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Acneea este o problemă a tenului care apare într-o proporţie egală, atât la băr-baţi cât şi la femei şi care afectează într-o oarecare măsură viaţa celui îmbol-năvit. Scade încrederea în sine, dă stări de anxietate şi de stânjeneală. Există o idee preconce-pută referitoare la acnee, această afecţiune a pielii foarte des întâlnită. Acne-ea, de orice fel ar fi ea, nu este o boală de sânge, nu este provocată de stafilo-cocul auriu şi nici de alte bacterii care pot exista în sânge. Ideea cum că acneea este o boală bacteriologică este greşită. Există totuşi o interacţiune cu stafiloco-cul auriu şi anume aceea că acesta poate agrava o acnee deja existentă prin infec-tarea florei dar nicidecum nu poate provoca această boală.
Definiţia corectă a ac-neei este dată de interacţi-unea unor bacterii din aer cu o piele mult prea grasă. Excesul de sebum, în strân-să legătură cu factorii po-luanţi sau de altă natură, duce la această afecţiune 

a pielii care poate fi foarte gravă sau se poate încadra în limite normale. Acneea duce la inflamarea stratului superior al pielii provocând puncte negre, albe, coşuri purulente sau în cazuri mai grave, chisturi.
Sunt mai multe tipuri şi forme ale acneei. Cea mai întâlnită este acneea juve-nilă, care afectează pielea în perioada pubertăţii. În general se formează pe ten dar poate apărea şi pe spate sau pe braţe. Acneea juvenilă este prezentă  în perioada pubertăţii când hormonii sunt secretaţi de organism într-o cantitate mare. Hormonii, la rândul lor, influenţează secreţia sebacee. Astfel apar acele coşuri şi comedoane care pot fi superficiale. În ca-zul în care apar chisturile, lucrurile se complică pen-tru că ele definesc forma gravă şi profundă a acneei. Pot lăsa cicatrici dacă sunt „scoase” fără un tratament făcut în prealabil. Tratamentul acneei ju-venile este unul bazat pe antibiotice, geluri şi creme prescrise de un medic der-matolog care ştie ce este mai bine pentru un ten cu probleme.

Un alt tip de acnee este acneea cauzată de hormo-nii androgeni. Atât la băr-baţi, cât şi la femei, această acnee poate apărea oricând. „Sunt pacienţi cu acnee care au 30 de ani. După un consult şi câteva inves-tigaţii, problema se poate ameliora. Tratamentul în acnee nu este unul defini-tiv. Tenul cu probleme nu 

se vindeca complet” spune Nadiţa Popovici, medic der-matolog.
Cea mai severă formă a acneei este aşa numita acnee „fulminans” . Este caracteri-zată de un debut exploziv al unor noduli chistici şi a unor leziuni supurative care sunt situate la nivelul feţei, gâtului şi spatelui. Acestea apar în general în strânsă legătură cu alte manifestări cum ar fi apariţia febrei, du-reri articulare, dureri osoa-se, stare generală de rău.Tratamentele care stau la dispoziţie pentru vinde-carea acneei sunt îndeosebi cele bazate pe produse der-macosmetice, antibiotice sau produse naturiste. Cele mai eficiente vor fi întot-deauna cele prescrise de un medic dermatolog. Na-diţa Popovici, recomandă ca un final de tratament, extracţia comedoanelor şi a coşurilor printr-un proce-deu relativ nou în ţara noas-tră. „Numai în România se mai folosesc tratamentele cosmetice la aburi. Este o tehnică depăşită care poate agrava acneea. Există un soi de aparat special cu care se extrage comedonul fără vă-tămarea stratului profund al dermei.”
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 Tehnica tratamentului cu aburi pentru acnee,  este depăşită

„Sunt pacienţi cu acnee care au 30 de ani. După un consult şi câteva investigaţii, problema se poate ameliora. Tratamentul în acnee nu este unul definitiv. Tenul cu pro-bleme nu se vindeca complet.”
Nadiţa Popovicimedic dermatolog
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Cum scăpăm de răceală fără medicamente?

ANDREEA HNYATEKandreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro

Iarna este sezonul în care gripele şi ră celile pun stăpâni-re pe noi foarte uşor. Cu sfa-turile noastre şi cu puţin no-roc, puteţi să reuşiţi să ocoliţi aceste momente neplăcute. Alimentele, cum ar fi fructe-le, legumele sau plantele pot fi un mare ajutor. Acestea în-tăresc sistemul imuniar, cel care ne apără de toate bolile. Specialiştii spun că persoa-nele cele mai predispuse la contactarea bolilor sunt ace-lea care au un sistem imuniar slăbit. O alimentaţie bogată în fructe şi legume, alături de o igienă personală strictă, ajută la prevenirea răcelilor şi a gri-pei specifice sezonului rece.Pe zi este recomandată o doză mare de vitamina C, aproximativ 2.000 mg, echi-valentul a 30 de portocale. Această doză nu este însă recomandată pentru inter-vale mari de timp, pentru că o supradozare poate duce la diaree. 
Un alt ingredient accesibil oricui care vă poate ajuta să scăpaţi de răceală este ceaiul de tei. Prin compoziţie contri-buie la vindecarea răcelii şi a gripei, mai ales când aceasta 

este însoţită de ferbră, pentru că teiul produce o transpiraţie abundentă care face ca tem-peratura corpului să scadă. Şi usturoiul face minuni în acest sezon. Previne afec-ţiunile virale şi bacteriene şi ajută la tratarea afecţiunilor provocate de acestea. Datori-tă celor 20 de substanţe anti-virale şi antibacteriene. Este 

recomandat consumul a 2-3 căţei de usturoi după fiecare masă principală, iar pentru prevenirea îmbolnăvirii, se consumă câte o jumătate de căţel de dimineaţă, la prânz şi seara.
Pe lângă aceste alimente mai sunt şi mierea, merele, morcovii, gutuile, măceşele sau ardeiul gras, care pot face adevărate minuni.

O alimentaţie bogată în fructe şi legume, alături de o igienă personală strictă, ajută la pre-venirea răcelilor şi a gripei speci ce sezonului rece.
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numără pe degete. ll 12-13

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

Porţile de acces ale Timi-
şoarei s-au transformat în 
ultimii ani în cartiere rezi-
denţiale de lux. Investitorii 
imobiliari au cumpărat aici 
sute de hectare pentru a 

construi case sau blocuri 
moderne, când piaţa cunos-
cuse cea mai importantă 
creştere a ultimelor două 
decenii. Creditele ipoteca-
re se acordau într-o veselie 
şi toată lumea era fericită. 
Pe de o parte, dezvoltatorii 
încasau sume frumoase de 

bani, preţul unei garsoniere 
noi fiind, în urmă cu trei-pa-
tru ani, de minimum 45.000 
de euro, iar cumpărătorii 
erau şi ei mulţumiţi că pot 
contracta credite bancare de 
zeci de mii de euro cu care 
să îşi poată achiziţiona casa 
visată. Criza economică a fă-

cut însă victime de ambele 
părţi. Investitorii s-au trezit 
din visul frumos şi au intrat 
în coşmarul recesiunii, nu 
au mai reuşit să vândă imo-
bilele construite sau să le 
finalizeze pe cele care erau 
încă în şantier. Cumpără-
torii s-au văzut în imposi-

bilitatea de a-şi plăti ratele 
bancare sau în aceea de a nu 
reuşi să mai obţină un cre-
dit la fel de uşor, sau chiar 
deloc. După doar câţiva ani, 
aceste cartiere în care s-au 
investit sute de milioane de 
euro, oferă o panoramă de-
zolantă. pag 2-3

Criza aduce în paragină 
cartierele de lux

Locuitorii din zonele rezidenţiale au parte de o panoramă rustică din apartamentele lor de zeci de mii de euro. foto: dariana dragoş
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Suntem prizonierii mentalităţii 
naţionale. N-am reuşit, la mai 
bine de două decenii de la 
Revoluţie, să ieşim din tiparele 
”anti”, chiar dacă, la polemică, 
cel mai bine cotat post de televi-
ziune este unul care şi-a propus 
să stimuleze formarea unei 
generaţii ”Pro”. ”Jos!” ”Huo!” 
”Afară!” ”Demisia!” Sună cunos-
cut? Desigur. Uneori mă tem că 
primele cuvinte pe care le vor 
învăţa pruncii de pe meleagurile 
mioritice nu vor fi ”ma-ma”, 
”pa-pa”, ”ta-ta”, ci ”huo” şi ... 
mi-e jenă să reproduc ce se mai 
scandează pe la mitingurile de 
protest. Prin sudul ţării, lupta 
politică s-a reluat recent cu 
pichetări de sedii de partide. Pe 
la noi - încă! - mai elegant, cu 
simpozioane şi conferinţe de 
presă înscrise în aceeaşi logică, 
dar fără megafon. Opoziţia 
politică nu e unită? Nici societa-
tea civilă nu stă mai bine. Unul 
dintre foştii lideri din balconul 
Revoluţiei, la Timişoara, Lorin 
Fortuna încerca, deunăzi, să 
”mişte” conştiinţele din sfera 
civică, pentru o mişcare de ge-
nul ”Carta 77” care să se pună 
în apărarea Constituţiei şi să 
cenzureze puterile din România, 
care se abat (uneori, evident, 
alteori – subtil) de la slujirea 
intereselor poporului.  O parte 
din argumente şi din exemple 
nici n-ar fi de ignorat. Numai că, 
dintr-o postură marginală faţă 
de centrele de putere din Româ-
nia, asemenea iniţiative sunt, 
în cel mai bun caz, pretext de 
talk-show, nu declanşatoare de 
revoluţii.  Asta se vede cu ochiul 
liber, fără să mai argumentăm 
de ce. Pichetările de sedii de 
partid – într-un sezon rece şi 
derutant, iarăşi nu inspiră prea 
multă încredere. Cât despre pro-
testele spontane din timpul vi-
zitelor oficialilor de la Bucureşti 
în teritoriu, ele nu au energia 
de a se transforma în decizii de 
genul celor din decembrie 1989. 
Ne lipseşte o generaţie nouă de 
lideri. De oameni coerenţi, credi-
bili, neşantajabili, cu mesaj clar, 
cu soluţii pe înţelesul tuturor. 
Nu tele-democraţi, precum Dan 
Diaconescu, flămând de audi-
enţă şi dornic să interpună între 
sine şi justiţie mize de politician. 
Nu finanţatori de sport, care, 
profitând de pasiunea drukerilor 
pentru fotbal, confiscă stadionul 
şi emisiunile sportive în interesul 
sporirii bunăstării lor financiare. 
Şi nu epigoni, care să mimeze 
doar noutatea prin faptul că 
au nume şi feţe diferite de cele 
consacrate în anii 1990, dar nu 
şi pe un limbaj, un stil şi o gân-
dire diferite. Din păcate, ”vechii” 
sunt, invariabil, ţintele mişcări-
lor ”anti”, iar pentru schimbarea 
de polaritate, pentru o mişcare 
”pro” catalizatorii se lasă cam 
mult (şi cam de mult) aşteptaţi.

Mişcarea „anti”
Mariana Cernicova
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Drumurile din cartierele  
de lux din jurul Timişoarei 
au rămas nişte uliţe  
ponosite şi murdare.
mirela vlăduţi
mirela.vladuti@opiniatimisoarei.ro

caiuS Seracin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

gheorghe ilaŞ
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

Primul exemplu. Ieşirea 
din oraş spre comuna Giroc. 
Pe partea stângă a şoselei 
care face legătura Timişoarei 
cu localitatea mai sus amin-
tită se înalţă blocuri şi case 
moderne, construite în anii 
premergători crizei, aşa zise-
le cartiere de lux ale urbei de 
pe Bega. Tot acolo, o grăma-
dă de bannere postate pe clă-
diri, oferte imobiliare avan-
tajoase, care nu mai fac însă 
cu ochiul nimănui în această 
perioadă de recesiune econo-
mică. Ca să ajungi în acest 
cartier trebuie să faci stânga, 
pe un drum de pământ, care 
nu este aproape deloc semna-
lizat şi pe care îl poţi rata în-
tr-o clipă de neatenţie. Acest 
drum care desparte zona re-

zidenţială în două părţi este 
mai degrabă o uliţă plină de 
gropi, de care nu s-a ocupat 
nimeni: nici administraţia 
locală pe teritoriul căreia se 
află aceste amplasamente, 
nici dezvoltatorii imobiliari 
care au investit aici. 

o afacere incertă
Unul dintre investitorii 

din zona rezidenţială este 
Ionuţ Ciolaca. Acesta, îm-
preună cu alţi trei asoci-
aţi, a reuşit să construiască 
până acum patru blocuri pe 
care le-a vândut, iar acum a 
turnat fundaţia la cel de-al 
cincilea. Spune că afacerea 
cu imobiliare nu este pe bu-
tuci, dar că investitorii tre-
buie să se plieze perfect pe 
clientelă. „În 2007 am con-
struit primul bloc. Am avut 
noroc că am prins cea mai 
bună perioadă. Vindeam 
apartamente de 50 de metri 
pătraţi la prima strigare cu 
50.000 de euro. Astăzi însă 

În zonele rezidenţ  iale  
din comunele peri  urbane 
criza a făcut ravag  ii
nu mai este aşa. A trebuit 
să lăsăm la preţ, pentru că 
riscam să rămânem fără 
bani şi cu conturi blocate. 
Astfel am ajuns ca aceleaşi 
apartamente să le vindem 
cu 33.000 de euro, în condi-
ţiile în care anunţam că ele 
costă 35.000”, spune acesta. 
Pentru că s-a adaptat cri-
zei, investitorul spune că 
acceptă orice pentru bani. 
„În 2007-2008 cei mai mulţi 
aveau banii cash. Acum însă 
e mai greu şi majoritatea 
îşi iau o locuinţă cu credit 
prin programul Prima Casă. 

Dar ca să nu rămânem cu 
blocurile nevândute accep-
tăm şi plata în rate, chiar şi 
pe câteva luni”, mai spune 
acesta. 

marfa s-a ieftinit, cumpă-
rătorul s-a şmecherit

Ionuţ Cioloca, investitor, 
spune că dacă în 2007 clien-
tul nu se uita la marfă, acum 
în 2011 criza economică l-a 
făcut pe viitorul proprietar 
al unui apartament mult mai 
atent la detalii. „Pe 50.000 de 
euro vindeai orice. Lumea nu 
se uita decât la preţ. Acum 

însă clienţii sunt extrem de 
atenţi. Vin, se uită, analizea-
ză, caută în special calitate 
la un preţ mult mai mic. „Să 
vă dau un exemplu. Am avut 
o clientă care în momentul 
în care am dus-o la un bloc 
s-a întors la mijlocul drumul 
pe motiv că nu are de gând 
să stea într-un bloc care nu 
are stradă asfaltată. Nu a mai 
interesat-o nimic”, a mai de-
clarat Ionuţ Cioloca. Dacă la 
clienţi întâlneşte înţelegere 
cu autorităţile situaţia nu s-a 
schimbat. Cioloca se plânge 
că birocraţia îi omoară şi că 

de multe ori s-a gândit să 
renunţe la afaceri din cauza 
acestora şi nu din cauză că 
nu face profit din imobiliare.  

