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Când ne documentăm despre stilul de viaţă, alimen-taţie sau îngrijire corporală auzim tot mai des cuvintele eco, bio sau 100% natural. În vremurile în care trăim, din cauza poluării aerului şi solu-lui este din ce în ce mai greu să obţinem produse naturale, care să nu conţină derivaţi din petrol, parabeni, uleiuri minerale sau coloranţi şi parfumuri sintetice. Cu toa-te acestea în laboratoarele din occident, de câţiva ani, se produc o serie de produ-se care nu conţin astfel de substanţe, fiind realizate din ingrediente de agricultura biologica si naturale. O com-panie care propune astfel de produse este şi Bioearth. În-fiinţată cu 14 ani în urmă în Italia, compania are ca prin-cipal scop promovarea unui stil de viaţă sănătos, prin im-punerea unor produse pure şi inovatoare, realizate din in-grediente bio si naturale. Cer-tificată de unul dintre cele mai importante organisme de certificare biologică din Italia si Europa, AIAB/ICEA, Bioearth reprezintă garan-ţia unor produse sigure atât pentru sănătatea consumato-rilor cât şi pentru mediul în-conjurator, prin ambalajele reciclabile şi biodegradabile. Suplimente alimentare, cos-metice, produse de igienă şi îngrijire corporală sunt doar 

câteva din produsele Bio-earth, distribuite în România de Orchidea Blu. Dacă suferiţi de dureri ar-ticulare sau aveţi probleme cu sistemul imunitar, cu stre-sul, oboseala sau, în general, cu metabolismul, trebuie să ştiţi că există sucul de Noni bio “NoniFrut”. Acesta este un supliment alimentar pur 100%, nediluat cu apă sau cu alte produse, fără arome, conservanţi sau îndulcitori, îmbuteliat în sticlă, care păs-trează proprietăţile sucului. “NoniFrut” este certificat BIO şi este obţinut din fructele plantei tropicale “Morinda citrifolia ” (cunoscuta si sub numele de planta durerii) care creste pe terenul vulca-nic din Costa Rica, unde nu s-au realizat niciodată teste sau experimente nucleare, care dupa cum stim afecteaza solul, plantele si oamenii.Un produs care vă poate 

ajuta la detoxiferea orga-nismului, îmbunatăţirea activăţii mentale, a atentiei şi  puterii de concentrare, si care stimuleaza capacitate de apărăre a organismului este “EcoSpirulina Greenology”, 100% bio. Obţinută prin pre-sare la rece ci nu prin iradi-ere, este uşor digerabilă şi asimilabilă. Pe lângă aceste produse Orchidea Blu va mai ofera şi sucul pur “Aloevera Bioearth”, un aliat de nădejde pentru a menţine şi îmbună-tăţii starea de sănătate a or-ganismului pe cale naturală, dar şi “Flexoben”, o emulsie naturală, pe bază de plante care protejează cartilajele, tendoanele şi articulaţiile, ameliorează inflamaţiile şi îmbunătăţeşte mobilitatea articulară.
Pe lângă producţia de su-plimente alimentare natura-le, compania Bioearth este recunoscută şi pentru linia 

produsele cosmetice cu ace-laşi nume. Acestea răspund nevoilor tuturor tipurilor de piele, începand de la bebeluşi şi până la adulţi şi bătrâni. La baza acestor produse sta acelaşi principiu: atât corpul cât şi pielea trebuie hrănite cu “mâncare” sănătoasă şi echilibrată. Certificarea şi ga-ranţia că vorbim de produse BIO este valabila şi în cazul cosmeticelor. Gama Biopro-tettiva contine produse pe baza de acid hialuronic pur de origine vegetala. Gama The Beauty Seed contine pro-duse cosmetice si de ingrijire personala care nu contin apa, baza lichida fiind data de ge-lul de aloe vera bio.  Aloebase Sensitive este recomandata pentru pielea sensibilă şi delicată a nou-născuţilor, co-piilor si adultilor. Produsele din aceasta gama sunt reco-mandate pentru tenul uscat, sensibil, acneic, cuperozic, hiper-reactiv.    
Pentru a primi consiliere şi informaţii referitoare la aceste produse puteţi ac-cesa adresa de web www.orchideablu.ro sau le puteţi obţine la sediul companiei de pe strada Lucian Blaga nr 2, apt 2, telefon 0356 413 950.
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Faţă de precedentul mandat, 
lui Uhrin îi lipsesc câteva  
nume importante. ll 15
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Interviu cu prof. univ. dr. Adrian 
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Bolyai” Cluj Napoca. l 11

exclusiv
constanţa cârstea 
se simte hărţuită  
de petre petrişor 

Cele două părţi au ajuns în 
faţa instanţei de judecată din 
Timişoara, în anul 2008. ll 4
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Ce trebuie să faci?
Citeşti săptămânalul Opinia Timişoarei în fiecare joi 
şi decupezi talonul de participare la tombolă, răspunzi 
corect la întrebare şi îl completezi cu datele tale.

Apoi pui talonul în urna specială de la redacţia Opinia 
Timişoarei (str. Proclamaţia de la Timişoara, nr. 7) sau 
în urna din incinta magazinului BauMax Timişoara 
(str. Calea Şagului - DN 59, km 7+500 dreapta).

Participă la o super tombolă şi poţi pleca acasă cu un aspirator Platinium 1500W!

mirela Vlăduţi
mirela.vladuti@opiniatimisoarei.ro

Harta religioasă a judeţului Timiş este în con-
tinuă evoluţie. Chiar dacă ultimele date oficiale 
sunt de la recensământul din 2002, liderii religi-
oşi susţin că lucrurile s-au schimbat. Cei ai culte-
lor neoprotestante spun că numărul enoriaşilor 
a crescut chiar şi cu 20  la sută de atunci, în 
timp ce liderii confesiunilor tradiţi-
onale susţin că “migranţii” nu 
provin din rândurile lor. Mai 
mult, există chiar şi divergen-
ţe de opinie, în ceea ce priveş-
te motivele convertirii. Repre-
zentanţii Bisericii Ortodoxe 
şi unii enoriaşi ai confesiunii 
majoritare spun că bisericile 
neoprotestante folosesc bunăs-
tarea material drept monedă de 
schimb pentru abandonarea religiei, 
în timp ce, de partea opusă, reprezentanţii 
neoprotestanţilor spun că adevărata izbăvire şi 
calea cea dreaptă este pocăinţa. Conform ulti-
mului recesământ, pe primul loc, din punct de 
vedere numeric, se află ortodocşii, urmaţi de ro-
mano-catolici şi protestanţi, însă, este posibil ca 
la recensământul din 2012 datele situaţiei să se 
schimbe destul de mult. informaţiile au fost furnizate de Către direCţia de  

statistiCă timiş, pe baza reCensămintelor din 1992 şi 2002

Recensământ 2002 

Ortodocşi – 534.695
Romano-catolici – 72.094
Penticostali – 28.316
Baptişti - 10.052

Recensământ 1992

Ortodocşi – 545.771
Romano-catolici – 93.033
Penticostali – 19.042
Baptişti - 8.502
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Între cele mai neobişnuite eveni-
mente publice, după 1989, au fost 
evanghelizările. Dincolo de „zidul 
Berlinului” percepţia occidentală 
despre zona comunistă a fost 
aceea că experimentul ateist 
reuşise. Că bisericile, toate, fără 
excepţie, au fost transformate în 
cămine culturale, depozite sau… 
ruine, că oamenii se nasc, trăiesc 
şi mor lipsiţi de mângâierea lui 
Dumnezeu, că din orice casă 
lipseşte biblia, icoana şi candela. 
Tone de ajutoare sub formă de 
materiale de propovăduire a 
credinţei şi mii de evangheliza-
tori – mai ales din America – au 
luat drumul României, să readucă 
(îşi imaginau mulţi) creştinismul 
în această obidită parte a lumii 
civilizate. Unii – carismatici, alţii 
– înfricoşători, evanghelizatorii 
s-au mirat să găsească, totuşi, 
un popor aşezat, cu sufletul 
împăcat, cu o revoluţie pornită 
între clădiri sfinte, rugăciuni de 
„Tatăl nostru” şi lumânări blânde 
în stavila samavolniciei. Deşi 
ateismul fusese „religie de stat”, 
biserica greco-catolică  - desfiinţa-
tă, multe lăcaşe de cult – distruse, 
biserica ortodoxă – forţată să 
ducă o existenţă discretă, botezul, 
cununia şi înmormântarea s-au 
făcut, în cele mai multe familii, cu 
blagoslovenia preoţilor. Revenirea 
credinţei în prim-planul vieţii 
publice nu s-a făcut, totuşi, prea 
uşor. Lumea politică n-a avut 
probleme: ceremonialul religios a 
înlocuit fără dificultate ritualurile 
civile, insuficient de fastuoase. La 
un moment dat, nici măcar o con-
servă la iarbă verde părea că nu 
se lasă  deschisă fără mimarea, 
măcar, a religiozităţii de început, 
riscând să arunce în derizoriu 
redescoperita încredere că tot ce 
se întâmplă pe lume se petrece 
cu voia Celui de Sus. Cât despre 
procesiuni şi evanghelizări pe 
stadioane – iarăşi numărul lor 
scapă memoriei, la cât de multe 
au fost doar în partea noastră de 
ţară, darămite la scară naţională. 
Din 1990 până acum, în absolut 
fiecare localitate timişană (ca să 
rămânem doar în acest peri-
metru) s-a amenajat o casă de 
rugăciuni, dacă nu chiar două. 
Biserica majoritară încearcă şi ea 
să ţină pasul, măcar în refacerea 
parohiilor tradiţionale şi în asi-
gurarea lăcaşelor de cult pentru 
fiecare comunitate. Suntem mai 
aproape de Dumnezeu acum, la 
două decenii de la abandonarea 
ateismului? Greu de spus. Lumea 
este confuză. Biserica – în sens 
generic – a trecut prin multe în-
cercări. Cel mai aproape am fost 
de spiritul creştin în decembrie 
1989, când ne-am întors cu faţa 
spre Catedrală şi ne-am rugat îm-
preună pentru izbăvire. De-atunci 
ne căutăm calea şi sensul, fiecare 
după puteri, încredinţându-ne 
când mai tare, când mai cu ferea-
lă în câte un păstor, şi el rătăcit 
cu noi, mirenii, prin meandrele 
interminabilei tranziţii.

Biserica  
în societate

Mariana Cernicova
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şti ce înseamnă credinţa de 
la care au plecat, pentru că 
nu au fost interesaţi, într-o 
măsură sau alta de ceea ce 
biserica le oferă”, a mai spus 
preotul ortodox. 

Cultul penticostal  
a crescut cel mai mult

Biserica penticostală îşi 
are originile în Statele Uni-
te, iar în România se spune 
că principiile sale au început 
să fie răspândite înainte de 
1918. Prima Biserica Pen-
ticostală din România s-a 

deschis la Păuliş, în septem-
brie 1922. La sfârşitul anului 
această biserică avea 30 de 
membri. S-a răspândit destul 
de rapid în rândul români-
lor, cultul fiind recunoscut 
şi pe vremea comunismu-
lui. Relaţiile credincioşilor 
penticostali cu străinătatea 
erau mai strânse, deşi greu 
de întreţinut în condiţiile de 
dinainte de 1989. Conform 
senatorului Gheorghe Da-
vid, reprezentant al acestei 
religii, numărul penticosta-
lilor a crescut cel mai mult 

dintre toate religiile. Pasto-
rul Nelu Filip, de la Biserica 
Penticostală „Poarta Ceru-
lui”, din cartierul Blaşcovici, 
a oferit exemplul propriei 
sale biserici. „Numărul pen-
ticostalilor a crescut faţă de 
datele statistice din 2002. Ca 
exemplu, în 5 ani de când 
am deschis „Poarta Cerului” 
am botezat 200 de persoa-
ne, într-o biserică cu 530 de 
membri. Este o biserică tână-
ră, nu toate cresc în acelasi 
ritm. Aş aprecia că numărul 
membrilor a crescut cu 10-
15% în Timiş faţă de 2002”, a 
mărturisit Filip pentru „Opi-
nia Timişoarei”. 

În căutarea lui Dumnezeu
L-am întrebat pe pastor 

ce îi atrage pe timişoreni la 
această religie, iar răspunsul 
său a fost că Evanghelia şi 
mântuirea spirituală. „Ceea 
ce îi atrage pe oameni la 
această religie este Evanghe-
lia pe care o predicăm. Oa-
menii vin la noi pentru că au 
nevoie de mântuire pe plan 

spiritual, vor să îşi dedice 
viaţa lui Hristos. Asta înţele-
gem noi prin convertire, ei 
trebuie să accepte principiile 
Evangheliei. Nu vin din alte 
raţiuni”, a precizat pastorul 
penticostal. Din punctul său 
de vedere, discuţiile cum că 
românii se convertesc la o 
religie evanghelică pentru 
beneficii materiale sunt doar 
un mit. „E drept că oamenii 
se ajută între ei, dar în mă-
sura în care este posibil. Nu 
ştiu în ce măsură este în in-
tenţia cuiva să se transfere 
de la o biserică la alta pe alte 
considerente. Biserica şi-ar 
pierde şi din misiune, şi-ar 
pierde rostul. Avem şi familii 
nevoiaşe, spre care ne aple-
căm periodic, dar ajutorul 
este limitat. Fiecare trebuie 
să muncească şi să îşi câştige 
existenţa, iar noi îi ajutăm în 
măsura în care putem. Bise-
rica ortodoxă are un crez al 
ei, la fel ca şi biserica penti-
costală. Se predică credinţa 
în Hristos, cine va crede şi se 
va boteza va fi mântuit”.

Cultele neoprotestante  şi cele tradiţionale 
încearcă „să câştige cât   mai multe suflete”
mirela Vlăduţi
mirela.vladuti@opiniatimisoarei.ro

alina Sabou
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Timişoreni şi bănăţenii, 
în general, par cei mai pre-
dispuşi să îşi schimbe religia 
în care s-au născut. În primii 
ani de după Revoluţie aici 
au fost “importate” cele mai 
multe confesiuni occidenta-
le care au devenit astăzi ade-
vărate fenomene în rândul 
timişorenilor. Motivele invo-
cate de liderii religioşi sunt 
diverse, în funcţie de care a 
baricadei se situează. La fel 
se întâmplă şi cu oamenii de 
rând: unii suţin că nu şi-ar 
părăsi credinţa în care s-au 
născut nici în ruptul capu-
lui, iar alţii spun că numai în 
confesiunile de tip occiden-
tal s-au regăsit pe sine şi pe 
Dumnezeu. Conform datelor 
statistice, în perioada 1992-
2002, cultele tradiţionale au 
pierdut din enoriaşi, în timp 
ce neoprotestanţii şi-au în-
groşat rândurile. 

ateii, pe cale  
de dispariţie

Dacă în 1992 în Timiş 
erau 545.771 de ortodocşi, 
numărul acestora s-a dimi-
nuat la 534.695 în doar zece 
ani. O scădere mai drastică 
se observă şi în rândurile 
romano-catolicilor, care “au 
pierdut” 20.939 de credin-
cioşi în aceeaşi perioadă. 
Mulţi dintre cei plecaţi de 
la religiile majoritare este 
posibil să fi ajuns la penti-
costali sau baptişti dacă ne 
luăm după cifre. Dacă în 
1992 numărul credincioşilor 
penticostali era de 19.042 

peste zece ani acesta atinsese 
28.316. Şi rândurile baptişti-
lor s-au îngroşat, chiar dacă 
nu la fel de “spectaculos”, cu 
1.550 de enoriaşi. Eliberarea 
de sub dictatura comunistă a 
condus la un fenomen şi mai 
interesant. Dacă înainte de 
1990 aproape toţi românii 
erau atei declaraţi în acte, 
iată că în 1992, în Timiş, 
doar 450 au declarat că nu 
cred în Dumnezeu. Peste alţi 
zece ani, numărul acestora a 
scăzut la 440, semn că Bana-
tul este leagănul multicultu-
ralismului religios, dar nu şi 
al ateilor. 

