, şi de ani 
de zile se apleacă cu competenţă şi 
onestitate asupra nevoilor noastre.
Deservesc ei, oare, cu maximum de 
eficienţă cetăţenii Timişoarei ?
Sau poate pe cel care le este Conducător?

Sanatate & Frumusete( (

,

Investigaţii  
performante, la Clinica 
Telescan Timişoara,  
la preţuri de zece ori 
mai mici ca în SUA

Incertitudini la  
continuarea programelor 
„Prima Casă” şi „Rabla”
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„În America, preţul 
pentru o investigaţie 
RMN ajunge până la 
1.800 euro. La Clinica 
Telescan preţul nu 
trece de 150 euro, in-
vestigaţia fiind făcută 
cu acelaşi aparat”

dr. Florin bîrsăşteanu
conf. univ.

„Avem 70% apă în 
organism în diferite 
stări. În celule, în muş-
chi, în oase şi atunci, 
RMN-ul este un pro-
ces foarte complicat 
şi din punct de vedere 
fizic. Detectează apa 
şi alte construcţii, ge-
nerând o imagine pe 
care noi, radiologii o 
“citim” după anumite 
semne”

Sorin moţoi
medic radiolog
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alina degau
alina.degau@opiniatimisoarei.ro

Frumuseţea unei persoa-
ne este un avantaj din ce 
în ce mai important pentru 
secolul în care trăim. Fie 
că e vorba de femei sau de 
bărbaţi, în generaţia actua-
lă, frumuseţea ocupă un loc 
foarte important în ierarhia 
calităţilor care definesc un 
om. Dacă nu avem un chip 
frumos pentru standardele 
lumii în care ne învârtim, 
dar avem în schimb curaj şi 
bani, putem să ne modelăm 
faţa cu ajutorul mâinilor is-
cusite ale chirurgilor plasti-
cieni.

Un astfel de chirurg care 
aduce fericire în rândul feme-
ilor şi nu numai este medi-
cul chirurg Tiberiu Bratu de 
la clinica Brol din Timişoara, 
care oferă femeilor un aspect 
pe care îl visează şi multă în-
credere în ele. Rinoplastia 
este una dintre cele mai că-
utate intervenţii, de la vede-
te la oameni simpli, oricine 
vrea un nas frumos şi cochet.                                                                                                                     
O intervenţie asupra nasului 
este considerată cea mai de-
licată şi cea mai dificilă ope-
raţie din chirurgia estetică. 
Pe lângă asta, „o rinoplastie 
presupune ore întregi de 
muncă, o operaţie ajungând 
şi la zece ore”, spune profe-
sorul dr. Tiberiu Bratu.  În-
tr-un timp foarte scurt însă, 
acest efort poate fi distrus. 
O greşeală minoră făcută în 
timpul modelării nasului 
poate duce la alte zeci de ore 
de muncă.

Rinoplastia se face diferit 
în funcţie de pacient: inter-
venţia deschisă, în care se 
face o incizie la baza nasului, 
se îndepărtează pielea şi se 

începe modelarea. Beneficii-
le acestui tip de intervenţie 
sunt crescute pentru că me-
dicul reuşeşte să aibă acces 
mai uşor la părţile cartilagi-
noase ale nasului, la partea 
osoasă şi la sept, rezultatul 
fiind unul extrem de bun.  

A doua tehnică de opera-
ţie este rinoplastia închisă 
care presupune modelarea 
nasului în care nu se lucrea-
ză numai la partea osoasă 
ci şi la sept, dar doar atunci 
când deviaţia lui nu este una 
majoră. Este o „tehnică limi-
tată”, după spusele medicu-
lui Dorina Mihajlovic, plas-
tician la Clinica Brol. Există 
malformaţii ale septului care 
pot fi tratate numai cu prima 
variantă, adică intervenţia 
deschisă. Dacă nasul ope-
rat are cartilaje distruse sau 
inexistente, se fac grefe de 
cartilaj sau uneori mai com-
plexe, de fascie si cartilaj. Se 
iau cartilaje din alte părţi ale 
corpului (urechi, coaste) şi 
fascie temporală pentru a se 
modela lobulul sau piramida  
nasului.  

Numărul de pacienţi este 
ridicat când vine vorba de 
femei, dar există şi foarte 
mulţi bărbaţi care apelează 
la astfel de intervenţii. De 
cele mai multe ori, bărba-
ţii solicită operaţii pentru 
corectarea deviaţiei de sept 
sau pentru alte malformaţii. 
Numărul persoanelor care 
apelează la astfel de opera-
ţii este ridicat ţinând cont 
că un sfert dintre operaţiile 
de la clinica manageriată de 
dr. Tiberiu Bratu ţin de rino-
plastii şi reintervenţii pentru 
sechele dupa rinoplastii sau 
traumatisme. 

Pentru femeile care ape-
lează la o rinoplastie rezulta-

tul poate însemna atingerea 
scopului şi asta e cel mai 
important. „Un nas frumos 
înseamnă un nas în armo-
nie cu fizionomia feţei, care 
să se încadreze şi să fie pro-
porţional cu structurile feţei 
pentru că un nas mic nu este 
întotdeauna un nas frumos”, 
este părerea medicului plas-

tician Dorina Mihajlovic de 
la Clinica Brol. În fizionomie 
se schimbă aspectele cele 
mai vizibile, dar, dacă este 
vorba de un retuş, e posibil 
ca lumea să nu îl observe aşa 
cum v-aţi fi dorit. Important 
este ca voi, ca beneficiare ale 
unui nas „nou” sau uşor re-
tuşat, să vă simţiţi bine.

Vindecarea este  
destul de lungă

Ca în orice operaţie care 
presupune anestezie gene-
rală, riscuri pot apărea în 
timpul sau postanestezie. 
Vindecarea nasului după 
intervenţie este una lun-
gă şi uneori dureroasă. Un 
nas poate arata perfect abia 
după şase luni - un an de la 
intervenţie, când este com-
plet vindecat. Complicaţiile 
cele mai frecvente sunt cele 
care ţin de o cicatrizare de-
fectuoasă sau de infecţii. Pa-
cientele trebuie să aibă grijă 
la lovituri şi la temperaturile 
joase sau prea înalte (solar, 
saună) la care ar fi indicat 
să nu se expună o perioadă 
postoperator.

Un alt aspect important 
în operaţiile estetice este dat 
de condiţii şi costuri. O clini-
că cu medici şi asistenţi bine 
pregătiţi, cu echipamente şi 
mână de lucru de înaltă per-
formanţă, sunt importante 
pentru viaţa şi aspectul final 
al pacientului. Şi, pentru că 
suntem prea săraci ca să ne 
permitem lucruri ieftine, o 
clinică specializată şi o echi-
pă de medici profesionişti 
fac diferenţa când vine vor-
ba de costurile acestei proce-
duri.  O astfel de clinică este  
Brol a dr. Tiberiu Bratu, ves-
tit pentru operaţiile estetice 
si pentru experienţa sa.

„O rinoplastie presu-
pune ore întregi de 
muncă, o operaţie 
ajungând şi la zece 
ore de muncă.”

 prof. dr. tiberiu bratu

„Un nas frumos în-
seamnă un nas în ar-
monie cu fizionomia 
feţei, să se încadreze 
şi să fie proporţional 
cu structurile feţei, 
pentru că un nas mic 
nu este întotdeauna 
un nas frumos.”

 dorina Mihajlovic
chirurg plastician  

Detoxifierea organismului după 
excesul de sărbătorile de iarnă

andreea hnyatek
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei,ro 

Cârnăciori, friptură, sar-
male, cozonac… sunt câteva 
din alimentele care nu au 
putut lipsi de pe nicio masă, 
nici anul acesta de sărbători. 
La fel cum ne satisfac plăce-
rile gustative atunci când le 
mâncăm, aşa ne atacă şi or-
ganismul în perioada imediat 
următoare. Dureri de cap, mi-
ros neplăcut în gură, ameţeli, 
somnolenţă, apatie, oboseală, 
tensiune ridicată sau proble-
me digestive sunt doar câte-
va din posibilele simptome 
care ar arăta o acumulare de 
toxine. Soluţia este o dietă 
de detoxifiere. Indiferent că 
aveţi una din aceste stări sau 
nu, specialiştii spun că orga-
nismul are nevoie de această 
detoxifiere măcar o dată la 6 
luni. Introducerea în regimul 
alimentar a fructelor şi legu-
melor crude şi a 2 litri de apă 
pe zi sunt principalele reguli 
de detoxifiere. 

iată câteva variante  
care vă pot ajuta  
să vă simţiţi mai bine

Pentru micul dejun puteţi 
alege 150 ml de lapte cu 4 
biscuiţi şi o linguriţă de mie-
re, ori 30 g de cereale cu 125 
ml iaurt natural şi un măr, la 
care mai puteţi adăuga câteva 
felii de pâine neagră sau 1 lin-
gură de brânză proaspătă de 
vaci.

La prânz puteţi opta pen-
tru 80g paste integrale cu 1 
lingură sos de roşii şi cu 200 g 
salată de varză proaspătă sau 
100 g paste fierte cu sos de 
ceapă şi ardei, cu 200 g salată 
de roşii şi 20 g pâine neagră. 