Prima Casă,  
speranţa investitorilor

Ideea că piaţa imobiliară 
din Banat a scăzut cu peste 
50%, iar apartamentele în 
blocuri noi nu ar mai avea 
căutare este combătută de 
managerul agenţiei imobi-
liare Sedako, Laura Buga. 
„În ciuda crizei economice, 
piaţa imobiliară din Timi-
şoara încă funcţionează pe 

laura Buga
manager Sedako 
„Sunt dezvoltatori imo-
biliari care au ales să ţină 
la preţ  (...) şi să conserve 
acele blocuri fantomă.“

Ionuţ Ciolaca
investitor 
„A trebuit să lăsăm la 
preţ, pentru că riscam să 
rămânem fără bani şi cu 
conturi blocate.“

Locatarii zoneLor rezidenţiaLe de Lux au pLătit 
scump pentru o viaţă ca La ţară

Cei mai mulţi dintre cei 
care locuiesc în aceste 
cartiere au sub 35 de ani 
şi au reuşit să-şi cumpere 
apartamentele înainte de 
crahul imobiliar, iar acum 
trăiesc înconjuraţi de 
singurătate. Printre mor-
mane de moloz, blocuri şi 
case rămase în cărămidă, 
turme de oi şi de vaci, 
există oameni care îşi 
duc liniştiţi viaţa de zi cu 

zi. “Nouă ne place foarte 
mult şi, împreună cu 
puţinii vecini, ne strângem 
seara în curte şi facem 
câte un grătar”, a povestit 
Alin Borce, locatarul unui 
astfel de bloc, situat într-
un cartier rezidenţial din 
comuna timişeană Giroc. 
În timpul zilei, când sunt 
liberi, tot cu vecinii stau şi 
socializează, ca altădată în 
casele de la ţară pe prispă.

criterii naturale. Adică 
se aplică regula cererii şi 
ofertei. Sunt dezvoltatori 
imobiliari care au ales să 
ţină la preţ, să nu se adap-
teze cererii de pe piaţă, şi 
să conserve acele blocuri 
fantomă, cum le spuneţi 
dumneavoastră, în care 
nu locuieşte nimeni. În 
schimb, există şi dezvol-
tatori imobiliari, cum este 
şi cazul Sedako, care s-au 
raliat cererii de pe piaţă şi 
vând în continuare. Spre 
exemplu, noi constru-
im chiar în spatele celor 

două blocuri fantomă de 
pe Calea Torontalului, 
la ieşirea din Timişoara, 
pe dreapta, şi am vândut 
aproape toate apartamen-
tele. Deci, soluţia de criză 
este ajustarea preţurilor 
la puterea de cumpărare a 
populaţiei”, ne-a declarat 
Laura Buga. Pe de altă par-
te, directoarea Alpha Bank 
Timişoara, Carmen Câr-
dei, spune că majoritatea 
băncilor au, în principiu, 
ofere care vin în sprijinul 
celor care doresc să achizi-
ţioneze apartamente. „Nu 

contează dacă este vorba 
despre apartamente noi 
sau vechi. Există oferte 
la programul Prima casă, 
unde limita de sumă este 
de 60.000 de euro, şi credi-
tul ipotecar, unde se poa-
te gira cu locuinţa în curs 
de achiziţionare. Prima 
condiţie pentru accesa-
rea acestor oferte esta ca 
persoana în cauză să aibă 
venituri care să acopere 
ratele lunare!”.

A transformat eşecul imobiliar în succes turistic: 
din bloc de locuinţe în hotel de trei stele

Iniţial s-a gândit că o să 
dea marea lovitură în afa-
ceri cu un proiect imobili-
ar, însă, din cauza crizei, 
şi-a dat seama că ar fi mai 
bine să se reprofileze. Cea 
mai bună soluţie s-a dove-
dit a fi turismul, astfel că 
blocul care trebuia iniţial 
să deservească doar câte-
va zeci de locatari, a ajuns 
acum un hotel de trei ste-
le unde ajung mii de oas-
peţi. Proiectul a demarat 
în 2007, iar proprietarul 
clădirii, Lucian Ivan, îm-
preună cu partenerrul său 
a decis să facă un bloc de 
locuinţe la ieşirea din Ti-
mişoara înspre Giroc. Criza 
imobiliară le-a schimbat 
planurile. “După o discuţie 
cu partenerul meu princi-
pal de afaceri şi cofinanţa-
torul principal, am decis că 
nu este oportun să vindem 
apartamentele la preţuri 
modice, care nu ar fi aco-

perit nici măcar cheltuieli-
le aferente construcţiei şi, 
astfel, cele 12 apartamente 
au devenit 24 de camera de 
hotel”, spune Ivan, propri-
etarul hotelului IQ. 

Deocamdată afacerea 
este încă “tânără”, dar pro-
prietarii speră că se vor 
stabiliza pe piaţa turistică, 
lăsând în urmă planurile 
imobiliare. “Afacerea este 

una de tatonare, concuren-
ţa este mare şi experienţa 
mea ca manager în dome-
niul hotelier este deocam-
dată restrânsă. Cursurile 
de specializare pe care le-

am făcut s-au dovedit a fi 
pură teorie , iar practica s-a 
dovedit a fi mult mai grea 
atunci când trebuie să oferi 
servicii turistice de calitate 
clienţilor importanţi”, po-
vesteşte omul de afaceri. 
Acesta speră ca în curând 
să facă din hotel o afacere 
profitabilă, deoarece deo-
camdată gradul de ocupare 
al hotelului este de 25 la 
sută, sub medie generală 
de 48 la sută pentru Timi-
şoara.

Cartierul rezidenţial din Calea Torontalului îşi aşteaptă şi acum locatarii. foto: dariana dragoş

Blocul de locuinţe a devenit un hotel de trei stele, cu 24 de camere

Proprietarii au 
părăsit planurile 
imobiliare şi vor 
să se stabilizeze 
pe piaţa turistică 
din Timişoara.

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro
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Cea mai mare parte a 
ţiganilor originari din lo-
calitatea timişeană Cheve-
reş, expulzaţi din Franţa, 
s-au întors în Hexagon, iar 
în urma lor au rămas vile-
le  ridicate şi neterminate. 
Mai mult de jumătate din 
autorizaţiile de construc-
ţie eliberate anul trecut 
de primăria Chevereş au 
aparţinut ţiganilor, deşi ei 
reprezintă numai o treime 
din cei peste 1.200 de locui-
tori ai comunei şi nici unul 
dintre ei nu prestează vreo 
activitate plătită legal pe 
teritorul localităţii. Consili-
era pentru problemele ţiga-
nilor, de la Primăria Cheve-
reş, spune că banii pentru 
construcţia ceselor provin 
din activităţi cinstite pe 
care aceştia le prestează în 
ţări din Uniunea Europea-
nă, dar recunoaşte că sunt 
şi ţigani care fac bani cer-
şind în Occident.

repatriaţii au fugit înapoi
Anul trecut primăria 

din Chevereş a eliberat 15 
autorizaţii pentru constru-
irea de case familiale în 

comună, din care mai bine 
de jumătate pentru ţigani. 
Aceştia au început să-şi ri-
dice vile impunătoare, în 
stilul arhitectural caracte-
ristic etniei, chiar pe sosea-
ua principală a localităţii. 
„E vorba de familiile No-
vacovici şi Neda, ai căror 
veri, fraţi sau nepoţi le-ar 
trimite bani din străinăta-
te ca să-şi termine casele. 
Cea mai mare parte vin din 
Franţa. De fapt şi maşinile 
mici pe care aceştia le au 
sunt înmatriculate în Fran-
ţa. Tot acolo s-au întors şi 
cea mai mare parte a celor 

aproape 20 de repatriaţi. 
Au rămas în Chevereş doar 
cei care au interdicţie de a 
mai intra pe teritoriu fran-
cez. Nici unul din cei care 
s-au declarat ţigani, apro-
ximativ 400 de persoane, 
nu este angrenat într-o ac-
tivitate productivă din care 
să câştige bani cinstit, dar 
nici probleme nu crează în 
localitate. Nu ştiu dacă ei 
simt criza economică prin 
care trece România acum, 
ştiu doar că înainte de cri-
ză veneau mai des în ţară”, 
spune Marcel Muia, prima-
rul din Chevereş. 

„Nu arată o legitimaţie 
de serviciu, din orgoliu”

Dacă ţiganii aflaţi pe la 
porţile unor case din Che-
vereş s-au ferit să vorbeas-
că despre sursele lor de 
venit, nu acelaşi lucru se 
poate spune despre Dana 
Năsui, consilier pentru pro-
blemele ţiganilor la Primă-
ria Chevereş. Ea susţine că 
unii dintre aceştia ar lucra 
cinstit în ţări din Uniunea 
Europeană, în special în 
Franţa şi care ar fi trimis 
bani rudelor de acasă pen-
tru a-şi ridica imobile în 
care să locuiască civilizat. 

„Şi eu am un frate plecat în 
străinătate şi care a trimis 
bani acasă. Sunt şi ţigani 
care cerşesc, trebuie să 
recunosc, dar majoritatea 
celor din străinătate mun-
cesc cinstit ca şi românii. 
Ţiganii sunt prea orgolioşi 
ca să vină în ţară şi să arate 
cuiva cartea lor de muncă 
sau legitimaţia de servi-
ciu”, susţine consilierul 
Năsui, despre faptul că ni-
meni n-a văzut până acum 
vreun act doveditor cum 
că ţiganii ar munci legal 
în ţări din UE. „Aşa sunt ei, 
dar acum de exemplu pot 
să vă spun că unul dintre 
ţiganii din Chevereş şi-a 
făcut o firmă de construc-
ţii în Franţa şi vrea să ducă 
acolo forţă de muncă din 
ţară”, a mai spus Năsui. Ea 
n-a ştiut să precizeze dacă 
ţiganii simt criza economi-
că sau nu. Realitatea de pe 
strada principală din Che-
vereş, unde tronează vile 
impunătoare, ne arată că 
etnia migratoare nu prea 
se sinchiseşte de criză. Ea 
face bani şi copii în orice 
condiţii.

aNCheTăaCTualiTaTe

gheorghe ilaŞ
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

În timp ce autorităţile ro-
mâne se străduiesc să-şi con-
vingă omologii din Siria de ne-
cesitatea extrădării teroristului 
Omar Hayssam, care urmea-
ză să-şi ispăşească pedeapsa 
pentru rolul jucat în răpirea 
jurnaliştilor români în Irak, la 
Timişoara se derulează o acţiu-
ne în justiţie prin care urmaşii 
lui Johann Theodor Stanis în-
cearcă să recupereze din păien-
jenişul unei reţele de afaceri 
arabă a ceea ce a mai rămas 
din firma “Rio Soft Drinks”. 
Urmaşii fostului proprietar vor 
să dovedească în instanţă că, în 
urmă cu 12 ani, preluarea afa-
cerii cu sucuri şi apă minerală 
de către arabii din Bucureşti s-a 
făcut prin cămătărie şi o ingi-
nerie financiară de proporţii, 
care a şocat şi grăbit decesul 
fostului proprietar al afacerii, 
Stanis Johann Theodor. Într-o 
plângere penală înregistrată 
la Parchetul de pe lângă Cur-
tea de Apel Bucureşti (nr. 530/ 
4.06.1999) Johann Theodor 
Stanis a descris cu lux de amă-
nunte modul în care i-au fost 
luate fabricile de la Timişoara 
şi Vatra Dornei, în contul unui 
împrumut a cărui garanţie, 
firma “Rio Soft Drinks”, fusese 
executată înainte de termenul 
scadent... 

un împrumut de 800.000 
de dolari,  girat cu acţiunile 
fabricii „rio Soft Drinks”

“ În cursul anului 1998, i-am 
cunoscut la Bucureşti pe numi-
ţii Omar Mohamad şi Hayssam 
Mohamad, care cunoşteau deja 
multe aspecte legate de persoa-
na şi activitatea mea, cât şi a 
firmelor mele, arătându-se in-
teresaţi să punem bazele unei 
colaborări de perspectivă. Ini-
ţial am convenit cu cei doi să 
cesionez lui Omar Mohamad 

o parte din acţiunile pe care 
le deţineam la SC “Bucovina 
Mineral Water” SA, încheind 
şi actele aferente înţelegerii 
noastre, astfel acesta dobân-
dind calitatea de coacţionar în 
procent de 1/4 din totalul ac-
ţiunilor, ulterior majorându-l 
prin efectuarea de noi cesiuni 
de la alţi acţionari. Prin luna 
martie 1998, am avut unele 
probleme de ordin financiar, 
astfel că între subsemnatul şi 
Omar Mohamad a intervenit, 
la data de 30.03.1998, un con-
tract de împrumut prin care 
am primit o sumă mai mică 
decât cea cuprinsă în cuprinsul 
actului, diferenţa între suma 
primită în realitate şi cea fictiv 
menţionată în act reprezen-
tând dobânda pe care urma să 
mi-o perceapă împrumutăto-
rul cu ocazia restituirii, la data 
de 30.04.1999, stabilită drept 
termen scadent, când obligaţia 
mea devenea exigibilă. Pentru 
a avea garanţia restituirii îm-

prumutului, numitul Hayssam 
Mohamad a pretins să semnez 
o serie de acte cu privire la ga-
rantarea cu totalul acţiunilor 
mele deţinute la SC “Rio Soft 
Drinks” SA din Timişoara”, se 
dezvăluie în plângerea adresa-
tă Parchetului de pe lângă Cur-
tea de Apel Bucureşti. 

 Conform contractului de 
împrumut autentificat sub 
nr. 347, în data de 30.03.1998 
Omar Mohamad i-a dat lui Sta-
nis Johann, cu titlu de împru-
mut de consumaţie, suma de 
1.420.000 USD, adică echiva-
lentul a circa şase miliarde de 
lei vechi. Conform documen-
tului în cauză, restituirea bani-
lor trebuia făcută până la data 
de 30 aprilie 1999. “În cazul în 
care împrumutatul nu achită 
integral în termenul convenit, 
prezentul înscris, ce constituie 
titlu executoriu, va fi investit cu 
formulă executorie. Împrumu-
tatul garantează suma împru-
mutată cu cele 136.377 acţiuni 

deţinute ca acţionar - persoană 
fizică - la societatea comercială 
SA, cu sediul în Timişoara, str. 
Dumitru Gruia nr. 7, astfel că 
împrumutătorul este în drept 
să ceară fără somaţie, fără pu-
nere în întârziere sau chemare 
în judecată, investirea prezen-
tului înscris cu formulă execu-
torie şi să solicite executarea 
silită”, se precizează în acel 
document de împrumut, iar 
această prevedere contractuală 
a fost speculată de afaceriştii 
arabi pentru a intra în posesia 
fabricii. “Rio Soft Drinks” a 
intrat în grupul de firme coor-
donate de Omar Hayssam prin 
executarea garanţiei înainte de 
termen. Cu alte cuvinte, cre-
ditorul Omar Mohamad nu a 
mai aşteptat până la data de 30 
aprilie 1999 pentru a cere in-
vestirea contractului de împru-
mut cu formulă executorie, aşa 
cum era stipulat în document, 
ci a devansat acest termen cu 
aproape o lună. Printr-un act 

adiţional la statutul societăţii 
încheiat la data de 22 martie 
1999, Omar Mahomad a intrat 
în firmă şi a devenit acţionar 
majoritar.

“Fabrica a fost furată  
prin falsificarea   
semnăturii tatălui meu!”

Fuga din ţară a lui  Omar 
Hayssam a avut rolul de a 
scoate la iveală o parte din-
tre înşelătoriile care i-au adus 
arabului în cont peste 100 
milioane de euro. Alin Stanis, 
fiul fostului patron decedat, 
susţine că firmele „Bucovina 
Mineral Waters“ şi „ t “ au fost 
preluate abuziv de la tatăl său. 
“Rio Soft Drinks” Timişoara 
a fost înfiinţată de Johann 
Stanis în 1991, iar în 1993, 
la Vatra Dornei, a pus bazele 
afacerii cu apă minerală „Bu-
covina”. „Directorul fabricii 
din Timişoara a furat însă cu 
neruşinare, iar tata pentru a 
salva afacerea a început să ia 
bani cu camătă”, povesteşte 
Alin Stanis. „Tata l-a pus apoi 
director pe Mihai Petrachioiu, 
fost şef al Serviciului Econo-
mic din Poliţia Timiş, care i-a 
intermediat relaţia cu Omar 
Hayssam. Tata avea nevoie de 
bani şi i-a cedat lui Hayssam 
20% din “Bucovina”. Arabul a 
profitat de datoriile tatei şi, în 
1998, a preluat toate acţiunile 
la fabrica din Vatra Dornei”. 
În scurt timp, timişoreanul 
a pierdut şi acţiunile la „  “, 
după ce a împrumutat de la 
fratele sirianului, Mohamad 
Omar, suma de 800.000 de do-
lari, obligându-se să-i restituie 
1.420.000 de dolari. Contrac-
tul de împrumut stipula ca 
garanţie acţiunile de la „  “. O 
zi mai târziu, la notarul Octa-
vian Rădulescu, se autentifica 
un act adiţional prin care Sta-
nis ceda acţiunile fratelui lui 
Hayssam. Pentru cesionare 
era nevoie, însă, de acordul 

celorlalţi acţionari. „Semnătu-
ra tatei este falsă, şi trei acţio-
nari dintre cei cinci care apar 
acolo nu erau atunci în ţară. 
Actul a fost un fals, iar tata a 
pierdut firma”, susţine Alin 
Stanis. Johann Stanis a depus 
plângere penală împotriva no-
tarului Octavian Rădulescu, 
dar Parchetul Curţii de Apel 
Bucureşti a decis neînceperea 
urmăririi penale. „Prin biroul 
meu trec zilnic sute de persoa-
ne. Nu-mi amintesc de acest 
caz”, a susţinut notarul Rădu-
lescu când a fost întrebat des-
pre acest caz, recunoscând, 
totuşi, că Hayssam i-a fost 
client. Rezoluţia procurorilor 
în acest caz l-a darâmat pe 
Stanis. „În câteva luni, tata a 
slabit 25 de kilograme, iar în 
2000 a murit”, spune fiul lui 
Stanis. În prezent, acesta a 
redeschis procesul prin care 
revendică fosta fabrică a tată-
lui său, bazându-se pe schim-
barea declaraţiei a cel puţin a 
unul dintre foştii acţionari...