“Suflete migratoare”
Ortodocşii, prin vocea 

preotului Marius Florescu, 
purtător de cuvânt al Mi-
tropoliei Banatului, spun că 
este posibil ca unii dintre 
cei care s-au convertit la alte 
religii să fi fost enoriaşi ai 
bisericii, dar spune că şi re-
ciproca este valabilă. “După 
1990 a fost un val de liberta-
te de exprimare, de credinţă, 
după care mulţi nu s-au mai 
regăsit în biserica lor tradiţi-
onală şi au început să devină 
membri ai bisericilor neo-
protestante. Cred că acum 
acest fenomen nu mai are 
amploarea pe care a avut-o. 
Cea mai mare parte a mem-
brilor acestor confesiuni pro-
vine din familiile acestora, 
nu din convertiri, dar nu ex-
clude posibilitatea ca acestea 
să existe, la fel cum există şi 
relaţia inversă. Mulţi au regă-
sit ortodoxia ca o soluţie spi-
rituală şi aderă la ortodoxie”, 
a spus pr. Florescu. Acesta 
consideră că unele din mo-
tivele pentru care timişenii 
s-au convertit, sunt legate 
de bunăstarea materială. “Se 
poate spune că au fost şi si-
tuaţii în care unii ortodocşi, 
catolici sau protestanţi, au 
mers pe calea acestor bise-
rici pentru unele avantaje 
materiale. Dar nu acestea au 
fost motivele principale, ci 
faptul că nu au avut o con-
ştiinţă solidă a apartenenţei 
faţă de biserică, nu au avut 
o pregătire minimă pentru a 

În judeţul Timiş 
sunt 273 de pa-
rohii şi 71 de filii 
ortodoxe (bise-
rici care nu au 
preot paroh)

maria Ştreangă
„Oamenii aleg altă reli-
gie din interes, pentru 
ajutoarele primite de la 
bisericile penticostale. 
Nu m-aş converti la o 
altă religie neam de 
neamul meu.“

Ana sârbu
„O dată ce îl cunoşti pe 
Dumnezeu, renunţi la 
preoţi. Baptiştii sunt 
practicanţi ai religiei, 
ortodocşii ascultă preotul 
cum se roagă în biserică 
şi apoi ies la birt.“

sandu Dobrescu
„Sunt tot mai  
puţini creştini şi  
tot mai mulţi ipocriţi. 
Dacă eşti creştin  
nu îţi schimbi  
religia cu care te-ai 
născut.“

Ovidiu Axinte
„Nu m-aş muta deşi 
sunt multe beneficii 
din partea bisericilor 
neoprotestante. Pen-
tru un kilogram de 
zahar nu îmi înşel 
neamul.“

Credinţa, o opţiune personală
Unii credincioşi, în ge-

neral cei de vârsta a treia, 
spun că nu şi-ar părăsi în 
ruptul capului credinţa. 
Maria Jebeleanu, o bătrână 
de 74 de ani, vine aproape 
în fiecare zi la catedrală şi 
se roagă la Dumnezeu aşa 
cum a fost învăţată. “Ni-
ciodată nu mi-aş schimba 
religia. Eu sunt ortodoxă 
din moşi strămoşi, toată 
familia mea este, pot să-mi 
dea ei ce-or vrea. Nici cu 
cărţi sau hârtii din acelea 
dacă vin la mine eu nu pun 
mâna pe ele. Eu vreau să 
mor aşa cum m-am născut: 
ortodoxă”, a spus femeia.

În schimb, există şi altfel 
de situaţii. Ovidiu Ciuhan-
du, consilier local al Timi-
şoarei de mai multe man-
date, spune că s-a convertit 
în 1997, dar nu din raţiune 
materială, ci pentru că în 

sânul bisericii baptiste şi-a 
găsit adevărata vocaţie spi-
rituală. “Eu mi-am schimbat 
religia, însă nu s-a schimbat 
nimic capital. Eu nu consi-
der că am plecat de la orto-
doxie, întrucât nu eram un 
creştin practicant, prezenţa 
mea la biserică era condiţi-
onată doar de anumite eve-
nimente, cum ar fi o nuntă 
sau un botez. Aici am găsit 
ceea ce îmi lipsea mie, aici 
am început să cred cu ade-
vărat în Dumnezeu. Eu nu 
cred că poate exista nici o 
animozitate între religii, 
deoarece credem în aceleaşi 
lucruri, în Trinitate. În ceea 

ce priveşte vorba de avan-
taje materiale, eu nu cred 
că e vorba de aşa ceva. Eu 
am mai mulţi prieteni orto-
docşi şi ne ajutăm între noi, 
nu în funcţie de religie”, a 
declarat Ovidiu Ciuhandu.

Maria Jebeleanu, ortodoxă Ovidiu Ciuhandu, baptist

Preot Marius Florescu Pastor Nelu Filip

Indiferent de confesiunea din care fac parte, timişorenii merg la biserică pentru a-L descoperi pe Dumnezeu

implicarea  
bisericii în politică
Comunitatea neopro-
testantă din Timiş este 
foarte puternică şi are 
legături strânse şi cu 
mediul politic local. Mai 
mulţi reprezentanţi ai 
bisericilor baptiste şi pen-
ticostale ocupă funcţii în 
Consiliile Locale din judeţ, 
în Consiliul Judeţean sau 
sunt parlamentari. Toţi 
sunt membri ai Partidului 
Democrat-Liberal. „E un 
lucru normal să fie re-
prezentanţi şi în politică, 
orice cetăţean are dreptul 
de a alege. Noi dorim să 
promovăm valorile moral 
creştine, drepturi avem 
fiecare”, a precizat David. 
Preşedintele Consiliul Ju-
deţean Timiş, Constantin 
Ostaficiuc, lider al PD-L 
Timiş, este unul dintre cei 
care a sprijinit comunita-
tea evanghelică. 
Ortodocşii nu sunt repre-
zentaţi în nici o structură 
administrativă. “Preoţii 
nu pot candida din partea 
unor formaţiuni politice, 
aşa cum a hotărât Sfântul 
Sinod. Totuşi, în nume 
personal şi ca şi candidaţi 
independenţi, aceştia 
pot candida pentru un 
post de consilier local sau 
judeţean. Din experienţa 
ultimelor alegeri, putem 
spune că din 15 canidaţi 
preoţi, nici unul nu a reu-
şit să acceadă în consili-
ile locale”, a declarat pr. 
Marius Florescu.

(re)convertirea şi botezul le sunt acceptate credincioşilor din toate cultele

Toate bisericile îi primesc 
cu braţele deschide, atât pe 
cei care se convertesc, cât şi 
pe cei care se reconvertesc. 
Preotul ortodox spune că 
cei care doresc să se (re)
convertească la ortodo-
xism trebuie să treacă 
prin anumite ritualuri 
tainice. “Cei care nu au 
fost botezaţi în rit ortodox 
şi au fost botezaţi în rituri 
neoprotestante, trebuie să 
treacă prin taina botezului 
şi a mirului. Celor care au 
trecut deja prin aceste taine 

şi s-au rebotezat în cadrul 
cultelor respective, nu li se 
mai oficiază taina mirului, 
urmând ca pe lângă Sim-
bolul Credinţei Ortodoxe 
să se adauge şi formule 
de negare a învăţăturii pe 
care, greşit, a îmbrăţişat-o 
până atunci. ” Pastorul 
penticostal a explicat ţi 
el ce trebuie făcut pentru 
a deveni adept al acestei 
religii. „Intrarea în religia 
penticostală presupune un 
botez decis de cel care este 
în cauză. Prin asta se disting 

bisericile evangheliste. 
Pentru a deveni penticostal, 
o persoană trebuie să do-
vedească faptul că vrea şi 
poate să îşi schimbe viaţa. 
Întâi ne asigurăm că viaţa 
sa este schimbată, trebuie 
să se ferească de păcat 
ţi de lucrurile rele. Apoi 
i se face botezul. Există 
cursuri catehetice pe care 
le urmează, se fac întâlniri 
de învăţăură elementară. 
În biserica noastră sunt 6 
săptămâni înainte ţi 6 după 
botez, deci 12 întâlniri. 

Perioada aceasta depinde 
de la o biserică la alta. 
Facem aceste întâlniri din 
dorinţa de a ne asigura că 
acea persoană acceptă 
credinţa penticostală ţi o 
face edificat ţi în cunoţtin-
ţă de cauză. Nu am avut 
cazuri în care cineva să se 
răzgândească după botez, 
dar sunt cazuri când cad 
pradă unor slăbiciuni, mai 
cad în păcat. Rostul nostru, 
ca pastori, e să îi încurajăm 
să meargă înainte”, ne-a 
mai spus Nelu Filip.
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Constanţa Cârstea, fost pro-
curor general al Parchetului 
de pe lângă Curtea de Apel Ti-
mişoara, trebuie să-i plătească 
avocatului Petre Petrişor, 500 
de milioane de lei vechi, drept 
despăgubiri morale, prin re-
centa decizie a unei instanţe de 
judecată a Tribunalului Piteşti. 
Nici pârâtul şi nici reclamantul 
nu sunt de acord cu soluţia dată 
de magistraţii argeşeni. În timp 
ce Constanţa Cârstea spune că 
sentinţa e nedreaptă şi că e hăr-
ţuită de fostul judecător Petre 
Petrişor, acesta se daclară ne-
mulţumit de suma stabilită de 
instanţă ca despăgubire. Ambe-
le părţi susţin că vor face apel. 

Dosarul cauzei  
strămutat la Piteşti 

Cele două părţi au ajuns 
în faţa instanţei de judecată 
din Timişoara, în anul 2008, 
atunci când Petre Petrişor a 
dat-o în judecată pe Constanţa 
Cârstea, după ce s-ar fi identifi-
cat cu un personaj negativ pe 
care fosta procuroare l-a de-

scris în lucrarea sa de doctorat. 
Acţiunile prezentate înfăţişau 
instrumentarea lucrărilor pe-
nale în urma cărora au fost 
trimişi în judecată foştii incul-
paţi, Mujea Marcelini şi Zaher 
Iskandarani, care ar fi avut şi 
legături strânse în justiţia ti-
mişoreană. Pentru că Petrişor 
a fost preşedinte al Tribunalu-
lui Timiş şi judecător la Curtea 

de Apel Timişoara, Cârstea a 
cerut şi a obţinut strămutarea 
cauzei la o altă instanţă, în 
speţă la Tribunalul Piteşti. 

„Suma primită  
e prea mică”

Petre Petrişor, acum avocat 
în Baroul Timiş, spune că s-a 
adresat instanţei de judecată, 
după ce a constatat că pro-

curorul Constanţa Cârstea a 
scris într-o carte nişte min-
ciuni la adresa lui, reluând 
nişte acuzaţii vechi de 15 ani. 
„Acolo mă făcea inculpat, că 
am dres şi am făcut şi mai ştiu 
eu câte. Toate acuzaţiile pe mi 
le-a adus fosta procuroare au 
fost demontare în anul 2001, 
printr-o decizie definitivă a 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Jus-

tiţie. Magistraţii au considerat 
că, în cazul meu, nu e vorba 
de nici o faptă penală. La ulti-
mele două termene din proce-
sul pe care i l-am intentat fos-
tei procuroare, nici nu am fost 
prezent, ci doar reprezentat 
de un avocat. O să fac recurs, 
pentru că e prea mică suma 
pe care instanţa mi-a dat-o, 
faţă de abuzurile incalificabile 

săvârşite de pârâtă”, ne-a de-
clarat Petre Petrişor.

„Petrişor mă hărţuieşte”
În replică, fosta procuroare 

Constanţa Cârstea, pensionată 
în anul 2009, susţine că la mij-
loc e vorba de o făcătură, că 
în lucrarea sa de doctorat nu 
i-a pomenit numele lui Petre 
Petrişor, că sentinţa daţă de 
tribunalul argeşean e nelegală 
şi că fostul judecător o hărţu-
ieşte. „Din punctul meu de 
vedere e vorba de o sentinţă 
nelegală, dată cu încălcarea 
flagranţă a legii. În teza mea 
de doctorat, care a stat la baza 
plângerii lui Petrişor, nu apare 
numele reclamantului. El m-a 
dat în judecată în mai multe 
rânduri, dar a pierdut de fi-
ecare dată, chiar şi la Curtea 
Supremă de Justiţie. Acţiunea 
lui e una de hărţuire a sub-
semnatei şi de răzbunare. Voi 
folosi toate căile legale ale re-
cursului, iar cei care au încăl-
cat legea trebuie să răspundă”, 
spune Cârstea. În plângerea 
adresată instanţei, Petre Petri-
şor cerea despăgubiri morale 
de 3 miliarde de lei vechi.

anCheTăaCTualiTaTe

gHeorgHe ilaŞ
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

Toate unităţile comerciale 
din Timişoara care, în ultimii 
ani, au acceptat la plata măr-
furilor sau serviciilor tickete 
de masă emise de compania 
Euroticket reclamă pierderi 
de miliarde de lei vechi, 
după ce firma cu acţionariat 
francez a majorat din mers, 
unilateral, valoarea comisio-
nului de rambursare. Ţeapa 
ce se profilează poate ajunge 
la câteva zeci de milioane 
de euro, în condiţiile în care 
Euroticket Company este al 
patrulea emitent de tichete 
de masă şi cadouri din Ro-
mânia, cu o cotă de piaţă 
de 5%, având peste 3000 de 
clienţi şi o cifră de afaceri 
de 53 milioane de euro. 
Încă de la începutul anului, 
marile lanţuri de magazine 
Real, Carrefour sau Auchan 
nu au mai acceptat la plată 
ticketele de masă şi cadou 
emise de Euroticket, tocmai 
pentru a-şi limita pierderile 
provocate de nerespectarea 
de către partenerul francez 
a clauzelor contractuale pri-
vind valoarea comisionului. 
Imediat după marii retaileri 
locali, măsura a fost impusă 
şi de reţelele de magazine 
locale, însă în aceste ultime 
cazuri, prejudiciile sunt re-
simţite mult mai acut. Spre 
exemplu, doar în două săp-
tămâni, magazinele Nova-
tim au înregistrat pierderi 
de aproape 200 milioane de 
lei vechi, ţeapa Euroticket 
având efecte serioase asupra 
planului de afaceri.

Comisionul de rambur-
sare, mărit discreţionar 
de la 3,9% la 43%

Primele semne ale ţepei 
pe care Euroticket a pregătit-
o tuturor partenerilor aface-
rii au fost resimţite în urmă 
cu câteva zile, când sumele 
decontate de întreprinzăto-
rii francezi pentru ticketele 

emise şi plasate pe piaţă au 
fost suprinzător de mici. “În 
primul moment am crezut 
că este vorba despre o plată 
parţială. Nu era posibil ca 
în locul comisionului con-
tractual de 3,9%, Euroticket 
să-şi reţină, aşa din senin, 
fără o prealabilă notificare, 
aproape 43% din valoarea 
ticketelor acceptate la plată 
şi returnate lor pe bază de 
borderou. De asemenea, nu 
primisem nimic în care să 
ni se spună că s-au modifi-
cat clauzele contractuale. În 
aceste condiţii, am încercat 
să luăm legătura cu ei, însă 
la telefoanele companiei nu 
a mai răspuns nimeni”, ne-a 
declarat contabila şefă a No-
vatim Timişoara. Ulterior, la 
sediul societăţii s-a primit un 
plic, în care Euroticket anun-
ţa că, în urma unei tranzacţii 
comerciale, firma a fost pre-
luată de compania franceză 
Edenred şi, ca atare, din 27 
decembrie, toate licenţele 
de emitere a ticketelor au 
fost predate Ministerului 
de Finanţe. Cu alte cuvinte, 
reprezentanţii Euroticket 

anunţau că au dispărut de 
pe piaţa ticketelor de masă 
şi cadou. Nici o vorbă, însă, 
despre majorarea cu de pes-
te zece ori a valorii comisio-
nului de rambursare...

euroticket vinde  
afacerea cu 5,5 milioane 
de euro şi spală putina

Conform datelor statistice 
de la Oficiul Naţional al Regis-
trului Comerţului, în data de 
23.12.2010, compania france-
ză Edenred, care deţine aproa-
pe 35% din piaţa românească 
a ticketelor de masă şi cadou, 
a achiziţionat business-ul fir-
mei concurente Euroticket. 
Valoarea tranzacţiei a fost de 
5,5 milioane de euro. În urma 
acestei operaţiuni pe piaţa 
de profil, Edenred, companie 
care, în România, are 35.000 
de clienţi şi oferă tickete la 
peste 1,5 milioane de anga-
jaţi, a ajuns la o cotă de piaţă 
de peste 40%. Pentru a nu exis-
ta nici un fel de confuzie asu-
pra tranzacţiei, Edenred şi-a 
anunţat partenerii de afaceri 
încă de la începutul anului 
că a preluat doar business-ul, 

adică doar activele şi baza de 
clienţi Euroticket, nu şi datori-
ile. Din data de 27 decembrie 
2010, conform înregistrării de 
la Registrul Comerţului, Eu-
roticket Company a intrat în 
dizolvare, deşi mai are pasive 
de plătit pentru ticketele emi-
se şi aflate încă în circulaţie pe 
piaţă. Totuşi, din locaţii aproa-
pe conspirative, reprezentan-
tii Euroticket Company au 
anunţat că vor deconta toate 
tichetele rambursate de către 
unităţile afiliate. “Plăţile către 
aces tea sunt efectuate la zi, 
iar operaţiunile de recepţie, 
rambursare, scanare, vali-
dare, facturare şi plată se vor 
desfăşura până la întoarcerea 
tuturor tichetelor Eurotick-
et Company valide aflate în 
circulaţie”, se afirmă într-un 
comunicat de presă. Iarăşi, 
nici o vorbă despre încasarea 
abuzivă a unui comision de 
zece ori mai mare. În încerca-
rea noastră de a-l contacta pe 
directorul comercial al Euro-
ticket Company, Mihai Cris-
tea, ne-am lovit de telefoane 
mobile închise şi un fax care 
intră imediat în funcţiune la 

sediul firmei din Bucureşti. 
De asemenea, nici administra-
torul român al afacerii, Traian 
Miclăuş, posibil şi acţionar al 
SRL-ului cu sediul în Paris, nu 
a fost de găsit. 