O altă variantă ar fi 200 g orez 
cu nuci, 100 g şuncă fiartă, 
100 g paste fierte 150 g peşte 
prăjit la grătar 100 g spanac 
fiert. 

Pentru cină, 100 g fasole 
verde fiartă, stropită cu ulei 
de măsline şi cu 100 g şuncă 
fiartă şi 40 g pâine neagră sau 
100 g peşte la grătar, 1 dovle-
cel fiert presărat Cu telemea 
rasă şi cu 40 g pâine neagră.

Între mese puteţi opta pen-
tru un măr, o banană, o porto-
cală sau un iaurt natural.

Printr-o astfel de cură sănă-
toasă mai puteţi trata şi alte 

probleme deja existente în 
corpul dumneavoastră, cum 
ar fi tulburările de tranzit in-
testinal, constipaţia, balonări-
le, alergiile, oboseala cronică 
sau ficatul obosit. Pe lângă 
acestea, mai puteţi scăpa şi de 
2-3 kilograme. 

Mişcarea 
este în 
s t rânsă 
legătură 
cu ali-
menta-

ţia, iar împreună vă pot ajuta 
să îndepărtaţi mai repede pro-
blemele cauzate de cârnaţi şi 
fripturi. Dacă nu sunteţi foar-
te bun prieten cu sportul, pu-
teţi măcar să încercaţi să evi-
taţi statul în pat după masă. 
Alternativa ar fi o plimbare în 
aer liber, însă nu la o tempe-

ratură foarte scăzută.

Introducerea în 
regimul alimen-
tar a fructelor şi a 
legumelor crude, 
plus a 2 litri de apă 
pe zi sunt princi-
palele reguli de 
detoxifiere.

alimente recomandate

- Fructe crude sub formă de 
salate sau shake-uri 
- Fructe uscate: stafide, 
smochine, curmale, caise 
etc
- Cereale integrale, nuci, 
seminţe (neprăjite), alune 
(neprăjite) etc.
- Legume crude (în special 
legume verzi), sub formă de 
salate sau opărite 
- Miere - 1-2 linguriţe pe zi (în 
loc de zahăr) 
- Ceai verde în loc de cafea 
pentru energizare 
- Sucuri naturale (preparate 

în casă) şi infuzii de plante 
- Ulei de măsline presat la 
rece, pe care îl puteţi folosi 
şi la salata de crudităţi 

- Puteţi consuma ocazional 
şi sana sau chefir (atenţie 
la etichete, să nu conţină 
E-uri)

înainte de  
rinoplaStie

după  
rinoplaStie
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george Schinteie
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Doamnă Silvia Barbu, spre 
deosebire de anul trecut, 
2011 a debutat cu zăpadă şi 
temperaturi negative mult 
sub zero, ceva mai puţin 
obişnuit pentru zona noas-
tră; cărui fapt se datorează?

Într-adevăr am avut o vre-
me deosebit de rece, chiar ge-
roasă noaptea şi dimineaţa. 
Principala explicaţie este că e 
iarnă. Iar aceste temperaturi 
sunt oarecum normale şi fi-
reşti. În ianuarie este normal 
să avem temperaturi chiar 
sub minus 10 grade. Am mai 
avut astfel de temperaturi, 
problema este că acum a fost 
o perioadă mai lungă. Anul a 
debutat frumos, cu zăpadă, 
spre bucuria celor care au 
fost în vacanţă de sărbători.

În următoarele zece zile va 
continua această stare a 
vremii?

Sub aspectul precipitaţii-
lor în următoarele zile ele nu 
vor fi însemnate, până în 6 
ianuarie se menţine vremea 
rece, după aceea vom intra 
într-un proces de încălzire 
iar, precipitaţiile care vor că-
dea vor fi sub formă de ploa-
ie şi lapoviţă.

Cum a fost 2010 din punct 
de vedere climatologic?

Sub aspect termic a fost 
apropiat de valorile norma-
le, variaţiile nu au fost foarte 
importante, cu temperaturi 
uşor mai ridicate decât nor-

mal, dar şi cu temperaturi 
sub normal. Iar ca precipi-
taţii am avut lunile aprilie, 
mai, iunie cu precipitaţii 
însemnate cantitativ, chiar 
dublu faţă de norma pentru 
lunile respective. Chiar şi 
luna decembrie a fost pes-
te normal ca precipitaţii. În 
schimb, ne-am bucurat de o 
toamnă frumoasă.

Încălzirea globală este una 
din provocările cele mai 
serioase pentru omenire 
şi vă întreb, la nivel local 
ce schimbări climatice vor 
avea loc datorită acestui 
proces?

Încălzirea globală este o 
certitudine. Ea nu se mani-
festă la fel în toate regiunile. 
Regiunea noastră este uşor 
mai protejată, în sensul că 
creşterea este mai ponde-
rată decât în alte regiuni. 
În ultimii 30 de ani s-a con-
statat o creştere de 0,5-0,7 
grade Celsius, deci nu este 
o creştere foarte accentuată 
comparativ cu alte regiuni. 
Ce se poate întâmpla dato-
rită creşterii temperaturilor 
sunt fenomene severe care 
au o frecvenţă mult mai 
mare decât înainte, cum 
sunt furtunile, vara, mult 
mai violente, decât în tre-
cut. Cât priveşte procesul de 
deşertificare, acesta este pre-
zent mai mult în sud-estul 
ţării, şi nu în zona noastră. 
Din fericire regiunea noas-
tră este destul de bogată în 
precipitaţii şi nu se pune 
problema sub acest aspect.

Cercetătorii afirmă că 
Europa va fi printre prime-
le continente afectate de 
încălzirea globală şi foarte 
sever. Aşa este?

Sunt mai multe scenarii. 
Eu nu m-aş hazarda să merg 
pe niciunul din aceste sce-
narii. Anomalii meteorolo-
gice s-au întâmplat de-a lun-
gul istoriei şi cu siguranţă 
se vor mai întâmpla. Faptul 
că o anumită regiune este 
mai influenţată decât cea-
laltă este determinat şi de 
de factorul uman dar din-
colo de asta sunt şi factori 
naturali care concurează. 
Au mai fost astfel de schim-
bări şi probabil vor mai fi. 
Că ele sunt mai accelerate 
într-o anumită perioadă 
este real şi se datorează 
activităţii umane. La nivel 
global, aceasta preocupă pe 
toată lumea şi se iau măsuri 
pentru reducerea factorilor 
influenţabili. Dacă nu o va 
face, omenirea îşi sapă sin-
gură groapa.

În urmă cu cinci ani în ţara 
noastră au fost foarte multe 
precipitaţii, care au dus 
la inundaţii ce au afectat 
chiar şi regiunea noastră 
şi vă întreb dacă influenţa 
ciclonilor mediteranieni 
este una de proporţii şi 
îngrijorătoare?

Noi totdeauna am fost sub 
incidenţa acestor cicloni me-
diteranieni. Aceştia ajung la 
noi prin regiunea vestică a ţă-
rii, provoacă ploi abundente, 
dar acestea pot sau nu să pro-
voace inundaţii. Acestea sunt 
determinate şi de alţi factori. 
De exemplu, primăvara sunt 
mai multe inundaţii şi dato-
rită topirii zăpezilor peste 
care se suprapune cantitatea 
mare de ploi. Pământul fiind 
îmbibat, nu poate absorbi o 
cantitate mare de apă şi se 
produc inundaţii. Ciclonii 
mediteranieni sunt frecvenţi 
în zona noastră şi nu este un 
motiv de îngrijorare pentru 
noi.

Am citit o informaţie că 
ultimii 11 ani au fost cei mai 
călduroşi ani din 150. Nu 
este îngrijorător?

Să lămurim ce înseamnă 
cei mai călduroşi ani. Sunt 
ani cu temperaturi mai ridi-
cate şi ani cu perioade mai 
reci. De exemplu în 2007 s-au 
produs nişte valuri de căldu-
ră când temperaturile au fost 
foarte ridicate, maximele ab-
solute înregistrând recorduri 
în majoritatea localităţilor 
din zona noastră. Din ferici-
re nu au fost intervale mari 

de timp cu astfel de tempe-
raturi. Problema este atunci 
când se înregistrează o peri-
oadă mai lungă de timp. Iar 
această perioadă contribuie 
la media multianuală. În re-
giunea noastră anii au fost 
şi mai reci şi mai calzi, deci 
nu a fost o creştere constan-
tă a temperaturilor. Pentru a 
avea valori climatologice co-
recte trebuie să ne referim la 
o perioadă de 30 de ani. Mi-e 
greu să spun că ultimii 11 ani 
au fost cei mai călduroşi din 
istoria celor 150 de ani. 

S-a făcut afirmaţia că Româ-
nia nu ar avea o politică pri-
vind schimbările climatice. 
Dv ce ziceţi?

România este membru al 
Organizaţiei Mondiale a Me-
teorologiei, participă la toate 
programele, este semnatara 
tuturor acordurilor privind 
evoluţia climei. România 
este un membru activ şi mi-
litează pentru un mediu mai 
curat pentru calitatea vieţii.

Avertizările meteorologice 
se fac de la Bucureşti?

