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Flamingo BoyS 
Sâmbătă, 5 martie, Heaven

după AP Cehov, regizor Laszlo Sandor, 
Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely”, 
duminică 6 martie, ora 19.00, Sala Mare

sport
dusan Uhrin jr. 
revine în gruia  
ca adversar
În cazul unei victorii, 
timişorenii se pot apropia  
de locul I.  15

interviu
dacă aş avea o fată 
nu aş îndemna-o 
spre gimnastică

Interviu cu Andreea Ulmeanu 
Fostă campioană mondială la 
gimnastică artistică.  11

actualitate
Timişorenii ciupiţi 
la buzunar  
în parcările adP

Şoferii sunt taxaţi pe o secundă 
cu aceeaşi sumă pe care o 
plătesc pentru o oră.  4

comunitate
Întreţinerea  
pe o lună costă  
cât un salariu
1.300 de lei au de plătit  
unii timişoreni pentru  
căldura consumată!.  12

MireLa vLăduţi
mirela.vladuti@opiniatimisoarei.ro

Bisericile din Timiş sunt 
profitabile pentru feţele 
bisericeşti, iar banii enori-
aşilor sunt surse bune de 
venit, chiar şi pe timp de 
criză. Deşi cutia milei nu 
mai este doldora de bani 
ca odinioară, veniturile 
bisericii rămân stabile, da-
torită afacerilor scutite de 
plata oricăror taxe către 
stat. Mitropolia Banatului 
patronează câteva activităţi 
profitabile, din care plăteşte 
salariile personalului insti-
tuţiei, cheltuielile lunare, 
precum şi o parte din sala-
riile preoţilor (peste 60%): 
o fabrică de lumânări, o ti-
pografie, magazine în care 
se vând obiecte de cult şi o 
croitorie.

De departe, cea mai 
productivă este fabrica de 
lumânări, scutită de orice 
concurenţă, care, potrivit 
datelor oficiale furnizate 
de reprezentanţii Mitropo-

liei, aduce anual un profit 
de peste 1,5 milioane de 
lei. Monopolul impus de 
Mitropolie pe vânzarea de 
lumânări în biserici a fă-

cut chiar şi victime în rân-
dul preoţilor. Un preot din 
zona Lugoj a fost trimis câ-
teva săptămâni în sihăstrie, 
la o mănăstire, ca să cuge-

te la păcatul comis: a făcut 
speculă cu lumânări de la o 
firmă privată. 

Scutite de plata impozi-
telor, de obligativitatea de 

a elibera bonuri fiscale şi de 
a ţine o evidenţă financiară 
“la sânge”, afacerile bisericii 
prosperă pe timp de criză.
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Sănătate & Frumuseţe Tatuajele, arta desenelor pe piele

Hair stylistul anului 2011, va lucra la Timişoara

8-9

10

ALINA DEGAUalina.degau@opiniatimisoarei.ro

Orice femeie îşi doreşte sâni frumoşi, sănătoşi, fermi şi tonifiaţi. Sânii sunt o zonă a corpului extrem de importan-tă. Fiind compuşi din ţesuturi adipoase, fibre şi glande, au nevoie de o îngrijire aparte. Ca să îi menţineţi frumoşi şi sănătoşi este absolut obliga-toriu şi necesar un consult periodic care să vă asigure că totul este în regulă. Sub acel înveliş de piele în care se as-cunde una dintre cele mai im-portante părţi feminine pot avea loc numeroase modifi-cări hormonale şi patologice care duc la diferite anomalii.  Cele mai multe femei se gândesc la cancerul mamar când vine vorba de afecţiuni-le sânului. Există însă şi alte probleme care pot interveni şi care nu trebie neglijate. “Cancerul de sân apare în general, după vârsta de 30 de ani. Până la acea vârstă, în schimb, pot apărea şi alte afecţiuni care necesită trata-ment” spune medicul primar radiolog, Antonina Nicolae. Lista afecţiunilor care pot apărea la vârste fragede înce-pe, în general, cu bolile care apar din cauza unui trata-ment hormonal. Contracep-tivele, datorită numărului ridicat de hormoni, duc la anomalii ale sânului. „Orice anomalie trebuie monitoriza-tă în timp. Pacienta trebuie să vină periodic la un control, iar în funcţie de leziune se stabi-leşte data la care trebuie să se facă o examinare. Pacientele pot veni o dată la 3, 6 sau 12 luni pentru a fi sigure că au sâni sănătoşi”, mai adaugă radiologul Antonina Nicolae.Una dintre cele mai în-tâlnite patologii ale sânului, este mastita. Această afecţi-une este provocată de o in-flamaţie acută sau cronică a glandei mamare care se ma-nifestă prin durere, inflamare şi înroşire a sânului. Mastita acută se întâlneşte adesea la femeile care alăptează şi nu este o afecţiune care să pro-ducă prea multe complicaţii. Mastita cronică, în schimb, apare în urma unei infecţii 

bacteriene sau în urma unor modificări hormonale. La clinica Telescan din Ti-mişoara, radiologii dispun de aparate de ecografie şi RMN de înaltă performanţă care ajuta la cea mai bună diagnostica-re a tuturor patologiilor care pot apărea la sân. Pentru că se folosesc raze X, mamografiile nu sunt recomandate pentru a fi făcute des. Clinica Telescan dispune de  aparatură care fac investigarea şi diagnosticarea afecţiunilor sănului, foarte rapide. Ecograful cu o mare rezoluţie, indică leziuni-le sânului într-un mod eficient. Substanţa de contrast este obli-gatorie în astfel de investigaţii deoa-rece sânul are o structrură densă care îngreunează 

observarea posibilelor anoma-lii. Astfel, o ecografie mamară costă 100 lei,  iar o investigaţie RMN cu substanţă de contrast costă 450 de lei.În privinţa cancerului ma-mar, femeile trebuie să vnă periodic la examinări de tip RMN şi ecogra-

fie, mai ales după vârsta de 35 de ani sau şi mai repede, dacă au avut cazuri de cancer ma-mar în familie, pe linie mater-nă. Fiind o boală cu pondere mare, cancerul de sân poate apărea şi la pacientele care au implanturi mamare, sau  la cele care au suferit diferite intervenţii de recon-strucţie a sânilor.

Cum putem trata patologiile sânului Clinica Telescan din Timişoara dispune de aparatura de cea 

mai înaltă performanţă în depistarea şi tratarea afecţiunilor sânului
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Orice anomalie tre-buie monitorizată în timp. Pacienta tre-buie să vină periodic la un control iar în funcţie de leziune se stabileşte data la care trebuie să se facă o examinare. Paciente-le pot veni o dată la 3, 6 sau 12 luni pentru a i sigure că au sâni sănătoşi.
 Antonina Nicolae
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n Mitropolia vinde, fără să plătească vreun leu la stat, mai mult de 10 milioane de lumânări pe an