“Vom face plângere 
penală împotriva france-
zilor de la euroticket!”

În viziunea omului de afa-
ceri Candid Cordea, propri-
etarul lanţului de magazine 
Novatim, ţeapa Euroticket 
va afecta planul de afaceri 
a zeci de întreprinzători pri-
vaţi din Timişoara. “Nu ştiu 
cum se face că, până şi fran-
cezii, când vin în România 
uită de seriozitatea specific 
occidentală în afaceri şi ad-
optă modelul mioritic. Ţe-
puieşte şi fugi! Facem deja 
demersuri să-i acţionăm în 
judecată pe cei de la Euro-
ticket pentru recuperarea 
prejudiciului cauzat de ne-
respectarea clauzelor con-
tractuale. Efectiv ne-au băgat 
mâna în buzunar şi ne-au fu-
rat peste 10.000 de euro, mo-
tiv pentru care vom formula 
şi o plângere penală. Va fi 

greu să ne judecăm cu ei, în 
condiţiile în care acţionarul 
unic al Euroticket Company 
este un SRL cu sediul în Pa-
ris, însă nu putem lăsa lucru-
rile la voia întâmplării”, ne-a 
declarat Cordea. La rândul 
său, reprezentanta Asociaţi-
ei Marilor Reţele Comercia-
le din România, Delia Nica, 
spune că marii retaileri vor 
cere, pe rând, începerea ur-
măririi penale împotriva ac-
ţionarilor şi administratori-
lor Euroticket, iar paguba va 
fi resimţită mai greu de cetă-
ţenii simpli, care încă nu au 
folosit ticketele de acest tip, 
iar acuma acestea sunt doar 
simplă maculatură, pentru 
că nu mai sunt acceptate la 
plată, dar şi de buticari, care 
pot da faliment, şi magazine-
le de cartier a căror planuri 
de afaceri pentru anul în 
curs au fost date peste cap...

PUBLICITATEPUBLICITATE

„Ţeapa Euroticket” poate  
falimenta zeci de magazine

oferta de afiliere la euroticket, unde comisionul este de 3,9% Factura care atesta reţinerea unui comision de aproape 43%

Constanţa Cârstea se simte  
hărţuită de Petre Petrişor

Constanţa Cârstea Petre Petrişor

Ministrul Justiţiei recunoaşte că  
infractorii încearcă să influenţeze justiţia

PDL Timiş oferă UNPR 10 posturi de 
conducere în instituţiile deconcentrate

gHeorgHe ilaŞ
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

Ministrul Justiţiei, Cătălin 
Predoiu, a recunoscut oficial, 
într-o conferinţă de presă sus-
ţinută la Curtea de Apel Timi-
şoara, că diverşi reprezentanţi 
ai mediilor infracţionale în-
cearcă să influenţeze actul de 
justiţie prin exercitarea unor 
presiuni puternice asupra ma-
gistraţilor care judecă dosare 
cu greutate. „Există un peri-
col la care magistraţii trebuie 
să facă faţă. Este vorba despre 
presiunile venite din partea 
mediilor infracţionale, dar şi a 
celor de afaceri sau economice. 

Aceste presiuni pot influenţa 
magistraţii în luarea anumitor 
decizii în dosarele pe care le ju-
decă, însă eu am încredere că 
toţi cei care au intrat în această 
profesie vocaţională au o anu-
mită doză de curaj, pentru a 
face faţă acestor încercări de 
influenţare a actului de justi-
ţie”, a declarat Predoiu. Minis-
trul Justiţiei a negat existenţa 
unor eventuale presiuni veni-
te din partea politicului. „De 
când sunt ministru, nu am cu-
noştinţă ca vreun politician să 
fi încercat influenţarea vreunei 
decizii judecătoreşti. Cred că 
mediul politic a înţeles demult 
că nu poate influenţa o soluţie 

sau alta, întrucât magistraţii 
sunt independenţi în aplica-
rea legii şi exercitarea actului 
de justiţie”, a mai spus Cătălin 
Predoiu, ignorând celebrul caz 
Cătălin Voicu, senatorul PSD, 
care, o vreme a intermediat 
cu succes soluţii favorabile la 
instanţele superioare din Ca-
pitală pentru clienţii politici. 
Ministrul Justiţiei a profitat 
de deplasarea în Ungaria, la o 
întâlnire cu omologii săi din 
ţara vecină şi Olanda, pentru 
a face un popas la Timişoara, 
unde s-a întâlnit cu magistraţii 
şi procurorii bănăţeni pentru a 
discuta despre reformarea ac-
tului de justiţie...

liliana iedu
liliana.iedu@opiniatimisoarei.ro

Judeţul Timiş este unul 
din ultimele judeţe din 
ţară în care s-a semnat un 
protocol local de colabo-
rare între PDL şi UNPR. În 
urma acestui protocol, 10 
posturi de directori şi di-
rectori adjuncţi ai unor in-
stituţii deconcentrate din 
Timiş, revin UNPR. Printre 
acestea, posturi de direc-
tori la Direcţia Sanitară 
Veterinară, la Loteria Ro-
mână, la Agentia judeţea-
nă POS DRU (Organismul 
Intermediar pentru Progra-

mul Dezvoltarea Resurse-
lor Umane) şi la Trezorerie, 
dar şi directori adjuncţi la 
Inspectoratul Teritorial Re-
gim Silvic şi Vânătoare, la 
Drumurile Naţionale şi la 
Inspectoratul Şcolar Jude-
ţean. „Aşa cum la Bucureşti 
UNPR este într-o coaliţie de 
susţinere a Guvernului, tot 
aşa şi la nivel judeţean s-a 
decis să existe o înţelege-
re”, a declarat Ion Rădu-
canu, preşedintele UNPR 
Timiş. În privinţa celor 10 
posturi obţinute de UNPR, 
Răducanu a declarat că nu 
toate sunt stabilite defi-
nitiv. „Pentru posturile ce 

ne revin nouă vom propu-
ne oameni pregătiţi profe-
sional şi care nu au avut 
probleme cu legea”, a mai 
precizat Ion Răducanu. La 
DSV actual director este 
Pompiliu Smultea care ar 
putea fi schimbat din func-
ţie în baza acestui protocol 
dintre cele două partide. 
De asemenea, postul de 
inspector scolar general 
adjunct la care se va pro-
duce modificarea este cel 
al Elenei Boldea. Cel mai 
probabil în locul acesteia 
va fi numită Florica Puşcaş, 
actuala directoare a Cole-
giului Naţional Bănăţean.

„Nu ştiu cum se face 
că, până şi francezii, 
când vin în România 
uită de seriozitatea 
specific occidentală 
în afaceri şi adoptă 
modelul mioritic. Ţe-
puieşte şi fugi! Facem 
deja demersuri să-i 
acţionăm în judecată 
pe cei de la Euroticket 
pentru recuperarea 
prejudiciului cauzat 
de nerespectarea cla-
uzelor contractuale.”

Candid Cordea
patron Reţeaua de  

magazine NovaTim
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Când ne documentăm 
despre stilul de viaţă, ali-
mentaţie sau îngrijire cor-
porală auzim tot mai des 
cuvintele eco, bio sau 100% 
natural. În vremurile în care 
trăim, din cauza poluării ae-
rului şi solului este din ce 
în ce mai greu să obţinem 
produse naturale, care să nu 
conţină derivaţi din petrol, 
parabeni, uleiuri minerale 
sau coloranţi şi parfumuri 
sintetice. Cu toate acestea în 
laboratoarele din occident, 
de câţiva ani, se produc o se-
rie de produse care nu con-
ţin astfel de substanţe, fiind 
realizate din ingrediente de 
agricultura biologica si natu-
rale. O companie care propu-
ne astfel de produse este şi 
Bioearth. Înfiinţată cu 14 ani 
în urmă în Italia, compania 
are ca principal scop promo-
varea unui stil de viaţă să-
nătos, prin impunerea unor 
produse pure şi inovatoare, 
realizate din ingrediente 
bio şi naturale. Certificată 
de unul dintre cele mai im-
portante organisme de certi-
ficare biologică din Italia şi 
Europa, AIAB/ICEA, Bioearth 
reprezintă garanţia unor 
produse sigure atât pentru 
sănătatea consumatorilor 
cât şi pentru mediul încon-
jurator, prin ambalajele re-
ciclabile şi biodegradabile. 
Suplimente alimentare, cos-
metice, produse de igienă şi 

îngrijire corporală sunt doar 
câteva din produsele Bio-
earth, distribuite în România 
de Orchidea Blu. 

Dacă suferiţi de dureri ar-
ticulare sau aveţi probleme 
cu sistemul imunitar, cu stre-
sul, oboseala sau, în general, 
cu metabolismul, trebuie să 
ştiţi că există sucul de Noni 
bio “NoniFrut”. Acesta este 
un supliment alimentar pur 
100%, nediluat cu apă sau 
cu alte produse, fără arome, 
conservanţi sau îndulcitori, 
îmbuteliat în sticlă, care păs-
trează proprietăţile sucului. 
“NoniFrut” este certificat BIO 
şi este obţinut din fructele 
plantei tropicale “Morinda 
citrifolia ” (cunoscută şi sub 
numele de planta durerii) 
care creşte pe terenul vulca-
nic din Costa Rica, unde nu 
s-au realizat niciodată teste 
sau experimente nucleare, 
care după cum ştim afectea-
ză solul, plantele şi oamenii.

Un produs care vă poate 
ajuta la detoxiferea organis-
mului, îmbunatăţirea acti-
vităţii mentale, a atenţiei, 
a puterii de concentrare, şi 
care stimulează capacitatea 
de apărăre a organismului 
este “EcoSpirulina Greenolo-
gy”. Obţinută prin presare la 
rece ci nu prin iradiere, este 
uşor digerabilă şi asimilabi-
lă. Pe lângă aceste produse 
Orchidea Blu vă mai oferă 
şi sucul pur “Aloevera Bio-
earth”, un aliat de nădejde 
pentru a menţine şi îmbună-
tăţii starea de sănătate a or-
ganismului pe cale naturală, 
dar şi “Flexoben”, o emulsie 
naturală, pe bază de plante 
care protejează cartilajele, 
tendoanele şi articulaţiile, 
ameliorează inflamaţiile şi 
îmbunătăţeşte mobilitatea 
articulară.

Pe lângă producţia de su-
plimente alimentare natura-
le, compania Bioearth este 

recunoscută şi pentru linia 
de produse cosmetice cu ace-
laşi nume. Acestea răspund 
nevoilor tuturor tipurilor de 
piele, începand de la bebe-
luşi până la adulţi şi bătrâni. 
La baza acestor produse stă 
acelaşi principiu: atât corpul 
cât şi pielea trebuie hrănite 
cu “mâncare” sănătoasă şi 
echilibrată. Certificarea şi ga-
ranţia că vorbim de produse 
BIO este valabila şi în cazul 
cosmeticelor. Gama Biopro-
tettiva contine produse pe 
bază de acid hialuronic pur, 
de origine vegetala. Gama 
The Beauty Seed conţine pro-
duse cosmetice şi de îngrijire 
personală care nu conţin apă, 
baza lichida fiind dată de ge-
lul de aloe vera bio.  Aloebase 
Sensitive este recomandată 
pentru pielea sensibilă şi 
delicată a nou-născuţilor, co-
piilor şi adultilor. Produsele 
din această gamă sunt reco-
mandate pentru tenul uscat, 
sensibil, acneic, cuperozic şi 
hiper-reactiv.    

Pentru a primi consiliere 
şi informaţii referitoare la 
aceste produse puteţi ac-
cesa adresa de web www.
orchideablu.ro sau la sediul 
companiei de pe strada Lu-
cian Blaga nr 2, ap. 2, tele-
fon 0356 413 950.

alina Sabou
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Angajatorii trebuie să 
depună, până la 25 februa-
rie, noile declaraţiilor uni-
ce 112. Doar cei care au 
certificat digital calificat 
pot face plăţile către stat 
pe internet pe portalul e 
România. Dacă nu aveţi 
certificatul digital, trebuie 
să ştiţi că varianta pe hâr-
tie a formularului se depu-
ne numai până în 1 iulie.  

Începând din acest an, 
angajatorii sau persoanele 
fizice care obţin venituri 
din drepturi de proprie-
tate intelectuală nu mai 
trebuie să completeze de-
claraţii peste declaraţii 
şi să stea la cozi la Casă 
Judeţeană de Asigurări de 
Sănătate, Casă de Pensii şi 
Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Mun-
că pentru declararea con-
tribuţiilor sociale. Pentru 
luna ianuarie, noul formu-
lar unic 112 data limită de 
depunere este 25 februa-
rie 2011. Până în primele 
zile ale lunii următoare, 
contribuabilii vor primi 
asistenţă în completarea 
declaraţiilor de la anga-
jaţii Direcţiei de Finanţe, 
în cadrul unei campanii 
de mediatizare a formula-
rului. „Avem programate 
întâlniri cu contribuabilii 
şi reprezentanţii acestora. 
Prima va fi joi, de la ora 
11, la Centrul Regional de 
Afaceri. O altă întâlnire va 
fi la Timişoara, în 3 februa-
rie, la sediul Finanţelor”, a 

precizat Mircea Călin, di-
rectorul executiv al Direc-
ţiei Finanţelor Timiş.  

Aşa cum se întâmplă 
de obicei, este de aşteptat 
ca declaraţiile să fie depu-
se la ghişeele de la Finan-
ţe numai pe ultima sută 
de metri. Cum perioada 
coincide cu declararea al-
tor contribuţii, directorul 
adjunct al DGFP, Aurelian 
Cândea, a solicitat ca an-
gajatorii sau contabilii să 
se prezinte mai devreme la 
ghişee, pentru a nu se crea 
aglomeraţii şi la depunerea 
fişelor unice. „Solicităm ca 
restul declaraţiilor care pot 
fi aduse mai devreme să nu 
fie lăsate pe ultima sută de 
metri. De asemenea, este 
important ca obţinerea 
certificatelor digitale să nu 
fie lăsată tot pe ultimele 
săptămâni din iunie. Obţi-

nerea unui certificat digital 
durează două săptămâni”, 
a spus Cândea. Formatul 
de hârtie al declaraţiei este 
acceptat numai până în 1 
iulie, semnat şi ştampilat, 
însoţit de de declaraţia pe 
suport electronic.  