Nu. Noi emitem toate co-
durile de avertizare, cu sub-
linierea că pentru codurile 
portocaliu, pentru avertizare 
severă şi roşu, pentru averti-
zare foarte severă, ne consul-
tăm cu ANM. Iar avertizările 
naţionale se emit doar de că-
tre ANM.

Definiţi-mi relativismul în 
munca meteorologului...

Dacă vă referiţi la activi-

tatea de prognoză aici este 
cel mai complicat pentru că 
sunt foarte multe variabile 
şi este destul de greu de a 
prognoza exact tot spectrul 
de fenomene care pot avea 
loc într-un anumit interval 
de timp. Este partea cea mai 
interesantă şi cea mai fru-
moasă din munca noastră. 

Ce simte un meteorolog 
când i se infirmă o progno-
ză?

Evident că este o dezamă-
gire că ceva i-a scăpat. Este 
greu să cuprinzi toate feno-
menele, să te încadrezi în 
toţi parametrii, sunt multe 
variabile. 

Dispuneţi de aparatura 
necesară?

Da. Ştiţi, în meteorologie 
sunt foarte importante ex-
perienţa şi intuiţia. Intuiţia 
este unul din elementele 
principale, chiar, dincolo 
de bagajul de cunoştinţe al 
fiecăruia.

În viaţa cotidiană omul se 
raportează tot mai frecvent 
la evoluţia vremii, dar nu vi 
se pare că munca de meteo-
rolog este una de rutină?

Dimpotrivă! Natura este 
foarte imprevizibilă. De 
regulă, prognoza nu este 
reproductibilă. În fiecare zi 
ai o altă situaţie sinoptică 
pe care trebuie s-o gândeşti. 
Acesta este avantajul me-
teorologiei şi lucrul acesta 
o face interesantă, că evită 
şabloanele. 

născută la 7 noiembrie 1963, 
Baia de arieş, jud alba

starea civilă: căsătorită, un 
băiat

activitatea profesională:

absolventă a Facultăţii de 
fizică, Universitatea de Vest 
timişoara, promoţia 1987. 
a fost profesoară şapte ani, 
trei ani la Întreprinderea 
optica timişoara, meteo-
rolog de prognoză, iar din 
2009, director al Centrului 
meteorologic regional 
Banat-Crişana

Hobby: lectura, rebusul

În meteorologie sunt foarte  
importante experienţa şi intuiţia!

PUBLICITATE

andreea hnyatek
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei,ro 

După 17 ani de când a 
fost inventat termenul de 
„metrosexual” de către jur-
nalistul Mark Simpson de 
la „The Independent”, tot 
mai mulţi bărbaţi abordează 
acest stil. Beckham, Brad Pitt 
au fost doar câteva din mo-
delele vedetelor românilor. 
Adrian Mutu, Bogdan Oltea-
nu, Cătălin Botezatu, Răzvan 
Fodor şi Petre Fumuru sunt o 
mică parte din bărbaţii care 
investesc o sumă frumuşică 
în produsele cosmetice şi în 
garderobă. 

Plecând din capitală, tot 
mai mulţi tineri au atitudini 
metrosexuale. Magazine-
le cu branduri celebre din 
centrele comerciale sunt la 
fel de asaltate de barbaţi ca 
şi de femei. Reducerile au 
devenit un motiv unisex de 
bucurie, iar saloanelor de în-
frumuseţare le calcă pragul 
în proporţie egală sexul pu-
ternic şi cel frumos. Frizerul 
s-a transformat în hair-stilist 
şi costurile au crescut. Dacă 
acum câţiva ani, un tânăr 

plătea între 5 şi 8 lei pentru 
o tunsoare, acum poate plăti 
chiar şi 150 lei. 

Şi cosmeticienele se bu-
cură de prezenţa domnilor. 
„Jumătate din clienţii de la 
pensat sunt domni. La epilat 
doamnele sunt mai multe, 
însă la tratamentele faciale 
bărbaţii întrec femeile”, spu-
ne Cătană Paula, cosmeticia-
nă. Nici solarul nu este stră-
in domnilor. Nu este cazul 
de un procentaj înjumătăţit, 
însă prezenţa lor se face din 
ce în ce mai simţită. „Este 
foarte important să ai grijă 
de tine şi de felul în care ară-
ţi. Trebuie să te prezinţi bine 
în faţa oamenilor, să miroşi 
frumos, să ai un aspect cât 
mai plăcut. Investesc mai 
mult decât un om obişnuit 
în mine pentru că mă pen-
sez, dau mai mulţi bani pe 
tuns etc. Cred că toţi ar tre-
bui să fie aşa”, spune Andrei 
Forte, metrosexual.

Văzuţi drept diferiţi
Acest curent este văzut şi 

înţeles diferit de multă lume. 
Din exterior, metrosexualii 
sunt văzuţi ca persoane care 

au în centrul preocupărilor 
lor cotidiene numai propria 
persoană, sunt consideraţi 
narcisişti şi toată lumea cre-
de că au o sete nepotolită de 
a cheltui foarte mulţi bani 
pentru a arăta cât mai bine. 
Ei, însă, sunt de altă părere: 
„Sunt un bărbat care mă 
ocup de aspectul meu fizic. 
Cunosc domeniul esteticii şi 
de asta o fac. Investesc bani 
în aspectul meu exterior, la 
fel ca şi în cel interior. Nici 

nu se pune problema de nar-
cisim sau alte speculaţii” de-
clară un alt metrosexual care 
vrea să rămână anonim. 

Site-urile de socializare 
sunt împânzite de fotogra-
fii cu bărbaţi în ipostaze tot 
mai sexy: cu expresii sedu-
cătoare, renunţând la haine, 
în duş, în cluburile de fiţe 
aranjaţi până la cel mai mic 
detaliu, etc. Fie că punctul 
de plecare a fost David Beck-
ham, când a apărut pe toate 

clădirile în lenjerie intimă 
semnată Giorgio Armani, 
fie că sunt manechinii cu 
poze profesionale apreciaţi 
de toate doamnele şi domni-
şoarele, cert este că şapca şi 
salopeta rămân demodate, 
iar dacă acest curent va de-
veni ceva normal lucru care 
e pe cale să se întâmple, 
afirmaţia că „femeile sunt 
reprezentantele sexului fru-
mos” devine învechită şi de-
modată.

Metrosexualitatea. Bărbaţii întrec 
femeile la cabinetele de cosmetică!

De profesie profesor de fizică, de peste un an conduce Centrul meteorologic regional Banat-Crişana, instituţia 
care dă prognoza vremii pentru timişoreni.

Pentru a avea va-
lori climatologice 
corecte trebuie 
să ne referim la 
o perioadă de 30 
de ani. mi-e greu 
să spun că ultimii 
11 ani au fost cei 
mai călduroşi din 
istoria celor 150 
de ani. 

„Este foarte impor-
tant să ai grijă de tine 
şi de felul în care arăţi. 
Mă pensez, dau mai 
mulţi bani pe tuns etc. 
Cred că toţi ar trebui 
să fie aşa”

 andrei Forte
metrosexual

„Jumătate din clienţii 
de la pensat sunt dom-
ni. La epilat doamnele 
sunt mai multe, însă la 
tratamentele faciale, 
bărbaţii întrec femeile”

 paula cătană
cosmeticeană

SilVia 
barbu

David Beckham este unul dintre cei mai cunoscuţi metrosexuali din lume
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Scumpiri în lanţ, chiar 
la început de an. Cei mai 
afectaţi sunt şoferii. Ben-
zina, taxa auto,  energia 
electrică, dar şi ţigările s-au 
scumpit sau se vor scumpi. 
În urma acestor majorări 
este greu de crezut că pre-
ţul alimentelor de bază va 
rămâne acelaşi cu cel din 
2010.

Benzina s-a scumpit cu 
5 bani, ţigările se vor 
scumpi de la 1 februarie

De la 1 ianuarie, accize-
le pentru combustibili şi 
tutun vor fi majorate. Ast-
fel, acciza pentru benzina 

fără plumb  a crescut cu 15 
euro pe tonă. În ceea ce pri-
veşte motorina, accizele au 
urcat cu 11 euro pe tonă. 
Pentru a-şi recupera pagu-
ba, benzinarii au scumpit 
deja benzina cu 4 bani pe 
litru şi motorina cu 5 bani. 
Dacă sunteţi şi un şofer 
indisciplinat, veţi scoate şi 
mai mulţi bani din buzu-
nar. De la 1 ianuarie punc-
tul de amendă a crescut de 
la 60 la 67 de lei din cauza 
majorării salariului minim 
pe economie. De exemplu, 
dacă nu purtaţi centura şi 
vă prinde poliţia, plătiţi de 
la 1 ianuarie peste 200 lei, 
cu 21 de lei mai mult de-
cât anul trecut. Scumpirea 
combustibului va aduce cu 

sine şi scumpiri la produ-
sele alimentare. Şi ţigările 
se vor scumpi, însă doar de 
la 1 februarie, cu 6 bani pe 
pachet.  