Potrivit oficialilor Mitropoliei Bantului, aproape jumătate din lumânările produse sunt vândute la catedrală
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La început de primăvară, pe 
1 martie, Consiliul Europei 
a lansat discuţia despre un 
concept nou: co-responsabi-
litatea. Cetăţeni, organizaţii 
neguvernamentale (de impact 
local, naţional, transnaţio-
nal, internaţional), partidele 
politice, firme (mari şi mici), 
autorităţi locale, centrale, 
naţionale, europene, interna-
ţionale împărtăşesc respon-
sabilitatea pentru felul în care 
trăim, pentru viitorul pe care 
ni-l asigurăm, pentru ceea 
ce lăsăm moştenire genera-
ţiilor încă nenăscute. Cu alte 
cuvinte, suntem co-respon-
sabili şi pentru acţiunile, şi 
pentru inacţiunile noastre. De 
aici încolo discuţiile sunt mai 
complexe. Consiliul Europei 
propune o „Cartă a co-respon-
sabilităţii sociale”. Uniunea 
Europeană pare – cel puţin 
prin vocea preşedintelui Co-
misiei Europene, Jose Manuel 
Barrosso, să îmbrăţişeze pro-
punerea. Şi Consiliul Europei, 
şi Uniunea Europeană mai fac 
precizarea: co-responsabilita-
te nu înseamnă transferarea 
responsabilităţii de pe umerii 
statului pe cei ai cetăţenilor 
sau ai autorităţilor locale. 
Exact această nuanţă lipseşte 
în discursul public românesc 
actual. De cele mai multe ori, 
descentralizarea a însem-
nat eliberarea autorităţilor 
centrale de responsabilitate, 
fără ca cei cărora li s-a „dat 
mutarea în plic” să poată 
reacţiona. Cum s-a întâm-
plat cu şcolile şi cu spitalele 
transferate autorităţilor 
locale, pentru ca, după aceea, 
să li se spună să le închidă. 
Un primar ales în 2008, spre 
pildă, pe o anumită platfor-
mă, în condiţiile în care de 
la cea mai înaltă tribună a 
ţării se spunea că România 
a evitat criza, în 2010 s-a 
trezit că trebuie să-şi reducă 
personalul din administraţie, 
că trebuie să-şi diminueze 
serviciile către populaţie, ba 
poate să şi închidă şcoala din 
localitate. Iar acum trebuie 
să mai restructureze şi vreun 
spital, să-l transforme în casă 
de bătrâni chiar dacă n-ar 
avea suficienţi bătrâni care 
să stea acolo şi nici resurse să 
susţină o asemenea instituţie 
pe termen lung. Deocamdată, 
comunităţile locale, şi mai 
ales simplii cetăţeni plătesc 
pentru greşelile guvernelor în 
negocierile cu FMI, pentru de-
ciziile proaste din privatizări, 
pentru criza din Orientul Mij-
lociu, pentru politicile publice 
lipsite de fundament realist, 
pentru dezangajarea clasei 
politice, pentru egoismul 
firmelor multinaţionale, care 
fug de pieţele în care nu mai 
fac profitul anticipat. Noua 
filozofie europeană, pe axa 
Strasbourg – Bruxelles încear-
că să compenseze aceste rele, 
rechemând toţi actorii din 
societate, mari şi mici, cu pu-
teri legitime de reprezentare, 
dar şi cu voci plăpânde şi vot 
nesigur, să se reaşeze la masa 
deciziilor şi să reconfigureze 
conceptele de guvernare şi de 
responsabilitate. Rămâne de 
văzut cum va reacţiona clasa 
politico-administrativă din 
România la această politică 
europeană.

Cine (mai) este 
responsabil?

Mariana 
Cernicova

oPinie

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Pe timp de criză afacerile 
Mitropoliei Banatului merg strună: 
fabrică de lumânări, tipografie, 
magazine de obiecte de cult şi 
croitorie, toate pe profit.

MireLa vLăduţi
mirela.vladuti@opiniatimisoarei.ro
CaiUS SeraCin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Criza economică a sărăcit 
buzunarele tuturor româ-
nilor. Salariile s-au redus cu 
25%, indemnizaţiile pentru 
mămici au fost şi ele tăiate, 
iar TVA-ul a fost majorat cu 
5% . În timp ce noul Cod 
Fiscal pune bir pe tot mai 
multe activităţi, Biserica Or-
todoxă Română deţine o po-
ziţie privilegiată, fiind scu-
tită de plata oricăror taxe şi 
impozite. Şi asta nu pentru 
că nu ar avea activităţi ce-i 
aduc profit, ci pentru că cei 
care au făcut legile, fie le-a 
fost frică de Dumnezeu, fie 
s-au gândit că Biserica face 
prea puţini bani din vânza-
rea de obiecte de cult. Una 
dintre aceste activităţi este 
vânzarea lumânărilor că-
tre enoriaşi. Culmea, când 
vine vorba de calcule, feţele 
bisericeşti se cam încurcă. 
Potrivit raportului oficial 

de activitate, Mitropolia a 
realizat în primele zece luni 
ale anului trecut 3.771.485 
de lei, din toate activităţile 
întreprinse. Preotul Grigore 
Mera, responsabilul fabricii 
de lumânări, cea mai profi-
tabilă afacere a Mitropoliei, 
spune însă că aici se fabrică 
lunar 10 tone de lumânări. 
La un calcul simplu, având 
în vedere că, tot pe baza da-
telor furnizate de instituţie, 
într-un kilogram intră circa 
100 de lumânări, preţul unei 
bucăţi fiind de 0,4 lei, rezul-
tă că, numai veniturile reali-
zate din această activitate, se 
ridică la 4,8 milioane de lei 
pe an.

Fabrica de bani fără 
„zeciuială” la stat

Banii care provin din afa-
ceri merg pe plata salariilor 
angajaţilor Mitropoliei şi a 
unei părţi (60%, restul fiind 
suportat de la bugetul de 
stat) din salariile preoţilor.

Chiar şi statul pe un sca-
un în timpul liturghiei vă 

Afacerile biseric eşti 
scutite de impoz ite, cu 
„binecuvântarea ” statului
poate costa. Aşa s-a întâm-
plat la o biserică dintr-un sat 
arădean, unde o pensionară 
şi-a adjudecat, în urma unei 
adevărate licitaţii, cu suma 
de 6.000 de lei, dreptul de a 
sta, la liturghie, pe un scaun 
apropiat de altar. Marius Flo-
rescu spune că astfel de prac-
tice sunt ocazionale şi apar 
doar în mediul rural, deşi 
chiar şi la Catedrală există 
plăcuţe cu nume montate 
deasupra jilţurilor laterale. 
“Acele plăcuţe sunt din anii 
’70. Sunt numele unor per-
soane care au contribuit la 
refacerea mobilierului, dar 
astăzi nu mai sunt rezervate 
pentru nimeni. Oricine poa-
te să stea acolo. Problema 

este că oamenii nu înţeleg 
că participarea la slujbă este 
un act de jertfă, nu trebuie 
să stea să se uite după scau-
ne. Desigur, unde este vorba 
de persoane în vârstă sau cu 
probleme de sănătate, este 
de înţeles să se aşeze pe sca-
une”, a spus purtătorul de 
cuvânt al Mitropoliei Bana-
tului, Marius Florescu.

 Atelierul de lumânări al 
Mitropoliei se află pe strada 
Filaret Barbu din Timişoara. 
Toate lumânările realizate 
aici se trimit către parohiile 
din judeţ, care, mai apoi, le 
pun în vânzare. De departe, 
potrivit atât cifrelor oficia-
le, cât şi calculelor noastre, 
producţia şi vânzarea lumâ-

nărilor este cea mai profi-
tabilă afacere a Mitropoliei. 
În  fiecare an aceasta umflă 
buzunarele instituţiei cu 
peste 1,5 milioane de lei. O 
discuţie aprinsă s-a iscat în 
rândul opiniei publice din 
faptul că cei care achiziţio-
nează lumânări nu primesc 
bon fiscal. Astfel, unii enori-
aşi care se ghidează după zi-
cala „să faci ce zice popa, nu 
ce face popa”, şoptesc pe la 
colţuri că biserica s-ar ocupa 
cu afaceri necurate.