De unde obţineţi 
certificatele digitale 
calificate 

Doar trei firme din Ro-
mânia sunt acreditate pen-
tru vânzarea de certificate 
digitale, obligatorii pentru 
declaraţiile unice 112: SC 
Certsign SRL, SC Digisign 
SĂ, SC Trans Sped SRL. 
Angajatorii sau firmele 
de contabilitate vor soli-
cita certificatul uneia din 
aceste firme, după care se 
va face o solicitare către 
Finanţe, pentru a se înre-
gistra în sistem. Contabi-

lii pot fi împuterniciţi de 
către contribuabili pentru 
semnarea declaraţiilor fis-
cale, aşa că nu toate soci-
etăţile trebuie să aibă un 
certificat digital propriu. 
Preţul acestei atestări în 
domeniul virtual a scăzut 
mult în ultimii ani, preţul 
fiind acum de 40 de lei, 
conform directorului exe-
cutiv Mircea Călin. 

Sistemul poate crea şi 
probleme, dincolo de be-
neficiile utilizării mijloa-
celor electronice şi a eli-
minării cozilor. La finele 
anului 2010, existau 2.041 
de cereri de certificate digi-
tale solicitate de firme din 
Timiş. Dintre acestea, pen-
tru luna noiembrie, contri-
buţiile s-au depus online 
în 1.575 de cazuri. Finan-
ţiştii nu ştiu, momentan, 
la câte declaraţii unice să 

se aştepte în 25 februarie, 
pentru că numărul celor 
care intră sub incidenţa 
acestui document este mai 
mare decât era iniţial. „În 
categoria contribuabililor 
care ar trebui să depună 
declaraţiile unice intră şi 
plătitorii care aveau alte 
termene de declarare, cum 
ar fi asociaţiile de locatari. 
Sunt circa 4.000 de asocia-
ţii în Timişoara. Formula-
rul 102 (privind obligaţiile 
de plată la bugetele asigu-
rărilor sociale şi fondurilor 
speciale, n.r.) era folosit de 
circa 20.000 de contribua-
bili, deci numărul va fi mai 
mare de atât”, a precizat 
Mircea Călin.
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„În categoria con-
tribuabililor care ar 
trebui să depună 
declaraţiile unice 
intră şi plătitorii care 
aveau alte termene 
de declarare, cum 
ar fi asociaţiile de 
locatari. Sunt circa 
4.000 de asociaţii în 
Timişoara.”

mircea călin
director DgFP Timiş

Eugen Manole

În limba franceză, privata se nu-
meşte latrine adica toaletă, WC  sau 
chiar latrină. Am stat eu şi m-am 
gândit dacă o privată e latrină, 
atunci un privat e un latrin şi uite 
aşa m-am gândit eu că omul de 
afaceri întreprinzator, adică privat, 
s-ar putea numi latrin.
Latrinul este întreprinzătorul de 
succes care are lanţul de aur de două 
degete, un mertzan sau un gip – nu 
mai nou de 8-9 ani - o tarabă în 
piaţă la Badea Cârţan, Iosefin sau 
700, o nevastă grasă şi fardată ex-
cesiv care vorbeşte piţigăiat şi nu în 
ultimul rand, are un cont în bancă, 
mai tot timpul gol.
Latrinul nu plăteşte dări la stat, pen-
tru că se învârte, îşi scoate contabili-
tatea - lună de lună - pe 0 (zero) sau 
chiar pe minus dar este cel mai mare 
şi vehement critic al puterii, oricare 
ar fi această, latrinul este – în opinia 
lui şi numai a lui (eventual al neves-
tei, aia piţigăiată) – un expert în bu-
gete, finanţe şi/sau macroeconomie. 
Latrinul este cetăţeanul indignat de 
la spital, care înjură sistemul sanitar 
şi guvernul pentru lipsa de eficienţă 
în colectarea taxelor şi bugetarea 
corectă a spitalelor. Latrinul este cel 
mai înţelept vecin de pe casa scării 
şi de la scara cealaltă, el explica – 
invariabil – cu voce tare care ar fi 
soluţiile ieşirii din criză. Bineînţeles 
că latrinul s-a implicat în viaţa pu-
blică, aproape seară de seară apare 
la televizor şi ne explică ce-ar face el 
dacă ar fi la putere.
Latrinul a intrat, aproape pe nesimţi-
te, în viaţa noastră publică şi privată 
ba mai mult, atunci când a înţeles 
că oamenii cu o anumită educaţie 
se sfiesc să-l pună la punct sau 
să-l apostrofeze, atunci şi-a arogat 
calităţi de lider şi a început să ne 
conducă.
Cam aşa arată evoluţia latrinului pe 
scara socio-profesională, tristeţea 
mare este că latrinul are dreptul, 
conform legii, să se înmulţească…

Les latrine

Manole Zice...
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Clinica de Chirurgie 
Plastică din Timişoara îşi 
desfăşoară activitatea într-
o clădire modernă, CASA 
AUSTRIA, construită cu 
sprijinul profesorului vie-
nez Johannes Poigenfürst. 
Incinta găzduieşte două 
secţii ale Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă (Chi-
rurgie Plastică şi Politrau-
matologie). 

De serviciile clinicii de 
chirurgie plastică benefi-
ciază anual peste 2.000 de 
pacienţi. Sunt îngrijiţi pa-
cienţi din tot judeţul, dar şi 
cazurile severe din judeţe-
le din jur (circa 2 milioane 
de locuitori). Profesorul Ti-
beriu Bratu, şeful clinicii, 
spune că datorită bunei re-
putaţii dobândite de clini-
că, serviciile medicale sunt 
cerute şi de pacienţi din re-
stul ţării şi din străinătate. 

Domeniile de activitate 
includ aria largă a chirur-
giei reconstructive a cor-
pului (faţă, trunchi, mem-
bre), precum şi urgenţele 
specifice. Scopul chirurgiei 
plastice este să îndepărte-
ze din organism zone sau 
segmente bolnave (tumori, 
cicatrici, ţesuturi lezate, 
etc) şi apoi să reconstruias-
că forma şi mai ales func-
ţia zonei respective. Apar-
ţinând sistemului medical 
de stat, în clinica de chi-
rurgie plastică de la Casa 
Austria nu se efectuează 
intervenţii de chirurgie es-
tetică (de înfrumuseţare), 
deoarece acestea nu sunt 
decontate de Casa de Asi-
gurări de Sănătate. 

Cu excepţia cazurilor de 
urgenţă, restul pacienţilor 
sunt consultaţi, internaţi şi 
trataţi pe baza biletului de 
trimitere de la medicul de 
familie şi a dovedirii calită-
ţii de asigurat medical. 

Dintre domeniile de ex-
celenţă ale clinicii trebuie 
menţionate chirurgia re-
constructivă a capului şi 
gâtului (malformaţii con-
genitale, după îndepărtare 
de tumori sau cicatrici des-
figurante, etc), tratamen-
tul chirurgical al tumorilor 
benigne şi maligne (cancer) 
ale pielii şi ale altor ţesu-
turi moi, chirurgia mâinii 
şi antebraţului (malfor-
maţii congenitale, tumori, 
urmări ale unor traumatis-
me care afectează funcţia 
mâinii, alte boli), chirurgia 
sânului, a membrului infe-

rior, a nervilor periferici, 
etc.

Tumorile trebuie înde-
părtate din organism şi 
analizate prin biopsie ca să 
se determine tipul acesto-
ra (canceroase sau nu). „O 
zonă de mare interes sunt 
tumorile de la nivelul sâ-
nului. În prezent există po-
sibilitatea, în anumite con-
diţii, a tratării cancerului 
de sân fără să se recurgă la 
intervenţia de amputare, 
dar asigurând radicalita-
tea exciziei.”, explică pro-
fesorul Bratu. Chiar dacă 

este necesară îndepărtarea 
sânului, acesta poate fi re-
construit prin diverse pro-
ceduri, aşa încât femeia să 
nu fie mutilată. Conceptul 
de chirurgie oncoplastică a 
sânului este foarte modern 
şi oferă mari avantaje paci-
entelor. 

Mai mult decât atât, 
în clinică există o sondă 
gamma, care permite gă-
sirea mai uşoară a primu-
lui ganglion limfatic care 
deserveşte zona afectată 
de cancer; îndepărtarea 
şi analizarea acestuia de-

termină gravitatea bolii 
şi tipul de tratament care 
trebuie urmat, evitând 
efectuarea unor intervenţii 
chirurgicale complicate şi 
cu efecte negative de tipul 
îndepărtării tuturor gangli-
onilor, dacă acest lucru nu 
este necesar. 

Defectele extinse ale di-
feritelor ţesuturi ale orga-
nismului pot fi reconstrui-
te cu ajutorul intervenţiilor 
microchirurgicale. Cu aju-
torul microscopului ope-
rator, medicii din clinică 
pot lua ţesuturi dintr-o altă 

Chirurgia plastică,  o specializare care 
se află la limita din tre ştiinţă şi artă

parte a organismului şi să 
le mute în zona afectată. 

Cele mai frecvente ur-
genţe tratate în clinică 
sunt traumatismele mâinii 
şi arsurile. Tot cu ajutorul 
microscopului, şi în condi-
ţii bine precizate, diferite-
le părţi amputate (degete, 
mână) pot fi replantate 
(puse la loc), sau mâinile 
mutilate de diverse utilaje 
pot fi reparate, redobândin-
du-şi complet sau parţial 
funcţia pierdută. Datorită 
performanţelor obţinute, 
clinica a fost acreditată la 
nivel european ca şi centru 
de traumatologie a mâinii 
(Hand Trauma Center). 

Arsurile pe suprafaţă 
mare a corpului (peste 30-
40%) sunt deosebit de gra-
ve, tratamentul lor presu-
pune eforturi deosebite. 
Intervenţiile chirurgicale 

de îndepărtare a pielii arse 
şi înlocuire cu piele pro-
prie, de la alte persoane 
sau chiar sintetică oferă 
o şansă de supravieţuire 
acestor pacienţi. Urmările 
arsurilor pot fi tratate de 
asemenea prin proceduri 

chirurgicale moderne (ex-
pansiune tisulară, folosi-
rea dermului artificial). 
Din păcate aceste proce-
duri sunt destul de scumpe 
şi nu sunt rambursate de 
Casa de Asigurări. 

Preşedintele Consiliului 

Judeţean Timiş, Constantin 
Ostaficiuc, a promis sprijin 
pentru dezvoltarea unui 
centru naţional de arsuri 
pentru pacienţii cu risc 
vital, prin modernizarea 
condiţiilor existente; de 
asemenea medicii din cli-
nică susţin elaborarea unui 
program naţional pentru 
această categorie de paci-
enţi, pentru a le asigura 
tratamentul necesar şi a le 
creşte şansele de supravie-
ţuire.

Pe lângă personalul per-
manent, în clinică îşi des-
făşoară activitatea şi me-
dici rezidenţi. Condiţiile 
de lucru, patologia diversă, 
competenţa profesională a 
îndrumătorilor au făcut ca 
clinica să fie recunoscută 
ca centru de pregătire în 
specialitate de către Comi-
sia Europeană de Chirurgie 
Plastică, Reconstructivă 
şi Estetică (EBOPRAS). În 
prezent în clinică lucrează 
medici rezidenţi din trei 
continente. 

Activitatea didactică, 
ştiinţifică şi de cercetare 
a clinicii este de asemenea 
un domeniu performant. 
Cadrele didactice ale Uni-
versităţii de Medicină şi 
Farmacie asigură pregăti-
rea studenţilor medicinişti. 
Medicii clinicii participă la 
congrese naţionale şi inter-
naţionale, prezentându-şi 
experienţele şi realizările 
şi menţinându-se la curent 
cu cele mai noi procedee şi 
concepte ale specialităţii, 
în beneficiul pacienţilor. 
De asemenea, activitatea 
de cercetare ştiinţifică a 
fost concretizată în câş-
tigarea unor proiecte de 
cercetare şi studii clinice, 
care au permis atragerea 
unor surse alternative de 
finanţare şi au generat noi 
cunoştinţe.  

Prin toate aceste activi-
tăţi, Clinica de Chirurgie 
Plastică de la Casa Aus-
tria este o componentă 
importantă a peisajului 
medical timişorean.

„O zonă de mare 
interes sunt tumorile 
de la nivelul sânu-
lui. În prezent există 
posibilitatea, în anu-
mite condiţii, a tratării 
cancerului de sân fără 
să se recurgă la inter-
venţia de amputare, 
dar asigurând radicali-
tatea exciziei.”

prof. tiberiu bratu
şef Clinică Chirurgie  

Plastică „Casa Austria

Casa austria găzduieşte două secţii ale Spitalului Judeţean: Chirurgie Plastica şi Politraumatologie

Sala de operaţie de la Clinica de Chirurgie Plastică este dotată la nivel occidental

Dintre domeni-
ile de excelenţă 
ale clinicii tre-
buie menţionate 
chirurgia 
reconstructivă a 
capului şi gâtului şi 
chirurgia mâinii.

Arsurile pe 
suprafaţă mare a 
corpului (peste 
30-40%) sunt 
deosebit de grave, 
tratamentul lor 
presupune efor-
turi deosebite.

Conceptul 
de chirurgie 
oncoplastică a 
sânului este fo-
arte modern şi 
oferă mari avan-
taje pacientelor 
clinicii.

Activitatea 
didactică, ştiinţifică 
şi de cercetare a 
Clinicii de Chirur-
gie Plastică este 
de asemenea un 
domeniu perfor-
mant.
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După 10 de ani de prezen-
ţă în Timişoara (în incinta 
Spitalului Municipal), clinica 
Hiperdia se mută într-o clădire 
nouă, pe Bulevardul Republi-
cii numărul 21 (în zona Gării 
de Nord). Vineri se va inaugura 
astfel cel mai modern centru 
de diagnostic imagistic, labo-
rator, consultaţii şi analize de 
laborator din Timişoara într-
un sediu ultramodern care dis-
pune de tehnologie medicală 
şi informatică de ultimă gene-
raţie, cabinete utilate la nivel 
european şi un personal de 
înaltă calificare. Fiind gândită 
să ofere un complex de servicii 
clinice şi paraclinice prespita-
liceşti într-o singură locaţie, 
clinica asigură servicii pacien-
ţilor atât în regim compensat 
prin Casa de Asigurări de Să-
nătate, cât şi în regim privat 
şi a companiilor care vor să se 
asigure de starea de sanătate a 
angajaţilor. 

Hiperdia integrează astfel 

într-o singură platformă me-
dicală serviciile performante 
de imagistică medicală (prin 
rezonanţă magnetică nucleară 
(IRM), tomografie computeri-
zată (CT), mamografie digitală, 
osteodensitometrie DXA, radi-
ologie digitală - RX, ecografie) 
cu cele de laborator şi de con-
sultaţii de specialitate. Noua 
clinică utilizează echipamente 
de ultimă generaţie Simens, 
o garanţie a calităţii şi perfor-
manţei serviciilor. 

Hiperdia dispune inclusiv 
de un laborator complex, do-

tat cu analizoare computeri-
zate, care pot rezolva în cel 
mai scurt timp cererile pri-
vind analizele medicale prin 
biochimie, hematologie, imu-
nologie, microbiologie sau 
parazitologie s.a. De asemenea 
serviciilor clinice ale Hiperdia 
în domenii precum cardiolo-
gia, endocrinologia, gineco-
logia, internele, medicina de 
familie, neurologia, neurochi-
rurgia, oncologia, ortopedia, 
reumatologia şi nu numai li 
se adaugă şi o secţie de paturi 
pentru internare de zi, în spe-

cial pentru oncologie, pentru 
a răspunde celor mai diverse 
solicitări şi pentru a fi cât mai 
aproape de pacienţi.

Diagnosticul imagistic 
realizat in clinica Hiperdia 
acoperă cea mai largă arie de 
afecţiuni. Astfel, veţi putea 
apela la examinări de înaltă 
performanţă, realizate cu aju-
torul celui mai nou RM din 
oraş, la cele mai mici preţuri. 
Cu ajutorul rezonanţei mag-
netice (IRM), medicii radiologi 
pot efectua explorări imagis-
tice de inalta complexitate la 

nivelul tuturor segmentelor 
de corp, pentru cea mai largă 
paletă de patologii, pentru 
specialităţi medicale din cele 
mai diverse. 