Taxa auto s-a majorat şi 
cu 50%, iar factura de cu-

rent creşte cu 2 lei pe lună 
În 2011 cei care îşi vor 

înmatricula maşinile se-
cond – hand vor fi cu si-
guranţă mult mai puţini 
decât în anii precedenţi. 
Asta pentru că de la 1 ia-

nuarie taxa auto a crescut 
cu 50% faţă de anul trecut. 
Ba mai mult, cei care-şi 
cumpără maşini noi, Euro 
5 vor scoate şi ei bani din 
buzunar pentru prima 
înmatriculare. La rândul 
lor, firmele de transport 
plătesc, din prima zi a 
anului, impozite duble 
pentru camioane. Energia 
electrică se va scumpi cu 
cel puţin 2% începând cu 1 
februarie. Majorarea pre-
ţului final al electricităţii 
cu 2% este pusă pe seama 
influenţei energiilor rege-
nerabile. La un consum 
mediu de 1.200 Kwh într-
un an, un abonat va plăti 
în plus 24 de lei, adica 2 
lei pe lună.

caiuS Seracin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Poliţiştii comunitari in-
tră în acţiune! Poliţia co-
munitară s-a transformat 
în poliţie locală şi va avea 
atribuţii extinse, inclusiv în 
trafic, aşa că să nu vă miraţi 
dacă îi veţi vedea pe noii 
poliţişti dirijând traficul în 
intersecţii sau că vă vor opri 
dacă nu respectaţi regulile 
de circulaţie. 

Conform noii legi, in-
troduse la 1 ianuarie 2011, 
poliţiştii locali vor avea 
printre altele, următoarele 
atribuţii în domeniul circu-
laţiei pe drumurile publice: 
vor putea dirija circulaţia 
în intersecţii, vor verifica 
integritatea mijloacelor de 
semnalizare rutieră, vor 
constata contravenţii şi vor 
aplica sancţiuni pentru în-
călcarea normelor legale 
privind oprirea, staţionarea, 
parcarea autovehiculelor şi 
accesul interzis, având drep-
tul de a dispune ridicarea 
autovehiculelor staţionate 
neregulamentar, şi pentru 
încălcarea normelor legale 
privind masa maximă ad-
misă şi accesul pe anumite 
sectoare de drum, având 
dreptul de a-i opri pe con-
ducătorii acestor vehicule. 
Transformarea în poliţie 
locală şi mărirea numărului 
de atribuţii pe linie de circu-
laţie publică a stârnit o groa-
ză de controverse în rândul 
timişorenilor care se tem că 
foştii poliţişti comunitari le 
vor acorda amenzi pentru 
depăşirea vitezei regula-
mentare,  neacordare de pri-
oritate sau conducerea fără 
centura de siguranţă. Acest 
lucru nu se va întampla 
însă, noile atribuţii pe linie 
rutieră fiind clar stabilite în 

legislaţia adoptată şi nefiind 
suprapuse peste cele ale po-
liţiştilor rutieri. 

Sub tutela Poliţiei rutiere
În Timişoara, doar 48 de 

agenţi au dreptul să dirijeze 
traficul şi totul sub supra-
vegherea poliţiştilor de la 
rutieră, cel puţin în primele 
luni de aplicare a legii. Până 
să intre în intersecţii şi să 
dirijeze singuri traficul, po-
liţiştii locali au fost trimişi 
la cursurile de specializare, 
organizate de Ministerul Ad-
ministraţiei şi Internelor. 

“Doar 48 dintre aceştia, de 
la Serviciul Public de Circula-
ţie Rutieră. Şi nu aşa, oricum. 
Conform legii, ei trebuie să 
fie absolvenţi ai cursurilor 
organizate de Ministerul Ad-
ministraţiei şi Internelor şi 
asta de abia peste trei luni. 
Oricum până atunci, pentru 
ca toţi cei 48 să fie foarte bine 
instruiţi, la Poliţia Locală vor 
fi detaşaţi un ofiţer şi patru 
agenţi de la Poliţia Rutieră. 
Aceştia vor fi şefi de schimb 
şi vor acţiona în comun cu 
poliţiştii locali”, spune ad-

junctul Poliţiei Locale, Dorel 
Cojan. “Noi nu avem decât 
dreptul de constatare. Să vă 
dau un exemplu. Noi oprim 
o persoană în trafic şi ne dăm 
seama că este sub influenţa 
băuturilor alcoolice. Noi nu 
putem să-i facem nimic. Vor 
veni cei de la poliţia rutieră, 
vor face cercetările şi vor pre-
lua persoana respectivă. Pe 
bază de proces verbal îl pre-
dăm poliţiei de la rutieră”, 
mai spune Cojan.

atribuţii în construcţii, 
mediu şi comerţ

Dacă până acum poliţiştii 
comunitari însoţeau inspec-
torii din primărie în marea 
majoritate a controalelor 
trebuie menţionat faptul că 
noua lege a poliţiei locale le 
conferă mai multe atribuţii 
şi la aceste capitole. Pentru 
a suplini lipsa personalului 
specializat în aceste dome-
nii, din Primărie au fost 
transferaţi 21 de inspectori 
care vor efectua controale 

Nici construcţiile fără au-
torizaţie nu vor mai scăpa de 
“ochiul agil” al poliţiştilor 

locali, aceştia putând face 
controale pentru identifica-
rea lucrărilor de construcţii 
executate fără autorizaţie de 
construire şi aplica amenzi 
contravenţionale.

ComuniTaTePuBLiCiTaTe

Poliţiştii comunitari vor face ordine 
în trafic! Însă doar peste trei luni!

Ce au voie să  
facă poliţiştii  
comunitari în trafic
Asigură fluenţa şi decon-
gestionarea circulaţiei 
pe drumurile publice din 
Timişoara.
Verifică integritatea 
mijloacelor de semnalizare 
rutieră şi sesizează nereguli 
privind funcţionarea sema-
foarelor, starea indicatoare-
lor şi a marcajelor rutiere. 
Acordă sprijin unităţilor/
structurilor teritoriale ale 
Poliţiei Române în luarea 
oricăror altor măsuri pen-
tru asigurarea fluenţei şi 
siguranţei traficului.
Acţionează pentru aplica-
rea măsurilor de urgenţă în 
cazul accidentelor soldate 
cu victime. 
Aplică sancţiuni pentru 
încălcarea normelor legale 
privind oprirea, staţionarea 
şi parcarea autovehiculelor, 
accesul interzis, având 
dreptul de a dispune 
măsuri de ridicare a 
autovehiculelor staţionate 
neregulamentar.
Aplică sancţiuni pentru 
nerespectarea prevederi-
lor legale referitoare la cir-
culaţia în zona pietonală, în 
zona rezidenţială, parcuri şi 
zone de agrement, precum 
şi pe locurile de parcare 
rezervate persoanelor cu 
handicap.

Ce nu au voie să  
facă poliţiştii  
comunitari în trafic:
Să oprească şoferii dacă au 
depăşit viteza limită legală; 
Să oprească şoferii în trafic 
dacă aceştia nu poartă 
centură de siguranţă;
Să reţină permisele de 
conducere sau certificatele 
de înmatriculare;
Să aplice amenzi şi contra-
venţii pentru nerespecta-
rea regulilor de circulaţie 
sau acordare de prioritate. 

maşinile şi uniformele comunitarilor urmează să fie inscripţionate cu „Poliţia Locală“

În Banat por

Desculţ acasă
Coriolan Gârboni

Se zice că, orice om  se încarcă 
energetic de pe pământul locului 
său de naştere. Se mai zice, că 
trebuie, periodic, să te întorci la 
pământul natal, să te descalţi 
şi să umbli prin iarba şi nisipul 
copilăriei, pentru a te încărca 
energetic-teluric! Se mai zice, că, 
cei care nu fac asta la cel puţin 
doi ani, îşi pierd „imunitatea” 
şi nu mai au energie. Nu ştiu, 
dacă-i chiar aşa, dar, preventiv, 
eu mă duc la sătucul meu din 
Caraş Severin, mă plimb desculţ 
pe malul nisipos al Pogănişului 
şi, poate că autosugestia mă 
face să mă simt deosebit de bine. 
Sau poate, chiar mă încarc cu 
energie telurică şi mă descarc de 
griji şi probleme! Atunci, poate 
că, dacă am extrapola afirma-
ţiile de mai sus, la toţi cei care 
pleacă de acasă, cei care se rup o 
lungă perioadă de timp de locul 
naşterii lor, atunci înseamnă că 
aceşti pribegi... se îmbolnăvesc. 
Înseamnă că exilaţii de acasă 
(exilaţi de bună voie sau siliţi) 
îşi pierd, treptat, energia şi se 
îmbolnăvesc. Poate că nu-i aşa, 
dar revin cu câteva exemple... 
Normal, agasant şi nesuferit 
cum mă consideraţi, voi reveni 
din nou, şi iar şi iar cu exemple 
ale geniilor bănăţene născute şi 
plecate în alte ţări... 
Johnny Weissmuller (Tarzan) a 
emigrat cu familia în America la 
aproape un an, şi nu se ştie să 
se mai fi întors în Timişoara la 
Freidorf-ul său natal. A murit în 
America, bolnav şi însingurat, cu  
şolduri bolnave şi cinci atacuri de 
cord la activ, decedând, într-un 
final de edem pulmonar.
Bela Lugosi (Dracula – actor) a 
emigrat în America şi nu s-a mai 
întors în Lugojul său natal. A mu-
rit, la fel, în America, bolnav de 
cancer, alcoolic, drogat  şi singur, 
în timp ce turna un film.
Traian Vuia – aviatorul bănăţean 
care, la 34 de ani, făcea epoca-
lul zbor la Montesson -Franţa, 
a stat mulţi ani doar în Franţa, 
iar când  a  revenit în România 
în 1950,  a murit curând după 
aceea, măcinat de o boală grea, 
după ce avusese fericirea să-şi 
revadă plaiurile natale. Măcar e 
îngropat în Bucureşti.
Bela Bartok – ilustru compozi-
tor, deşi voia să fie profesor la 
Cluj sau Bucureşti, fiind refuzat, 
în anul 1939 pleaca în Statele 
Unite, unde-şi va petrece ultimii 
ani ai vieţii. Aici a primit un post 
la Universitatea Columbia. Se îm-
bolnăveşte de leucemie şi moare 
spre sfârşitul anului 1945.
Poate ca nu sunt coerent şi nici 
suficient de argumentat! Dar, 
oare dacă aceşti oameni n-ar 
fi fost despărţişi de pământul 
natal,  sau s-ar fi reîntors peri-
odic, să se încarce cu energia 
telurică a locului de baştină, ar 
fi trăit mai mult, mai bine, mai... 
sănătos? Oare, de ce aceste mari 
personalităţi, născute sub cerul 
Banatului, au pribegit printre 
străini şi au murit, bolnavi şi 
însinguraţi? Eu nu stiu... Dar am 
bănuieli că, prin nerecunoştinţa 
noastră, ei mai mor odată! 
Nu uitaţi să vă descălţaţi din 
când în când ...