PUBLICITATEPUBLICITATE

Foştii proprietari ai fabricii “Rio Soft Drinks” 
au declanşat jihadul penal împotriva  
arabilor din reţeaua Omar Hayssam
n Alin Stanis, fiul lui Johann Theodor Stanis, fostul proprietar al firmei Rio Soft Drinks, susţine că tatăl 
său a fost deposedat ilegal de acţiunile pe care acesta le avea la fabrica de băuturi răcoritoare

Directorul fabricii din 
Timişoara a furat însă cu 
neruşinare, iar tata pentru 
a salva afacerea a început 
să ia bani cu camătă. Tata 
l-a pus apoi director pe 
Mihai Petrachioiu, fost şef 
al Serviciului Economic 
din Poliţia Timiş, care i-a 
intermediat relaţia cu 
Omar Hayssam. Tata avea 
nevoie de bani şi i-a cedat 
lui Hayssam 20% din “Bu-
covina”. Arabul a profitat 
de datoriile tatei şi, în 1998, 
a preluat toate acţiunile la 
fabrica din Vatra Dornei..

alin Stanis
fiul fostului proprietar  
al Rio Soft Drinks SA

reţeaua coordonată de omar hayssam este acuzată că a preluat „rio Soft Drinks“prin fals

Ocupaţi să facă bani în Franţa şi vile la 
Chevereş, ţiganii n-au nici o treabă cu criza
n Peste 50% din autorizaţiile eliberate de primăria Chevereş au fost pentru ţigani

Castelele ţiganilor din Chevereş sfideaya orice idee de criză

Eugen Manole

Când aţi fost ultima oară la 
primărie? Vă răspund eu, n-aţi 
mai fost demult la primărie, la 
ea – Primăria – ca instituţie! 
Aţi fost în clădirea instituţiei 
dar v-aţi dus la x-ulescu sau 
y-greculescu, persoane ce 
ţi-au fost recomandate de un 
cumnat de-al vecinului care-i 
verişor, după mamă, cu OMUL 
DE AUR de la primărie.
De câte ori nu te-ai luat cu 
mâinile de cap atunci când a 
trebuit să mergi la primărie, 
doar imaginându-ţi prin ce vei 
trece şi tot atunci, primul im-
puls a fost să iei telefonul să-ţi 
suni câteva cunoştinţe şi să 
vezi dacă-ţi găseşti “intrarea”, 
deh, ştii cum e, alfel eşti tratat 
cand vii cu recomandare.
Să revenim la întrebarea care 
ne frământă, “Când ai fost ul-
tima oara la primărie”? Acum 
că ţi-am explicat acest lucru, 
tocmai ai exclamat, ai scuipat 
de ciudă şi te-ai dezmeticit că 
nu este normal să trebuiască 
să ai o cunoştinţă la Primărie 
ca să-ţi plăteşti taxele, să iei 
o autorizaţie sau să depui un 
document. Nu este normal ca 
noi să plătim taxe şi impozite 
– în mare parte – stabilite de 
Primărie şi/sau C.L şi să fim 
trataţi cu un aer de dezgust din 
partea funcţionarilor primăriei.
Nu este normal să gândim prin 
prisma condamnatului fără 
judecată şi – cel mai important 
– nu-i normal să ne fie frică de 
instituţiile statului cu atât mai 
puţin de primărie!
Din păcate astă este rezultatul 
managementului resurselor 
umane, din ultimii ani, din 
primărie!
P.S.  Cum poţi să ai pretenţia 
să  gestionezi patrimoniul unui 
oraş, atâta timp cât “casa ta” 
(sediul de partid) ne pică în cap 
pe stradă?!

Teama de frică!

Manole Zice...

Recepţie Programări :
0733 928 546
0788 474 308
0728 878 495
tel/fax: 0256 213 587
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Partidele doresc să îşi 
anunţe candidaţii pentru 
alegerile locale din 2012 
din timp, însă aşteaptă 
semnalele de la Bucureşti.

PNL şi PSD au anunţat 
că la sfârşitul acestei săp-
tămâni vor semna un pro-
tocol pentru alegerile  din 
2012, la nivel naţional. Mai 
mult, după discuţiile preli-
minarii au apărut şi prime-
le informaţii în legătură cu 
modul în care au fost îm-
părţite judeţele între aces-
te două partide. Conform 

acestei împărţeli, judeţul 
Timiş ar reveni PSD. Acest 
lucru înseamnă că PSD va 
da candidatul la postul de 
preşedinte al Consiliului 
Judeţean. Problema este, 
însă, la Primăria Timişoara. 
Cele două partide, PNL şi 
PSD, au pregătit fiecare în 
parte câte un posibil can-
didat. Nimic oficial, însă. 
Primăria Timişoara fiind 
principalul obiectiv pentru 
toate partidele politice din 
judeţ. 

Deocamdată, PNL şi PSD 
nu fac decât să aştepte sem-
nalul de la Bucureşti, dacă 
vor fi sau nu candidaturi pe 

liste comune. Până atunci, 
însă, PNL şi-a anunţat deja 
intenţia de a trimite un can-
didat la Primăria Timişoara. 
Nicolae Robu, presedintele 
PNL Timiş, a anunţat că a 
optat să candideze, în 2012, 
pentru Primăria Timişoara, 
dar şi pentru Senat. Acest 
lucru este posibil, avand în 
vedere că alegerile locale şi 
cele parlamentare sunt la 
date diferite.  În 2008, PNL 
l-a susţinut, în baza unui 
protocol, pe Gheorghe 
Ciuhandu pentru Primăria 
Timişoara. Acest protocol 
mai funcţionează până la 
finalul mandatului. Pentru 

anul  2012, PNL exclude va-
rianta de a nu avea un can-
didat propriu pentru Pri-
măria Timişoara. Nicolae 
Robu spunea că este nor-
mal ca cel care va candida 
pentru fotoliul de primar 
al municipiului să fie din 
PNL, deoarece acest partid 
este mai puternic, în Timiş, 
în comparaţie cu PSD.

De cealaltă parte, PSD 
nu a anunţat, deocamdată, 
oficial, nicio candidatură. 
Titu Bojin, preşedintele 
PSD Timiş, a spus că parti-
dul său va anunţa posibilii 
candidaţi printre care se va 
regăsi, cu siguranţă Sorin 

Grindeanu, actual primvi-
cepreşedinte al PSD Timiş 
şi viceprimar al Timişoa-
rei.

Până când cele două par-
tide iau o decizie, actualul 
primar al Timişoarei, Ghe-
orghe Ciuhandu, şi-a anun-
ţat, cu jumătate de gură, o 
posibilă înscriere în cursă 
pentru fotoliul de primar 
al Timişoarei. „Nu exclud 
posibilitatea de a candida, 
iar dacă voi candida, o voi 
face din partea PNŢCD”, a 
precizat el.

Alianţele de la Bucureşti îi pun în încurcătură pe politicienii din Timişoara

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro
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Acneea este o problemă 
a tenului care apare într-o 
proporţie egală, atât la băr-
baţi cât şi la femei şi care 
afectează într-o oarecare 
măsură viaţa celui îmbol-
năvit. Scade încrederea în 
sine, dă stări de anxietate şi 
de stânjeneală. 

Există o idee preconce-
pută referitoare la acnee, 
această afecţiune a pielii 
foarte des întâlnită. Acne-
ea, de orice fel ar fi ea, nu 
este o boală de sânge, nu 
este provocată de stafilo-
cocul auriu şi nici de alte 
bacterii care pot exista în 
sânge. Ideea cum că acneea 
este o boală bacteriologică 
este greşită. Există totuşi 
o interacţiune cu stafiloco-
cul auriu şi anume aceea că 
acesta poate agrava o acnee 
deja existentă prin infec-
tarea florei dar nicidecum 
nu poate provoca această 
boală.

Definiţia corectă a ac-
neei este dată de interacţi-
unea unor bacterii din aer 
cu o piele mult prea grasă. 
Excesul de sebum, în strân-
să legătură cu factorii po-
luanţi sau de altă natură, 
duce la această afecţiune 

a pielii care poate fi foarte 
gravă sau se poate încadra 
în limite normale. Acneea 
duce la inflamarea stratului 
superior al pielii provocând 
puncte negre, albe, coşuri 
purulente sau în cazuri mai 
grave, chisturi.

Sunt mai multe tipuri şi 
forme ale acneei. Cea mai 
întâlnită este acneea juve-
nilă, care afectează pielea 
în perioada pubertăţii. În 
general se formează pe 
ten dar poate apărea şi pe 
spate sau pe braţe. Acneea 
juvenilă este prezentă  în 
perioada pubertăţii când 
hormonii sunt secretaţi de 
organism într-o cantitate 
mare. Hormonii, la rândul 
lor, influenţează secreţia 
sebacee. Astfel apar acele 
coşuri şi comedoane care 
pot fi superficiale. În ca-
zul în care apar chisturile, 
lucrurile se complică pen-
tru că ele definesc forma 
gravă şi profundă a acneei. 
Pot lăsa cicatrici dacă sunt 
„scoase” fără un tratament 
făcut în prealabil. 

Tratamentul acneei ju-
venile este unul bazat pe 
antibiotice, geluri şi creme 
prescrise de un medic der-
matolog care ştie ce este 
mai bine pentru un ten cu 
probleme.

Un alt tip de acnee este 
acneea cauzată de hormo-
nii androgeni. Atât la băr-
baţi, cât şi la femei, această 
acnee poate apărea oricând. 
„Sunt pacienţi cu acnee 
care au 30 de ani. După 
un consult şi câteva inves-
tigaţii, problema se poate 
ameliora. Tratamentul în 
acnee nu este unul defini-
tiv. Tenul cu probleme nu 

se vindecă complet” spune 
Nadiţa Popovici, medic der-
matolog.

Cea mai severă formă a 
acneei este aşa numita acnee 
„fulminans” . Este caracteri-
zată de un debut exploziv 
al unor noduli chistici şi a 
unor leziuni supurative care 
sunt situate la nivelul feţei, 
gâtului şi spatelui. Acestea 
apar în general în strânsă 
legătură cu alte manifestări 
cum ar fi apariţia febrei, du-
reri articulare, dureri osoa-
se, stare generală de rău.

Tratamentele care stau 
la dispoziţie pentru vinde-
carea acneei sunt îndeosebi 
cele bazate pe produse der-
macosmetice, antibiotice 
sau produse naturiste. Cele 
mai eficiente vor fi întot-
deauna cele prescrise de 
un medic dermatolog. Na-
diţa Popovici, recomandă 
ca un final de tratament, 
extracţia comedoanelor şi 
a coşurilor printr-un proce-
deu relativ nou în ţara noas-
tră. „Numai în România se 
mai folosesc tratamentele 
cosmetice la aburi. Este o 
tehnică depăşită care poate 
agrava acneea. Există un soi 
de aparat special cu care se 
extrage comedonul fără vă-
tămarea stratului profund 
al dermei.”

sfaturi

andreea hnyatek
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro

Reprezentanţa din Timi-
şoara a Cefin, dealer autorizat 
Iveco Spa şi furnizor de pro-
duse şi servicii pentru lumea 
transporturilor, şi-a mărit 
portofoliul de clienţi pe par-
cursul anului trecut, în ciuda 
crizei. Cefin a obţinut poziţia 
de lider în domeniul distribu-
ţiei de camioane, realizând 
o creştere a cotei de piaţă de 
aproape 50% în 2010, faţă de 
2009. Prin cele opt reprezen-
tanţe ale sale, inclusiv Timi-
şoara, anul trecut s-au livrat 
900 de vehicule noi şi peste 
700 rulate. „Pentru noi criza 
a trecut. Am reuşit să nu sa-
crificăm niciun punct de lu-
cru şi în ultimele 12 luni ne-a 

mers rău”, a declarat Stefano 
Albarosa, CEO Cefin. Pentru 
2011 se aşteaptă o creştere cu 
15 % a volumelor de vânzări. 
Echipele de management ale 
Cefin şi Iveco Spa, conduse de 
Milos Lalovic - market mana-
ger Iveco, şi Stefano Albarosa 
- CEO Cefin, s-au aflat zilele 
trecute la Timişoara pentru a 

prezenta acest bilanţ şi planu-
rile pe 2011. 

„Am încheiat anul ca lideri 
pe piaţă într-un an dificil. 
Pentru 2011 avem o strategie 
nouă care sperăm să ne adu-
că rezultate foarte bune după 
prima jumătate de an”, a spus 
Milos Lalovic. Potrivit declara-
ţiilor lui Fabio Razzetto, direc-

torul Afin Leasing IFN, divizia 
de finanţare a Iveco, anul tre-
cut, 35% din firmele de trans-
port şi-au închis businessul 
din România pe fondul crizei. 
Una dintre strategiile agresi-
ve pregătite pentru acest an 
este lansarea unei campanii 
pentru produsul Daily 4X4 şi 
lansarea Eco Stralis.
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creştere

reprezentantul timişului 
în Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci a Camerei de-
putaţilor, gheorghe Ciobanu, 
infirmă calculele pesimiste 
ale analiştilor economici şi 
previzionează că, în 2012, 
românia va înregistra o 
creştere economică de fix 
5%. În viziunea sa, guvernul 
trebuie să îndeplinească cinci 
condiţii pentru ca economia 
să duduie cel puţin ca la 
nivelul anului 2008. este 
vorba despre plata arierate-

lor, renunţarea la măsurile de 
austeritate, stabilitate fiscală, 
atingerea unei cote de deficit 
bugetar de 4,4% şi, pentru 
2011, stoparea declinului şi 
lansarea către populaţie a 
speranţei că va fi mai bine. 

imobiliare

omul de afaceri italian Carlo 
marchegiano, membru în 
Colegiul de conducere al 
Camerei de Comerţ, indus-
trie şi agricultură timiş, îşi 
îndeamnă conaţionalii să 
investească în imobiliare, 

întrucât sunt semne că acest 
domeniu îşi revine din criză. 
“Cine poate, trebuie să in-
vestească în vreme de criză! 
totul este mai ieftin şi în 
acest fel eşti pregătit pentru 
când afacerile încep să fie din 
nou profitabile”, spune mar-
chegiano, care-şi aminteşte 
că, pe vremuri, investiţiile în 
imobiliare înmulţeau sumele 
iniţiale de 15 - 20 de ori. 

record absolut

În cursul lunii ianuarie 2011, 
direcţia Fiscală din cadrul 

primăriei timişoara a înre-
gistrat un record absolut, 
care demonstrează ape-
tenţa contribuabililor din 
această zonă pentru plata 
în termen a dărilor către 
stat. este vorba despre 
încasarea într-o singură zi, 
respectiv în 10 ianuarie, a 
sumei de 1 milion de lei din 
plata taxelor şi impozitelor 
pe anul curent. din acest an, 
plata dărilor se poate face şi 
online, în acest fel putându-
se evita statul la coadă la 
ghişeele primăriei sau ale 
oficiilor poştale.

Acneea - cea 
mai frecventă 
problemă a tenului

Principala cauză a  
mortalităţii materne         pagina 10

Cum scăpăm de efectele  
adverse ale pastilelor  
de slăbit?               pagina 8-9
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n tehnica tratamentului cu aburi pentru acnee este depăşită

„Sunt pacienţi cu 
acnee care au 30 de 
ani. După un consult 
şi câteva investigaţii, 
problema se poate 
ameliora. Tratamentul 
în acnee nu este unul 
definitiv. Tenul cu pro-
bleme nu se vindecă 
complet.”

nadiţa popovici
medic dermatolog

Sanatate & Frumusete( (
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Acest an sunt 
pregătite  
lansarea unei 
campanii pentru 
produsul Daily 
4X4 şi lansarea 
Eco Stralis. alina Sabou

alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Circa 30 de familii din Timi-
şoara aşteaptă, doar la o singu-
ră bancă din oraş, să primească 
finanţare prin noua formă a 
programului „Prima casă” va-
labil pentru anul 2011. Progra-
mul vine cu câteva condiţii noi 
pentru doritori, cea mai impor-
tantă fiind faptul că băncile vor 
pune gaj pe conturile curente 
ale clienţilor care contractează 
un astfel de împrumut.