Investigaţii medicale foarte 
solicitate sunt şi cele realiza-
te cu ajutorul Computerului 
Tomograf (CT), cu sau fără 
substanţă de contrast. Prin 
intermediul acestei tehnici 
minim-invazive, specialiştii 
Hiperdia pot ”vedea” diver-
se zone ale corpului, printre 
care: craniul, toracele, abdo-
menul, pelvisul, bazinul sau 

diverse segmente osoase, in-
clusiv prin servicii speciale la 
indicaţia medicilor. 

În cazul în care medicul 
specialist vă recomandă, pu-
teţi apela şi la investigaţii ima-
gistice non-invazive, realizate 
cu ajutorul ecografului, recu-
noscut pentru eficienţa sa şi 
pentru comoditatea asigurată 
pacienţilor în timpul examină-
rii. Acestora li se adaugă mijloa-
cele ultramoderne deţinute de 
Hiperdia pentru realizarea ma-
mografiilor digitale sau a inves-
tigaţiilor osteodensitometrice 
(DXA). De asemenea, specialiş-
tii de la Hiperdia realizează şi 
grafii craniene, de coloană, de 
torace şi abdomen şi urografii, 
cu ajutorul tehnicilor de radio-
logie-RX digitală ş.a.

Pentru mai multe informa-
ţii apelaţi unul din numerele 
de telefon 0256 295 186, 0256 
295 187, 0256 295 188 sau 
adresa de e-mail: timisoara@
hiperdia.ro. Centrul Medical 
Hiperdia este situat pe Bule-
vardul Republicii numărul 21, 
în zona Gării de Nord.

Hiperdia inaugurează cea mai modernă 
clinică de diagnostic imagistic, laborator 
si consultaţii din Timişoara

george ScHinteie
george.schinteie@opiniatimisoarei.ro

Domnule Adrian Ivan, 
vă aflaţi la Timişoara cu 
prilejul lansării cărţii „Arta 
strategiei publice. Mobili-
zarea puterii şi cunoaşterii 
în slujba binelui public” 
de Geoff Mulgan, al cărei 
traducător şi editor sunteţi. 
Cât de important este acest 
demers?

Noi am considerat apari-
ţia cărţii în limba română ca 
pe un eveniment. După ce a 
apărut în limba engleză în 
2009, ne-am grăbit să cum-
părăm drepturile de tradu-
cere, deşi înaintea noastră 
o făcuseră chinezii. Având 
un succes atât de mare în 
China, guvernul chinez a 
purces la un contract cu au-
torul pentru instruirea mi-
niştrilor în domeniul artei 
strategiei publice. 

Credeţi că ar fi receptiv şi 
guvernul român ca să pre-
cedeze la fel ca guvernul 
chinez?

Eu sper că acum, după ce 
am lansat cartea şi la Timi-
şoara, unde trebuie să recu-
nosc a avut loc o dezbatere 
autentică, să aibă un ecou 
scontat.

Domnule profesor, dincolo 
de acest pretext, aş vrea să 
discutăm şi despre pro-
iectul dv privind o temă 
extrem de actuală, aceea a 
regionalizării. Ce şanse ar 
avea un astfel de proiect?

Proiectul meu, pe care 

l-am publicat de mai multe 
ori, vizează organizarea re-
gională a României.

Care este abordarea dv. 
privind tema federalism 
şi regionalizare în context 
european?

Eu n-am ascuns niciodată 
faptul că sunt un promotor 
al federalismului european 
şi al federalismului de tip 
constituţionalist. Între fede-
ralism şi regionalizare exis-
tă o diferenţă de percepţie, 
deşi aş pune regionalizarea 
tot sub cupola federalismu-
lui. Aici e diferenţa dintre 
federalismul personalist 
care pune accent pe comu-
nitatea locală, vine de jos în 
sus, iar federalismul de tip 
american, constituţionalist, 
care vine de sus în jos, ple-
când de la ideea că trebuie 
construit din start prin text 
legislativ, constituţional şi 
stabilite exact forme de co-
operare între guvernul fe-
deral şi statele sau regiunile 
existente.

Pentru România care model 
ar fi potrivit?

 Singurul model care ar 
putea funcţiona ar putea fi 
cel construit pe regiuni cu o 
funcţionalitate economică şi 
socială. Adică federalismul 
de tip personalist care să 
pună accent pe construirea 
constituţională a unor regi-
uni cu personalitate juridi-
că. Noi avem şi acum acele 
regiuni de dezvoltare înfiin-
ţate la cererea Uniunii Euro-
pene, dar fără personalitate 

juridică, fără efecte. 
Eu am încurajat regiona-

lizarea pentru că o disting 
totdeauna de regionalism. 
Regionalismul este un pro-
ces care potenţează identi-
tăţi de tip etnic, naţional, pe 
când regionalizarea pune ac-
cent pe efectele dezvoltării 
a ceea ce este necesar într-o 
comunitate, de la educaţie, 
sănătate, infrastructură, etc.

Vizaţi aşadar o legătură 
strânsă între regionalizare 
şi autonomie?

Da, şi în acelaşi timp o 
relaţie firească cu guvernul 
central dar şi cu Bruxelles, 
pentru că regionalizarea 
conduce la regiuni care 
având autonomie şi per-
sonalitate juridică unitare 
sunt bazate pe principiul 
separaţiei puterilor în stat. 
De exemplu pe o împărţi-
re flexibilă a raporturilor 
dintre puterea legislativă a 
parlamentelor regiunilor şi 
un executiv regional care 
să aibă competenţe foarte 
precise, care să nu încalce 
competenţele naţionale, dar 
nici europene. Noi acum 
pierdem enorm de mulţi 
bani europeni tocmai din 
această cauză că nu avem o 
organizare regională, care 
ar fi putut absorbi direct 
fonduri europeni şi nu prin 
intermediul guvernului cen-
tral. Guvernul central poate 
păstra ca orice stat funcţiile 
principale: armata, ministe-
rul de interne,  ministerul fi-
nanţelor şi politicii externe.

Credeţi că este fezabil un 
astfel de proiect în Româ-
nia?

Totul este legat de o re-
formă constituţională a 
României. Discutăm de par-
lament unicameral. Dacă 
discutăm inclusiv despre 
legi privind minorităţile na-
ţionale, cum a fost cazul Le-
gii educaţiei, recent, atunci 
trebuie să facem o reformă 
constituţională. O constitu-
ţie care să precizeze nu nu-
mai funcţiile guvernului în 
faţa parlamentului central, 
ci şi funcţiile acestor regi-
uni. Regionalizarea se face 
chiar printr-un demers con-
stituţional. Dacă este făcută 
printr-o lege organică s-ar 
putea să aibă foarte multe 
deficienţe. După ce au fost 
stabilite prin constituţie re-
giunile trebuie stabilite şi 
mecanismele de funcţiona-
re între ele şi guvernul cen-
tral. Astfel s-ar putea evita 
problema distorsionării dez-
voltării infrastructurii sau a 
distribuirii arbitrare a bani-
lor către un judeţ sau altul. 
Regiunile trebuie să aibă în 
statut precizat şi prin con-
stituţie şi prin lege organică 
care sunt funcţiile lor de co-
operare cu guvernul central, 
dar şi cu Bruxelles.

Dat fiind faptul că nu 
posedăm o cultură civică 
avansată, percepţia publică 
asimilează federalizarea 
cu enclavizarea, vezi cazul 
yugoslav; există acest risc?

Aţi precizat bine acest 
caz, la care se poate adăuga 

şi cazul Uniunii Sovietice, 
o formulă federală eşua-
tă, până la urmă. Depinde, 
însă, cum construieşti fede-
ralismul. Dacă-l construieşti 
pe etnicităţi, cum a fost cel 
yugoslav cu statul naţional 
şi în care există foarte multe 
probleme istorice nerezolva-
te, foarte multe orgolii, poţi 
duce la implozia pe care am 
văzut-o în Yugoslavia. Noi 
de aceea am şi optat pen-
tru cealaltă formulă, nu a 
regiunilor de tip istoric, ci a 
regiunilor de tip funcţional 
potrivit politicilor de dez-
voltare regională a Uniunii 
Europene care mi se pare 
cea mai înţeleaptă formulă. 
Ea se bazează pe competiţia 
între regiuni, pe dezvoltarea 
regiunilor şi nu pe nivelarea 
lor. Astfel am putea evita 
riscul unor conflicte interet-
nice. 

Este posibil, sau rămâne un 
deziderat?

Eu cred că este posibil, 
după ce ne mai maturizăm 
puţin politic.

Mai trebuie să aşteptăm 
încă 20 de ani?

Nu, pentru că ne presea-
ză viaţa. Dacă în trei ani am 
absorbit doar 10% din fondu-
rile europene, înseamnă că 
undeva avem o problemă. 
Ea poate fi una naţională, 
sau la Bruxelles, care este şi 
el acuzat că are o birocraţie 
destul de stufoasă, scleroza-
tă, care mai mult pune pie-
dici decât ajută statele sau 
regiunile. Revenind, statul 

născut la 01 noiembrie 1969, 
beiuş, jud bihor

starea civilă: căsătorit, o 
fetiţă

activitatea profesională:

este licenţiat în istorie, în 
anul 1994, la facultatea de 
istorie şi filozofie „babeş 
bolyai” din Cluj napoca şi 
absolvent al institutului 
european al universităţii de 
la genava, doctor în relaţii 
internaţionale. autor al mai 
multor cărţi.

este profesor universitar la 
universitatea „babeş bolyai” 
Cluj napoca

Hobby:lectura, muzica, 
plimbări în aer liber, dra-
gostea pentru căţei

motto: tenacitate şi con-
structivism. 

Regiunile trebuie să aibă statut 
precizat prin Constituţie!

Doctor în relaţii internaţionale, este traducătorul şi editorul cărţii „arta strategiei publice” de Geoff mulgan, fost 
director pentru politici al primului ministru britanic şi consilier pentru guverne din întreaga lume.

adrian 
iVan

român ar putea deveni mai 
suplu şi mai puternic după 
procesul de regionalizare. 
Nu trebuie gândit ca un pro-
ces împotriva statului ci ca 
un proces din care eu, ca in-
divid, iar apoi comunitatea 
mea locală să câştige. Altfel 
nu are nici un sens. Totodată 
trebuie să vedem toate vul-
nerabilităţile.

Folosesc prilejul prezen-
ţei dv la Timişoara, ca un 
fin observator ce sunteţi, 
să vă întreb: întârzirea 
aderării României la Spaţiul 
Schengen consideraţi că 
este o cauză internă, sau se 
datorează altor factori?

Eu cred că este o conjunc-
tură nefavorabilă că am avut 
şi greşeli în demersul nostru 
de aderare la Schengen, dar 
au fost şi incompatibiltăţi cu 
partenerii noştri din Uniu-
nea Europeană. Din păcate 
diplomaţia noastră nu a fost 
la înălţimea aşteptărilor. Nu 
poţi să negi că deciziile po-
litice le iau în primul rând 
Germania şi Franţa, care 
ştim că constituie nucleul 
dur. Eu pot să mai introduc 
aici şi factori subiectivi, anu-
mite interese economice, de 
ce să le negăm. Nimeni nu 
moare de dragul nostru.

Fiindcă funcţionaţi la Uni-
versitatea „Babeş Bolyai”, 
voci cu tentă naţionalistă, 
mai mult sau mai puţin, au 
spus că prin adoptarea noii 
legi a educaţiei s-a urmărit, 
în subtext, distrugerea aces-
tei universităţi. Dv personal 
simţiţi, acolo, acest lucru?

Este o discuţie foarte se-
rioasă mai ales că imaginea 
universităţii în România şi 
în lume a fost aceea a unei 
universităţi multiculturale, 
multilingvistice, dacă vreţi. 
Legea dă dreptul maghiari-
lor să se organizeze separat 
şi acest lucru a speriat pe 
toată lumea. Noi funcţio-
nam până în acest moment 
cu catedre mixte. Prin lege, 
maghiarii au dreptul la nive-
lul universităţii să aibă de-
partamente separte şi struc-
turi. Este o teamă, pentru că 
există o tendinţă a minori-
tăţii de a-şi conserva iden-
titatea şi unitatea, mai ales 
cea naţională, cu o apleca-
re spre autonomie care să-i 
apere identitatea. Eu cred că 
trebuie foarte multă înţelep-
ciune şi de o parte şi de alta. 
Este adevărat că foarte mulţi 
maghiari îşi doreau struc-
turi, dar acesta poate fi şi un 
semn al competiţiei. 

Vă place Timişoara?
Trebuie să vă spun că pe 

maşină aveam rinită de la o 
alergie, dar când am intrat 
în Timişoara mi-a trecut. Mă 
simt extraordinar aici, şi aş 
putea să fiu cetăţean al Ti-
mişoarei oricând, fără nici o 
rezervă.

În această 
perioadă  
Hiperdia oferă 
reduceri de 20% 
pentru toate 
investigaţiile 
de rezonanţă 
magnetică!
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mirela Vlăduţi
mirela.vladuti@opiniatimisoarei.ro

caiuS Seracin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Comoara de apă terma-
lă şi minerală a judeţului 
Timiş este ignorată de au-
torităţi, în timp ce peste 
graniţă, la doar câteva sute 
de kilometri, acestea s-au 
transformat în adevărate 
centre spa, care atrag mii 
de turişti din sud-estul Eu-
ropei, inclusiv pe românii 
din zona de Vest. Exploatate 
încă de pe vremea romani-
lor, multe dintre acestea au 
rămas în paragină, întrucât 
autorităţile locale nu au 
făcut nici cel mai mic gest 
pentru a schimba situaţia. 
Austriecii şi ungurii ne dau 
lecţii la acest capitol, aproa-
pe fiecare oraş din cele două 
ţări fiind un important cen-
tru spa, care aduce bani fru-
moşi la bugetele locale. 

lecţia de spa
Dacă mergi doar câţi-

va zeci de kilometri peste 
graniţă, în oraşe precum 
Mako sau Oroshaza, vei 
descoperi centre termale 
de relaxare şi distracţie, 
unde timişenii, arădenii 
sau orădenii sunt princi-
palii clienţi. Puţin ştiu că 
pe traseul Timişoara – Ce-
nad sunt şi termele autoh-
tone. O astfel de locaţie 
este Lovrin. Acolo există 
un zăcământ nepreţuit de 

apă termală, care a rămas 
însă prea puţin exploatat, 
ba mai mult, ceea ce s-a 
construit în perioada co-
munistă a devenit doar o 
tristă amintire. Fiind încă 
în proprietatea administra-
ţiei locale ştrandul termal 
din comună, unde există 
şi un bazin cu apă termală 
acoperit şi un complex tu-
ristic, este la mii de kiome-
tri distanţă, din punct de 
vedere al dezvoltării, faţă 
de cele din Ungaria. 

la limita subzistenţei
Ştrandul din Lovrin a 

fost construit în 1972, iar 
de atunci investiţiile făcute 
sunt aproape neobservabile. 
Consiliul local din comună 

a concesionat, în urmă cu 
câţiva ani, baza, însă fir-
ma respectivă nu a făcut 
decât să încaseze banii pe 
cele câteva bilete vândute, 
deşi se angajase că va efec-
tua lucrări de modernizare. 
Este şi motivul pentru care 
administraţia a reziliat con-
tractul, iar ştrandul a rămas 
la mila autorităţilor, care 
cu greu reuşesc să mai rupă 
din bugetul local pentru a-l 
întreţine, la cerinţe mini-
me de igienă. “Eu pot să vă 
spun că cei care vin la Lo-
vrin la bazin sunt persoane 
care stau în zonă: Gottlob, 
Lovrin, Tomnatic. Nu prea 
vin din Timişoara şi nici 
din ţări străine. Cei pe care 
noi îi considerăm din străi-
nătate sunt oameni care au 
plecat în străinătate, se mai 
întorc acasă şi vin la noi 
să-şi petreacă timpul liber. 
Preţurile sunt simbolice: 50 
lei camera cu două paturi în 
care este inclus preţul la pis-
cină. Dacă nu vor cameră, 
intrarea la piscină costă 6 lei 
pentru adulţi şi 4 lei pentru 
pensionari şi copii. Bazinul 
este deschis în fiecare zi, 
mai puţin lunea şi de obicei 
vin şi stau câte zece zile. Nu 
suntem încadraţi în niciun 
circuit de tratament şi nu 
am auzit vreo persoană să 
vină să ne spună că şi-a luat 
bilete de tratament printr-o 
instituţie anume”, spune 
administratorul bazei din 
Lovrin, Adrian Marincuş.

alina Sabou
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Societatea „Administrarea 
Domeniului Public” (ADP) 
este pe cale să dea o nouă 
lovitură după ce a cerut de la 
Consiliul Local Timişoara să 
îi atribuie în concesiune, fără 
licitaţie, mai multe hectare 
de teren din zona centrală 
a oraşului, cu scopul de a se 
asocia cu o firmă americană. 
Walco Monceau Group Inc. 
doreşte să construiască trei 
parcări subterane în urmă-
torii patru ani. Investiţia s-ar 
face pe banii americanilor, 
30 de milioane de euro, din 
care s-ar asigura peste 2.500 
de locuri de parcare. 