Opinia de artist

Iniţiere în ezoterism

lorin ioan Fortuna

Anul 2011 ne aduce scumpiri peste scumpiri!

„Noi nu avem decât 
dreptul de constatare. 
Să vă dau un exemplu. 
Noi oprim o persoană 
în trafic şi ne dăm sea-
ma că este sub influ-
enţa băuturilor alcoo-
lice. Noi nu putem să-i 
facem nimic. Vor veni 
cei de la poliţia rutieră, 
vor face cercetările şi 
vor prelua persoana 
respectivă.”

dorel Cojan
director adjunct  

Poliţia Locală Timişoara
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În anul 2010, după 

multă vreme, sportul de 
echipă din Timişoara a dat 
lovitura, cucerind un tro-
feu naţional. Performeră a 
fost Elba care s-a impus în 
finala Cupei României la 
baschet, spre surprinderea 
multora, mai ales că sus-
ţinerea financiară de care 
a beneficiat de-a lungul 
întregului sezon nu a fost 
deloc una consistentă, pe 
seama evoluţiilor extraor-
dinare ale lui Păltinişanu 
& Co.

După acel triumf, era de 
aşteptat ca “Leii din Banat” 
să se numere printre prota-
goniştii noului campionat. 
Din păcate, lucrurile au 
luat o turnură neaşteptată. 
Elevii lui Dragan Petricevic 
au decepţionat, nu s-au re-
găsit şi, de-a lungul celor 
15 etape din tur, au obţinut 
numai şase victorii, clasân-
du-se în a doua jumătate a 
ierarhiei. Dacă şansele la 
unul dintre primele opt lo-
curi, ceea ce ar echivala cu 
accederea în play-off , sunt 
tot mai mici, BC Timişoara 
poate da lovitura din nou 
în Cupa României, acolo 
unde a depăşit turul întâi, 
tehnicianul sârb sperând 
ca prestaţiile bune de pe fi-
nal de an să continue şi în 
sezonul de primăvară.

Cele mai mari speranţe 
ale timişorenilor pentru 
obţinerea unui titlul de 
campioană naţională se 
leagă de echipa de fotbal. 
Clasată a doua în Liga în-
tâi şi fără să fi cunoscut 
înfrângerea, Poli poate 
scrie o filă importantă de 
istorie, cu atât mai mult cu 
cât 2011 este anul în care 
clubul împlineşte 90 de ani 
de existenţă.

Pentru împlinirea ma-

relui deziderat, “alb-viole-
ţii” l-au cooptat iarăşi pe 
tehnicianul ceh, Duşan 
Uhrin Jr. Acesta revine la 
Timişoara după doi ani de 
pauză pentru a termina un 
proiect pe care poate l-ar fi 
realizat mai demult. După 
turul stagiunii 2008/09, în 
care Poli pierduse numai 
de două ori şi era în cărţi 
pentru locul întâi (fiind 
de fapt lideră dacă nu s-ar 
fi luat în considerare pe-
nalizarea de şase puncte, 
penalizare care de altfel va 
fi anulată la finalul stagiu-
nii), Marian Iancu a găsit 
de cuviinţă să-l demită pe 
ceh. Dacă mai avea puţină 
răbdare, în vitrina clublui 
probabil ar fi poposit un 
trofeu, căci soluţia “Gabi 
Balint” nu a dat roade, Poli 
ratând atât titlul, cât şi 
Cupa României.

La handbal, Politehni-
ca Municipal Timişoara a 
încetat demult să mai fie 
un nume important. Şi în 
ediţia 2010/11 “alb-viole-
ţii” se zbat în coada clasa-
mentului. În prima parte a 
campionatului, din cele 11 
partide, doar în trei cazuri 
au triumfat. Printre pu-
ţinele bucurii ale acestui 
sezon se numără faptul că 
una dintre victime a fost 
Dinamo, adoptată mai nou 

de municipiul Braşov, şi 
că Alexandru Şimicu este 
în primii cinci golgheteri 
ai campionatului. În 2011, 
când se împlinesc 20 de 
ani de la ultimul titlul na-
ţional, elevii lui Otto Heel 
şi Gelu Bota nu ne pot pro-
mite decât salvarea de la 
retrogradare.

Iubitorii de sport din 
Timişoara pot avea o sur-
priză plăcută şi din partea 
echipei de rugby, odată 
cu demararea proiectului 
“Renaşterea rugbyului 
studenţesc timişorean”. 
Având de partea sa resurse 
financiare din partea unui 
important sponsor, dar 
şi sprijinul consistent al 
autorităţilor locale, RCM 
Timişoara îşi propune 
cucerirea titlului de cam-
pioană anul viitor (spre 
deosebire de celelalte 
sporturi, la rugby se joacă 
în sistem primăvară-toam-
nă). Antrenorului Alexan-
dru Domocoş i s-au pus la 
dispoziţie 12 jucători noi 
şi se poartă tratative cu 
alţii, tocmai ca gruparea 
bănăţeană să devină un 
nume respectat în rugby-
ul românesc. Primele sem-
ne s-au văzut pe finalul lui 
2010, când timişorenii au 
ajuns în semifinalele Cu-
pei României.

TimP LiBer I 15PoPoruL VioLeT

Juniori  
de import

Viorel Screciu

Turistul - PREMIERĂ

06.01

În 1994, patinatoarea ame-
ricană, Nancy Kerrigan, 
este atacată de un străin 
în timpul campionatului 
naţional de la Detroit. Grav 
rănită la piciorul drept 
este forţată să se retragă. 
Titlul va fi cucerit de Tonya 
Harding, dar investigaţiile 
ulterioare vor arăta că 
fostul soţ al acesteia a fost 
implicat în atacul asupra 
lui Kerrigan. Federaţia 
americană o vor suspenda 
pe viaţă pe Harding.

07.01
În 2003, Kobe Bryant 
stabileşte un nou record în 
NBA cu 9 coşuri consecu-
tive de 9 puncte, în meciul 
pe care Los Angeles 
Lakers îl va pierde în faţa 
celor de la Seattle Super-
sonics, 98-119.
 
08.01
În 2001, mijlocaşul Hos-
sam Hassan evoluează 
pentru a 151-a oară în trico-
ul naţionalei Egipt-ului, în 
partida contra Zambiei, şi 
depăşeşte recordul lui ger-
manului Lothar Matthaus, 
devenind cel mai selecţio-
nat jucător din lume.

09.01
În 1900, este fondat cel 
mai vechi club din capitala 

Italiei, Lazio Roma. Culori-
le clubului (blue şi alb) au 
fost inspirate de drapelul 
grecesc şi simbolizează 
idealul olimpic.

10.01
În 1998, se produce unul 
dintre cele mai mari scan-
daluri de dopaj. Heidi 
Krieger din Germania 
de Est, fostă campioană 
europeană la tir, pretinde 
că a fost forţată să facă 
schimbare de sex din 
cauza steroizilor ce i-au 
fost daţi de la vârsta de 
12 ani.

11.01
În 1999, olandezul Johan 
Cruyff este declarat 
“Fotbalistul european al 
secolului”. Fosta vedetă 
a lui Ajax îi depăşeşte pe 
Franz Beckenbauer şi Al-
fredo di Stefano în ierarhia 
Federaţiei Internaţionale 
de Istorie şi Statistică a 
Fotbalului.