Garda Financiară  
„face lumină”

După principiul „fricii de 
Dumnezeu”, nimeni nu vrea 
să comenteze sau să se pună 

rău cu Cel de Sus. Repre-
zentanţii Gărzii Finaciare, 
instituţie care se ocupă cu 
controlul evaziunii fiscale 
nu doreşte să comenteze cât 
este de normal ca Biserica să 
comercializeze produse şi 
servicii fără să emită bon fis-
cal sau factură. “Ordonanţa 
de Urgenţă 28/99 reglemen-
tează obligaţia operatorilor 
economici de a avea aparate 
de marcaj electronice fisca-
le. Tot în acest act norma-
tiv, la articolul 2 se prevăd 
următoarele: se exceptează 
de la această obligaţie, mai 
multe activităţi. La litera I se 
exceptează vânzarea obiec-
telor de cult şi serviciilor re-
ligioase prestate de instituţii 

marius Florescu
Purtător de cuvânt al Mitropoliei Banatului 
„La noi este o disciplină desăvârşi-

tă. Este normal să avem astfel de ac-
tivităţi din care să plătim salariile şi 
celelalte cheltuieli.“

Florin Frungină
Director coordonator al Gărzii Financiare 
„Instituţiile de cult nu au obligaţia 

de a deţine case de marcat şi implicit 
de a emite bon fiscal. Că este normal 
sau nu este normal, nu pot eu să judec.“

Oficial, le merge bine. În bisericile din Timiş TrO-
nează Ordinea şi disciplina

“Dacă nu ai bani, nu-ţi 
îngroapă mortul”, este 
o altă nemulţumire a 
unora dintre credin-
cioşi. Preotul Marius 
Florescu susţine, însă, 
că în Timiş nici vorbă 
de aşa ceva: “taxele 
de înmormântare, de 
botez sau cununie sunt 
stabilite de fiecare 
parohie. Dacă oamenii 
nu au bani, normal că 
preotul îi înţelege. Cei 
care au întâlnit astfel 
de probleme pot face o 

plângere la Mitropolie, 
iar noi vom analiza 
cazul.” De asemenea, 
purtătorul de cuvânt al 
Mitropoliei spune că, 
în ultimii ani, plânge-
rile îndreptate împo-
triva preoţilor sunt tot 
mai puţine. Preotul le 
atrage atenţia timişe-
nilor că dacă li se cere 
bani de către feţele 
bisericeşti pentru plata 
anumitor servicii, pot 
face sesizări la Mitro-
polie.

de cult. În cazul sesizat de 
dumneavoastră, instituţiile 
de cult nu au obligaţia de a 
deţine case de marcat şi im-
plicit de a emite bon fiscal 
pentru fiecare obiect de cult 
pe care-l comercializează 
prin intermediul bisericilor. 
Este un act normativ care 
a prevăzut nişte excepţii. 
Că este normal sau nu este 
normal, nu pot eu să judec”, 
este răspunsul lui Florin Fru-
gină, directorul coordonator 
al Gărzii Financiare Timiş. 

De câte ori la sfinţirea ca-
sei în preajma Bobotezi nu 
aţi dat bani preotului care 
a venit să vestească Botezul 
Domnului? Cu siguranţă de 
fiecare dată. De câte ori vi 

s-a emis factură? Cu siguran-
ţă niciodată. Explicaţia celor 
de la Mitropolie pentru acest 
lucru este că enoriaşii sunt 
de vină, pentru că le împing 
bani în buzunar „unşilor” 
lui Dumnezeu. “La fel ca şi 
în alte situaţii, la finalul zilei 
de sfinţire a caselor, părin-
tele predă banii pe bază de 
factură şi-i foloseşte în inte-
resul parohiei. Ce vreau eu 
să vă spune este că niciun 
preot nu cere, ci enoriaşii 
dau. Sunt foarte mulţi enori-
aşi care dacă nu le iei banii 
sunt ofensaţi, jigniţi”, con-
chide preotul Florescu.

„Am avut în anii trecuţi 
plângeri. Este adevărat că în 
ultima vreme la noi nu a mai 

fost vorba de aşa ceva, dar 
dacă există nemulţumiri oa-
menii ni se pot adresa, iar in-
stituţia va lua măsurile ce se 
impun”, a declarat Florescu. 

Ce se întâmplă cu banii 
încasaţi de preoţi pentru 
înmormântări, botezuri sau 
nunţi? Ei bine, susţine pur-
tătorul de cuvânt al Mitropo-
liei, aceştia nu ajung direct 
în buzunarul preoţilor, ci că 
sunt contabilizaţi, după care 
sunt folosiţi în interesele 
parohiei: achiziţionarea de 
mobilier, refacerea picturii 
sau reabilitarea tencuielii.

Preoţii care fac speculă cu lumânări 
sunt “exilaţi” în sihăstrie, la mănăstiri

Preoţii care nu iau lu-
mânări de la fabrica Mi-
tropoliei, pe considerentul 
că aici ar fi prea scumpe, 
sunt pasibili de a-şi petre-
ce câteva săptămâni bune 
la mănăstire. A fost şi ca-
zul unui preot din Timiş, 
prins de două ori că i-ar 
înşela pe mai marii Mitro-
poliei. „Biserica Ortodoxă 
Română are monopol pe 
lumânările care se folosesc 
în cadrul cultului. Toate 
parohiile sunt obligate să 
cumpere lumânări de aici. 
Dacă se constată că se cum-
pără din altă parte, parohii 
respective sunt pasibili de 
a primi avertisment în pri-
mă fază, apoi canonisire la 
mănăstire. Fiecare lumâ-
nare în parte este ştanţată 

cu Mitropolia Banatului”, 
spune părintele Marius 
Florescu, purtătorul de cu-
vânt al Mitropoliei Banatu-
lui. Obligaţia de a cumpă-

ra lumânări numai de la 
fabrica instituţiei este una 
cât se poate de normal sus-
ţine purtătorul de cuvânt, 
având în vedere că banii 

sunt folosiţi şi pentru pla-
ta salariilor preoţilor. “Tre-
buie respectate anumite 
standarde de producţie, şi 
se impune o anumită disci-

plină. E vorba şi de faptul 
că aceste venituri ne ajută 
pe toţi, nu e un monopol 
impus pentru a scoate pro-
fit, ci pentru subzistenţă”.

La fabrica de lumânări se lucrează la foc automat Lunar se produc aproximativ zece tone de lumânări

Un calcul simplu ne arată că din vanzarea celor 10 tone de lumănări produse în fiecare lună de Mitropolie, (într-un kilogram intră circa 100 de lumânări, preţul unei bucăţi fiind de 0,4 lei), , 
biserica strânge nu mai puţin de 4,8 milioane de lei pe an. Pentru această sumă nu se plăteşte nici un fel de taxe sau impozite.
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SăPTăMânaL indePendenT 5 anchetăactualitate

Astăzi, trăim într-o ţară pre-
ponderent populată de creti-
noizi, inculţi, indolenţi…etc. 
Aceştia n-au existat dintodea-
una, ei au fost cultivaţi, de-a 
lungul anilor, ca răsadurile.
Haideţi să facem un exerciţiu 
de imaginaţie şi să ne vedem 
trăind într-o ţară cu oameni 
culţi, educaţi, sănătoşi mintal, 
conştiincioşi... etc. În acest 
exerciţiu de imaginaţie, actua-
la clasă politică n-ar exista 
pentru că opinia publică – 
educată – i-ar respinge. În 
acest exerciţiu de imaginaţie, 
posturile comerciale de 
televiziune ar fi obligate să-i 
ignore pe Columbeni, iar la 
emisiunea Happy Hour ar fi 
promovaţi premianţii de la 
olimpiadele internaţionale, 
cât despre emisiunea Acces 
Direct, aceasta ne-ar vorbi 
despre nominalizările români-
lor  la premiul Nobel…
Presa scrisă, s-ar alinia şi ea, 
tabloidele ne-ar dezvălui pi-
canterii despre performanţele 
sexuale al urşilor panda năs-
cuţi în captivitate, iar cele mai 
populare figuri promovate ar 
fi cele ale actorilor şi artiştilor, 
pentru că aceştia din urmă 
sunt adevăratele vedete.
Prostii, treziţi-vă! Exerciţiul 
de imaginaţie a luat sfârşit, 
urmează realitatea cruntă - 
deloc întâmplătoare.
Cine sunt cei mai mari 
consumatori de Mall-uri,  ţîţa 
lu’ Moni, Hypermarket-uri, 
scandaluri politice, can-can-
uri ieftine, reclame IDIOATE 
(precum cea cu Doreleee…), 
palatu’ lu’ Becali, crimele de 
la ora 5 şi altele? Cum cine? 
Sunt oamenii needucaţi, in-
culţi, indolenţi, cretinoizi, etc! 
Dragii mei, producătorii de 
rahat ambalat frumos şi 
politicienii sunt cei mai mari 
beneficiari ai politicii de 
perpetuă îndobitocire a popu-
laţiei. Nu de puţine ori mi-a 
fost dat să aud omuleţi de 
presă făcând afirmaţia: „Asta 
se cere!” Acum am înţeles 
cine şi mai ales de ce...
Nu, nu asta se cere, asta 
ne daţi pentru că asta cere 
clientul tău, slugoiule! În tot 
ceea ce facem, există cauză şi 
efect, chiar şi atunci când este 
vorba despre excepţii!