Banca Comercială Română 
a primit de la Fondul Naţional 
de Garantare a Creditelor pen-
tru IMM-uri cel mai mare un 
plafon pentru „Prima casă 3” 
dintre toate băncile înscrise: 
64 milioane de euro pentru 
acordarea de credite. De altfel, 
şi în primele două serii, banca 
amintită a reuşit să aloce credi-
te de peste jumătate de miliard 
de euro. 

Adela Dăogaru, consilier 
finanţare investiţii imobiliare 
la sucursala din Timiş a BCR, 
a explicat care sunt modifi-
cările din noua formă a pro-
gramului. „Pentru acest an, 
programul „Prima casă” a adus 
câteva modificări. Se introduce 
o garanţie suplimentară prin 

instituirea, în favoarea băncii, 
a unui gaj pe conturile curente 
ale împrumutatului. Nivelul 
garanţiilor de stat se păstrea-
ză şi în acest an în forma din 
2010, respectiv 75.000 de euro 
în cazul în care se construieşte 
o locuinţă de la zero, 70.000 de 
euro în cazul în care este vor-
ba despre achiziţionarea unei 
locuinţe noi şi 60.000 de euro 
în cazul în care se achiziţionea-
ză o locuinţă veche. Avansul 
necesar este de 5%. Este stipu-
lată şi o modificare ce vizează 
numărul de asociaţi care pot 
lua credit pentru o casă nouă. 
Acest număr scade la la şapte 
la necesarul de doi asociaţi. În 
cazul creditelor „Prima Casă” 
este necesar certificatul de per-
formanţă energetică”, a spus 
Daogaru. Banca a început să 
primească dosarele clienţilor 
care doresc să achiziţioneze o 
locuinţă, până la această dată 
fiind în evaluare 28 de cazuri. 

Celelalte bănci care au in-
trat în program sunt: BRD, Rai-
ffeisen Bank, Banca Româneas-
că, Alpha Bank, Millennium 
Bank, Banca Transilvania, CEC 
Bank, Bancpost, Intesa Sanpao-
lo Bank, Carpatica, ATE Bank, 
Romanian International Bank 
şi Volksbank.

Conturile clienţilor, 
amanetate de bancă 
pentru „Prima casă 3”

Cefin şi Iveco sunt lideri pe 
piaţa distribuţiei de camioane
n În anul 2010, Cefin a livrat 1.600 de vehicule noi şi rulate

Cum scăpăm de răceală 
fără medicamente?

andreea hnyatek
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro

Iarna este sezonul în care 
gripele şi răcelile pun stăpâni-
re pe noi foarte uşor. Cu sfatu-
rile noastre şi cu puţin noroc, 
puteţi reuşi să ocoliţi aceste 
momente neplăcute. Alimen-
tele, cum ar fi fructele, legu-
mele sau plantele pot fi de 
mare ajutor. Acestea întăresc 
sistemul imuniar, cel care ne 
apără de toate bolile. Specia-
liştii spun că persoanele cele 
mai predispuse la contactarea 
bolilor sunt acelea care au 
un sistem imunitar slăbit. O 
alimentaţie bogată în fructe 
şi legume, alături de o igie-
nă personală strictă, ajută la 
prevenirea răcelilor şi a gripei 
specifice sezonului rece.

Pe zi este recomandată 
o doză mare de vitamina C, 
aproximativ 2.000 mg, echi-
valentul a 30 de portocale. 
Această doză nu este însă 
recomandată pentru inter-
vale mari de timp, pentru că 
o supradozare poate duce la 
diaree. 

Un alt ingredient accesibil 
oricui care vă poate ajuta să 
scăpaţi de răceală este ceaiul 
de tei. Prin compoziţie contri-
buie la vindecarea răcelii şi a 
gripei, mai ales când aceasta 

este însoţită de febră, pentru 
că teiul produce o transpiraţie 
abundentă care face ca tem-
peratura corpului să scadă. 

Şi usturoiul face minuni 
în acest sezon. Previne afec-
ţiunile virale şi bacteriene şi 
ajută la tratarea afecţiunilor 
provocate de acestea. Datori-
tă celor 20 de substanţe anti-
virale şi antibacteriene. Este 

recomandat consumul a 2-3 
căţei de usturoi după fiecare 
masă principală, iar pentru 
prevenirea îmbolnăvirii, se 
consumă câte o jumătate de 
căţel de dimineaţă, la prânz 
şi seara.

Pe lângă aceste alimente 
mai sunt şi mierea, merele, 
morcovii, gutuile, măceşele 
sau ardeiul gras, care pot face 
adevărate minuni.

O alimentaţie 
bogată în fructe şi 
legume, alături de 
o igienă personală 
strictă, ajută la pre-
venirea răcelilor şi 
a gripei specifice 
sezonului rece.
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Cum scăpăm de   efectele  
adverse ale past  ilelor de slăbit?
n Respectarea unui program regulat de mişcare şi somn, o alimentaţie ec  hilibrată şi gândirea pozitivă vă ajută să slăbiţi un kilogram pe săptămână

„În primul rând ter-
menul de a slăbi este 
incorect. În general 
ne dorim să ne remo-
delăm corpul sau să 
eliminăm un exces 
ponderal, nu să ne 
pierdem din muşchi. 
Excesul de grăsi-
me este inestetic, e 
normal să ne dorim 
să scăpăm de el, însă 
trebuie folosită o 
metodă cât mai sănă-
toasă” 

rodica nicolescu
medic primar de  

geriatrie şi gerontologie

„Câteva luni de zile 
am consumat nişte 
ceaiuri pentru slăbit 
pe care le cumpăram 
dintr-un hypermar-
ket. Foarte greu am 
renunţat la ele pentru 
că devnisem depen-
dentă. Organismul 
meu nu mai funţiona 
fără ele.”

„Am luat 3 luni de zile 
nişte pastile chinezeşti 
care nici nu aveau 
prospect. Treptat am 
început să mă simt din 
ce în ce mai slăbită, 
până la un moment 
dat când am cedat. 
Am slăbit 20 kg în trei 
luni, dar mi-am distrus 
tot organismul.”

Pastilele pot conţine 
amfetamină sau 
sibutramină care 
afectează sistemul 
nervos central. 
În multe există 
substanţe de care 
nici se ştie.

andreea hnyatek
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro

Felul în care puteţi avea 
o siluetă de invidiat rămâ-
ne în continuare un su-
biect fierbinte de discuţie. 
Cele mai căutate metode 
sunt acelea comode, care 
nu implică sport, dureri 
musculare sau abstinen-
ţă de la mâncare ori un 
program strict. Pastilele 
de slăbit sau ceaiurile par să 
îndeplinească majoritatea 
caracteristicilor unei meto-
de ideale de slăbit, ele avand 
întotdeauna rezultatul dorit. 
Inhibează pofta de mâncare 
şi sunt uşor de administrat.  
În cealaltă direcţie se află do-
rinţa de a slăbi cât mai mult 
într-un timp cât mai scurt. Să 
nu fie implicată o sumă mare 
de bani, însă corpul să prindă 
forme suple într-un timp re-
cord. Regimul şi dietele sunt 
cele care întrunesc aceste 
condiţii, în momentul de faţă 
fiind şi cele mai practicate. 

Cu toate că există zvonuri 
cum că România ar fi ţara cu 
cel mai mic număr de obezi 
din Europa, 50% din popula-
ţie este supraponderală. Si-
te-urile de pe internet sunt 
împânzite cu mituri despre 
slăbit. Începând de la anumi-
te alimente recomandate, re-
ţete, diete şi exerciţii, până la 
trucuri de cum să ascundem 
acest complex. Pe forumuri 
există numeroase discuţii 
despre dietele cu rezultate 
miraculoase, despre cele mai 
recomandate pastile, dar şi 
despre suplimentele alimen-
tari care sunt folosite în alte 
scopuri. De la aceste subiecte 
au derivat alte probleme care 
creează mari controverse în 
ultimul timp: efectele acestor 
metode a slabi. Rodica Nico-
lescu, medic primar de geria-
trie şi gerontologie spune că: 
”În primul rând termenul de 
a slăbi este incorect. În gene-
ral ne dorim să ne remode-
lăm corpul sau să eliminăm 
un exces ponderal, nu să ne 
pierdem din muşchi. Excesul 
de grăsime este inestetic, e 
normal să ne dorim să scă-
păm de el, însă trebuie folo-
sită o metodă cât mai sănă-
toasă”. 

Excesul de grăsime la ex-
terior este inestetic. Poate 
apărea sub formă de colăcei, 
perinuţe, la nivelul cefei, 
umerilor etc. O altă formă 
de grăsime poate fi la nive-
lul organelor interne, între 
cavitatea toracică, grupele 

musculare etc, iar cea mai pe-
riculoasă depunere de grăsi-
me este în interiorul vaselor 
de sânge, care este şi punctul 
de plecare arterosclerozei. 
”Acestă depunere o poate 
avea oricine, nu nu-
mai persoanele 
supraponderale, 
din con-
tră per-
soanele 
de talie 
m e d i e 
sunt mai 
predispuse. 
Această boa-
lă este punc-
tul de plecare 
către infarct mi-
ocardic”, adau-
gă Rodica 
Nicolescu. 
Fumatul, 
c o n s u -
mul de 
alcool, 
a l i -
m e n -
t a ţ i a 
nepo-
t r i -
v i t ă , 
c o n -
sumul 
excesiv 
de sare, 
zahăr şi 
grăsimi, ca-
litatea alimentelor şi seden-
tarismul sunt principalele 
cauze ale acestei probleme. 
Sedentarismul s-a transfor-
mat o problem la nivel naţi-
onal. În România persoanele 
care practică un sport de 
întreţinere, de câteva ori pe 
săptămână sunt într-un pro-
cent de aproximativ 1%. Me-
dicii recomandă tuturor să 
facă mişcare măcar de trei ori 
pe săptămână. Alergare uşoa-
ră, înot, jogging dar neapărat 
să fie etapizat. Să se porneas-
că de la un nivel nimim şi 
treptat să tot avanseze până 
la potenţialul normal.”Înotul 
este recomandat oricui, inclu-
siv copiilor. Dacă din lipsă de 
fonduri sau acces la un bazin 
nu se poate practica, o alter-
nativă accesibilă oricui este 
mersul pe jos ritm alert. Câte 
30-45 de minute pe zi este 
mai mult de cât suficient”, 
mai spune Rodica Niculescu. 
Persoanele supraponderale 
au nevoie de 5/7 zile de miş-
care pe săptămână, însă se 
recomandă numai sub supra-
veghere medicală. Mişcarea 
trebuie făcută regulat, pentru 
că se poate risca producerea 
unei acţiuni cardio vasculare 

sau chiar un infarct. 
Un alt aspect foarte impor-

tant pentru a putea slăbi 
într-un mod sănătos este 
echilibrarea între odih-
nă, mişcare şi somn. 
Trebuie să dormim 
între 7 şi 8 ore pe 

noapte, însă neapărat cu 
aproximativ o oră şi jumăta-
te înainte de miezul nopţii. 
Atunci sistemul nervos cen-
tral guvernează întreaga evo-
luţie a corpului.

Mesele regulate sunt obli-
gatorii. În general sunt 3 pe 
zi, dar există situaţii în care 
şi 5 sunt recom andate. Mi-
cul-dejun este cea mai impor-
tantă masă din zi, este startul 
energetic al zilei şi este reco-
mandat să fie consistent şi 
substanţial. Să fie bogat calo-
ric şi energetic, pentru a nu 
profita de masa de prânz. La 
fel de obligatore este şi cina. 
Săritul peste cină poate îngră-
şa! Rodica Niculescu mai spu-
ne că ”pentru a putea avea 
rezultate în această privin-
ţă gândirea pozitivă are un 
rol foarte important. Evitaţi 
ronţăitul şi gustările dintre 
mese, faceţi mişcare constant 
şi consumaţi cât mai multă 
apă. Apa din legume şi fructe 
este cea mai sănătoasă”. Apa 
se bea în funcţie de kilogra-
me. Pentru o persoană de 
70-80 kg sunt recomandaţi 
2 litri, iar pentru persoanele 
cu mai puţine kg 1.7 litri este 
suficient. Vara se suplimen-
tează porţia. 

Interesul pentru vizita la 
nutriţionist este din ce în ce 
mai mare, însă persoanele 
care într-adevăr reuşesc să 
respecte un asemenea pro-
gram sunt puţine. Variantele 
alternative care pot duce la 
boli foarte grave au fost în-
cercate de marea majoritate 
a persoanelor care suferă de 

un exces de grăsime. 
”Am luat 3 luni de zile 

nişte pastile chinezeşti care 

nici nu aveau prospect. Trep-
tat am început să mă simt din 
ce în ce mai slăbită, până la 
un moment dat când am ce-
dat. Am slăbit 20 kg în trei 
luni, dar mi-am distrus tot 
organismul”, ne-a declarat 
o persoană supraponderală, 
care doreşte să rămână ano-
nimă.

Pastilele de slăbit pot con-
ţine amfetamină sau sibutra-
mină care afectează sistemul 
nervos central. În multe din 
aceste pastile există substan-
ţe de care nici se ştie. Într-o si-
tuaţie neplăcută nici medicul 

de la spital nu va şti cum să 
vă ajute. Sănătos este să eli-
minăm aproximativ un kg pe 
săptămână. 

”Câteva luni de zile am 
consumat nişte ceaiuri pen-
tru slăbit pe care le cumpă-
ram dintr-un hypermarket. 
Foarte greu am renunţat la 
ele pentru că devenisem de-
pendentă. Organismul meu 
nu mai funţiona fără ele”, 
spune Sandra Mihalache. 
Ceaiurile de slăbit duc la 
eliminarea apei prin urină 
şi la creşterea numărului 
de scaune pe zi. Substanţe-
le din hrană nu mai apucă 
să se absoarbă în organism, 
principiile alimentare sunt 
încălcate, lucru care duce 
la anemie. Pentru că toate 
mineralele ajung în corp în 
cantitate redusă, organismul 
nu mai poate să funcţioneze 
normal. Şi luate în cantita-
te mică sau doar periodic 
trebuie să ştiţi că pot cauza 
o dezordine destul de mare 
în organism, care să ducă la 
boli cronice grave.
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Orice sarcină care apare în 
afara uterului se numeşte sar-
cină extrauterină sau ectopi-
că. Cea mai frecventă sarcină 
extrauterină apare în una din-
tre trompele uterine. Sarcina 
tubară, aşa cum este ea cunos-
cută se formează atunci când 
trompele uterine sunt bloca-
te, afectate sau incapabile să 
ducă ovulul către uter. 

Formele rare ale sarcinii ec-
topice sunt cele în care ovulul 
se implantează pe suprafaţa 
unui ovar, în cavitatea abdo-
minală sau în interiorul cana-
lului cervical.

Simptomele care vin o 
dată cu sarcina extrauterină 
sunt numeroase şi totuşi mul-
te femei mor din cauza hemo-
ragiilor provocate de aceste 
sarcini nedepistate. Medicul 
ginecolog Bran Daniel spune 
că „Sarcina ectopică este mai 
frecventă decât pare. Din nu-
mărul total de sarcini, preva-
lenţa variază între 6 şi 16 %.”

Medicul ginecolog ridică 
suspiciunea de sarcină ecto-
pică în faţa asocierii unora 
dintre următoarele criterii: 
pacientă de vârstă reproduc-
tivă, amenoree(lipsa ciclului 
menstrual), 
test de 
sarci-

nă pozitiv, sarcină nelo-
calizată ecografic în 
cavitatea uterină, 
durere abdomina-
lă şi/sau sânge-
rare va-

g i n a l ă 
în primul trimes-

tru de sarcină.
La formele rare ale 

unei sarcini ectopice, 
simptomele sunt oare-
cum mai acute. Sar-
cinile heterotopice 
sunt acele sarcini în 
care coexistă o sar-
cină extrauterină 
şi una intrauterină. 
Aici simptomele sunt 
de creştere în volum 
a uterului, semne de 
iritaţie peritoneală 
sau dureri abdominale 

mari. La sarcinile ecto-
pice cervicale durerile şi 

sângerările abundente duc 
către diagnosticul nefericit. 