Aparatul tehnic al prima-
rului Gheorghe Ciuhandu a 
înaintat două proiecte, parcă 
intenţionat alambicate, spre 
analiza consilierilor locali, 
ambele făcând referire la po-
sibila investiţie a americani-
lor de la Walco. 

În primul proiect, se soli-
cită „includerea în obiectul 
contractului de asociere în 
participaţiune a exploatării 
parcărilor terane adiacente 
fiecărei noi parcări subterane 
construite”. Referatul ataşat 
proiectului explică faptul că 
investitorii americani doresc 
să aibă în adminsitrare aproa-
pe 20% din suprafaţa centrală 

a oraşului, pentru aplicarea 
unor măsuri de control al 
parcărilor terane. Altfel spus, 
pe o rază de 150-250 metri în 
jurul fiecărei parcări subtera-
ne construite, adică un are-
al total de peste 12 hectare 
din zona Cetate, staţionarea 
maşinilor ar putea fi restric-
ţionată. Această măsură va fi 
luată tocmai pentru ca şoferii 
să meargă înspre parcările 
subterane construite şi să nu 
mai parcheze pe trotuare. În 
plus, din motivarea proiec-
tului nu reiese nicicum care 
va fi controlul autorităţilor 
asupra politicii de tarife care 

urmează să fie practicată de 
americani. Astfel că, e foarte 
posibil, ca în spatele proiec-
tului „binevoitor” al primă-
riei să se ascundă un lucru 
nu tocmai bun petnru şoferii 
timişoreni: ei s-ar putea trezi 
că nu mai au voie se parche-
ze în centru şi vor fi obligaţi 
să folosească parcările subte-
rane care vor practica preţuri 
mult mai mari decat cele ale 
sistemului Telpark.

Al doilea proiect de hotă-
râre prevede atribuirea direc-
tă, prin contract de concesi-
une, către ADP, a peste opt 
hectare de străzi, „în vederea 

realizării unor parcări subte-
rane”. Concesiunea s-ar face 
pe 49 de ani. Suprafeţele de 
teren au dimensiuni între 
780 şi 34.800 mp  şi sunt si-
tuate pe străzile: Popa Şapcă, 
Gheorghe Dima, Bulevardul 
Take Ionescu, Hector, Asă-
neşti, Piaţa Ion Huniade şi 
str. Vilson. Dacă aleşii locali 
vor fi de acord cu concesiona-
rea acestor suprafeţe, firma 
Walco se angajează să inves-
tească, din fonduri exclusiv 
private, trei parcări în zona 
Parcului Botanic, la Punctele 
Cardinale şi bd. I.C. Brătianu. 
În referat se precizează că 

nivelul redevenţei va fi de 
1% pe perioada recuperării 
investiţiei, iar partenerul – 
ADP – ar trebui să aloce 30% 
din profiturile nete proprii, 
rezultate din asocierea cu 
Walco, pentru lucrări de in-
vestiţii. 

lobby politic făcut de 
primarul Ciuhandu

Din rândul consilierilor 
locali au apărut deja discuţii 
pe această temă, concesio-
narea către ADP fiind un su-
biect tabu. În speranţa că în 
2012, an electoral, se va pu-
tea lăuda că a adus investitori 
americani pentru a construi 
parcări subterane, primarul 
Gheorghe Ciuhandu poar-
tă discuţii cu liderii politici, 
pentru sprijinirea acestui 
proiect. 

Consilierul local PD-L Ovi-
diu Ciuhandu crede că acest 
proiect nu va trece de votul 
aleşilor, pentru că există ris-
cul ca oraşul să fie blocat de 
concesionarea pe o perioadă 
foarte lungă, în cazul în care 
parteneriatul dintre ameri-
cani şi ADP nu se va înfăp-
tui. În referat se precizează, 
totuşi, o portiţă. În cazul în 
care contractul de asociere 
nu se semnează în termen de 
6 luni de la data adoptării ho-
tărârii, contractul de concesi-
une va fi nul de drept. 

ComuniTaTeComuniTaTe

O nouă lovitură „marca” ADP: 
parcări subterane fără licitaţii

investitorii americani de la Walco monceau Group inc vor să construiască trei parcări  
subterane în centrul oraşului, dar cer ca în jurul lor să fie interzisă parcarea pe stradă

adrian marincuş, administratorul bazei din lovrin, spune că lipsa banilor e principala problemă

Graiul  
stră-străbunicii

Coriolan Gârboni

În familia noastră, suntem cinci 
generaţii. Nepoţeii mei, copii mei, eu, 
părinţii mei şi bunica mea.
Deci, logic nepoţii mei, au stră-stră-
bunică. Între Nicolas, cel mai mic 
nepoţel şi bunica mea, Chia, sunt 
89 de ani diferenţă. De necrezut! 
Şi totuşi, când îi văd împreună îmi 
creşte inima de bucurie. Bunica mea, 
e o femeie simplă, fără şcoală şi 
vorbeşte în grai bănăţean. Ţin minte 
că odată (prin 1980) a rugat-o pe 
logodnica mea, (orăşeancă sută la 
sută), vorbindu-i cam aşa, în grai 
bănăţenesc: “Mândro, fii bună  şî  
duce  în  târnaţ, ia şolu’ ăsta dă pleu, 
răgică  fegeu’ dă la vadră, şî adă o 
ţâră dă apă să pun în scoverdz; după 
aia caută în credenţu’  dân  cuină, 
dăşchige  puiuţu mic şi găsăşci un ai, 
păntru popricaşu dă grumpei...!!“. 
Logodnica mea de atunci,  s-a 
uitat la mine cu o privire stupefiată, 
spunându-mi : ”N-am înţeles decât 
cuvântul “apă”, în rest... nimic!“  I-am 
tradus, râzând: “Frumoaso, te rog să 
te duci în coridor, ia cana aceasta de 
tablă, ridică capacul de la găleata, şi 
adă-mi puţină apă să pun în clătite; 
apoi, cauta în dulapul din cămară, 
deschide sertaru mic şi găseşte-mi  
un usturoi pentru  tocana de cartofi 
.... “Au trecut anii, logodnica mea de 
atunci  nu mai e, dar bunica mea şi 
graiul ei, există încă. 
Vorba ceea: “Eternitatea s-a născut la 
sat ...! “Copii mei, deşi născuţi la oraş, 
vorbesc şi înţeleg graiul bănăţean. Se 
duc la ţară de câte ori pot ei, şi se “gi-
vanesc” cu babele clevetitoare de prin 
sat . Cred că este una dintre bucuriile 
mele cele mai mari, această  continu-
are si păstrare a dialectului bănătean. 
Acum, copii mei  au la rândul lor 
copii, şi cel mai uimitor este că sunt 
aproape sigur că şi nepoţii mei vor 
vorbi şi ei în grai bănăţean. Deşi la 
grădiniţă învaţă engleza, sunt convins 
că în vacanţele lor de vară vor învăţa 
de la babele clevetitoare din sat şi de 
la copii vecinilor, graiul stră-străbuni-
cilor! Acesta este  graiul tuturor celor 
trecuţi în nefiinţă şi îngropaţi sus, pe 
deal  “la cuca” cum  îi zice la cimitirul 
strămoşilor mei, din sătucul dintre 
dealuri. Şi uite aşa limba bănăţeană, 
amestec de română cu sârbă, şvă-
bească şi ungurească, persistă de-a 
lungul timpului, prin graiul  bunicii 
mele şi a stră-strănepoţilor ei! 
Cum zice bunica mea, închinându-se: 
Maică precistă, ai grijă dă noi! Şi eu 
zic: “şi de graiu nostru, Amin!

Opinia de artistTimişul stă pe o „mină de aur“, dar 
turiştii merg la spa în Austria şi Ungaria

investiţiile private, vitale pentru „perla Timişului”

În perla Timişului, oraşul 
Buziaş, dezvoltarea turis-
tică depinde de investiţiile 
private. Directorul staţiunii 
balneare Buziaş spune 
că deşi apele minerale 
sunt recunoscute pentru 
efectele curative şi că în 
domeniul privat s-au făcut 
toate eforturile posibile 
de modernizare şi au fost 
investite milioane de euro 
pentru a transforma hote-
lurile în adevărate centre 
spa, sunt foarte puţini 
turiştii care vin în staţiune. 
“Problemele care apar nu 
sunt legate de investiţiile 
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liliana iedu
liliana.iedu@opiniatimisoarei.ro

Viitorii boboci din anul 
şcolar 2011 – 2012 vor putea 
fi înscrişi la şcoală în perioa-
da 3 martie – 5 mai 2011. „De 
modul în care se soluţionea-
ză înscrierile în clasa întâi 
sunt răspunzători directorii 
unităţilor de învăţământ. 
Şcolile au obligaţia de a în-

scrie cu prioritate elevii care 
locuiesc pe străzile arondate 
unităţilor de învăţământ şi 
doar în limita locurilor li-
bere pe ceilalţi”, a declarat 
Marin Popescu, inspector 
şcolar general. Acesta a mai 
explicat că zilnic, în perioa-
da de înscriere 3 martie - 5 
mai, unităţile de învăţământ 
vor afişa numărul elevilor 
înscrişi şi a locurilor rămase 

libere. De asemenea, condu-
cerile şcolilor vor răspunde 
în timp util părinţilor dacă 
solicitarea lor a fost sau nu 
admisă. Pentru înscrierea în 
clasa întâi, gradiniţa trebu-
ie să elibereze o adeverinţă. 
Cu acest act, elevul se va în-
scrie la o singură şcoală. În 
privinţa şcolilor care deja 
au anunţat începerea înscri-
erilor, Marin Popescu spune 

ca directorii acestor şcoli vor 
primi avertisment şi cel mai 
probabil li se va reduce şi 
calificativul acordat la sfâr-
şitul anului şcolar. „Înscrie-
rile oficiale în clasa întâi nu 
au început. Cei care spun că 
fac înscrieri, de fapt fac doar 
un tabel cu viitorii elevi. Pe 
lângă tabel nu se depune ni-
ciun act oficial”, a explicat 
Popescu.

Înscrierile în clasa întâi încep în data de 3 martie

private. Oamenii nu vor 
să vină să stea 10-12 zile 
închişi într-un hotel, cât ar fi 
el de luxos. Vor să meargă 
şi în oraş, să viziteze, să se 
distreze. Pentru a dezvol-

ta zona este nevoie de 
parteneriate public-private, 
cum se întâmplă în Austria 
şi Ungaria. Noi am reuşit 
să creăm, cu forcepsul, o 
asociaţie de dezvoltare şi 

avem deja un proiect de 
promovare a zonei care se 
va derula în perioada ur-
mătoare. Sperăm ca, astfel, 
să atragem cât mai mulţi 
turişti”, a spus Munteanu. 
Conform datelor furniza-
te de către conducerea 
staţiunii balneare, 50 la sută 
dintre cei care au petrecut 
anul trecut un sejur aici este 
reprezentat de pensionari, 
25-30 la sută de turismul 
de afaceri (teambuilding, 
conferinţe, ş.a.) şi aproxi-
mativ 20 la sută au venit 
prin intermediul agenţiilor 
de turism.

Părinţii intră în febra înscrierii copiilor la şcoală

mirela Vlăduţi
mirela.vladuti@opiniatimisoarei.ro

 k-yu$ Seracin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Unde-s doi, puterea creş-
te. Acesta pare a fi sloganul 
echipajelor mixte formate 
din poliţişti locali şi contro-
lori, care fac legea pe auto-
buzule, firobuzele şi tram-
vaiele RATT. Chiar dacă au 
aproape aceleaşi atribuţii, 

este nevoie ca angajaţi din 
două instituţii să fie plătiţi 
pentru a face acelaşi lucru. 

De când “pe filieră” au 
intrat şi poliţiştii locali (foş-
tii comunitari) cuantumul 
amenzilor a crescut, iar cei 
care circulă fără bilet sunt 
din ce în ce mai puţini. “Poli-
ţiştii locali însoţesc controlo-
rii RATT. Sancţiunile se pot 
aplica şi de către agenţi, şi 
de către controlori. Contro-

lorii pot cere biletul sau le-
gitimaţia la control, dar dacă 
persoana respectivă refuză 
să prezinte actele de identi-
tate, agenţii au abilitatea de 
a le solicita pe acestea. Ei fac 
controlul, iar noi, în general, 
aplicăm sancţiunea. Avem 
12 oameni pe zi detaşaţi pe 
această linie”, a declarat pur-
tătorul de cuvânt al instituţi-
ei, Nicoleta Popa. 

În anul 2010, poliţiştii co-

munitari au aplicat 7.298 de 
sancţiuni pentru călătoria 
fără bilet sau abonament, cu 
amenzi cuprinse între 200-
500 de lei, care se pot achita 
la jumătate din valoare în 48 
de ore. La ultima restructu-
rare de la Regia Autonomă 
de Transport Timişoara, din 
cei 60 de controlori cât erau 
angajaţi până la sfârşiul 
anului 2010, au mai rămas 
doar 16. “La ultima restruc-

turare au fost daţi afară 400 
de oameni, din care au fost 
concediaţi şi controlori. În 
momentul de faţă sunt 16 
persoane care însoţesc po-
liţiştii locali şi fac controale 
pe mijloacele de transport 
în comun. Controlorii sunt 
cei care cer abonamente-
le şi biletele la control, iar 
poliţiştii dau amenzi”, ne-a 
declarat Cosmin Bradu, pur-
tător de cuvânt al RATT. 

Controlorii RATT şi poliţiştii locali, plătiţi să facă aceeaşi muncă

la Buziaş, dotările hoteliere depăşesc realitatea urbană 
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Fotbal cu ţâţe
Viorel Screciu

Anotimpul Vrăjitoarei

20.01
În 1997, 
atacantul 
lui FC 
Barcelona, 
Ronaldo, 
în vârstă 
de 20 ani, 
este de-
clarat jucătorul anului, în 
urma unei anchete la care 
au participat peste 100 de 
antrenori din toată lumea. 
Câştigătorul din 2006, 
George Weah, ocupă acum 
locul secund.

21.01
În 1990, John McEnroe 
devine primul jucător de 
tenis din istorie care este 

descalifi-
cat de la 
un turneu 
de Grand 
Slam pen-
tru abateri 
discipli-
nare, la 
Australian Open.

22.01
În 1927, partida dintre 
Arsenal şi Sheffield 
United, de pe stadionul 
Highbury, devine primul 
meci de fotbal transmis 
la radio.

23.01
În 2003, unul dintre cei 
mai importanţi oameni de 

afaceri 
din Italia, 
Gianni 
Agnelli, 
lider al 
grupului 
FIAT şi al 
clubului 
Juventus Torino, se stinge 
din viaţă la vârsta de 81 ani.

24.01
În 1997, 
elveţian-
ca Marti-
na Hingis 
devine 
cea mai 
tânără 
jucătoare 
de tenis care cucereş-

te un turneu de Grand 
Slam, după ce o învinge 
pe Mary Pierce în finala 
Australian Open, cu 6-2, 
6-2.

25.01
În 1995, 
eliminat 
în partida 
pe care 
Man-
chester 
United o 
disputa în 
deplasare, cu Crystal 
Palace, Eric Cantona îl 
ia la bătaie în drum spre 
vestiar pe un suporter 
al echipei gazdă. Drept 
urmare, internaţionalul 

francez va fi sancţionat 
cu 20.000 de lire sterline 
şi cu două săptămâni de 
închisoare.