Asta se cere!

Eugen  
Manole

oPinie

PUBLICITATEPUBLICITATE

SergiU miaT
sergiu.miat@opiniatimisoarei.ro

În timp ce directorul Ad-
ministraţiei Domeniului Pu-
blic e luat prin surprindere 
şi spune că nu ştie cum să 
modifice sistemul de taxare, 
inspectorii de la Protecţia 
Consumatorului vor declan-
şa , joi, verificări privind 
modalitatea de plată de la 
parcările ADP-ului. 

„nu ştiu să modific sistemul”
Preţul stabilit de conduce-

rea ADP pentru o oră de parca-
re într-unul din spaţiile publi-
ce aflate în administrarea sa 
este de 3 lei pe oră, dar depă-
şirea timpului cu numai o se-
cundă duce la dublarea sumei 
de plată, adică pentru o oră şi 
o secundă plăteşti 6 lei. Nu e 
normal ca pentru restul de 
59 de minute şi tot atâtea se-
cunde pe care le-ai plătit să nu 
beneficiezi de niciun serviciu. 
Acest lucru poate fi dovedit cu 
ticketul de intrare în parcarea 
din spatele magazinului Bega, 
din data de 2 martie ora 9 şi 
55 de secunde şi chitanţa de 
plată de la ora 10,01, în sumă 
de 6 lei. (vezi foto). Liviu Bar-

bu, directorul ADP Timişoa-
ra, societate unde acţionarul 
majoritar este Consiliul Local 
Timişoara, a fost luat prin sur-
prindere şi a motivat că nu 
ştie cum să modifice sistemul 
care validează plata în parcări. 
„O să examinez şi o să gândim 
altceva. Sistemul electronic ce 
indică suma de plată în func-

ţie de timpul de parcare şi 
tariful, orar este asigurat de 
o firmă privată de la care am 
cumpărat şi soft-ul pe care-l 
folosim. O să-i chem pe şefi 
la mine să vedem ce se poate 
face”, spune Liviu Barbu, mai 
marele ADP-ului. Tarifele de 
plată în parcările despre care 
este vorba au fost mărite cu 

33%, acum două luni, de la 
2 la 3 lei pe ora de parcare. 
Însă, în toată acestă perioa-
dă, posesorii de autoturisme 
care şi-au parcat maşinile în 
parcările cu plată „marca Bar-
bu”, au fost păcăliţi şi au scos 
mai mulţi bani din buzunar 
pentru servicii de care n-au 
beneficiat.

Timişorenii ciupiţi la buzunar 
în parcările cu plată ale ADP

DGA Timiş şi-a pus „lupa”  
pe un poliţist de la Secţia 3n Şoferii care-şi lasă maşinile în parcările cu plată aflate în administrarea ADP, sunt taxaţi 

pe o secundă cu aceeaşi sumă pe care trebuie să o plătească pentru o oră de parcare

Sorin Grindeanu a primit vot de blam în PSD
liliana iedU
liliana.iedu@opiniatimisoarei.ro

Biroul Permanent Jude-
ţean al PSD Timiş a decis sus-
pendarea lui Sorin Grindeanu 
din funcţia de preşedinte al 
PSD Timişoara pe patru luni 
şi a recomandat Consiliului 
Judeţean al PSD Timiş să-l sus-
pende pe acesta şi din funcţia 
de primvicepreşedinte al PSD 
Timiş tot pe aceeaşi perioadă, 
a anunţat, sec, PSD Timiş, în-
tr-un comunicat, fără să pre-
cizeze şi alte detalii. Dealtfel, 
niciun lider judeţean nu a do-
rit să comenteze oficial. „Aşa 

a constatat Consiliul Judeţean 
al PSD Timiş. Alte detalii nu 
am de dat”,  a spus Titu Bojin, 
preşedintele PSD Timis. Pri-
mul care a reacţionat a fost 
chiar  Grindeanu. „Când voi 

vedea motivarea, voi depune 
contestaţie la Bucureşti, de-
oarece eu cred că nu există 
niciun motiv statutar pentru 
a fi suspendat”, a spus el. O 
reacţie promptă a venit de la 
opozanţi, PDL care s-au între-
bat, retoric, cum mai poate 
Grindeanu să fie viceprimar 
din moment ce a primit vot 
de blam din partea partidu-
lui său. Neoficial, Grindeanu 
a fost suspendat deoarece a 
mijlocit o întâlnire între pri-
marul Gheorghe Ciuhandu 
si Victor Ponta, preşedintele 
PSD, fapt care a nemulţumit 
conducerea judeţeană a PSD.

O oră de parcare într-unul din spaţiile publice aflate în administrarea ADP este de 3 lei pe oră, 
dar depăşirea timpului cu numai o secundă duce la dublarea sumei de plată.

Sorin Grindeanu

gheorghe iLaş
gheorghe.ilas@opiniatimisoarei.ro 

Mai multe denunţuri ce 
vizează activitatea unui agent 
de la Secţia 3 Poliţie au ajuns 
în atenţia Direcţiei Generale 
Anticorupţie, Serviciul Jude-
ţean Anticorupţie Timiş, iar 
în ultima perioadă se lucrea-
ză din greu la verificarea in-
formaţiilor cuprinse în aceste 
reclamaţii. Rând pe rând, în 
faţa ofiţerilor anticorupţie 
au fost chemaţi toţi cei care-l 
acuză pe poliţist de comiterea 
a diverse abuzuri, pentru a re-
lata în scris modul în care au 
fost trataţi de vigilentul apă-
rător al liniştii şi ordinii publi-
ce. „Am fost chemat la DGA 
Timiş, unde am fost întrebat 
dacă-mi menţin plângerea 
depusă la Poliţie şi Parchet 
şi, eventual, dacă mai am alte 
completări de făcut. Am mai 
povestit o dată împrejurările 
în care l-am întâlnit pe poli-
ţist şi cum au decurs lucruri-
le, apoi am plecat”, ne-a de-
clarat unul dintre reclamanţi, 
care susţine că a trebuit să 
achite un anumit „comision” 
în trafic pentru folia reflecto-
rizantă pe geamurile laterale 
ale maşini, chiar dacă avea 
avizul de legalitate al RAR.