Cauzele apariţiei  
unei sarcini ectopice

O gravă eroare a femei-
lor care nu ţin cont de sfatul 
medicului atunci când vine 
vorba de o afecţiune gineco-
logică poate duce la sarcini 
extrauterine şi la complicaţii 
majore. „O simplă boală in-
flamatorie pelvină, aşa-zisa 
„răceală” netratată, poate 
duce la o sarcină extrauterină. 

Este cea mai frecventă cauză 
a acestei boli”, spune medicul 
ginecolog Bran Daniel. Bolile 
infecţioase nevindecate cu 
tratament corespunzător sunt 
o altă cauză a apariţiei sarcinii 
ectopice. Intervenţiile chirur-
gicale la nivelul trompelor 
uterine, la nivel cervical sau 
uterin sunt şi ele încadrate la 
capitolul cauze. 

Vindecarea unei sarcini 
extrauterine se rezumă la in-
tervenţie chirurgicală. Aceas-
ta poate varia în funcţie de 
complicaţiile apărute şi de 
locul în care se află sarcina, 
dar în general, tratamentul 
cel mai benefic este cel chi-
rurgical. În cazul sarcinilor 
tubare, trompa uterină afec-
tată este scoasă, lucru care 
duce invariabil la pierderea 
fertilităţii. Intervenţia chi-
rurgicală la o sarcină extrau-
terină ţine pacienta în spital 
aproximativ 3 zile (dacă nu 
apar complicaţii), iar costu-
rile se ridică, în funcţie de 
medic, de la 300 la 500 euro 
(în clinicile private).

Principala cauză a mortalităţii 
materne - sarcinile extrauterine
n Incidenţa cazurilor de sarcini extrauterine este de 16%

george Schinteie
george.schinteie@opiniatimisoarei.ro

Domnule Valeriu Tabără, pa-
riul cu agricultura a fost miza 
premierului Petre Roman, 
al primului guvern post-de-
cembrist; după douăzeci de 
ani, când dumneavoastră 
sunteţi pentru a doua oară 
ministrul acestui resort, ce 
şanse acordaţi agriculturii 
româneşti?

Şansa agriculturii este de-
terminată de mai mulţi fac-
tori. În primul rând trebuie 
să cunoşti foarte bine faptul 
că România are condiţii ex-
cepţionale pentru a produce 
şi nu pentru a importa, pen-
tru a-şi hrăni cu prioritate 
propriii cetăţeni. Repet  acest 
lucru de când mă ştiu. Dacă 
am avut probleme, şi sunt 
probleme, acestea se dato-
rează unor decizii care nu 
au fost la locul lor.  Aş spune 
inclusiv  acel pariu cu agricul-
tura  pentru că în perioada 
acelui pariu s-a importat foar-
te mult, deschizându-se calea 
spre importuri. Eu însumi, în 
primul mandat de ministru 
am găsit în silozuri produse şi 
chiar şi acum se mai regăsesc 
în buget sume de bani care se 
plătesc pentru grâul importat 
în acea perioadă, şi nu numai 
pentru grâu. Eu spun că agri-
cultura României are o şansă 
foarte bună pentru că trebuie 
să iasă în piaţa internaţiona-
lă. Dacă nu va ieşi, şi va mer-
ge pe conceptul că trebuie să 
producem numai cât consu-
măm, atunci nu avem nici 
o şansă. De asta este într-un 

anumit fel denaturat şi sen-
sul în care trebuie se vorbeş-
te că a crescut preţul la ulei. 
Suntem într-o piaţă comună, 
mondială şi toate elementele 
se reglează. Chiar dacă am 
vrea noi să luăm anumite 
măsuri ele se reglează în pia-
ţa europeană. 

În primul mandat al dvs. nu 
eram în Uniunea Europea-
nă...

A fost un alt moment şi 
mie îmi pare sincer rău că  
anumite decizii pe care le 
câştigasem la vremea aceea 
cu Banca Mondială, şi cu alte 
organisme, inclusiv cu Uniu-
nea Europeană au fost aban-
donate după plecarea mea de 
la minister. Ele aveau un anu-
mit rol de protecţie, dar îna-
inte de a proteja producţia, 
protejau şi investiţii foarte 
mari cu bani veniţi din afară. 
Ori renunţându-se la ele, s-a 
pierdut enorm.

Toate formele organizate 
în agricultură s-au distrus, 
simţul proprietăţii a devenit 
ceva sfânt, după ce propri-
etarii şi-au redobândit tere-
nurile şi agricultura a avut 
de suferit, inclusiv populaţia 
ţării...

Eu aş spune că a fost o gre-
şeală enormă, făcută, nu ştiu 
dacă intenţionat sau din ne-
ştiinţă, dar nu poţi să excluzi 
uzufructul proprietăţii, adică 
să înţelegi proprietatea nu-
mai prin simplele elemente 
pe care ţi le dă proprietatea. 
Adică eşti proprietar, dar nu 
produci valoare. Proprietatea 

trebuie să producă valoare, 
altfel devine o povară. Pă-
mântul dacă nu produce este, 
până la urmă, o povară.

Cine să producă, dacă po-
pulaţia care trăieşte la ţară 
este îmbătrânită, iar tinerii 
pleacă?

E o altă mare problemă  
care trebuie rezolvată. Eu 
cred că trebuie să se înţelea-
gă că agricultura este una din 
marile resurse ale economiei.

Aveţi politici publice pentru 
stimularea tinerilor de a 
rămâne în mediul rural şi să 
se dedice agriculturii?

Sunt mai multe măsuri, de 
exemplu cea care cuprinde 
proiecte care se fac cu tineri 
fermieri până la 40 de ani. 
Avem şi alte reglementări, 
cu privire la modul de trans-
mitere a proprietăţii, poate 
chiar şi într-o altă ţară, de a fi 
transferate spre tineret, ca să 
fie lucrate de fermieri tineri.

În general s-a aşteptat şi se 
mai aşteaptă o politică na-
ţională privind agricultura, 
care să cuprindă o strate-
gie complexă, o mai mare 
implicare a statului, poate 
un parteneriat public-privat, 
pentru că se ştie, resursele 
celor care trăiesc la ţară sunt 
destul de reduse. Aveţi  o 
asemenea strategie pe care 
în mandatul precedent n-aţi 
aplicat-o pentru că nu aţi 
avut sprijinul guvernului?

Eu am avut sprijinul gu-
vernului şi în mandatul pre-
cedent şi nu pot să spun alt-

ceva. Si acum, în cele aproape 
cinci luni de când sunt din 
nou ministru am avut un 
mare sprijin din partea gu-
vernului. Ca urmare s-au dus 
foarte mulţi bani spre agri-
cultură. Ca să răspund la în-
trebare, sunt două elemente: 
o politică naţională, o strate-
gie clară pe termen lung pe 
agricultură se impune.

Şi cine vă împiedică s-o 
faceţi?

Lucrăm la ea! Nu se poate 
finaliza într-o zi sau două. 
Dar în acelaşi timp, con-
strucţia unei strategii naţio-
nale în contextul în care eşti 
ţară europeană trebuie să 
fie în corelaţionare directă 
cu ceea ce înseamnă norme-
le europene la care au sub-
scris toate cele 27 de state, şi 
de acest lucru trebuie ţinută 
seama. Dar dincolo de asta, 
în plan naţional eşti obligat 
să-ţi fixezi nişte obiective pe 
care trebuie să le atingi, fie 
prin contribuţie naţională, 
fie prin completarea cu ceea 
ce înseamnă Uniunea Euro-
peană.

La instalarea guvernului 
din care faceţi parte, după 
alegerile din 2008, una 
dintre promisiunile făcute 
de premierul Emil Boc, 
referitoare la agricultură, 
era aceea a amenajării de 
silozuri regionale, zonale, şi 
iată că suntem în 2011 şi nici 
urmă de ele. De ce?

Sunt, dacă vreţi, priori-
tare, iar o viitoare etapă de 
depunere de proiecte va cu-

prinde cu prioritate pe acelea 
care vor avea ca investiţie de-
pozitele de cereale. În acelaşi 
timp am vrea să dăm drumul 
la depozite pentru legume şi 
fructe. Deci avem în vedere 
aceste lucruri, pentru că, în 
primul rând stocajul de pro-
duse este foarte important în 
sistemul de piaţă. Niciodată, 
aruncarea în piaţă pentru 
anumite perioade a unei can-
tităţi mai mari sau mai mici 
nu reglează piaţa şi nici nu-ţi 
asigură  o stabilitate a venitu-
rilor. Eu cred că acest lucru îl 
putem face, dar sigur, că aici 
este vorba şi de organizarea 
fermierilor în grupuri care 
să poată gestiona astfel de 
obiective.

Cât de mult vedeţi implica-
rea guvernului în această 
strategie?

În primul rând guvernul 
trebuie să facă strategii. Apoi 
să asigure legislaţia, să asigu-
re programe. Asta şi facem, 
sau încercăm să facem.

Nu este un pic cam târziu?
Niciodată nu e prea târziu. 

Mie îmi pare rău că n-am pu-
tut continua atunci când am 
mai fost ministru. Pentru că 
era vorba atunci că dacă vrem 
să continuăm sistemul de de-
pozite care era existent, trei 
milioane de tone, din peste 
30 de milioane de tone să ră-
mână la dispoziţia statului, 
tocmai pentru a avea aceste 
zone de comercializare.
Pe de altă parte proprietarii 
de terenuri s-au speriat de 
afirmaţia secretarului de stat 

născut la 1 iulie 1949, în com 
sălciua, jud alba

stare civilă: căsătorit, doi 
copii

activitatea profesională: 
este absolvent al institutu-
lui agronomic timişoara, 
promoţia 1973, specialitatea 
inginer agronom. a fost 
cercetător, a urmat toate 
gradele didactice, şef de 
lucrări, asistent universitar, 
lector, conferenţiar, până 
la profesor la Universitatea 
de studii agricole „Banatul” 
timişoara, şi chiar prorector. 

a mai fost ministru al agri-
culturii şi alimentaţiei între 
1994-1996

are o bogată activitate 
parlamentară

Hobby: şahul

proprietatea trebuie să producă 
valoare, altfel devine o povară!

Numit de cinci luni ministru al ministerului agriculturii şi Dezvoltării rurale, pentru a doua oară, după ce mai fus-
ese în perioada 1994-1996, încearcă să revigoreze agricultura româniei.

valeriu 
tabără

Adrian Rădulescu, cu privire 
la impozitarea terenurilor 
agricole cu 400 de lei/ha. 
Nu-i prea mult?

Această chestiune îmi 
aparţine, am şi lucrat la docu-
ment, îmi asum răspunderea. 
Nu-i vorba de impozit, ci de o 
taxă de curăţire a terenurilor, 
de igienizare a lor. Impozit în-
seamnă altceva.

Dacă sunt curăţate şi nu sunt 
lucrate tot nu produc...

Curăţirea înseamnă eli-
minarea unor costuri pentru 
cei care lucrează terenul. Aici 
este vorba nu numai de pro-
prietarii de terenuri persoane 
fizice, ci şi de zona publică, 
terasamente de calea ferată,, 
drumuri, etc.

Aţi afirmat în mai multe rân-
duri că produsele alimentare 
nu se vor scumpi şi iată că 
preţurile au luat-o razna. 
Cum vă explicaţi?

Eu n-am spus niciodată că 
nu se vor scumpi, ci am spus 
că nu există motive de scum-
pire atâta timp cât pe filiera 
de produs există extrem de 
multe elemente ele costurilor 
care sunt artificializate. A nu 
se pune vina numai pe pro-
ducătorul agricol de materie 
primă, lapte sau grâu, că nu 
acolo este problema de echi-
librare a preţurilor. Ele se gă-
sesc undeva pe o altă filieră. 

Veţi aplica măsura dublei 
etichetări a produsului la 
raft, privind preţul?

Cele două preţuri rămân 
valabile şi o să găsim modali-
tatea să o reglementăm.

S-a afirmat recent, după un 
studiu, că România va fi una 
din primele ţări înfometate şi 
nu pot să  nu vă întreb dacă 
trebuie să ne temem?

Este foarte departe Japonia 
ca să ştie realităţile României!

Aş fi vrut să vă vă întreb care 
este părerea dvs. privind 
OMG (organisme modificate 
genetic)?

Acesta este viitorul! Va 
fi revoluţia verde, genetică, 
care trebuie să fie în atenţia 
noastră.

Am văzut că figuraţi pe o 
listă a parlamentarilor care 
au afaceri cu statul; care-i 
adevărul?

Sunteţi timişorean, aţi fă-
cut un calcul privind averea 
mea? Dacă aş avea acea avere 
de două miliarde de euro, ehe! 
Am condus proiecte de cerce-
tare în numele Universităţii 
şi al Staţiunii, nu am nimic 
personal, nici un contract cu 
statul, de nici un fel. Au fost 
proiecte câştigate prin com-
petiţie, cum am lucrat o viaţă. 
Din păcate acum nu mai pot 
lucra la astfel de proiecte.

„O simplă răceală  
netratată, poate duce la 
o sarcină extrauterină. 
Este cea mai frecventă 
cauză a acestei boli.” 

daniel bran
Medic obstetrician-ginecolog
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Foarte mulţi dintre absol-
venţii de liceu se duc cu ochii 
închişi la facultăţi, gândin-
du-se la anii frumoşi de stu-
denţie, sperând că o diplomă 
de absolvent le va oferi un 
viitor din punct de vedere 
profesional. Nu este însă aşa. 
Foarte mulţi fac o şcoală, dar 
ajung, fie să nu profeseze ni-
ciodată meseria pentru care 
s-au pregătit, fie să practice 
joburi cu mult sub nivelul 
pregătirii pe care o au. Este 
şi cazul Emiliei Dascălu. Tâ-
năra de 28 de ani a terminat 
în urmă cu şase ani Univer-
sitatea de Vest din Timişoa-
ra secţia Engleză - Franceză. 
Când  a ales universitatea se 
gândea că va găsi un loc de 
interpret sau de traducător, 
ba chiar un post de profesor 
la una dintre sutele de şcoli 
din judeţul Timiş, dar viaţa 
i-a demonstrat altceva. Nici-
odată nu şi-a pus problema 
că după terminarea studiilor 
superioare piaţa muncii din 
Timiş este suprapopulată de 
traducători, interpreţi sau 
profesori. De atunci, la niciu-
nul din locurile muncă unde 
a profesat nu a avut ocazia să 
activeze în meseria în care 
s-a calificat după patru ani 
de studii asidue. Astăzi, la 28 
de ani şi cu o familie, soţ şi 
copil, regretă alegerea făcută 
şi spune că dacă ar fi să dea 
înapoi timpul nicidecum nu 
s-ar mai duce la facultate, 
după 12 ani de liceu. În opt 
ani de la terminarea studi-
ilor, Emilia nu a lucrat în 

domeniul său decât pentru 
puţină vreme, însă a muncit 
ca şi vânzătoare la un maga-
zin de haine din Timişoara, 
iar apoi a ales calea mar-
ketingului şi a publicităţii. 
„Imediat după absolvire, am 
obţinut conform pregătirii 
din cadrul facultăţii, autori-
zaţia de traducător pentru 
limbile franceză şi engleză, 
în speranţa că voi putea ul-
terior sa îmi desfăşor activi-
tatea ca traducator autorizat. 
Dar lucrurile nu erau aşa de 
simple precum păreau, în-
trucât pentru a putea să ac-
tivez ca traducător autorizat, 
trebuia în primul rând să te 
înregistrezi ca PFA, apoi să 

te înarmezi cu un chitanţi-
er, un registru de casă şi mai 
ales să ştii sa-ti ţii o evidenţă 
contabilă. Le-am făcut şi pe 
astea, n-a fost problemă. Am 
colaborat cu diverse agenţii 

de traduceri, dar pentru că 
asta nu îmi oferea venituri 
constante pe care mă pu-
team baza, a trebuit să mă 
reprofilez. Aşa am ajuns eu 
de pe bancile facultăţii de 
litere vânzătoare, iar acum 
agent de vânzări”, povesteş-
te Emilia Dascălu. 