12.01
În 1977, au loc demon-
straţii în Israel împotriva 
deciziei oficialităţilor 
franceze de a-l elibera pe 
Abou Daoud, cel care s-a 
făcut vinovat de organi-
zarea masacrului de la 
Olimpiada de la Munchen 
din 1972.

iStoria Săptămânii SportiVe  6-12 ianuarie

În filmul Turistul, Johnny 
Depp interpretează rolul 
unui turist american al că-
rui flirt cu o necunoscută 
va conduce la o întreagă 
cavalcadă de intrigi şi 
pericole, plus o poveste de 
dragoste. Aflat în timpul 
unei călătorii neprevă-
zute în Europa pentru 
a-şi vindeca inima rănită, 

Frank (Depp) o întâlneşte 
pe Elise (Angelina Jolie), o 
femeie senzaţională, care-i 
iese în cale intenţionat. Pe 
fundalul romantic al Pari-
sului şi Veneţiei, povestea 
lor evoluează rapid în 
momentul în care cei doi 
se trezesc implicaţi într-un 
joc mortal de-a şoarecele 
şi pisica.

spectacoleFilme party expo

Am citit că mai marii federaţi-
ei noastre de fotbal s-au gân-
dit şi au pus deja în mişcare 
un mecanism care are drept 
scop să depisteze, prin ţările 
dezvoltate fotbalistic, tineri 
care să evolueze în echipele 
naţionale de juniori la toate 
nivelurile. Atenţia se îndreap-
tă, desigur, spre acei puşti care 
au o cât de mică legătură cu 
patria „mumă”. O mamă, un 
tată, o mătuşă de-a doua din 
partea unui unchi însurat cu o 
fată din poporul spaniol, fran-
cez, german, englez, italian, 
portughez , patagonez… mă 
rog… nu contează.
Mircea Sandu, omul cu ideea, 
ne zice că băieţii crescuţi pe 
acele meleaguri ar veni la 
loturi cu altă mentalitate. Mai 
departe, după ce ar obţine 
cetăţenia, aceştia ar trebui să 
se constituie în izvorul nesecat 
pentru naţionala mare. Ches-
tia este interesantă şi nu este 
de lepădat numai că…
Numai că mă macină o 
întrebare. Dacă un micuţ 
„românaş” ajunge să se facă 
fotbalist „afară” cum ramâne 
cu ceea ce se întâmplă „înă-
untru”? Prin această strategie 
Mircea Sandu recunoaşte, fără 
să vrea, falimentul politicii 
federale în materie de copii şi 
juniori. Dacă luăm de la alţii, 
înseamnă că ce avem pe la 
noi prin casă este de proastă 
calitate.
Dacă mergem cu logica mai 
departe constatăm că  “fabri-
ca” oficială de fotbalişti nu 
funcţionează. Mă întreb şi 
vă întreb cine este directorul 
acestei întreprinderi? Nu o 
fi cumva onorabilul domn 
Sandu? În 1994, sub domnia 
inegalabilă a aceluiaşi Sandu, 
naţionala României scotea 
cea mai bună performanţă 
din întreaga sa istorie, fără 
ca marele şef de instituţie să 
aibă vreun merit în creşterea 
unor fotbalişti ca: Hagi, Dan 
Petrescu, Gh.Popescu… etc. 
Copiii născuţi în acel an de 
graţie au acum 16 ani, exact 
vârsta căutată acum. Domnu 
şef cine trebuia să se ocupe de 
ăştia? Asta ca să nu apelăm la 
“marfa” altora.

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Pagină  
oferită  
de dacs

distribuitor  UrSUS BreWerieS
băuturi alcoolice, răcoritoare, vinuri
Adresa: Str. Demetriade, Nr. 1/5, Timişoara     Telefon relaţii clienţi: 0745.529.507

CineMa City

O poveste în-
câlcită (2010): 
Vineri - miercuri: 
13:15, 15:20, 
17:30, 19:40, 
21:45

turistul: Vineri: 
miercuri: 14:50, 
17:20, 19:50, 
22:30

Oraşul: Vineri: 
miercuri: 14:30, 
17:00, 19:30, 
22:10

Călătoriile lui Gulliver: Vineri: miercuri: 14:10, 18:20, 
20:20, 22:10

O familie de coşmar: Vineri: miercuri: 14:40, 16:40, 
18:40, 20:40, 22:40

tROn: Moştenirea Vineri - miercuri: 13:00, 17:30, 20:00

Viaţa aşa cum este ea: Vineri: miercuri: 14:20, 16:40, 
19:10

Megamind: Vineri: miercuri: 15:30

Cronicile din narnia Călătorie pe mare cu Zori-de-Zi: 
Vineri - miercuri : 16:00

3 zile de coşmar: Vineri - miercuri: 21:30

Harry Potter şi talismanele Morţii: Partea I Sâmbătă - 
duminică: 11:20

JOi, 6 ianuaRie
Megalos: Megalos Party
Life! Pub: Best Karaoke Party
Komodo: Evolution of Deep Sound 
Cafe Mode: Concert Flat
D’arc: Retro Party
art Club: Special Party

VineRi, 7 ianuaRie
art Club 700: Hit and classic party
Clubul Black Box: The BlackBox Party 
Club 30: Oldidies but Goldies 
no name: Jay Bliss 
Jazz: Friday Nights
Daos Club: Gods of Rock Night

SâMBătă, 8 ianuaRie
Daos Club: Retro party
Spatiile RyMa: Mischi Beats 05
Heaven Studio: Gaga Night
Setup: Sub Lab 3
youtopia: New Retro cu DJ Land
Scottish Pub: Funcky Beats
Megalos: Megalos Party  

DuMiniCă, 9 ianuaRie
Van Graph K’fe: Babilonia 
Club D’arc: Hits Party
art Club 700: Ambient Party
Setup: Warm Up

Luni, 10 ianuaRie
Megalos: Live Acoustic Music

Muzeul de artă timişoara: 

spaţiul colecţiilor permanente din aripa Pacha cu o expozi-
ţie-eveniment dedicată Margaretei Sterian. Expoziţia poate 
fi vizitată până în 28 Februarie.

Galeria triade: Expoziţie de grafică Iosif Stroia, Cuanta 
Noua. Expoziţia poate fi vizitată până în 10 ianuarie 2011, 
prin programare telefonică la numerele 0256 482056, 
0744 774724.

Galeria Calina: Expoziţie Cosmin Moldovan „Urma“. Expo-
ziţia poate fi vizitată zilnic până în 20 Ianuarie 2011.

Muzeul de arta timisoara: Inaugurează spaţiul colecţii-
lor permanente din aripa Pacha cu o expoziţie-eveniment 
dedicată Margaretei Sterian. Expoziţia e deschisă până în 
28 februarie.

Centrul Cultural Francez: Expoziţia Art from Scrap 
deschisă până în 15 ianuarie. Expun artiştii Cosmin Florin 
Moldovan, Benjamin Varga şi Dan Vişovan. 

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

teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely”, sala Studio: 
vineri 7 ianuarie, ora 19: spectacolul de teatru Prah, în 
regia lui László Sándor. 

teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely”, sala mare: 
sâmbătă 8 Ianuarie, ora 18:00 spectacolul de teatru Cum 
vă place, în regia lui Koltai M. Gábor. 

art Club iulia: duminică 9 ianuarie ora 11.00 spectacol de 
marionete „Lupul fioros“

teatrul German de Stat timişoara: marţi 11 ianuarie, 
ora 19, în sala Teatrului German de Stat, “Cameristele”, de 
Jean Genet.

teatrul naţional timişoara: 

marţi, 11 ianuarie, ora 19.00, Sala 2 Iulius Caesar după 
William Shakespeare, un spectacol de Alexander Hausvater

În perioada 9 ianuarie - 6 februarie 2011, colectivul Operei 
Naţionale Române din Timişoara va susţine un turneu 
artistic în Olanda cu 17 spectacole cu opereta “Voievodul 
ţiganilor” de J. Strauss şi o “Gala de Operă şi Operetă”.

horoscop
BerBec taur Gemeni rac leu FEcIoaRĂ BalanţĂ scorpion SĂgETĂToR capricorn VĂRSĂToR PEşTI

Impulsivitatea te 
poate face să spui 
lucruri pe care 
le vei regreta nu 
peste mult timp. 
Cel mai bine ar 
fi să discuţi cu 
persoana iubită 
tot ce simţiţi şi 
aceasta te va 
ajuta să depăşeşti 
momentul. 
Problemele 
financiare îţi vor 
ocupa destul de 
mult timp şi asta 
pentru că încă nu 
reuşeşti să găseşti 
soluţia potrivită. 
Discuţiile cu 
cei din jur te 
relaxează; atenţie 
totuşi să nu fii 
prea pisălog, 
deoarece ai putea 
deranja pe cineva.

O reuniune cu 
mai multe rude 
îţi va da un 
sentiment de 
siguranţă şi sta-
bilitate. Poţi afla 
în cei apropiaţi 
un sprijin de 
nădejde. Nu 
eşti inspirat în 
nimic din ceea 
ce întreprinzi şi 
asta din cauza 
faptului că faci 
multe afirmaţii 
fără să ai toate 
informaţiile. 
Energia ta fizică 
este la limita 
superioară, aşa 
că ai putea face 
un sport sau 
ai putea face o 
mică excursie 
împreună cu 
persoana iubită. 