cafea confiscată de  
poliţişti, restituită  
pagubaşului  
de tribunalul timiş

Una dintre acţiunile la limi-
ta abuzului în serviciu în care 
a fost implicat agentul Ciprian 
Georgescu, de la Secţia 3, a fost 
confirmată, indirect, chiar de 
Tribunalul Timiş. Prin decizia 
nr. 1788, pronunţată în dosa-
rul 13384/325/2009 în data de 
29 octombrie 2010, completul 
de judecată format din magis-
traţii Diana Lăsconi, Gabriela 
Bărăgan şi Mircea Todor a dis-

pus restituirea unei importan-
te cantităţi de cafea confiscată 
de poliţist de la petentul Liviu 
Boldea, din Timişoara. Fapta 
s-a petrecut în 13.07.2009, în 
faţa unui garaj din zona Odo-
bescu. „Am fost asaltat de un 
echipaj de poliţie de la Secţia 
3 şi îndemnat să deschid uşa 
garajului. Fără nici un mandat 
de percheziţie, poliţiştii mi-au 
confiscat cafeaua, pentru care 
aveam bonuri de casă de la 
magazinele din Germania de 
unde a fost achiziţionată. În 
maşină mi-au mai găsit 54 de 
pachete de cafea şi 5 sticle de 
whisky, însoţite de bonuri de 
casă, care de asemenea mi-au 
fost confiscate. Toate acestea 
erau pentru consum propriu 
şi nunta unui verişor. Arăt că 
agentul Ciprian Georgescu 
mi-a dictat ce să scriu în a doua 
declaraţie, şi anume că a găsit 
lângă maşina personală două 
pachete de cafea şi cinci sticle 
de whisky, dar că nu ştie nimic 
de provenienţa acestora. Ulte-
rior, poliţiştii mi-au înapoiat 
din cafeaua găsită în maşină 
doar 46 de pachete, restul de 

8 pachete şi sticlele de whisky 
şi le-au însuşit numiţii Ciprian 
Georgescu şi Daniel Lepădat”, 
spune Liviu Boldea, căruia i s-a 
făcut proces verbal şi a fost în-
cadrat la fapte de comerţ, deşi 
nu fusese prins în vreo piaţă cu 
marfa pe tarabă. Contestaţia 
împotriva actului de control 
întocmit de poliţişti a fost res-
pinsă, în prima fază, de Judecă-
toria Timişoara, însă recursul a 
fost soluţionat favorabil de Tri-
bunalul Timiş. Instanţa a con-
statat că instanţa de fond nu a 
luat în considerare bonurile de 
casă ce atestau achiziţionarea 
mărfurilor şi dispus restituirea 
pachetelor de cafea, care între 
timp fusese predată Direcţiei 
Judeţene pentru Accize şi Ope-
raţiuni Vamale Timiş.

controale inopinante  
în pieţe, pe stradă,  
în ascunzişuri...

O altă incursiune în lumea 
comercianţilor din Piaţa Iose-
fin, care a avut loc la începutul 
lunii trecute, s-a lăsat cu o altă 
plângere împotriva agentu-
lui Ciprian Georgescu. „Într-o 

sâmbătă dimineaţă, în timp ce 
mă aflam în magazinul deţinut 
în Piaţa Iosefin, o persoană şi-a 
parcat maşina chiar în faţa căii 
de acces, blocându-mi posibi-
litatea de a circula. L-am rugat 
pe şofer să tragă maşina puţin 
mai încolo, să pot face aprovi-
zionarea şi, în acel moment, 
bărbatul a scos o legitimaţie de 
poliţist din care am văzut că-l 
chema Georgescu, mi-a cerut 
toate actele magazinului l-a 
control şi a cerut prin telefon 
ajutorul colegilor de la Secţia 3. 
În câteva minute, la faţa locului 
a venit o maşină de poliţie, cu 
sirenele în funcţiune, din care 
au coborât doi poliţişti. După 
un control sumar, am fost în-
ştiinţat că luni trebuie să vin la 
secţie cu actele şi situaţia la zi 
a magazinului”, ne-a declarat 
proprietarul unui magazin din 
Piaţa Iosefin, care a depus plân-
geri la Poliţie şi Parchet. Un alt 
petent este C.I., din Timişoara, 
care a avut surpriza ca un echi-
paj de poliţie să se năpustească 
asupra lui în timp ce se afla cu 
o femeie în maşină. „După ce 
s-a urcat la mine în maşină, 

fata a dat un telefon şi, aproa-
pe instantaneu, la faţa locului 
şi-a făcut apariţia un echipaj 
de poliţie, din care făcea parte 
şi agentul Georgescu, care m-a 
acuzat că apelez la prostituate 
şi că o să-mi facă dosar. În cele 
din urmă am căzut la pace”, 
recunoaşte reclamantul, care 
a recunoscut în faţa ofiţerilor 
DGA şi metoda prin care a 
scăpat basma curată. Tot în 
categoria reclamaţii se înscrie 
şi I.P., care a fost oprit în trafic 
şi acuzat că are folii reflectori-
zante pe geamurile maşinii. În 
cele din urmă, petentul spune 
că a fost nevoit să cotizeze pen-
tru a-şi continua drumul. Toate 
aceste fapte, şi altele, sunt an-
chetate de DGA, urmând să se 
stabilească cu exactitate dacă 
există o conspiraţie împotriva 
agentului Georgescu sau chiar 
aşa stau lucrurile.

„agentul se lăuda că 
este pila chestorului 
elisabeta lipă!”

Cum era de aşteptat, re-
clamaţiile împotriva agen-
tului Georgescu au ajuns 

şi în atenţia conducerii 
Sindicatului Poliţiştilor 
din Timiş. „Agentul de po-
liţie Ciprian Georgescu nu 
mai face parte din rândul 
membrilor de sindicat. Şi-a 
dat demisia, după ce ne-a 
acuzat că nu-i apărăm pe 
poliţiştii cu probleme. I-am 
spus şi inspectorului şef 
Gheorghe Popescu că noi 
nu apărăm poliţişti corupţi 
şi care comit abuzuri. Vreau 
să vă spun că acest Geor-
gescu se tot lăuda că este 
protejatul doamnei chestor 
Elisabeta Lipă. Pentru a ve-
rifica această informaţie, 
am pus mâna pe telefon 
şi am sunat la Bucureşti. 
Într-un final am prins-o la 
telefon şi pe doamna Lipă, 
care mi-a spus că n-a auzit 
în viaţa ei de un poliţist pe 
nume Georgescu. Vom ve-
dea la ce rezultat vor ajun-
ge cei de la DGA”, ne-a de-
clarat comisarul şef Doinel 
Malcoci, liderul de sindicat 
al poliţiştilor timişeni. În 
încercarea de a obţine şi 
opinia şefului DGA Timiş 
ne-am lovit de refuzul ferm 
al ofiţerului de serviciu, 
care ne-a recomandat să 
luăm legătura cu biroul de 
presă al instituţiei de la 
Bucureşti. De asemenea, 
nici purtătorul de cuvânt 
al Poliţiei Timiş, subinspec-
torul Marinela Hotico, nu a 
putut să ne confirme dacă 
există vreo anchetă internă 
care să-l vizeze pe agentul 
de la Secţia 3. „Toată lumea 
e plecată, deja! Reveniţi di-
mineaţă pentru a verifica 
la Cadre dacă există vreo 
cercetare disciplinară sau 
anchetă internă!”. În ciuda 
eforturilor noastre, nu am 
reuşit să obţinem şi punc-
tul de vedere al poliţistului 
incriminat.

n Potrivit plângerilor aflate la DgA poliţistul ar fi confiscat fără mandat de percheziţie 50 
de pachete de cafea, şi ar fi abuzat de calitatea sa pentru a şicana mai mulţi comercianţi

Unul dintre cei care îl acuză pe poliţist susţine că acesta ar fi uitat să-i inapoieze, după ce instanţa a stabilit că nu trebuia să îi fie 
confiscate, 8 din totalul de 54 de pachete de cafea confiscate ilegal

reacţii la  
„taxa pe fraier”
„Nu mi se pare normală 
această modalitate de 
taxare şi vom declanşa, joi, 
verificări la parcările aflate 
în administrarea ADP 
Timişoara”, spune Zaharia 
Gheorghescu, inspector 
la Oficiul pentru Protecţia 
Consumatorilor Timiş.  
„Dacă astfel funcţionează 
modalitatea de plată la 
aceste parcări ale ADP-
ului, nu mi se pare corect. 
Cred că e necesar să fie 
aplicată o altă modalitate 
de plată, să fie taxat timpul 
efectiv de parcare“, e de 
părere avocatul Petre 
Petrişor. 
„Consiliul Local a convo-
cat, în ultima sa şedinţă de 
plen, adunarea generală 
extraordinară la socie-
tatea ADP, în care vom 
supune analizei şi această 
situaţie, despre care eu 
aud pentru prima dată. Nu 
este normal să fie practi-
cat un acest tip de taxare”, 
a declarat conslierul local, 
Radu Ţoancă.