Tinerii absolvenţi  
sunt tobă de carte,  
dar au mari deficienţe  
la practică

În fiecare an, în judeţul Ti-
miş, în jur de 9.000 de tineri 
absolvă cursurile Universită-
ţilor din Timişoara. Cele mai 
căutate rămân Politehnica, 
Universitatea de Vest şi Uni-

versitatea de Ştiinţe Agricole 
şi Medicină Veterinară. Când 
termină universitatea aceş-
tia îşi dau seama de un lu-
cru: că tot ce au învăţat este 
numai teorie şi că locurile 
de muncă în domeniul lor 
se numără pe degete. „Toţi 
absolvenţii care termină şi 
se angajează sunt tobă de te-
orie. Problema e la practică. 
Nu am o explicaţie clară, dar 
cred că în universităţi nu se 
mai face practică. S-a scos. 
Cei care caută angajaţi au 
nevoie de oameni cu expe-
rienţă, iar din păcate aceşti 
tineri nu o au, nu pentru că 
ar fi tineri, ci pentru că nu 
au practicat niciodată mese-

ria lor”, mai spune şi Florin 
Unguraş. De aceaşi părere 
este şi Ileana Ciochină, Bran-
ch Manager al unei firme 
de recrutare din Timişoara. 
„Absolvenţii de facultate, ca 
oricare alţi tineri intraţi în 
câmpul muncii, au nevoie 
de un pic mai mult ajutor în 
ceea ce priveşte integrarea 
lor. Dacă la nivel teoretic 
mulţi dintre ei sunt pregă-
tiţi, la nivel operaţional mai 
au încă multe de învăţat 
atunci când se integrează 
într-un colectiv, sau când 
lucrează singuri. Important 
pentru ei este să-şi dorească 
să se integreze, şansele ca 
mai apoi să capete experi-

ComuNiTaTeComuNiTaTe

Absolvenţii de studii   superioare  
din Timişoara fac şco  ala degeaba?
n În fiecare an, 9.000 de tineri absolvenţi ai faculăţilor din Timişoara îşi dau seama că tot ce au învăţat la facu  ltate e numai teorie şi că locurile de muncă în domeniul lor se numără pe degete

Cel puţin 10% dintre absolvenţi nu-şi  
găsesc de lucru  în niciun domeniu

Situaţia Emiliei Dascălu 
nu este singulară. Spre 
exemplu anul trecut, 
din cei peste 10 mii de 
absolvenţi ai facultăţi-
lor din Timişoara 10% 
s-au dus la AJOFM 
Timiş şi au luat indem-
nizaţia de şomaj, iar din 
cei 12.370 de şomeri 
din Timiş (situaţie la 31 
decembrie 2010), 1.929 
sunt absolvenţi de 
facultate, din care 1.156 
cei care au absolvit în 
2010 o facultate. Restul 
absolvenţilor de facul-
tate, spun autorităţile, 
s-au reprofilat în alte 
domenii. “Uitaţi-vă 
şi dumneavoastră în 
magazine câte din 
vânzătoarele tinere 
au o facultate termi-
nată. Veţi fi extrem de 
surprinşi să vedeţi că 
mai toate”, spune Florin 

Unguraş, consilier 
AJOFM Timiş. În fiecare 
lună la Agenţia pentru 
Ocuparea Forţei de 
Muncă Timiş se prezin-
tă sute de absolvenţi 
în căutarea unui loc de 
muncă, majoritatea 
având alte şi alte studii 
de master sau doctorat. 
“Pentru a-mi lărgi aria 
curriculară am absolvit 
anul trecut şi maste-
rul în Managementul 
Resurselor Umane la 
Universitatea de Vest, 
FEAA. După ce am 
absolvit şi masterul, 
am crezut că alături 
de pregătirea mea 
în domeniul limbilor 
străine, aceste studii 
masterale îmi vor oferi 
perspective pentru un 
job mai bun, dar nu a 
fost aşa”, mai spune 
Emilia Dascălu.

Izvorul broaştei... 
Coriolan Gârboni

Pe valea râului Pogăniş, dacă o iei în 
susul apei dai de Bărbosu. Nu e un 
om, ci un cătun uitat de lume, sătuc 
ce era în vremea adolescenţei mele 
sortit demolării comuniste. Ce nume 
de sat... Bărbosu!   Aproape de acest 
sat, începea un codru uriaş. Codrul 
Bărbosului. Azi, Europa Unită spune 
că acest codru al Bărbosului, este 
unul dintre cele mai vechi păduri din 
Europa, şi că materialul său genetic 
(cât de ciudat sună: ADN-ul codrului 
!!!), are o valoare inestimabilă...! 
Inestimabilă pentru mine este şi pri-
ma mea vizită în acest codru. Câţiva 
zeci de ani în urmă, bunicul meu 
Iosif, m-a luat cu el la Bărbosu. Când 
m-am apropiat de uriaşa pădure, am 
simţit... teamă.  Afară, era o zi lumi-
noasă şi toridă de vară dar în codru 
era răcoare şi semiîntuneric. Mie-mi 
părea chiar frig. Puţina lumină care 
se strecura printre copacii imenşi, 
nu reuşea să încălzească solul. Un 
strat gros de frunze era aşezat sub 
picioarele noastre... dar, ciudat, nu 
foşneau. Erau umede, putrezite. Era 
o linişte ireală. Nu cânta nici o pa-
săre, nu zumzăia nimic, totul părea 
încremenit. Bunicu mergea înaintea 
mea şi nu vorbea deloc. Eu încercam 
să ţin pasul cu el, dar alunecam 
prin frunzele mucegăite. Apoi, s-a 
oprit şi s-a uitat în jur, de parcă ar fi 
pierdut ceva... a luat-o spre stânga 
şi după câţiva paşi a îngenuncheat. 
Am crezut, (mirându-mă!!!) că poate 
vrea să se... roage? Ştiam ca bunicu 
era foarte credincios, dar chiar aşa sa 
îngenunchezi în plin codru?! Şi-a dat 
jos pălăria şi s-a aplecat cu urechea 
către pământ făcându-mi semn cu 
mâna să mă apropii. Cu palma sa bă-
tătorită de munca de zidar, a început 
să dea uşor la o parte frunzele. Încet, 
cu grijă de parcă ar fi avut ceva fragil 
ascuns acolo. Mă gândeam că o fi 
ascuns o comoară! M-am aplecat să 
văd ce a găsit şi deodată... o broască 
a sărit dintre frunze, orăcăind spre 
mine. M-am speriat şi-am căzut în 
fund. Sub frunze, curgea un pârâiaş. 
Bunicu continua să cureţe luciul apei 
iar apoi, şi-a înmuiat căuşul palmelor 
în mica baltă. A luat apă şi a băut 
încet, de parcă ar fi fost cine ştie ce 
licoare vrăjită. „Bea şi tu Ionică” - zise 
bunicu. „E cea mai bună apă din 
lume... e vie! ’’ Eu eram stupefiat... 
I-am răspuns nervos şi răstit: „Ce, tu 
crezi că-s prost? Cum o să beau eu 
apă de acolo, din balta unde se cacă 
şi pişă broasca asta râioasă? Tu vrei 
să mă îmbolnăvesc?! ’’ Bunicu râdea 
cu poftă şi continuă:
„Mă, nepoate tu tre’ să ştii, că acolo 
unde-s niorci ( broaşte) în apă, apa-i 
vie şi curată şi poţi s-o bei liniştit. 
Dar în izvorul unde  nu-i nioarcă, 
tu să nu bei apa, …că-i otravită şi e 
apă moartă ! Să ţii minte asta ! Să ţii 
minte asta! – zise bunicu şi luându-
mă de ceafă m-a aplecat cu faţa în 
luciul apei… Am băut (aproape fară 
să vreau, împins de mâna bunicului!) 
apa de izvor, apă cu gust sălciu şi 
uşor dulceag, apă rece şi vie …din 
izvorul broaştei, izvor ascuns  şi acum 
în inima codrului Bărbosului. Toată 
viaţa mea n-am să uit prima lecţie de 
“ecologie” pe care am primit-o atunci 
… poate de aceea, astăzi  mă mai uit 
în glumă prin sticlele de plastic  cu 
apă minerală să văd poate zăresc vre-
un ... mormoloc de broască ecologică, 
confirmare a faptului că apa pe care 
o beau din supermarket,  e ... apă vie!

Opinia de artist

Foarte mulţi ajung, 
fie să nu profeseze 
niciodată meseria 
pentru care s-au 
pregătit, fie să 
practice joburi cu 
mult sub nivelul 
pregătirii lor.

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

PUBLICITATE

enţă şi să fie pregătiţi 100% 
sunt mai mari şi mult mai 
diverse decât a generaţiilor 
de studenţi de acum 15 ani, 
de exemplu. Cei mai mul-
ţi absolvenţi când intră în 
câmpul muncii au nevoie 
de alte cursuri să poată să 
aplice ceea ce au învăţat la 
nivel teoretic în decursul 
facultăţii. Nu cunosc acest 
lucru, fiindcă nu au avut 
ocazia, cum să pună în apli-
care la nivel operaţional 
toate acele cunoştinţe”, e 
de părere Ileana Ciochină.

oricine poate termina o 
facultate în Timişoara?

Dacă angajatorii sau cei 
ce se ocupă cu plasarea 
angajaţilor pe piaţa forţei 
de muncă sunt de părere 
că în România numărul 

celor care termină facultă-
ţile este mult prea mare, 
nu acelaşi lucru se poate 
spune despre conducătorii 
instituţiilor de învăţământ 
superior din Timişoara.

„Sunt prea mulţi absol-
venţi pe anumite domenii. 
Spre exemplu acum se ca-
ută ingineri, care sunt foar-
te puţini, pentru că toată 
lumea face acum facultăţi 
pe domeniu economic sau 
juridic şi toată lumea termi-
nă o facultate”, spune Florin 
Unguraş. El este însă contra-
zis de toţi rectorii marilor 
universităţi din Timişoara. 
„Studenţii noştri sunt pre-
gătiţi pentru piaţa forţei de 
muncă. Că nu îşi găsesc de 
lucru nu e problema univer-
sităţii. Piaţa forţei de muncă 
nu absoarbe la ora actuală 

tineri. E o piaţă a muncii 
mai îngheţată decât altă 
dată. Nu e adevărat că ori-
cine poate face o facultate, 
dovadă că la unele facultăţi 
din cadrul UVT, rata de ab-
solvire este chiar sub 60%. 
Dacă vreţi un principiu al 
facultăţilor, în România in-
tră cine vrea, dar termină fa-

cultatea cine poate”, spune 
Ioan Talpoş, rectorul Univer-
sităţii de Vest Timişoara. La 
fel consideră şi Alexandru 
Moisuc, rector la USAB. „La 
noi există un anumit stan-
dard, iar cei care nu merită 
nu termină. La universitatea 
la care sunt eu, nu am văzut 
niciun absolvent care să fie 
harnic, cinstit şi care să nu-
şi găsească loc de muncă. 
Dacă eu sunt inginer agro-
nom şi vreau un post între 
Catedrală şi Operă, bineînţe-
les că nu voi găsi”. Singurul 
care recunoaşte că există şi 
studenţi care fac studii su-
perioare doar pentru că aşa 
cere sistemul este prorecto-
rul Universităţii Politehnica 
din Timişoara: „Eu cred că 
pregătirea de bază, cea in-
ginerească, noi o asigurăm. 

Cei care vor să facă carte o 
fac la rang înalt. Problema 
cu specialitatea este o ches-
tiune fără de sfârşit. Tehnica 
se schimbă, în aşa fel încât 
noi nu putem să schimbăm 
planurile de învăţământ. 
Menirea unei instituţii de 
învăţământ superior în do-
meniul tehnic este asigura-
rea pregătirii de bază a unui 
inginer. Eu vă dau zeci de 
exemple de oameni care au 
făcut o anumită specializare 
pentru că aşa cere sistemul. 
Orice absolvent care a ab-
solvit o facultate din cadrul 
Politehnicnii se poate con-
sidera nepregătit, în orice 
domeniu s-ar duce”, spune 
prorectorul Şerban.

Tinerii se lovesc de realităţile pieţei muncii abia dupa absolvire, când îşi dau seama că au o meserie care nu are căutare

Ioan Talpoş
rectorul UVT 
„Studenţii noştri sunt 
pregătiţi pentru piaţa 
forţei de muncă. Că nu 
îşi găsesc de lucru nu 
e problema facultăţii. 
Piaţa forţei de muncă nu 
absoarbe la ora actuală 
tineri.“

Florin Unguraş
consilier aJofM timiş 
„Sunt prea mulţi 
absolvenţi pe anumite 
domenii. Spre exemplu 
acum se caută ingineri, 
care sunt foarte puţini, 
pentru că toată lumea face 
acum facultăţi pe dome-
niu economic sau juridic.“

Alexandru Moisuc
rector USAB
„Dacă eu sunt inginer 
agronom şi vreau un 
post între Catedrală şi 
Operă, bineînţeles că nu 
voi găsi. La noi există 
un anumit standard, iar 
cei care nu merită nu 
termină.“

Viorel Şerban
prorector Politehnica 
„Menirea unei instituţii 
de învăţământ superior  
în domeniu tehnic este 
asigurarea pregătirii de 
bază a unui inginer. Sunt 
zeci de oameni care au 
făcut o specializare pen-
tru că aşa cere sistemul.“

Emilia Dascălu
absolentă de facultate 
„Pentru că nu îmi oferea 
venituri constante mese-
ria de traducător, meserie 
pe care mă puteam baza, 
a trebuit să mă reprofilez. 
Aşa am ajuns eu de pe 
bancile facultăţii de litere 
vânzătoare.“

Cei ce se ocupă 
cu plasarea 
angajaţilor 
sunt părere că 
numărul celor 
care termină 
facultăţile este 
mult prea mare.

De la facultate, mulţi studenţi ajung direct în şomaj
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Reîntoarcerea
Viorel Screciu

Cum ştii dacă ai noroc?

03.02
În 1876, fostul jucător 
profesionist de baseball, 
Albert Spalding, împreună 
cu fratele lui înfiinţează o 
firmă de articole sportive. Ei 
vor produce primele mingi 
oficiale pentru baschet, 
baseball, tenis, golf şi fotbal 
american.  

04.02
În 1997, renumitul jucător 
de fotbal american, O.J. 
Simpson, este găsit vinovat 
de o instanţă de judecată 
din Santa Monica pentru 
uciderea cu cruzime a fostei 
sale soţii, Nicole, şi a noului 
ei iubit, Ronald Goldman.

05.02
În 2000, Italia devine a 6-a 
ţară care este admisă în 
Liga Europeană de Rugby. 
Respectiva ligă fusese înfiin-
ţată în 1883, cuprinzând cele 
patru ţări britanice: Anglia, 
Scoţia, Irlanda şi Ţara Galilor. 
Ulterior, în competiţie mai 
fusese acceptată şi Franţa. 

06.02
În 1958, avionul echipei 
Manchester United, care 
zbura spre casă de la Bel-
grad, unde tocmai obţinuse 
calificarea în semifinalele 

Cupei Campionilor, se 
prăbuşeşte lângă Munchen, 
unde aterizase pentru 
realimentare. Mor 21 de per-
soane, din care şapte sunt 
jucători, iar opt jurnalişti. 
Printre cei 23 supravieţuitori 
se numără Bobby Charlton şi 
Matt Busby.

07.02
În 1997, canadianca Sonia 
Denoncourt devine prima 
femeie arbitru care oficia-
ză în fotbalul brazilian, ea 
arbitrând la partida Palmei-
ras - Sao Jose, scor 1-1. Prima 
femeie care a arbitrat un 
meci de fotbal masculin a 
fost Diane Thorne, în 1976.

08.02
În 2009, Ryan Giggs mar-
chează golul prin care 
Manchester United învinge 
în deplasare pe West Ham. El 
devine singurul jucător care 
a marcat în fiecare sezon de 
Premier League, de la prelua-
rea acestei denumiri în 1992.