Discuţiile cu 
partenerul vor 
gravita în jurul 
unui subiect care 
vă displace să îl 
discutaţi şi anume 
faptul că impli-
carea în relaţie 
este minimă. 
Cariera se pare că 
este pe punctul 
de a-şi schimba 
traiectoria şi acest 
lucru se întâmplă 
pentru că vei 
primi o ofertă mai 
tentantă. Vei avea 
nevoie de un pro-
gram mai lejer, de 
activităţi relaxante. 
Nu te ocupa însă 
de planuri extrem 
de complicate, 
pentru că e greu 
de crezut că le poţi 
duce la capăt.

Partenerul de 
viaţă te sprijină 
şi te încurajează 
mai mult decât 
te-ai fi aşteptat 
tu să se întâmple. 
Dacă cineva îţi 
cere o anumită 
sumă de bani cu 
împrumut, sau ai 
de gând să faci 
tu acest gest, 
amână deciziile. 
Relaţia cu priete-
nii va funcţiona 
excelent şi acest 
lucru te va ajuta 
foarte mult. De 
altfel, popu-
laritatea ta va 
creşte simţitor 
şi vei reuşi să 
te descurci în 
noianul de 
probleme cu care 
te confrunţi. 

Nimic nu ţi se pare 
mai idilic şi mai 
tandru decât să ai 
grijă de cel drag. 
În mare parte 
eşti conştient că 
ai provocat un 
incident, dar te 
încăpăţânezi să 
susţii contrariul. În 
această perioadă 
ai putea să te 
ocupi ceva mai 
mult de propria 
persoană. E o 
plăcere să-i vezi 
pe toţi că aşteaptă 
de la tine doar un 
semn pentru a se 
implica în actiune, 
pentru ca tu să le 
arăţi exact direcţia 
cea bună. Ţi-ar fi 
foarte greu să te 
supui tu în faţa 
altuia.

Dacă relaţia 
cu persoana 
iubită începe să 
ridice probleme, 
încearcă să laşi 
orgoliul deoparte 
şi găseşte o 
cale spre inima 
persoanei iubite. 
Nu eşti foarte 
inspirat astfel 
încât ar trebui să 
amâni deciziile 
financiare şi să te 
dedici activităţilor 
deja existenţe. 
Starea ta psihică 
nu este dintre 
cele mai fericite. 
Nu reuşeşti să te 
concentrezi decât 
cu greutate, 
ideile îţi sunt 
împrăştiate şi 
poţi greşi cu 
uşurinţă. 

O zi benefică 
pentru planul 
sentimental. 
Partenerul de 
viaţă va fi surprins 
de sentimentele şi 
atitudinea nobilă 
pe care o aveţi 
faţă de acesta, iar 
raspunsul va fi cu 
aceeaşi intensi-
tate. Străluceşti 
pe toate planurile 
şi îi vei uimi pe 
cei din anturaj cu 
ideile, inovaţiile 
şi spiritul paractic 
pe care il ai. Din 
punct de vedere 
fizic dispui de 
suficientă energie 
pentru a depaşi 
cu bine eventu-
alele simptome 
cu care te vei 
confrunta.

Sentimentele îţi 
vor juca unele 
feste şi nu ai 
să ştii cum să 
abordezi un 
subiect delicat 
cu partenerul. 
Evită speculaţiile 
financiare şi în 
general, deciziile 
legate de bani. 
Nu este un mo-
ment favorabil. 
Drumurile 
cotidiene vor fi 
încununate de 
succes iar o 
eventuală plim-
bare în aer liber 
îţi va da ocazia să 
te relaxezi. Felul 
în care evoluează 
un proiect în 
care ai investit 
multă pasiune te 
emoţionează.

Te simţi foarte 
singur şi nu 
te poţi bucura 
de prea multe 
lucruri din jurul 
tău. La serviciu, 
se pare că nu 
toate iniţiativele 
şi ideile pe care 
le ai sunt apreci-
ate, lucru care te 
deranjează şi este 
posibil să apară 
şi frustrarea. 
Ai un program 
foarte încărcat 
şi ai tendinţa 
să exagerezi cu 
activităţile. Nu 
prea ai chef de 
nimic, pentru 
că nu te ocupi 
de lucruri care 
îţi fac plăcere, 
ci le consideri o 
corvoadă. 

Te copleşeşte 
dragostea şi acest 
lucru te va face 
să regreţi că nu 
ţi-ai făcut mai 
mult timp şi în 
trecut pentru a 
încerca mai des 
aceste sentimente. 
Până la urmă 
se va dovedi că 
săptămâna aceas-
ta este favorabilă 
realizărilor pe plan 
social şi material. 
Găseşte-ţi ceva 
timp dacă pentru 
o activitate care să 
te relaxeze. Atâta 
timp cât nimeni 
nu renunţă la 
gândirea pozitivă, 
ritmul de înaintare 
al acestor planuri 
va fi unul foarte 
bun.

Din păcate 
proiectele pentru 
timpul liber îţi vor 
fi date peste cap şi 
acest lucru ţi-ar pu-
tea aduce discuţii 
cu partenerul de 
suflet. Nu este 
momentul să-ţi 
manifeşti suspici-
unile! De acest 
moment poate 
depinde cariera 
ta. Trebuie să iei 
în considerare 
şi necesitatea 
completării lacu-
nelor profesionale. 
Ai suficientă en-
ergie pentru ceea 
ce ţi-ai propus. 
Munceşti mult, 
dar nu-ţi planifica 
toate treburile 
până în cele mai 
mici amănunte.  

Barometrul 
tău afectiv va 
atinge limita 
superioara. Vei 
avea nenumărate 
ocazii de a-ţi 
petrece timpul 
liber în compania 
fiinţei iubite ceea 
ce te va ajuta să 
te relaxezi într-o 
oarecare masură. 
Domenii noi îţi 
captează atenţia 
şi asta te scoate 
din monotonia 
zilei. Vei descoperi 
lucruri noi şi fru-
moase care îţi vor 
stimula creativita-
tea şi încrederea 
în forţele proprii. 
Ajunge şi să te 
informezi din cărţi 
sau din siteuri de 
specialitate.

Cine-i va face fericiţi  
pe timişoreni în 2011?

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Dragan Petricevici alexandru Domocoş Dusan uhrin jr. otto Heel

“Lady Gaga”, la Timişoara
Cluberii din Timişoara 

vor avea ocazia să vadă una 
dintre cele mai în vogă ar-
tiste din lume la Heaven 
Studio, Charlotte Hopley. 
Aceasta este cunoscută ca 
fiind sosia celebrei cântă-
reţei Lady Gaga. Charlotte 
Hopley interpretează melo-
diile artiştilor celebrii din 
lume printre care se numără 
ABBA, Lady Gaga, Christina 
Aguilera şi Britney Spears. La 
Timişoara, Charlotte Hopley 
va veni în 8 ianuarie la Hea-
ven Studio unde va susţine 
un concert cu tematică: Lady 
Gaga. Organizatorii anunţă 
că din showul artistei nu vor 
lipsi ţinutele extravagante 
ale lui Lady Gaga precum şi 
melodiile care au făcut-o ce-
lebră: Poker Face, Alejandro, 
Bad Romance. Conform site-
ului personal, printre piesele 
care se află în repertoriul lui  
Charlotte Hopley se numără 
Mercy – Duffy, Because Of 

You - Kelly Clarkson, Hey 
Baby - DJ Otzi, Simply The 
Best - Tina Turner, Diamonds 
are Forever - Shirley Bassey 
sau I Just Wanna Make Love 
To You - Etta James. Concer-
tul va începe la ora 22.00, iar 
organizatorii anunţă că se va 
încheia târziu în noapte. 
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Reprezentanţii PSD Timiş ră-
mân cei mai pasionaţi de vână-
toare dintre politicienii locali. 
Sezonul este deschis la mistreţ, 
în această perioadă, aşa că unii 
dintre social-democraţi şi-au pe-
trecut primele zile din an în aer 
liber, prin pădurile judeţului, 
în cătarea puştii lor fiind aceste 
animale. Hobby-ul este preferat 
de mai toţi cei cu funcţii în PSD. 
Senatorul Ilie Sârbu, fost lider 
local, este şi acum preşedinte 
onorific al Asociaţiei Judeţene 
de Vânătoare şi Pescuit Timiş. 
Sârbu nu a mai venit, totuşi, 
în Timiş nici la vânătoare, nici 
pentru vreo întâlnire publică cu 
pesediştii. Vânător este şi actu-
alul preşedinte, Titu Bojin, dar 
mai rar, că are şi alte treburi de 
executat. Colegul său de Consi-
liu Judeţean, Viorel Matei, este 
mai activ din punctul de vede-
re al practicării hobby-ului atât 
de hulit de unii. Printre cei mai 
tineri PSD-işti cu armă de vână-

toare ar fi consilierul judeţean 
Marcel Mihoc şi fostul director 
al OPC, Cristian Anton, care 
nu sunt atât de pasionaţi pre-
cum cei cu state vechi: Cornel 
Lera, fost consilier judeţean, şi 
Nicuşor Ţâţu, fost secretar exe-
cutiv al organizaţiei. Dan Ioan 
Şipoş, consilier personal al lide-
rului CJT Constantin Ostaficiuc 
(PDL), era şi el un mare vânător 
pe vremea când era şeful CJT 
din partea PSD. Dintre repre-
zentanţii altor partide, a rămas 
un pasionat al vânătorii de 
mistreţi, iepuri şi fazani, doar 
liberalul Viorel Coifan, şi el fost 
lider al CJ Timiş.