Grindeanu a fost 
suspendat deoarece 
a mijlocit o întâlnire 
între Gheorghe 
Ciuhandu si  
Victor Ponta.
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Orice anomalie tre-
buie monitorizată în 
timp. Pacienta tre-
buie să vină periodic 
la un control, iar în 
funcţie de leziune se 
stabileşte data la care 
trebuie să se facă o 
examinare. Paciente-
le pot veni o dată la 3, 
6 sau 12 luni, pentru 
a fi sigure că au sâni 
sănătoşi.

 antonina nicolae
radiolog

6 

alina SaBoU
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Mediul rural este, în mul-
te situaţii, defavorizat şi nu-
mai norocul şi mult lobby 
le poate aduce comunelor 
vreun investitor mai mare, 
care să ofere locuri de mun-
că şi să plătească taxe şi im-
pozite măricele la bugetele 
locale. În aşteptarea acelei 
zile bune, majoritatea co-
munelor şi-au întocmit pla-
nuri de urbanism în care au 
proiectat zone industriale. 
În unele cazuri aşteptarea 
a avut rost, în altele, se mai 
speră.

Localităţile aflate la peri-
feria Timişoarei au un statut 
mai ridicat şi este normal 
ca în acestea să fie stabilite 
multe firme. Girocul a ajuns 
pe primele locuri pe ţară la 
comunele cu venit mare, 
asta şi pentru că are o zonă 
industrială de peste 170 de 
hectare şi peste 400 de fir-
me. Timişorenii au ajuns să 
facă naveta în sens invers, 
spre rural. La Dudeştii Noi, 
numărul de firme stabilite 
este de 10 ori mai mare de-
cât acum 7 ani: peste 100, 
faţă de... 10 în 2004. Cam ju-
mătate din populaţia comu-
nei lucrează, totuşi, la Timi-
şoara, spune primarul Alin 
Nica. Şi la Săcălaz există o 
zonă industrială de aproape 
90 de hectare, ocupată par-
ţial, pe raza comunei fiind 
circa 140 de firme.

Există cazuri fericite şi 
mai departe de municipiul 
reşedinţă de judeţ. La Orţi-
şoara, de exemplu, prima-
rul Aleodor Sobolu apreci-
ază că în ultimii 7 ani au 
fost investiţii ale unor firme 

româneşti şi străine de vreo 
30 de milioane de euro: aba-
toare, produse lactate, me-
zeluri, construcţii. Recent, 
s-a semnat şi un contract cu 
o firmă de transporturi in-
ternaţionale, care plănuieş-
te să ridice un parc logistic 
destinat unui număr de pes-
te 120 de autovehicule. Con-
form primarului, investiţia 
va fi de 6 milioane de euro. 
Sfatul acestuia pentru pri-
marii altor comune, care nu 
reuşesc să devină indepen-
denţi de bugetul judeţean 
ori naţional, este să lase din 
preţul la terenuri pentru că 
nu se câştigă din vânzare, ci 
se câştigă apoi, din taxele şi 
impozitele celor care au loc 
de muncă. 

afaceri de nişă
La Parţa, primarul Mihai 

Petricaş a dezvăluit că inves-
tiţia mult aşteptată să încea-
pă în 2011 este construirea 
unui manej pentru cai şi 
a unei clinici veterinare. 
„Anul trecut, le-am concesi-
onat 9 hectare de teren. Este 
un investitor din Timişoara. 
Au termen doi ani prin con-
tract să atace construcţia, 
dar din câte am discutat cu 
ei în primăvara aceasta vor 
să înceapă lucrările”, a spus 
Mihai Petricaş.

Pe drumul care duce spre 
graniţa cu Ungaria, două 
firme stabilite la Biled ofe-
ră aproape 400 de locuri de 
muncă la o fabrică de ră-
şini armate, din care se fac 

interioare de vagoane, de 
vapoare, măşti de camioane 
şi toalete de tren complete 
pentru persoane cu dizabili-
tăţi. Al doilea investitor face 
lifturi pentru persoane cu 
handicap. 

Mai la est, în preajma ce-
lei mai mici comune, Secaş, 
se fac bani din plantaţiile de 
aluni, afacere care asigură 
şi traiul celor din Ghizela. 
Investiţia la care se gândesc 
proprietarii plantaţiilor de 
aluni este deschiderea unei 
fabrici de ciocolată cu alune, 
la Secaş. În întâmpinarea 
acestei dorinţe a investito-
rului, Primăria Secaş a oferit 
şi un teren, dar investiţia 
depinde de reabilitarea unui 
drum. „Investitorul italian 
vrea să deschidă o fabrică de 
ciocolată sau un depozit. Are 
o ofertă şi de la Coşarii (co-
muna Brestovăţ, n.r.), totul 
depinde de amenajarea unui 
drum şi cine îl va face mai 
repede”, ne-a declarat Simo-
na Magdin, primar în Secaş.

„Avem terenuri pentru 
investitori, pentru cei care 
ar intenţiona să vină la Căr-
piniş. La zona industrială 
avem un teren vândut către 
un italian pentru a face o 
hală de depozitare mărfuri 
industriale. Am mai vândut 
unei firme un teren pe care 
se construieşte acum o fabri-
că de napolitane. Va avea în 
jur de 20 de angajaţi”, a spus 
Ioan Sima, primarul din Căr-
piniş.

economic

Sănătate & Frumuseţe
Tatuajele, arta  
desenelor pe piele

Hair stylistul anului 2011,  
va lucra la Timişoara

8-9

10

alina degaU
alina.degau@opiniatimisoarei.ro

Orice femeie îşi doreşte 
sâni frumoşi, sănătoşi, fermi 
şi tonifiaţi. Sânii sunt o zonă a 
corpului extrem de importan-
tă. Fiind compuşi din ţesuturi 
adipoase, fibre şi glande, au 
nevoie de o îngrijire aparte. 
Ca să îi menţineţi frumoşi şi 
sănătoşi este absolut obliga-
toriu şi necesar un consult 
periodic care să vă asigure că 
totul este în regulă. Sub acel 
înveliş de piele, în care se as-
cunde una dintre cele mai im-
portante părţi feminine, pot 
avea loc numeroase modifi-
cări hormonale şi patologice 
care duc la diferite anomalii.  

Cele mai multe femei se 
gândesc la cancerul mamar 
când vine vorba de afecţiuni-
le sânului. Există însă şi alte 
probleme care pot interveni 
şi care nu trebuie neglijate. 
“Cancerul de sân apare în 
general, după vârsta de 30 
de ani. Până la acea vârstă, 
în schimb, pot apărea şi alte 
afecţiuni care necesită trata-
ment” spune medicul primar 
radiolog, Antonina Nicolae. 