09.02
În 1964, în vârstă de 21 ani, 
Arthur Ashe, unul dintre 
cei mai buni jucători de 
tenis din istorie, este primul 
jucător de culoare inclus în 
echipa SUA de Cupa Davis.

iStoria Săptămânii Sportive  3 - 9 Februarie

lisa este o femeie ale cărei abilităţi şi preo-
cupări atletice reprezentau pasiunea vieţii ei, 
pentru că a practicat sportul din fragedă co-
pilărie. Când ea se trezeşte însă eliminată din 
echipă, toate reperele care i-au jalonat anteri-
or viaţa, dispar în neant.  neştiind încotro s-o 
apuce, lisa se îndreaptă şovăielnic spre o 
viaţă de om obişnuit. aflându-se în această 
stare imponderabilă, ea se simte atrasă de 
matty, un jucător renumit de baseball, un 
afemeiat şi un egoist – un fel de narcisist cu 
un oarecare cod al onoarei.

spectacolefilme party expo

Citind ziarele „centrale” 
şi vizionând emisiunile 
de la posturile  de tele-
viziune cu specific spor-
tiv  (de fapt fotbalistic) 
mi-am dat seama că, cel 
puţin în această iarnă, 
cluburile noastre de fot-
bal au intrat în sezonul 
reîntoarcerilor. Să nu vă 
închipuiţi că s-au reîntors 
la vechile metehne! Nu! 
Pentru simplu fapt că nu 
le-au părăsit niciodată. 
Este vorba de bramburea-
la care domină perioada 
de transferări.Haosul 
care domneşte la nivelul 
„mişcărilor” de  jucători 
din  liga cea mitică a 
atins în acest sezon cote 
nebănuite, chiar hilare. 
Să luăm nişte exemple.
Eric de Oliveira a “dispă-
rut” transferat în Ucraina 
la Karpatî Lvov. Zile la 
rând plecarea acestuia a 
fost mediatizată în exces. 
Dar ce aflăm după aproa-
pe o săptămînă? Numi-
tul Eric se reîntoarce la 
clubul medieşan, cităm: 
”de dragul colegilor din 
echipă”. Unde îşi bagă 
dorul coada pică orice 
transfer.
Rebelul Găman, în plin 
scandal supermediatizat, 
pleacă în Olanda la Vites-
se. Face vizita medicală 
şi după o zi se reîntoarce 
pe plaiurile mioritice. 
Brambureală totală în 
capul jucătorului dar şi în 
cele ale olandezilor care 
transferau vrabia de pe 
gardul mititelului.
Dică revine la Steaua 
după câteva sezoane 
ratate pe afară. Dă trei 
goluri într-un amical cu 
moldovenii din Tiraspol şi 
lumea se dă cu fundul de 
pământ. Pancu, cam în 
aceiaşi situaţie, realege 
Giuleştiul. Aici întâlneşte 
o atmosferă de roman. 
Zice: ”Suntem toţi pentru 
unul şi unul pentru toţi 
ca muschetarii lui Alexan-
dre Dumas”. Dar ce te faci 
cu oamenii Cardinalului?
Torje adulmecă aerul 
de mare hamburghian 
iar Mutu este reprimit 
la echipă până...la o 
nouă trăsnaie, în timp ce 
Moraes se plimbă între 
Bistriţa şi Steaua mai 
dihai decît măgarul lui 
Buridan care neştiind ce 
să aleagă...a dat „colţul”.

PUBLICITATE

ioan gogoŞanu
ioan..gogosanu@opinitimisoarei.ro

 
Efectele prezenţei lui 

Zambon la Timişoara încă 
îşi mai arată nefericitele 
efecte. Clubul caută în 
continuare să-şi redobân-
dească denumirea şi pal-
maresul, iar tinerii jucă-
tori de atunci, care ar fi 
trebuit să ajungă astăzi la 
deplina maturitate, lipsesc 
cu desăvârşire. Mai mult 
ca niciodată, Timişoara a 
ajuns să fie slab reprezen-
tată pe plan extern, numă-
rul reprezentanţilor ei în 
campionatele din Europa 
fiind unul infim şi, în plus, 
niciunul nu traversează o 
perioadă excelentă.

În ultimii ani, Cosmin 
Contra a fost cel mai de 
seamă “produs” pe care 
Timişoara l-a dat la export. 
Primera Division, Serie 
A şi Premier League sunt 
campionatele în care Gu-
riţă şi-a făcut un renume. 
Anul 2010 a însemnat 
revenirea în ţară, la în-
ceput ca jucător, apoi ca 
antrenor-jucător. Neaştep-
tata despărţire de Poli, cu 
care a încheiat sezonul de 
toamnă fără înfrângere, 
i-a adus retragerea din ac-
tivitate, cel puţin din cea 
de jucător, căci, în cea de 
tehnician va reveni, fără 
îndoială, în scurt timp.

Un alt jucător care a fă-
cut cinste Timişoarei este 
Paul Codrea. Şi în cazul său, 
ultima perioadă de timp a 
însemnat un regres în cari-
eră. Nu mai este o piesă de 
bază la Siena şi, mai mult, 
a pierdut contactul cu echi-
pa naţională. Piemontezii 
sunt lideri în Serie B, nu au 
pierdut niciun meci în pro-
priul fief şi sunt principalii 

favoriţi la promovare, însă, 
la aceste realizări, Codrea 
şi-a adus prea puţin apor-
tul, evoluând numai în şase 
meciuri în cele 24 de etape. 
Ultima sa prezenţă pe ga-
zon s-a consemnat pe 15 
noiembrie, atunci când a 
fost titular contra lui Gros-
seto. Nici la capitolul goluri 
nu stă mai bine, preceden-
ta sa reuşită datând din fe-
bruarie 2007.

Paradoxal, singurul ti-
mişorean care evoluează 
acum într-o primă ligă din 
Europa este Cristian Ianu, 
cel a cărui carieră nu a fost 
legată de niciun club din 
oraşul de pe Bega. Transfe-

rat în 2003 în Ţara Cantoa-
nelor, Ianu s-a numărat în 
mai multe rânduri printre 
principalii marcatori ai 
campionatului elveţian. 
Dacă de la naţională nu a 
pus nimeni ochii pe el, i-a 
impresionat în schimb pe 
cei de la FC Lucerna, cla-
saţi la jumătatea competi-
ţiei pe primul loc al ierar-
hiei. După un start bun de 
sezon, în care a marcat de 
trei ori, evoluţiile lui Ianu 
au intrat într-un con de 
umbră, pierzându-şi statu-
tul de titular.

Sunt zvonuri că numă-
rul timişorenilor care îşi 
vor căuta faima în străi-
nătate va creşte. Acestea 
se leagă tot de impresarul 
care a instrumentat tran-
sferurile lui Daminuţă. 
După ce Gabi Torje a fost 
la un pas de a semna cu 
mai toate formaţiile din 
prima ligă germană, dar 
tot în curtea lui Dinamo a 
rămas, mai nou se discută 
despre o trecere a fundaşu-
lui lui Poli, Srdjan Luchin, 
culmea, tot la o grupare 
din Bundesliga.

Singurul 
timişorean 
care evoluează 
acum într-o 
primă ligă din 
Europa este 
Cristian Ianu

Timiş
3 zile de coşmar: 16:00, 18:00, 20:00
Cum s-o dai să fie bine?: Vineri : 14:00 

Cinema CiTy
Cum ştii dacă ai noroc?:  Vineri - miercuri: 15:00, 17:20, 
19:40, 22:00
misiunea Directorului de Resurse Umane: vineri - mier-
curi: 13:50, 15:50, 17:50, 19:50, 21:50
The Green Hornet - Viespea verde: Vineri - miercuri: 
16:30, 19:00, 21:30
Vei întâlni străinul din visele tale: Vineri - miercuri: 
13:20, 16:55, 18:45, 20:30
Burlesque: Vis împlinit vineri - miercuri: 15:45, 20:10, 
22:20, 13:40(ro), 18:00(ro)
Ursul yogi Vineri: miercuri: 14:30, 17:00, 19:30, 22:15
O poveste încâlcită: Vineri - miercuri: 13:10, 15:10, 17:20, 
19:20, 21:20
Turistul: Vineri - miercuri: 15:00
O familie de coşmar: Vineri - miercuri: 14:10, 22:20
Călătoriile lui Gulliver: Vineri - miercuri: 17:10, 22:10
Viaţa aşa cum este ea: Vineri - miercuri: 15:10

JOi, 3 feBRUaRie
Life! Pub: Stand Up Comedy
Bunker: Joia veche
Lemon: Seară sârbească
Van Graph: The Beat Conductor 
Vanilla Club: Vodka Party
Scottish Pub: Cover Band
megalos: Megalos Party
D’arc: Retro Party
art Club: Special Party

VineRi, 4 feBRUaRie
Setup: TMBase Session 06
Life! Pub: concert DJ Kobra, Retro Party
Lemon: Concert live Vescan
Rock House: Down Tempo
Daos: Show Cake
art Club 700: Hit and classic party
Clubul Black Box: The BlackBox Party 
Club 30: Oldidies but Goldies 
Jazz: Friday Nights

SâmBăTă, 5 feBRUaRie
no name: Hey after the ride
Heaven: Concert Antonia
Life! Pub: Coyote Ugly Party
Lemon Club: Lansarea băuturii oficiale alb-violet
Vanilla Club: Petrecere mascată
Le Cinema: Dance all night
megalos: Megalos Party  

DUminiCă, 6 feBRUaRie
Van Graph K’fe: Babilonia 
Club D’arc: Hits Party
art Club 700: Ambient Party
Setup: Warm Up

LUni, 7 feBRUaRie
megalos: Live Acoustic Music

Sediul noua acropolă: marţi, 8 februarie 2011, ora 
19:00, “Pescăruşul Jonathan Livingston” şi depăşirea 
limitelor omului.

Librăria Cărtureşti: expoziţie ravaşe de bijuterie, 
expoziţie ce poate fi vizitată până în 23 februarie.  

muzeul de artă Timişoara şi muzeul Banatului 
Timişoara: vă invită la vernisajul expoziţiei „de la 
primele scrieri la multimedia“ - o scurtă istorie a co-
municării şi mai mult...“. Prima expoziţie din românia 
vizitată cu telefonul mobil poate fi vizitată zilnic până 
în 30 aprilie 2011.

mokum Cafe: Expoziţie de desen Manuela Marchiş. 
Expoziţia poate fi vizitată până în 3 februarie. 

Galeria Calina: Expoziţie george Ciora - atelier 
antropomorfoze. Expoziţia artistului din reşiţa poate 
fi vizionată până în 23 februarie.

Galeria “Helios”: vernisajul expoziţiei personale 
de pictură a artistei plastice nora novak, membru 
al filialei din timişoara a UaP, ora 17. Cuvântul de 
deschidere va fi rostit de poetul daniel Zăgănescu. 
Expoziţia va rămâne deschisă până în data de 9 
februarie.

Cloud factory: ateliere creative, joi 3 februarie 
expoziţie Mărgele din lemn pictate, sâmbătă 5 
februarie broşe din textil.

Galeria Jecza/Triade: expoziţie de pictură Mihai 
Ciplea - Ecce Homo. Expoziţia poate fi vizitată până în 
20 februarie, prin programare telefonică la numerele 
0256 482056, 0744 774724.

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 plas-
ticieni din toate colţurile lumii. accesul publicului se 
face zilnic, până în 26 februarie între orele 10-18.

Scârţ loc lejer: joi 3 februarie, ora 19.30, diabolus Ex Machina, conţine frag-
mente din Pescăruşul de a.P.Cehov şi poezia lui nae Smirnoff, albatrosul.  

Teatrul German de Stat Timişoara: joi 3 februarie, ora 19, în sala 
teatrului german de Stat, “Cameristele”, de Jean genet, în regia lui Kün-
stlerische Leitung /, coordonarea artistică: ioana iacob & olga török.

filarmonica Banatul: vineri 4 februarie, ora 19, sala Capitol, maestrul 
răzvan Cernat propune timişorenilor un concert simfonic structurat în 
mod obişnuit: o lucrare de mai mici dimensiuni, o lucrare concertantă şi 
o simfonie de amploare.

Teatrul naţional Timişoara: vineri 4 februarie, ora 19.00, Studio 5, 
“offside”, un concept de Luminiţa tulgară. 

Teatrul German de Stat Timişoara: vineri 4 februarie, ora 19, în sala 
teatrului german de Stat, “Cântăreaţa cheală”, de Eugen ionescu, în 
regia lui alexandru dabija.

Teatrul maghiar de Stat „Csiky Gergely”: vineri 4 februarie 2011, ora 
17 producţia nonverbală Zián & Kopik, montată de Palocsay Kisó Kata.

Teatrul naţional Timişoara: sâmbătă 5 februarie, ora 19.00, Studio 5, 
“offside”, un concept de Luminiţa tulgară. 

Teatrul maghiar de Stat „Csiky Gergely”: duminică 6 februarie 2011, 
ora 19 Legături primejdioase, după romanului lui Pierre Choderlos de 
Laclos, regia: Puskás Zoltán. 

Opera naţională Română Timişoara: luni, 7 februarie, ora 19, sala 
Mare, dineu cu proştii, de francis Veber, în regia lui ion Caramitru, 
actori: Horaţiu Mălăele, şerban ionescu, alexandru Bindea, Costina 
Ciuciulică, dorin andone, tomi Cristin şi alexandru georgescu.

Teatrul maghiar de Stat „Csiky Gergely”: sala Studio, luni 7 februa-
rie, ora 19: spectacolul de teatru Prah, în regia lui László Sándor. 

Teatrul naţional Timişoara: marţi 8 februarie, ora 19.00, Sala 2, “În 
vizită”, de roland Schimmelpfennig, un spectacol de alexandru dabija.

Opera naţională Română Timişoara: marţi, 8 februarie, ora 19, sala 
Mare, dineu cu proştii, de francis Veber, în regia lui ion Caramitru, 
actori: Horaţiu Mălăele, şerban ionescu, alexandru Bindea, Costina 
Ciuciulică, dorin andone, tomi Cristin şi alexandru georgescu.
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Reuşitele pe 
plan profesional 
se ţin lanţ. Pe 
lângă aprecierea 
şefilor, stârniţi 
invidia colegilor, 
lucru deloc de 
neglijat. Daţi 
dovadă de tact 
şi veţi rezolva 
animozităţile. În 
plan personal, 
lucrurile iau 
o întorsătură 
fericită. Relaţia 
cu partenerul 
de viaţă atinge 
noi culmi şi nu 
este exclus ca 
aceasta să se 
finalizeze cu o 
căsătorie. De 
asemenea, nu 
este exclus ca 
în perioada 
următoare 
să rezolvaţi şi 
problemele 
financiare care 
v-au dat bătăi 
de cap.

Relaţiile cu 
rudele mai în 
vârstă sunt 
tensionate. 
Diferenţa dintre 
generaţii îşi 
spune cuvântul, 
mai ales că nici 
dumneavoastră 
nu sunteţi 
dispus să faceţi 
concesii. Sfatul 
nostru este să 
mai lăsaţi de la 
dumneavoastră 
şi veţi vedea că 
veţi avea doar 
de câştigat. În 
altă ordine de 
idei, partenerul 
plănuieşte 
o excursie 
costisitoare, 
lucru care vă dă 
peste cap soco-
telile materiale. 
Asta înseamnă 
mai multă 
muncă şi ore 
suplimentare la 
serviciu.

Aveţi o datorie 
mai veche, 
care trebuie 
neapărat 
returnată. Faceţi 
un mic efort 
şi achitaţi-o. 
La serviciu 
este timpul să 
cereţi o mărire 
de salariu, în 
conformitate cu 
munca pe care o 
depuneţi. Acum 
este perioada 
propice să 
faceţi acest 
pas, mai ales 
că şefii vă văd 
într-o lumină 
favorabilă. 
Acasă vă gândiţi 
la reamenajări 
şi modificări 
esenţiale, lucru 
care va necesita 
un oarecare 
timp. Cu ajutor, 
veţi reuşi însă să 
finalizaţi ce v-aţi 
propus.

Astrele nu vă 
sunt tocmai 
favora-
bile în această 
perioadă. Nu 
este cazul să 
vă hazardaţi 
în cheltuieli 
inutile şi nici să 
vă materializaţi 
mai vechile 
idei de afaceri. 
Puneţi banii 
deoparte, 
pentru vremuri 
mai bune. 
Astfel, veţi reuşi 
să-i faceţi pe 
plac şi parten-
erului, care nu 
este tocmai 
de acord 
cu viziunea 
dumneavoastră 
de a vă 
îmbogăţi. Luaţi 
lucrurile pe 
rând, fără să 
vă grăbiţi. Nu 
uitaţi: graba 
strică treaba.