D’aLe CeTăţii

Habar n-am dacă anul 
ăsta lumea din lapto-
puri, televizoare, ziare va 
deveni mai pertinentă…
Mă îndoiesc… Cele mai 
citite ziare sunt cele cu 
fufe pe primele pagini, 
ştirile sportive care anun-
ţă rezulate sportive nu 
mai trezesc niciun interes 
în comparaţie cu cele 
în care sunt prezentate 
gagici de fotbalişti… Pro-
gramele de revelion cele 
mai urmărite au fost cele 
care au speculat astfel de 
personaje…
Nu e un sindrom româ-
nesc, e un curent mondial. 
Paris Hilton e, ca orice 
piţipoancă de la noi, dar 
infinit mai bogată... Sno-
op Dog e un manelist de 
culoare care, pe deasupra, 
a fost acuzat de compli-
citate la crimă, arest care 
i-a propulsat albumul în 
clasamente. Dileala s-a 
instalat la ei prima dată, 
noi am importat-o. Snoop 
Dog a invadat televiziu-
nile americane în progra-
mele de revelion mai rău 
decât a facut-o Adrian 
Minune la noi după cum 
orice mişcare a fufei Paris 
Hilton e urmărită de o co-
hortă de paparazzi… Unde 
e diferenţa?
Doar ca ei au o mai mare 
îngăduinţă… Civilizaţia lor 
ştie că nu netul, televizo-
rul sau ziarul, face educa-
ţia copilului. O deprindem 
şi noi, încet-încet…
Netul e un haos în care 
găseşti de toate, dar în 
care te afunzi uşor…Zilele 
trecute mi-am făcut in-
ventarul siteurilor pe care 
le-am accesat adeseori 
anul trecut… Ale voastre 
care sunt? Siturile pe care 
staţi când vă pierdeţi în 
net…?

Dan Negru

Link-uri

Duminică
9 ianuarie

Cerul  
va fi  
parţial  
noros.
Minima:  0˚
Maxima:  9˚

Miercuri
12 ianuarie

Cer mai mult noros, 
ceaţă pe tot parcur-
sul zilei, posibile 
averse de ploaie.
Minima: -3˚
Maxima: 4˚

marţi
11 ianuarie

Vreme  
închisă,  
ploi  
abundente.
Minima:  0˚
Maxima:  6˚

Luni
10 ianuarie

Vreme  
închisă,  
ploi  
abundente.
Minima:  0˚
Maxima:  7˚

Sâmbătă
8 ianuarie

Cerul va fi parţial 
înnorat,  
posibile averse  
de ploaie. 
Minima:  1˚
Maxima:  6˚

Vineri
7 ianuarie

Cerul va  
fi noros în  
toată regiunea  
de vest.
Minima:  -2˚
Maxima: 3˚

Joi
6 ianuarie

Cerul  
va fi  
predominant  
senin.
Minima:  -8˚
Maxima: 2˚

meteo

reţeta săptămânii

... zVonuRI ... BâRFE ... coMBInaţII ... zVonuRI ... BâRFE ... coMBInaţII ...

Sărbătorile au tecut şi pen-
tru detoxofierea organis-
mului este bine să consu-
măm mâncăruri uşoare cu 
mai puţine calorii şi de ce 
nu... uşor de făcut. Vă pro-
punem o astfel de reţetă 
simplă, şi savuroasă. 

ingrediente:
- 4 fileuri de cod sau orice 
peşte alb,
- 1 morcov,
- o ceapă,

- piper boabe, 
- 3 foi de dafin,
- o lingură de făină,
- o lingură de unt,
- 5 linguri de smântână,
- un pahar de vin alb demi-
sec,
- 12 măsline verzi

mod de preparare:
Mod de preparare. Într-
un vas se pun doi litri 
de apă. După ce au dat 
în clocot se pun morco-

vul tăiat rondele, ceapa 
tăiată peştişori, foile de 
dafin, boabele de piper 
şi sarea. Se lasă să mai 
fiarbă împreună 10 mi-
nute apoi se dă focul la 
mic şi se adaugă fileurile 
de peşte care mai fierb şi 
ele tot 10 minute. Se scot 
pe un platou şi separat se 
face sosul. Într-o lingură 
de unt încins se încorpo-
rează făina, se adaugă 
smântâna şi se amestecă 

mereu, timp de 3 minute 
ca să nu se prindă. Se mai 
pune vinul şi se lasă să 
mai dea câteva cloco-
te până devine un sos 
lejer. Se ia de pe foc şi se 
adaugă măslinele tocate. 
Preparatul se aduce la 
masă, cald cu rondele de 
lămâie şi busuioc.

Cod  cu sos alb

Reţeta săptămânii vă este oferită de

Terenuri de  
minifotbal  
sponsorizate  
de “Dinamo”?

În paralel cu întrecerea 
capitalistă între proprietarii 
de hoteluri din Timişoara, cu 
aproape 50 de oameni de afa-
ceri înscrişi în cursa pentru 
atragerea clienţilor, în oraşul 
de pe Bega se mai desfăşoară 
o competiţie de anvergură. 
Este vorba despre maratonul 
investiţional din domeniul ba-
zelor sportive cu teren sintetic 
şi nocturnă, în care aleargă 
miliardari, fotbalişti, foşti spor-
tivi de performanţă, afacerişti 
de conjunctură, dar şi foşti şi 
actuali arbitri de fotbal. Spre 
exemplu, “fluieraşii” din Ti-
mişoara - care au cunoscut un 
vârf de formă în perioada în 
care la şefia Comisiei Centrale 
a Arbitrilor se afla Nicolae Gri-
gorescu - au pus ban peste ban 
şi au contribuit la zestrea edi-
litară a oraşului cu frumoase 
baze sportive. Terenuri de mi-
nifotbal cu gazon artificial, tri-
bune, mici băruleţe de incintă, 
adică investiţii ce pot ajunge şi 
până la 100.000 de euro. Toate 
acestea, din prestaţia cu ţigna-
lul. Ca un semn că microbiştii 
mai şi înţeleg ce se întâmplă 
culisele fotbalului, un muca-
lit din galeria Comando Viola 
spunea că terenul unui anu-
mit arbitru din Timişoara ar 
putea fi, oricând, revendicat 
şi trecut cu tot cu extrasele de 
Carte Funciară în proprietatea 
clubului Dinamo...

Alin Popoviciu e tătic  
pentru a doua oară

Vânătoarea... politică

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...

După ce, rând pe rând, 
pe bursa zvonurilor pri-
vind candidaţii la fotoliul 
de primar al Timişoarei din 
partea PDL, s-au perindat 
nume ca Ovidiu Ciuhandu 
(consilier local), Gheorghe 

David (senator) sau Valeriu 
Tabără (ministru), surse 
apropiate conducerii parti-
dului îl dau ca şi candidat 
aproape sigur pe Cornel 
Sămărtinean, actualul di-
rector general al Aeropor-
tului Internaţional Traian 
Vuia. Această nominaliza-
re, ar avea la bază faptul că 

acesta şi-a făcut averea fără 
să aibă afaceri cu statul şi, 
deci, în viziunea strategilor 
PDL nu ar putea fi atacat 
pe această linie de contra-
candidaţi. În plus, pentru a 
susţine o campanie pentru 
primărie e nevoie de mulţi 
bani, iar Sămărtinean îi are 
din plin, fiind implicat, cu 
diferite procente, în afaceri 
cu textile şi echipamente 
sportive. Vom reveni cu 
amănunte în viitor, dar 
şi cu reacţiile stârnite de 
această nominalizare sur-
priză...

Lovitură de teatru pe  
bursa cadidaţilor la primărie

Şi-a petrecut Reve-
lionul, împreună cu 
soţia la... spital! De-
putatul timişean Alin 
Popoviciu a devenit 
tătic pentru a doua 
oară, în ultimile zile 
ale anului trecut. În 
29 decembrie 2010 a 
venit pe lume Alexan-
der, mezinul familiei 
parlamentarului. Asis-
tentele medicale de la 
spitalul în care s-a nas-
cut micuţul i-au atras 
atenţia deputatului că 
este o zi cam aglome-
rată mai ales că mai 
multe tinere şi-au pro-
gramat naşterea în ul-
timile zile ale lui 2010 
pentru a prinde legea 
veche în care le este 
permis să stea acasă 

doi ani cu copilul. Cu 
toate acestea, venirea 
pe lume a micuţului 
a fost o surpriză de-
oarece naşterea lui 
era aşteptată abia la 
mijlocul lunii ianuarie 
2011. Cea mai fericită 
a fost, însă, Alessia, fii-
ca cea mare a deputa-
tului, care şi-a aşteptat 
nerăbdătoare frăţiorul 
să ajunga, în sfârşit, 
acasă.

Dan ioan şipoş

alin Popoviciu

Cornel Sămărtinean