Lista afecţiunilor care pot 
apărea la vârste fragede înce-
pe, în general, cu bolile care 
apar din cauza unui trata-
ment hormonal. Contracep-
tivele, datorită numărului 
ridicat de hormoni, duc la 
anomalii ale sânului. „Orice 
anomalie trebuie monitoriza-
tă în timp. Pacienta trebuie să 
vină periodic la un control, iar 
în funcţie de leziune se stabi-
leşte data la care trebuie să se 
facă o examinare. Pacientele 
pot veni o dată la 3, 6 sau 12 
luni pentru a fi sigure că au 
sâni sănătoşi”, mai adaugă 
radiologul Antonina Nicolae.

Una dintre cele mai în-
tâlnite patologii ale sânului, 
este mastita. Această afecţi-
une este provocată de o in-
flamaţie acută sau cronică a 
glandei mamare care se ma-
nifestă prin durere, inflamare 
şi înroşire a sânului. Mastita 
acută se întâlneşte adesea la 
femeile care alăptează şi nu 
este o afecţiune care să pro-
ducă prea multe complicaţii. 
Mastita cronică, în schimb, 
apare în urma unei infecţii 

bacteriene sau în urma unor 
modificări hormonale. 

La clinica Telescan din Ti-
mişoara, radiologii dispun de 
aparate de ecografie şi RMN de 
înaltă performanţă care ajută 
la cea mai bună diagnostica-
re a tuturor patologiilor care 
pot apărea la sân. Pentru că se 
folosesc raze X, mamografiile 
nu sunt recomandate pentru a 
fi făcute des. Clinica Telescan 
dispune de  aparatură care fac 
investigarea şi diagnosticarea 
afecţiunilor sânului, foarte 
repede. Ecograful cu o mare 
rezoluţie, indică leziuni-
le sânului într-un mod 
eficient. Substanţa de 
contrast este obli-
gatorie în astfel de 
investigaţii deoa-
rece sânul are o 
structrură densă 
care îngreunează 

observarea posibilelor anoma-
lii. Astfel, o ecografie mamară 
costă 100 lei,  iar o investigaţie 
RMN cu substanţă de contrast 
costă 450 de lei.

În privinţa cancerului ma-
mar, femeile trebuie să vină 
periodic la examinări de tip 
RMN şi ecogra-

fie, mai ales după vârsta de 35 
de ani sau şi mai repede, dacă 
au avut cazuri de cancer ma-
mar în familie, pe linie mater-
nă. Fiind o boală cu pondere 
mare, cancerul de sân poate 
apărea şi la pacientele care au 
implanturi mamare, sau  la 

cele care au suferit diferite 
intervenţii de recon-
strucţie a sânilor.

Cum putem trata 
patologiile sânului
n Clinica Telescan din Timişoara dispune de aparatură de cea 
mai înaltă performanţă în depistarea şi tratarea afecţiunilor sânului

Comunele au amenajat 
zone industriale
n Investitorii vor să deschidă fabrici de ciocolată, dar şi manejuri de cai

Localităţile 
aflate la periferia 
Timişoarei au un 
statut mai ridicat 
şi este normal ca 
în acestea să fie 
stabilite multe 
firme.

PuLS econoMic

ScADe PreţUL Pâinii?

eliminarea tVa-ului la cere-
ale şi introducerea unei taxe 
inverse pentru produsele 
obţinute din cereale, măsură 
aprobată recent de Comisia 
europeană, va duce la ieftini-
rea pâinii. reprezentanţii di-
recţiei agricole timiş speră ca 
din 2012 oficialii europeni să 
aprobe aplicarea taxei inverse 
pentru mai multe produse de 
bază, ceea ce se va traduce 
prin reducerea preţurilor la o 
paletă largă de alimente. 

ŞOMAj în ScăDere

agenţia Judeţeană pentru 
ocuparea Forţei de muncă 
a anunţat că, în timiş, rata 
şomajului este într-un conti-
nuu proces scădere, care a 
început în toamna anului tre-
cut. dacă în luna ianuarie s-a 
înregistrat o rată a şomajului 
de 3,39%, pentru luna iulie se 
estimează o scădere de până 
la 3,2%. această ajustare 
a şomajului este pusă pe 
seama creşterilor economice 
din sectorul automotive, 
construcţii şi it, ceea ce a 
condus la dezvoltarea aface-
rilor şi crearea a noi locuri de 
muncă. În decembrie 2010, 
în timiş se înregistrau 12.000 
de şomeri, iar în prezent 
numărul acestora a scăzut cu 
800 de persoane. 

Bănăţenii Preferă VW

În luna ianuarie, în timiş au 
fost înregistrate 2055 de 
autoturisme, din acest punct 
de vedere judeţul nostru si-
tuându-se pe locul iii pe ţară, 
după Bucureşti şi Cluj-napo-
ca. În ciuda premiilor inter-
naţionale obţinute de ulti-
mele modele dacia, timişenii 
continuă să aibă încredere în 
maşinile germane. statistica 
direcţiei regim permise de 
Conducere şi Înmatriculare a 
autovehicolelor timiş relevă 
faptul că, într-un clasament 
al înmatriculărilor pe luna 
ianaurie, domină VW (213) şi 
opel (156), iar abia pe locul iii 
apare dacia, cu 152 de maşini 
înmatriculate. 

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Vând teren intravi-
lan în Săvârşin, zona 
de case, utilitati, în 
vecinatatea palatu-
lui regal, S: 11.000 
m.p., zonă deosebită, 
parţial livadă; se poate 
dezmembra şi vinde 
partial. tel:0721227457, 
0726312340.

penitenciarul timişoara implemene-
tează proiectul „Creşterea şanselor de 
incluziune socială a persoanelor aflate 
în detenţie prin o mai bună educaţie, 
informare a societaţii şi îmbunătăţirea 
activităţilor în penitenciar“, proiect fi-
nanţat de Fondul social european prin 
programul operaţional sectorial dez-
voltarea resurselor Umane.

În cadrul proiectului ne propunem 
promovarea în mediul de afaceri a ideii 

de angajabilitate a deţinuţilor.
În acest sens vă informăm că peni-

tenciarul timişoara vă oferă forţă de 
muncă pentru efectuarea de lucrări în 
domenii precum: 

-agricultură, salubrizare spaţii, îngriji-
re spaţii verzi, săpături, muncă necalifi-
cată în construcţii sau montaj piese pe 
camerele de deţinere

programul de muncă zilnic al deţinu-
tilor este de 8 ore. Brigăzile care mun-

cesc sunt compuse din minim 5 deţinuti, 
iar durata activităţii este de minim o zi 
lucrătoare. tariful orar se negociază cu 
conducerea unităţii, în funcţie de nu-
mărul de persoane private de libertate 
participante şi de durata contractului; 
tarifele uzuale practicate sunt între 
6,5  şi 8 lei pe oră de persoană privată 
de libertate (fără tVa). oferim forţă de 
muncă pentru firme, instituţii publice, 
ong-uri, dar şi asociaţii de locatari sau 

persoane fizice. Forma de angajare este 
în baza unui contract de prestări servicii. 
angajatorul asigură condiţiile igienico-
sanitare pentru persoanele private de 
libertate, transportul, protecţia muncii 
precum şi utilajele şi sculele necesare 
desfăşurării activităţii.

Persoană de contact: 
Scms. Iulian Jitarasu, telefon 0256 
200030, fax 0256 293349, e-mail 

ijitaras@dgp.ro.

uniunea europeană guvernul româniei  
ministerul muncii, familiei  

şi protecţiei sociale  
amposdru

fondul social european
pos dru 2007-2013

instrumente structurale
2007-2013

guvernul româniei  
ministerul muncii, familiei  

şi protecţiei sociale 
organismul intermediar regional  

posdru regiunea sud-est
administraţia naţională a 

penitenciarelor
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Privite cu admiraţie şi in-
vidie de unii, dar şi dezgust 
de alţii, tatuajele sunt la gra-
niţa dintre artă şi modă

În spatele unui tatuaj se 
poate ascunde o întreagă 
poveste care exprimă prin 
desenul imprimat pe piele, 
sentimente sau gânduri ne-
spuse. Fie că este vorba de 
o poveste de dragoste, fie 
că are o semnificaţie ce ţine 
de familie, oameni dragi sau 
religie, tatuajele permanen-
te reprezintă persoana care 
alege să le poarte.