Un eveniment 
fericit v-a schim-
bat întreaga 
viziune despre 
viaţă. Sunteţi 
mai optimist 
decât de 
obicei şi vă stă 
gândul numai 
la distracţie. Nu 
uitaţi că viaţa nu 
este numai un 
şir de bucurii, ci 
mai trebuie să 
daţi dovadă şi 
de responsabili-
tate. Maturizaţi-
vă! Ascultaţi 
sfaturile 
persoanelor mai 
în vârstă din 
familie. Nimeni 
nu vă vrea răul, 
ci dimpotrivă. 
Nu mai fiţi atât 
de cârcotaş 
şi ascultaţi şi 
oamenii cu 
o mai mare 
experienţă de 
viaţă.

În ultima 
vreme, v-aţi 
cam neglijat 
prietenii. E 
drept, aveţi 
responsabilităţi 
mai mari acum, 
însă sunt relaţii 
care trebuie 
menţinute. 
Încercaţi să 
reluaţi legătura 
cu ei, pentru că, 
în curând, veţi 
avea nevoie de 
sprijinul lor. În 
plan familial, 
lucrurile merg 
în continuare 
foarte bine. 
Armonia este 
cuvântul de 
ordine, iar 
secretul fericirii 
stă în puterea 
dumneavoastră 
de a continua 
să păstraţi 
aceeaşi 
atmosferă şi de 
acum încolo.

La locul de 
muncă lucru-
rile nu stau 
chiar cum aţi 
dori dvs. Asta 
nu înseamnă 
că aveţi 
întotdeauna 
dreptate, iar 
superiorii vă 
vor doar răul. 
Încercaţi să 
găsiţi o cale de 
mijloc şi totul 
va fi bine. În 
plan personal, 
nu treceţi 
tocmai printr-o 
perioadă 
propice. O 
fi din cauza 
iernii? Încercaţi 
să ieşiţi cu 
prietenii şi 
să vă abateţi 
gândurile ne-
gre. O seara în 
oraş ar fi reţeta 
perfectă pentru 
a mai scăpa de 
această stare.

Nu staţi bine 
deloc cu 
sănătatea! Ar 
trebui să vă 
îngrijiţi, iar acest 
lucru să nu se 
rezume doar 
la a consuma 
medicamente. 
Programaţi-vă 
la un medic! 
La muncă, mai 
lăsaţi-i şi pe 
alţii să-şi facă 
treaba şi nu 
mai acceptaţi 
orice sarcină. 
Noroc că acasă 
partenerul vă 
satisface toate 
voile şi ştie că 
treceţi printr-o 
perioadă nu 
tocmai fericită 
la serviciu. 
În semn de 
mulţumire, ar 
trebui, din când 
în când, să-i 
faceţi o surpriză 
partenerului.

Se anunţă 
o perioadă 
propice din 
toate punctele 
de vedere. 
Săgetătorii 
care încă nu 
au partener 
au toate 
şansele să 
întâlnească 
persoana 
mult visată. 
Ceilalţi, trec 
prin clipe de 
extaz alături 
de parteneri. 
La serviciu, 
orice acţiune 
sau idee a dvs 
sunt primite 
cu maximum 
de entuziasm 
de către şefi. 
În ritmul aces-
ta, o avansare 
sau o creştere 
de salariu 
sunt probleme 
de ordinul a 
câtorva zile.

Nici nu a 
început bine 
anul şi vă 
gândiţi deja 
la vacanţă. 
Fiţi foarte 
atent, pentru 
că şefii stau 
deja cu 
ochii pe dvs. 
Lăsaţi visar-
ea la o parte 
şi treceţi la 
muncă, pen-
tru că altfel 
va fi…de rău. 
Starea dvs 
îl afectează 
şi pe 
partenerul 
de viaţă, 
care ar dori 
mai mult 
sprijin în 
gospodărie. 
N-ar strica să 
mai puneţi 
mâna pe câte 
ceva şi să 
oferiţi puţin 
ajutor.

Prietenii vă 
tot roagă să 
ieşiţi în oraş, 
însă de fiecare 
dată găsiţi 
scuze. Ar fi 
cazul să lăsaţi 
încăpăţânarea 
la o parte şi 
să mergeţi 
la un suc. Nu 
e un efort 
chiar atât de 
mare şi nici 
costisitor. În 
plus, aveţi 
toate şansele 
să cunoaşteţi 
o persoană 
care vă va 
influenţa 
viaţa de 
acum înainte. 
În această 
perioadă, 
aveţi şanse 
mari ca la 
serviciu una 
dintre ideile 
dvs să prindă 
contur.

Activităţile 
de familie 
vă ocupă 
aproape tot 
timpul. Mai 
relaxaţi-vă 
şi ieşiţi cu 
prietenii sau 
vizitaţi-vă 
rudele. La ser-
viciu, munca 
dvs nu este 
apreciată, chi-
ar dacă lucraţi 
cu sârg şi 
responsabili-
tate. Ar trebui 
să le cereţi 
şefilor fie să 
vă mărească 
salariul, fie să 
vă mai reducă 
din atribuţii. 
Stresul de 
la muncă şi 
cel de acasă 
vă afectează 
relaţiile cu 
prietenii 
şi chiar cu 
familia. 

Reprezentaţii  
Timişoarei în  
campionatele  
Europei
n Timişoara e slab reprezentată pe plan extern

Paul Codrea nu mai este o piesă de bază la Siena şi a pierdut contactul cu echipa naţională

Daminuţă, de la inter milano la l’aquila Calcio

Cristian Daminuţă ar fi 
trebuit să fie unul dintre 
sportivii care să adu-
că prestigiu capitalei 
Banatului, mai ales că se 
numără printre puţinii 
jucători care de-a lungul 
carierei au semnat atât 
cu Inter Milano, cât şi cu 
concitadina AC Milan. 
Chiar dacă are numai 21 
ani, Daminuţă pare deja 
un talent irosit. Cum la 
campioana Italiei nu a 
fost văzut drept o soluţie 
pentru echipa mare, iar 
la Dinamo nu a confirmat 

nici la “satelit”, Daminuţă 
a fost împrumutat la mo-
desta grupare L’Aquila 
Calcio, aflată în al 4-lea 
eşalon, fără nicio şansă 
la promovare. 

PUBLICITATE
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Liderul trupei Fla-
mingo Boys, lascivul 
Cornel Păsat, pare să 
fi devenit un rival de 
temut al liberalului 
Ionuţ Nasleu, în sin-
gurul sport de contact 
pe care fostul senator 
îl exersează în ultima 
vreme. Nu este vorba, 
cum s-ar putea crede, 
despre kick-boxing, sport 
în care Nasleu s-a re-
marcat, o perioadă, ca 
antrenor şi impresar 
al periculosului Florin 
Ilie, ci despre un alt gen 
de întrecere scăldată în 
adrenalină. Ne referim 
la o inedită partidă de 
bodybuilding în doi, 
în care uppercuturile 
de imagine reuşite de 
Nasleu pe scena mon-
denă a oraşului sunt 
parate cu o voluptate 
aproape nudă de strip-

perul Păsat, tot mai pre-
zent în cluburile de fiţe 
ale Timişoarei. Sursele 
noastre bine conspira-
te în culisele unui fost 
cinematograf din zona 
Traian ne-au dezvăluit 
că ultima mănuşă arun-
cată de Păsat înspre 
adversarul său este o 
fotografie în care aces-
ta îmbrăţişează cu non-
şalanţă două dintre gra-
ţiile feminine locale, 

extrem de apreciate de 
directorul adjunct de la 
tramvaie, încercând să 
sugereze ideea că, dacă 
este cazul, poate punc-
ta chiar şi în deplasare. 
Se aşteaptă replica lui 
Nasleu şi nu este exclus 
ca acesta, descurcăreţ 
din fire, să încerce o 
şedinţă foto chiar cu 
senzuala Bianca Dră-
goi, actuala logodnică a 
neliniştitului stripper...

D’ale CeTăţii

La sfârşitul anilor ’80, două dansa-
toare din trupa de dans a Madonnei 
au ţinut prima pagină a ziarelor 
americane cu un scandal financiar. 
Fetele aveau o viaţă opulentă, con-
duceau maşini scumpe şi locuiau în 
apartamente de lux situate vizavi de 
Central Park din New York. O viaţă cu 
mult peste cât îşi puteau permite din 
câştigul de pe scenă, declarat oficial. 
Fiscul american s-a sesizat, bulgărele 
s-a pornit şi într-un final s-a aflat că 
cele doua erau dame de companie 
pentru americanii generoşi…
Mi-am amintit de povestea dansa-
toarelor Madonnei vazând ieri, într-o 
benzinarie, o piţi-fufă care alimenta 
o limuzină extrem de scumpă. O 
benzinărie asemeni celor blocate 
zilele trecute de banii mărunţi ai pro-
testatarilor preţului carburantului…
Piţi-fufa n-avea problema asta… 
Agenţia de impresariat a Madonnei 
şi-a cerut scuze fanilor printr-un 
comunicat de presă, că în staff-ul 
vedetei s-au aflat cele două dame de 
companie mascate în artiste… Nimeni 
n-a crezut vreo clipaă că Madonna 
e curată moral dar în comunicatul 
respectiv s-a strecurat şi informaţia 
cum că Madonna e o buna plătitoa-
re de taxe şi impozite pe teritoriul 
Statelor Unite şi că nu are nici măcar 
un dolar câştigat din alte surse decât 
cele declarate oficial…
Tipic american, imediat după scandal 
a urmat o vânătoare de vrăjitoare în 
care tabloidele şi revistele au publicat 
zeci de articole bine documentate 
despre cât câştigă oficial şi cât chel-
tuiesc fufele lor, păcălicii mediatizaţi 
sau starurile de carton din America…
Dorinţa de expunere în presă le-a 
fost multora fatală. În urma anchete-
lor făcute de tabloide, în discreţie, la 
Holywood, a păţit fiscul american… 
Asta se întâmpla în America anilor 
’90… Nimic nou sub soare…”Fresh 
scandal” cum l-au numit unii, a adus 
ziarelor o creştere serioasă de tiraj şi 
de imagine şi fiscului câţiva dolari în 
plus la buget…
Cândva, vrând-nevrând, “fresh scan-
dal” va izbucni şi la noi…Ce a fost la 
ei atunci, e la noi acum, nimic nou 
sub soare…E o obişnuinţă a presei 
tabloide americane de a construi 
vedete ieftine, fără mari realizări 
artistice, tocmai pentru ca publicul să 
nu se ataşeze de munca lor, şi apoi 
să le devoreze, în alte scandaluri… E 
uşor să devorezi ce ai construit tu…
Va veni “fresh scandalul”…! M-am 
convins de asta vazând cum bolidul 
cocotei a demarat în trombă din 
benzinărie, cu plinul făcut…

Dan Negru

Fresh scandal

Duminică
6 februarie

Cerul va  
fi mai mult  
senin. Soarele  
va străluci. 
Minima:  -4˚
Maxima:  7˚

Miercuri
9 februarie

Dimineaţa  
vreme închisă.  
După amiază  
cer însorit.
Minima: -1˚
Maxima: 7˚

marţi
8 februarie

Cerul va  
fi mai mult  
senin. Soarele  
va străluci.
Minima:  -1˚
Maxima:   7˚

Luni
7 februarie

Cerul  
va fi mai  
mult senin.  
Soarele va străluci.
Minima:  -1˚
Maxima:  -8˚

Sâmbătă
5 februarie

Cerul  
va fi mai  
mult  
însorit. 
Minima:  -4˚
Maxima:  3˚

Vineri
4 februarie

Cerul va fi mai mult 
înnorat, parţial 
existând posibile 
averse de ninsoare.
Minima:  -7˚
Maxima: 2˚

Joi
3 februarie

Cerul  
va fi mai  
mult  
înnorat.
Minima:  -10˚
Maxima: -1˚

meteo

reţeta săptămânii

... zVonUrI ... BârFE ... CoMBInAţII ... zVonUrI ... BârFE ... CoMBInAţII ...

Este de fapt vorba de o re-
ţetă clasică franceză. Le-
genda spune că sosul care 
însoţeşte ficatul prăjit (în 
acest caz) a fost “inven-
tat” de o morăriţă, adică o 
meuniere şi poate însoţi şi 
alte tipuri de carne.

ingrediente:
- 800 g de ficat de porc,
- 50 g de făină,

- 2 lămâi,
- 30 g de capere (se 
găsesc la borcan în orce 
supermarket),
- 50 ml de ulei de măsline,
- ½ legătură de pătrunjel,
- sare, piper după gust

mod de preparare:
Ficatul se spală şi se 
porţionează. O lămâie 
întreagă se taie cubuleţe. 

Cealaltă se spală şi se taie 
rondele subţiri. Pătrunje-
lul se toacă mătunt. Apoi, 
pătrunjelul cu lămâia 
tocată cubuleţe, caperele, 
sare, piper plus 100 ml de 
apă se amestecă până se 
dizolvă sarea. Se adaugă 
uleiul de măsline şi se fier-
be totul pentru 2-3 minu-
te. Bucăţile de ficat se trec 
prin făină şi se prăjesc pe 

ambele părţi în ulei încins 
apoi se scot pe un platou 
şi se condimentează cu 
sare şi piper. Ficatul se 
aduce la masă cu sosul 
Meunier pe deasupra, 
rondele de lămâie şi garni-
tură de cartofi natur.

Ficat de porc Meuniere

Reţeta săptămânii vă este oferită de

Stancu revine 
la Drumurile 
Naţionale?

Înţelegerea parafată de 
UNPR cu PD-L  la nivel lo-
cal l-ar putea reînscăuna pe 
fostul şef al Poliţiei Rutiere 
Timiş, Filip Stancu, pe un 
post de director la Compa-
nia Naţională de Autostrăzi 
şi Drumuri Naţionale Timi-
şoara. Stancu a mai ocupat 
un post de director adjunct, 
dar a fost înlocuit de către 
Mircea Purceld, fost mem-
bru al PRM, transferat cu 
acte la democrat-liberali. 
Postul ar fi pe placul fostu-
lui poliţist ieşit la pensie, 
în condiţiile în care tăierea 
indemnizaţiei l-a făcut să 
piardă niscavai bani. Poli-
ţistul şi-a făcut nişte calcu-
le din care i-ar fi reieşit că 
ar câştiga mai bine la Dru-
muri decât ca şi pensionar 
de stat. Rămâne de văzut 
cine rămâne pe post, în caz 
că zvonurile se adeveresc: 
Purceld sau Stancu? Sau 
poate amândoi adjuncţi?

Flamingo Boys a dat iama printre graţiile Timişoarei

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...

Gadgeturile sunt la 
modă, iar acest lucru este 
demonstrat mai ales de 
aleşii neamului. Dacă nu 
demult însuşi primmi-
nistrul Emil Boc anunţa 
că şi-a luat un iPad, aşa 
cum se întamplă tot mai 
des prin casele români-
lor, iată că acum alt po-
litician foloseşte această 

„ustensilă”. Europarla-
mentarul liberal Cristian 
Buşoi nu a ratat ocazia 
de a-şi etala noua „jucă-
rie” la o recentă confe-
rinţă de presă a partidu-
lui. Chiar dacă nu avea 
nimic de citit de pe iPad, 
europarlamentarul şi-a 
folosit gadgetul în tim-
pul conferinţei de presă. 
Poate doar şi-a verificat 
e-mailul sau contul de Fa-
cebook...

Ca tot românu’! Cristian Buşoi şi-a luat iPad

Gaita sau Gaiţă? Oana!

Numele consilierului jude-
ţean al PDL, Oana Gaita pune pe 
multă lume în dificultate. Foarte 
mulţi se încurcă şi în loc de Ga-
ita, spun Gaiţă sau Gaiţa. Aşa se 
întampla şi la Consiliul Judeţean 
Timiş unde numele consilierului 
judeţean, de pe tabliţa frumos 
aşezată pe masă acolo unde aces-
teia îi este locul, este scris greşit. 
Prima dată stătea scris pe tăbliţă 
Oana Gaiţă. Aceasta ar fi atras 
atenţia celor de la CJT că nume-
le ei corect este cu totul altul aşa 
că s-a „corectat” greşeala, o parte 
din greşeală, mai exact... Acum 
pe tăbliţă stă scris Oana Gaiţa!

Filip Stancu

Tibus dolut officia dolesci psaperum nus etur magnat