26.01
În 1979, la împlinirea a 
18 ani, 
Wayne 
Gretzky 
semnează 
un contrat 
în valoare 
de 10 mi-
lioane de 
dolari cu Edmonton Oilers. 
Era începutul unei cariere 
prestigioase, devenind 
ulterior cel mai important 
jucător din istoria hoche-
iului.
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În vremuri de mult uitate, 
într-un ţinut devastat de 
războaie, ultimii Cruciaţi 
se întorc acasă, pentru 
a-şi regăsi pământurile 
pustiite de ciumă. Cardina-
lul (Christopher Lee – Lord 
of the Rings) e convins că 
groaznica molimă este un 
blestem al iadului, adus 
asupra oamenilor de către 
vrăjitoarea cea neagră. Ea 
vede slăbiciunile ascunse 
adânc în inimile tuturor. 
Şi ceea ce vede, foloseşte 
împotriva lor. Behmen 
(Nicolas Cage – National 
Tresure, Knowing, Ghost Ri-
der), un erou al cruciadelor, 
împreună cu Felson (Ron 
Perlman - Hellboy), tovară-
sul său de arme, sunt aleşi 
să o ducă pe strania femeie 
la o mănăstire izolată, unde 
călugării, printr-un stră-
vechi ritual, vor îndepărta 
blestemul. Alături de un 
escroc, un tânăr aspirant la 
rangul de cavaler, un răz-
boinic încrâncenat rămas 
fără familie şi un preot naiv, 
Behmen şi Felson pornesc 
într-o călătorie înţesată 

de pericole. Abilităţile şi 
curajul le sunt puse la grele 
încercări, pe măsură ce 
descoperă secretul întune-
cat al fetei şi realizează că 
se luptă cu o forţă terifian-
tă, care are puterea de a 
determina soarta lumii. O 
forţă condusă de întune-
ric, aflată în slujba morţii 
şi a distrugerii. Şi pentru 
a salva omenirea, aceşti 
războinici trebuie să treacă 
prin iad.

spectacolefilme party expo

Dacă am mai adus vor-
ba pe aici, din când în 
când, despre ţâţele care 
se perindă prin fotbalul 
românesc, de această dată 
am să fac câteva referiri la 
ţâţele care îl patronează. 
Am scris deseori în acest 
colţ de pagină referitor la 
comportamentul celor care 
diriguiesc destinele fotba-
listice naţionale. Întâmplă-
rile din vremea din urmă, 
deloc întâmplătoare în 
opinia mea, nu fac decât 
să confirme ideea că cei 
care produc acest „mare 
act sportiv” se compor-
tă aidoma unor ţâţe de 
mahala.
Cum altfel am putea cata-
loga dialogurile purtate, în 
cazul Craiova, între Miti-
telu şi Piţurcă? Dar de ce 
trebuie să ne mirăm? La ce 
ne-am putea aştepta să se 
întâmple între un barbugiu 
şi un mititel... la grătar? 
Citesc că Piţi i-a făcut pe 
Fl.Costea şi Prepeliţă curve. 
Ce mai vreţi? În ultimele 
zile reprezentaţia s-a mu-
tat mai spre Bucureşti, aşa 
ca spectacolul să îl includă 
şi pe Gigi. După ce Piţi 
l-a făcut pe producătorul 
de brânză şi conjunctural 
europarlamentar fraier şef, 
acesta din urmă a dat o 
replică genială atunci când 
a spus că dacă nu poate să 
se descarce, verbal evident, 
pe micul ecran, face can-
cer. Corect! Păi are şi ce să 
spună pentru că e plin de 
pilde adânci. Să nu uităm 
că ciobanul îşi trage seva 
filosofică din trăirile ances-
trale atât de bine relevate 
în celebra baladă pe care 
tot românul o studiază la 
şcoală. De la Luceafărul 
Huilei la baciul muntean 
un arc peste o Românie...
mitică. Atenţie cum puneţi 
accentul!
La Poli veştile sunt bune.
Noua achiziţie, canadianul 
Ricketts, a intrat în pâine 
şi se pare că îşi face treaba 
de atacant. Mai mult decât 
atât aflu despre el că are 
şi oarece pregătire inte-
lectuală... pe bune. S-a 
specializat în managemen-
tul afacerilor la o universi-
tate din Wisconsin în USA. 
Mai vorbeşte şi vreo patru 
limbi aşa că… ce o să fie în 
capul lui când o să des-
chidă televizorul? Cine îi 
explică chestia cu transhu-
manţa?
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ioan gogoŞanu
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Atunci când la o echipă 

este angajat un antrenor 
nou, în special dacă acesta 
este străin, se spune că are 
nevoie de timp pentru a se 
acomoda cu fotbalul nostru 
şi abia după ce îşi face o im-
presie despre cum se desfă-
şoară lucrurile în Liga 1 i se 
poate trasa ca obiectiv ob-
ţinerea unei performanţe 
deosebite.

Lui Duşan Uhrin Jr. i s-a 
fixat cucerirea campiona-
tului chiar dacă în campio-
natul nostru s-au schimbat 
multe de la ultima lui ex-
perienţă în România. Spre 
exemplu, Steaua, Dinamo 
şi CFR Cluj au devenit echi-
pe de pluton, iar candida-
tele la titlu sunt în majo-
ritate reprezentante ale 
provinciei. De asemenea, 
cu toate că a mai pregătit-o 
pe Poli, tehnicianul ceh nu 
cunoaşte într-o măsură ri-
dicată actualul lot, în  care 
se mai găsesc puţine nume 
cu care el a lucrat: Pantili-
mon, Cisovsky, Luchin, Ale-
xa, Goga, Magera, Taborda, 
Scutaru, Axente şi Manso-
ur. Dintre aceştia, doar pri-
mii şase au intrat frecvent 
în lotul de bază.

Faţă de precedentul man-
dat, lui Uhrin îi lipsesc câte-
va nume importante: Gigel 
Bucur, fraţii Karamyan şi, 
de ce nu, Marius Popa. Para-
doxal, după despărţirea de 
Poli toţi cei patru jucători 
au avut de a face cu un re-
gres în carieră. Fostul gol-
gheter al campionatului a 
plecat în liga a doua din Ru-
sia, unde nu a mai avut scli-
pirile de altădată. În returul 
ultimului campionat a mar-
cat doar de două ori şi, în 
plus, a pierdut contactul cu 
echipa naţională. Gemenii 
armeni au avut ghinionul 
de a alege Steaua în perioa-
da în care aceasta parcurgea 

cea mai acută criză din ulti-
mii ani. Cum pretenţiile lor 
financiare nu au fost deloc 
neglijabile, despărţirea a 
fost invitabilă, iar acum trag 
să salveze Urziceni-ul de la 
retrogradare. Marius Popa 
fusese singurul reprezen-
tant al “alb-violeţilor” la tur-
neul final al Campionatului 
European din 2008. În locul 
unei ascensiuni, a ales să 
stea pe tuşă aproape un an 
de zile, iar apoi a semnat cu 
echipe de mâna a doua, de 
genul lui Internaţional Cur-
tea de Argeş, ajunsă între 
timp în liga a 4-a, Pandurii 
Târgu Jiu ori, mai nou, Uni-
versitatea Cluj.

În perioada de pregătire, 
Uhrin va trebui să aducă 
la un nivel optim jucători 
care revin după perioade 
de accidentare, cum e ca-
zul lui Bourceanu, Magera 
sau Curtean, ori care nu au 
susţinut meciuri oficiale de 
foarte mult timp, cum e ca-
zul nou-veniţilor Rafael Ro-
cha şi Luigi Lavacchia.

De-a lungul timpului, Po-
litehnica a fost o adevărată 
“Policlinica”, readucând 
pe linia de plutire destui 
jucători importanţi. Fostul 
antrenor-jucător, Cosmin 
Contra, s-a întors în ţară în 
iarna lui 2005 pentru că nu 
şi-a găsit locul în Premier 
League, la West Bromwich 
Albion. Evoluţiile în tricoul 
lui Poli au stârnit din nou 
interesul spaniolilor de la 
Getafe, unde avea să mai 
evolueze timp de cinci se-
zoane. Chiar dacă a evoluat 
destul de puţin pentru gru-
parea bănăţeană, Alin Stoi-
ca a reuşit să-i convingă pe 
cei de la Gent că a revenit la 
un nivel ridicat, reîntorcân-
du-se în campionatul belgi-
an. Răzvan Cociş devenise o 
rezervă eternă la Lokomo-
tiv Moscova. Perioadă pe-
trecută la Timişoara i-a pri-
it de minune. A reintrat în 
circuitul echipei naţionale 
şi a semnat un contract în 
Arabia Saudită care i-a um-
plut conturile cu bani.

Chiar şi pentru jucători 
din actualul lot, transferul 
la Poli a însemnat o adevă-
rată revigorare. Laszlo Sepsi 
nu mai era o soluţie primor-
dială pentru Racing Santan-
der. Revenirea în Liga întâi 
a fost o alegere bună, de 
vreme ce a prins jocuri în 
Europa League şi în tricoul 
naţionalei. Poate cea mai 
importantă “vindecare” 
realizată de echipa timişo-
reană a fost cea în cazul lui 
Ianis Zicu. Plecat pe uşa din 
dos de la Dinamo şi aflat în 
urmă cu pregătirea, Zicu 
a ajuns în scurt timp noul 
idol pe stadionul Dan Pălti-
nişanu, fiind unul dintre cei 
mai buni jucători în prima 
parte a stagiunii.

Bineînţeles, nu de fiecare 
dată “tratamentul” a avut 
urmările dorite. Sunt cele-
bre cazurile lui Dare Vrsic şi 
Peter Simek, doi jucători de 
echipă naţională, dar care la 
Timişoara au rămas în me-
moria fanilor doar prin lun-
gile perioade de accidentare.

Faţă de prec-
edentul mandat, 
lui Duşan Uhrin 
îi lipsesc câteva 
nume importante 
ale echipei: Gigel 
Bucur, fraţii Kara-
myan şi, de ce nu, 
Marius Popa.

Uhrin va trebui să 
aducă la un nivel 
optim jucătorii 
care revin după 
perioade de  
accidentare, cum 
sunt Bourceanu, 
Magera sau  
Curtean.

CINeMa TIMIş
O familie de coşmar: Vineri-joi: 16:00, 18:00, 20:00

Punct ochit, punct...iubit!: vineri- joi: 14:00 

CINeMa CITY
anotimpul Vrăjitoarei: 
Vineri - joi: 14:10, 16:30, 
19:00, 21:30, Sâmbătă : 
11:50, 14:10, 16:30, 19:00, 
21:30

Dragoste şi alte depen-
denţe: joi: 13:20, 15:00, 
16:50, 18:40, 20:20, Sâm-
bătă : 11:40, 13:20, 15:00, 16:50, 18:40, 20:20 

Burlesque: Vis împlinit Vineri - joi: 13:40, 15:50, 18:00, 
20:10, 22:20, Sâmbătă : 11:30, 13:40, 15:50, 18:00, 20:10, 
22:20  

Ursul Yogi: Vineri - joi: 14:30, 17:00, 19:30, 22:10, Sâmbă-
tă : 12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 22:10 

O poveste încâlcită: Vineri - joi: 16:40, 19:10, 21:40, 
Sâmbătă : 16:40, 19:10, 21:40 

Turistul: Vineri - joi: 13:10, 15:10, 17:20, 19:20, 22:00, 
Sâmbătă : 11:10, 13:10, 15:10, 17:20, 19:20, 22:00, - joi: 
15:20, 22:10, Sâmbătă : 11:10, 15:20, 22:10

O familie de coşmar: Vineri - joi: 14:20, 21:20, Sâmbătă : 
12:00, 14:20, 21:20 

Călătoriile lui Gulliver: Vineri - joi: 17:10, 19:40, Sâmbătă 
: 17:10, 19:40 , 

Viaţa aşa cum este ea: Vineri - joi: 13:00

JOI, 20 IaNUarIe
Life! Pub: Irie Vibes Junior One & Polo
Scottish Pub: Concert Vunk
Bunker: Jazz Nights cu Eduard Jak Neumann Quartet
Van Graph: The Beat Conductor
Megalos: Megalos Party

VINerI, 21 IaNUarIe
Iulius Mall: Concert Alex
Life! Pub: Best Retro-party
Daos: Concert Tunderground
Le Cinema: DJ Emil Lassaria
Fratelli: Concert Loredana Groza
No Name: Mihai Amatti
art Club 700: Hit and classic party
Clubul Black Box: The BlackBox Party 
No Name: Jay Bliss 
Daos Club: Gods of Rock Night

SâMBăTă, 22 IaNUarIe
Life! Pub: Coyote Ugly Party
Porky’s: Concert Jukebox
Heaven: Pedro Casanova si Andrea
Setup: GOJIRA, DJ LIMUN, Sensorship si Bibanu
Daos Club: petrecre Retro
Le Cinema: Dance all night
Megalos: Megalos Party  

DUMINICă, 23 IaNUarIe
Van Graph K’fe: Babilonia 
Club D’arc: Hits Party
art Club 700: Ambient Party
Setup: Warm Up

LUNI, 24 IaNUarIe
Megalos: Live Acoustic Music

Centrul Cultural Francez din Timişoara: 
expoziţia Provizii pentru cămările sufletului. 
Expoziţia poate fi vizitată zilnic până în 8 
februarie

Berărie: Expoziţie handmade 22 şi 23 
ianuarie.

Galeria Helios: expoziţie de pictură Victor 
Gingiu, în memoriam Emil Moldovan şi 
Cosmin Lungu. Expoziţia poate fi vizitată 
până în 26 ianuarie.   

Muzeul de artă Timişoara: 
Expoziţia 
„Vino cu 
mine în 
pădurea de 
mesteceni”. 
Proiectul 
artistei 
Elisabeth Lili Ochsenfeld aduce pe simezele 
Palatului Baroc lucrările de grafică, pictură 
şi fotografie a 87 de plasticieni din toate col-
ţurile lumii. Accesul publicului se face zilnic, 
până în 26 februarie între orele 10-18. 

Muzeul de artă Timişoara: inaugurează 
spaţiul colecţiilor permanente din aripa 
Pacha cu o expoziţie-eveniment dedicată 
Margaretei Sterian. Expoziţia poate fi vizitată 
până în 28 Februarie.

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 Naţional Timişoara: joi, 20 ianuarie, ora 19.00, Studio 5,  Iaa-
covi şi Leidental de Hanoch Levin, un spectacol de Mihaela Lichiardopol.

Teatrul auăleu: joi 20 ianuarie, ora 19.30, Dragă Elena, text Ludmila 
Razumovskaia, Înscenarea, Ovidiu Mihăiţă

Teatrul Studenţesc Thespis: joi 20 ianuarie ora 20:00, Casa de Cultură 
a Studenţilor, camera 202. Al nouălea cer, de Alexandru Bach.

Filarmonica Banatul, Sala Capitol: vineri 21 ianuarie ora 19 concert 
simfonic dirijor Gheorghe Costin, solist Gabriel Popa. Concertul se va 
deschide cu „Anotimpurile„ op.8 pentru vioară şi orchestră de Antonio 
Lucius Vivaldi. 

Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely”: sala mare, vineri, 21 ianu-
arie, ora 19:00, spectacolul de teatru Capdelemn în regia lui Gálovits 
Zoltán - Vass Richárd. 

Teatrul Naţional Timişoara: sâmbătă 22 ianuarie, ora 19.00, Studio 
5 Aeroport după Ştefan Caraman, un spectacol de Iona Ardelean - 
Ieremia.

Teatrul auăleu: sâmbătă 22 ianuarie, ora 19.30, Dragă Elena, text 
Ludmila Razumovskaia, Înscenarea, Ovidiu Mihăiţă. 

Teatrul auăleu: duminică, 23 ianuarie, ora 19.30, Dragă Elena, text 
Ludmila Razumovskaia, Înscenarea, Ovidiu Mihăiţă

Teatrul Naţional Timişoara: marţi, 25 ianuarie, ora 11.00, Sala Mare, 
Cenuşăreasa după Charles Perrault, un spectacol de Mirela Puiu.

Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely”: sala mare, marţi, 25 ianu-
arie, ora 19:00, spectacolul de teatru Legături primejdioase în regia lui 
Puskás Zoltán. 

Teatrul Naţional Timişoara: miercuri, 26 ianuarie, ora 11.00, Sala 
Mare, Cenuşăreasa după Charles Perrault, un spectacol de Mirela Puiu.

Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely”: sala Studio, miercuri, 19 ia-
nuarie, ora 19:00, spectacolul de teatru Prah, în regia lui László Sándor. 

horoscop
BerBec taur Gemeni rac leu FeciOARă BAlAnţă scorpion săgetătOR capricorn VăRsătOR PeŞti

Fii atent cum 
te comporţi cu 
omul de lângă 
tine, pentru că 
te poate lăsa 
baltă când ţi-e 
lumea mai 
dragă. Pericole 
se resimt şi în 
bugetul pro-
priu, pentru că 
ai putea cheltui 
prea mult, mai 
ales ca ai cam 
intrat în noul 
an cu vistieria 
goală. Ba chiar 
ai putea face 
o investiţie 
periculoasă 
care poate avea 
urmări grave în 
viitor, de aceea 
cel mai bine e 
să rezişti ispitei. 

Toate au 
rezolvare, nu 
are rost să le 
agravezi şi 
tu cu emotii 
negative, dar 
pe moment 
eşti supărat 
că ai parte 
de astfel de 
evenimente 
triste. Rezolvi 
problemele 
financiare cu 
mult fler şi 
urmăreşti să-ţi 
achiţi ultimele 
datorii. Ai un 
mare vis în 
minte şi te 
simţi în stare 
să-l împlineşti 
într-o zi, dar ai 
nevoie totuşi 
de stimulente.

Nu ştii ce te 
aşteaptă, ţi-e 
teamă de eşec, 
dar dacă depui 
eforturi alături 
de partenerul 
ales, totul va 
merge bine.  Ai 
făcut o reca-
pitulare a anului 
trecut  în privinţa 
banilor şi nu eşti 
prea mulţumit 
de rezultate. 
Dar  în loc să faci 
calcule retroac-
tive, mai bine 
ţi-ai propune 
ţeluri noi de 
atins. Ce a fost a 
fost... Oricât de 
entuziasmat ai 
fi, nu încheia în 
grabă ceea ce 
faci acum.

Dacă mai apar 
tensiuni în 
cuplu, trebuie 
să fii extrem 
de diplomat 
şi de tolerant, 
ca să nu se 
nască furtuni 
şi mai grave. 
Unii vor totul 
şi repede de la 
tine, dar eşti 
şi tu un om cu 
limitele sale 
şi nu te poţi 
face luntre şi 
punte pentru 
un şef grabit. 
Nu te lăsa 
influenţat de 
nervii altora, ci 
încearcă să-ţi 
urmezi propria 
organizare: 
încet şi bine. 

Faci un efort să-
ţi achiţi facturile 
fără a lăsa da-
torii pe la anul, 
dar oricât te-ai 
strădui, tot mai 
rămân restanţe 
neachitate. Nu-
mai tu ştii cum 
îţi drămuieşti 
bugetul ca să 
mulţumeşti pe 
toată lumea. 
Oricum nu te 
întinde prea 
mult. Se naşte 
un proiect nou 
în mintea ta, 
dar pentru 
a-l incepe, ar 
trebui mai 
întâi să termini 
planurile care 
se apropie de 
sfârşit.

E posibil să 
primeşti şi 
unele critici, şi 
unele mustrări, 
dar dacă 
sunt juste, 
recunoaşte-ţi 
vina şi ia-ţi 
angajamentul 
ca să nu se mai 
repete. Dacă 
mai poţi face ul-
timele ajustări 
ale proiectelor 
pe rol, supune-
te regulilor şi le-
gilor impuse de 
sus cu stricteţe. 
Parca resimţi 
o creştere 
financiară faţă 
de perioada 
următoare, iar 
banii vin exact 
la timp.

Pentru cuplurile 
deja închegate, 
este o perioadă 
dedicată 
familiei şi ai de 
gând să faci 
vizite pe la toţi 
cei dragi, unde 
sunteţi primiţi 
cu bucurie. 
Dacă participi 
acum la vreo 
confruntare 
cu scopul de a 
obţine un post, 
un job mai bun, 
o avansare sau 
orice altă vic-
torie de ordin 
profesional, 
astrele te susţin 
din umbra.  E  
o perioada cu 
multe chel-
tuieli. 

Nu eşti foarte 
mulţumit de 
punctul ter-
minus la care 
ai ajuns, dar 
e momentul 
ideal pentru 
a-ţi fixa noi 
orizonturi. Nu 
trebuie să-ţi 
fie teamă de 
schimbări radi-
cale. Situaţia 
materială poate 
nu e dintre cele 
mai bune în 
acest moment, 
dar ai unele 
promisiuni 
de mai bine 
în perioada 
care vine. Nu e 
recomandabil 
să cheltuieşti 
nimic în avans. 

Se poate  ivi 
şansa de schim-
bare a jobului, 
a direcţiei 
profesionale, a 
marilor ţeluri 
de atins, şi 
entuziasmul 
pune stăpânire 
pe tine. Când 
ai ceva nou de 
făcut, te simţi 
cel mai bine! 
Banii însă sunt 
punctul cel mai 
sensibil, nu 
pentru că ar fi 
puţini, ci pentru 
că trebuie să fii 
prudent şi chiar 
zgârcit, deo-
arece mai sunt 
unele obligaţii 
de adus la zi: 
taxe, datorii etc.

Ispita îşi bagă 
coada în relaţia 
ta de suflet, 
şi ori tu eşti 
gata să faci o 
greşeală, ori 
partenerul 
îţi provoacă 
o suferinţă 
majoră. Trece 
repede, nu 
are rost să-i 
dai mai multa 
importanţă 
decât merită. 
Nu te implica în 
proiecte masive 
tocmai acum. 
Ocupă-te de 
sarcini pe care 
le poţi ter-
mina repede. 
Călătoriile sunt 
mari consuma-
toare de bani.

Gesturile de 
afecţiune iau 
şi o dimensi-
une concretă, 
pentru că daru-
rile pe care vi 
le dăruiţi unul 
altuia spun 
multe despre 
adevăratele 
voastre senti-
mente, deci ai 
grijă ce primeşti 
şi ce dăruieşti. 
Cheltuieşti 
destul de 
mult, dar cu 
un sentiment 
de satisfacţie, 
considerând 
că  banul are,  
înainte de 
toate, rolul de 
a-i face fericiţi 
pe cei dragi. 

Ai gânduri 
mari de viitor, 
pui mult suflet 
în schimbul 
de emoţii 
şi, dacă eşti 
singur, acum 
e momentul 
să cucereşti 
pe cineva şi 
să începi o 
relaţie. Totuşi, 
portofelul nu 
este gol, ceea 
ce îţi dă curajul 
să faci nişte 
cheltuieli ceva 
mai mari ca de 
obicei. Poate 
e şi vremea 
recompenselor 
financiare, 
ceea ce te face 
şi pe tine mai 
generos.

 

Uhrin Jr. are ca obiectiv titlul

Duşan uhrin are mult de lucru pentru a realiza obiectivul impus de conducerea clubului timişorean
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Aflat în revenire de for-
mă politică, după o perioa-
dă în care părea sufocat de 
tandreţurile relaţiei nepo-
trivite cu social-democraţii 
lui Ilie Sârbu, PNŢCD Timiş 
a început ofensiva asupra 
procentului de 1% din elec-
torat prin deschiderea unui 
fan-club de rit bahic în Cam-
pus. Oamenii fideli primaru-
lui Gheorghe Ciuhandu au 
profitat de legislaţia locală 
în continuă modelare şi au 

ridicat o copie a „acvariului” 
din Piaţa Operei în imedia-
ta apropiere a parcului care 
străjuieşte aleea studenţilor, 
la doi paşi de standul de flori 
şi la o aruncătură de băţ de 
laboratorul de covrigi. Apă-
rut peste noapte în peisajul 
juvenil al Complexului Stu-
denţesc, fan-club-ul PNŢCD 
a devenit, deja, destinaţia de 
seară a zeci de tineri care, 
între două halbe de bere, în-
cearcă, plini de serenitate, să 
rezolve dilema ciuhandiană: 
a fi sa a nu fi ţărănist?

D’ale CeTăţii

Ţin minte că prin ianuarie ’91-
’92-93 râdeau toţi de papionul 
unui român reîntors în Româ-
nia dintr-un lung exil. Reîntors 
dintr-o Anglie monarhistă, 
plină de papioane… Ţin minte 
un mare miting de atunci, pe 
care Televizunea Română Libe-
ră a avut grijă atunci să-l me-
diatizeze intens, în care zeci de 
români purtau simbolic două 
coşciuge, pe fiecare scria câte 
un nume. Raţiu şi Coposu…
Ultima dată când am fost să 
votez am pus ştampila pe 
el, pe Ion Raţiu. Şi acum cred 
că n-am greşit , noi toţi am fi 
arătat altfel azi…De atunci nu 
mă mai interesează zilele de 
alegeri…Papionul lui Raţiu, 
de care râdea toată România 
atunci, sunt sigur că azi ne-ar fi 
salvat… Ţin minte însă vorbele 
lui Raţiu… „poţi reînvia din 
morţi doar din pământul patriei 
tale…” Amintiţi-vă sau aflaţi o 
poveste cutremuratoare…
În 2000 a murit la Londra şi 
a cerut, prin testament, să fie 
îngropat în Turda, la Biserica 
Adormirii Maicii Domnului, 
numită şi Biserica Rateştilor 
tocmai pentru că a fost ctito-
rită de familia Raţiu. Omul îşi 
dorea să-şi găsească liniştea 
lângă părinţii, bunicii şi stră-
moşii lui…Uluitor, preotul or-
todox al lăcaşului n-a acceptat 
înhumarea lui Raţiu, în biseri-
ca ctitorită de bunicii lui, din 
cauza diferenţelor dintre Bise-
rica Ortodoxa şi Biserica Unită 
cu Roma, Raţiu fiind credincios 
unit pe când biserica căreia 
familia lui i-a pus bazele era 
ortodoxă… Slujba prohodului 
a avut loc în stradă, pe un ger 
năprasnic, în faţa bisericii… A 
fost înmormântat apoi la cimi-
tirul central din Turda departe 
de familia lui… Oare ce s-o fi 
ales azi de cei care strigau “Nu 
ne vindem ţara” şi purtau pe la 
mitinguri coşciuge cu numele 
lui Raţiu?…

Dan Negru

Papionul

Duminică
23 ianuarie

Cerul va fi înnorat. 
Dimineaţa va fi 
ceaţă, seara averse 
de ninsoare şi ploaie.
Minima:  -2˚
Maxima:  4˚

Miercuri
26 ianuarie

Cer mai  
mult noros  
pe tot parcursul  
zilei.
Minima: -3˚
Maxima: 4˚

marţi
25 ianuarie

Vreme închisă,  
cer mai mult  
noros. Răzleţ  
ninsoare.
Minima:  -3˚
Maxima:   3˚

Luni
24 ianuarie

Luni 24 ianuarie  
Cerul va fi parţial 
înnorat. Posibile 
averse de ploaie.
Minima:  -2˚
Maxima:  3˚

Sâmbătă
22 ianuarie

Cer parţial înnorat. 
Dimineaţa va fi 
ceaţă, seara averse 
de ninsoare şi ploaie. 
Minima:  -1˚
Maxima:  3˚

Vineri
21 ianuarie

Cerul va fi mai  
mult înnorat. Averse 
de lapoviţă  
şi ninsoare.
Minima:  -1˚
Maxima: 3˚

Joi
20 ianuarie

Cerul va fi mai mult 
înnorat, posibilitate 
de ploaie şi chiar  
de ninsoare.
Minima:  1˚
Maxima: 4˚

meteo

reţeta săptămânii

... zVOnuRi ... BâRFe ... cOmBinAţii ... zVOnuRi ... BâRFe ... cOmBinAţii ...

Un fel de mâncare 
delicios, uşor de pre-
parat, pe care îl puteţi 
găsi şi în meniul mari-
lor restaurante.

ingrediente:
- 6 antricoate de vită, 
- 4 cepe medii,
- 4-5 ardei graşi,
- 1 lingură de sos de 
tomate,
- 11/2 lingură de făină,

- 50 ml de ulei, 
- 150 ml vin alb sec,
- sare, piper după gust

mod de preparare:
Antricoatele de vită 
se aplatizează, uşor 
cu ciocanul de şni-
ţele, se condimen-
tează după gust, se 
trec prin făină şi se 
înnăbuşă în uleiul 
încins peste care se 

pune puţină apă. Se 
scot pe un platou iar 
în uleiul rămas se 
adaugă ceapa tocată, 
ardeii tăiaţi julien, 
pasta de roşii, şi se 
fierb împreună 15 mi-
nute. În sosul astfel 
rezultat se pun an-
tricoatele şi vinul şi 
se fierb la foc mediu 
timp de o oră jumăta-
te, două. Dacă sosul 

scade prea mult se 
adaugă pe parcurs 
apă sau vin până 
carnea se înnmoaie. 
Se aduce la masă cu 
cartofi natur şi felii 
de ouă răscoapte 
peste care se presară 
pătrunjel tocat.

Antricot de vită Casino

Reţeta săptămânii vă este oferită de

Social – 
democratul 
Horia Băcanu 
se face patron 
media

A făcut prima încercare 
anul trecut când a lansat un 
site de ştiri. Nu a stat prea 
mult la conducerea acestuia 
din motive mai mult sau mai 
puţin obiective, iar acum 
îşi încearcă din nou noro-
cul. Horia Băcanu (foto), 
actual consilier judeţean al 
Partidului Social Democrat, 
îşi deschide un nou site tot 
de ştiri. Va ocupa funcţia 
de administrator. Aşadar, 
noul site de ştiri al lui Horia 
Băcanu se va numi Ora de 
Timiş şi va contine ştiri lo-
cale, atât din Timişoara, cât 
şi din judeţul Timiş, dar şi 
ştiri naţionale. Lansarea va 
avea loc în 10 februarie, iar 
la eveniment vor fi invitate 
mai multe nume sonore din 
Timişoara. Gazda: noul „mo-
gul” media, Horia Băcanu!

Scârbită de fetele care  
“se cuplează” pentru bani!

Fan-club PNŢCD în inima  
Complexului Studenţesc

Bârfă super-adevărată,  
confirmată din „n” surse

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

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

La ultima conferinţă de 
presă de la Primăria Timi-
şoara primarul Gheorghe 
Ciuhandu s-a arătat extrem 
de deranjat de controalele 
la care este supusă institu-
ţia pe care o conduce încă 
din 1996. De fapt, Ciuhan-
du nu e supărat că se fac 
controale, ci că este supus la 

exerciţii fizice zilnice. Edi-
lul şef spune că de la atâ-
ta dat cu subsemnatul la 
DNA, Curtea de Conturi şi 
alte instituţii de control îl 
cam doare mâna. Mai mult, 
Ciuhandu s-a arătat şi puţin 
mulţumit de faptul că aces-
te controale s-au cam rărit 
de câteva zile, timp în care 
am crede noi, primarul se 
mai poate relaxa. Până la 
următoarele controale...  

Pe Ciuhandu îl doare mâna!  
De la dat cu subsemnatul la DNA...

Celebră după ce a pozat 
pe coperta reviste pentru 
bărbaţi FHM, Raluca Boan-
că spune că nu a devenit 
model pentru a atrage un 
bărbat cu bani. Raluca re-
cunoaşte că iubeşte prea 
intens şi când, îşi alege 
bărbatul cu care vrea să fie, 
acesta trebuie să-i îndepli-
nească toate dorinţele. Şi 
acestea nu sunt de ordin 
material! Ba mai mult, tâ-
năra brunetă spune că le 
urăşte pe fetele care aleg 
într-o relaţie varianta ma-
terialistă şi nu pe cea sufle-
tească. „Dacă îl îmbrac pe 
bunicul meu cu un rând de 
haine de firmă, îi închi-
riez şi un BMW, dacă 
spune că a venit din 
ţări străine, jumătate 
din populaţia fetelor, 

îl vor vrea de iubit! Nu 
contează că are 70 de ani”, 
s-a confesat tânăra de 22 
de ani. Această a ajuns la 
concluzia că fetele din ziua 
de astăzi sunt materialiste 
după ce a văzut săptămâna 
trecută o tânără de 18 ani la 
braţ cu un domn de 56 de 
ani.