Ca o definiţie dată con-
ceptului de tatuaj, acesta 
reprezintă un marcaj, o 

inserţie în piele cu un tuş 
special care rămâne în pie-
le ani de zile. Considerat de 
cei care îl fac şi îl poartă un 
semn artistic care înfrumu-
seţează pielea, tatuajul poa-
te intra în categoria artelor, 
ca sculptura, fotografia sau 
pictura. Fiind un decor artis-
tic pe trupul omenesc, tatua-
jul îşi are originile undeva în 
trecutul îndepărtat al băşti-
naşilor din triburile diferite-
lor părţi ale lumii. Unii spun 
că tatuajele nu reprezintă o 
modă ci un fenomen care 
a fost şi va rămâne 
întotdeauna în 
mintea ce-
lor care 

gustă acest tip de artă. Sunt 
caracteristice fiecărei per-
soane, sunt alese de cele 
mai multe ori cu grija de cei 
care şi le doresc, pentru că 
în fond, ele rămân pe piele 
o viaţă.

Există multe persoane 
care au o atitudine critică 
atunci când vine vorba 
de un tatuaj, acest 
mod de exprima-
re fiind consi-
derat de 

mulţi, un lucru nega-
tiv. Cultura aces-
tei arte nu s-a 
î n r ă d ă c i -
nat încă 
î n 

toate 
părţile 

lumii aşa-
dar, reacţiile 

dunt diverse. De la 
uimire la admiraţie 

până la respingere sau dez-
gust. 

O întrebare frecventă 
pusă de cei care aleg să îşi 
tatueze o parte a corpului 
este cea legată de durere. 
Tehnica tatuării constă în 
inserarea unui ac în piele 
care se mişcă într-un ritm 
alert şi care produce un zgo-
mot enervant, pentru unii. 
Locul în care este făcut ta-
tuajul este şi el important. 
Durerea diferă în funcţie 
de zona tatuată dar nu este 
considerată o durere insu-
portabilă. Cel mai dureros 
tatuaj este cel făcut în zona 
antebraţelor, pe coaste sau 
în spatele genunchilor. Pen-
tru tatuajele de dimensiuni 

mari se lucrează gradual, în 
şedinţe de câte 3-4 ore, în 
mai multe zile. 

Pregătirea pentru pro-
cesul de tatuare este iarăşi, 
foarte importantă. Înaintea 

acestui procedeu este reco-
mandat să nu consumaţi 
băuturi alcoolice, pastile 
sau droguri. Alcoolul subţi-
ază sângele, producând-se 
astfel o sângerare excesivă 
pe timpul tatuării. Procesul 
devine incorect şi riscaţi să 
rămâneţi cu semne inesteti-
ce sau vă alegeţi cu infecţii 
bacteriene.

Cele mai interesante ta-
tuaje sunt cele care te fac să 
te simţi bine, mai ales când 
ai o poveste în spate desenu-
lui.  „Nu există tatuaje inedi-
te. Pentru cel care vine cu o 
poveste în spate, e de ajuns. 
Aşa cum nu există nici zone 
ciudate în care se fac tatua-
jele. Ele se fac pe toate păr-
ţile corpului, care nu pot fi 
ciudate”, mai spune Casap 
Radu .

Fluturaşii, desenele tri-
bale sau literele chinezeşti  
sunt numai câteva dintre 
desenele care nu au neapă-
rat o poveste în spate.  În 
trend, rămân tatuajele de o 
singură culoare, cele mul-
ticolore fiind gustate de un 

număr restrâns de persoane. 
Cel mai mic tatuaj, are şi cel 
mai mic preţ şi porneşte de 
la 70 lei. Un tatuaj de dimen-
siuni mari, poate ajunge şi 
la 1.500 lei.

Aveţi grijă când alegeţi 
un tatuaj şi modelul aces-
tuia, pentru că poate peste 
ani, numele iubitului din 
tinereţe, frumos inserat în 
pielea antebraţului nu vă va 
mai face plăcere. Deşi exis-
tă tot soiul de tratamente şi 
intervenţii de scoatere a ta-
tuajelor, în urma lor rămân 
cicatrici. Operaţia cu laser 
este cea care vă scapă de un 
tatuaj, o operaţie costisitoa-
re şi dureroasă. Rezultatul? 
O piele depigmentată şi o 
cicatrice inestetică. Aşadar, 
nu acţionaţi din impuls, ci 
reflectaţi bine asupra deci-
ziei tatuării unei porţiuni 
din piele, astfel încât, peste 
ani să nu regretaţi decizia 
luată.

oPinia TiMişoarei
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-curăţenie profesională-

curăţenie industrială
la birouri

...şi oriunde ai nevoie...

Tel. 0356.265.091

Foarte mulţi sunt 
tentaţi să meargă 
la aşa zişii tatuatori 
amatori pentru că 
preţurile sunt mai mici. 
Decepţia va fi însă 
foarte mare pentru că 
pe urmă vor ajunge 
la serviciile unui artist 
tatuator care să repare 
o greseală sau şi mai 
rău, la serviciile unui 
medic.

 Casap radu
artist tatuator

Tatuajele

Tatuajele semipermanente  
o soluţie pentru cei nehotărâţi
Un tatuaj semipermanent 
se realizează printr-o me-
todă de tatuare diferită de 
cea clasică şi este mai pu-
ţin dureroasă. Pigmenţii 
naturali se introduc doar 
în straturile superioare 
ale epidermei şi rămân în 
piele o perioadă scurtă de 
timp, după care se elimină 
treptat, până la dispariţia 
completă, atunci când 
pielea se regenerează. Un 
astfel de tatuaj este per-
fect pentru cei nehotărâţi, 
care nu sunt siguri că vor 

un desen pe piele pentru 
tot restul vieţii. Tatuajul 
semipermanenet nu lasă 
urme şi se elimină com-
plet într-o perioadă de 3-4 
ani, în funcţie de piele.

atenţie la saloanele unde vă tatuaţi!
Artistul tatuator trebuie 
să fie atestat în munca sa, 
materialele cu care lucrează 
să fie sterilizate, curate, etc. 
Tuşul de origine vegetală, 
care se foloseşte la tatuajele 
permanente trebuie să fie în 
cea mai perfectă stare ca să 
nu mai pomenim de acele 
folosite. Bolile de piele se 
pot răspândi foarte repede 
în astfel de cazuri, de aceea, 
este indicat ca atunci când 
vă alegeţi tatuatorul să aveţi 
mare grijă. Radu Casap, 
artist tatuator spune că: 
”Foarte mulţi sunt tentaţi să 
meargă la aşa zişii tatuatori 
amatori pentru că preţurile 
sunt mai mici. Decepţia va fi 
însă foarte mare pentru că 
pe urmă vor ajunge la servi-
ciile unui artist tatuator care 

să repare o greseală sau şi 
mai rău, la serviciile unui 
medic.” Există numeroase 
saloane profesionale de 
tatuat, care au garanţia unui 
proces de tatuare corect, 
într-un mediu igienic şi 
sigur. Preţurile la saloane nu 
trebuie să vă sperie, nu sunt 
cu mult mai mari în compa-
raţie cu cei care fac asta în 
propriul dormitor în condiţii 
de igienă precară. Cel mai 
important aspect pe care 
trebuie să îl urmăriţi atunci 
când intraţi într-un salon 
este standardul în care 
tatuatorul îţi desfăşoară 
activitatea. O podea curată, 
albă, care să nu mascheze 
murdăria, instrumente 
sterile, împachetate indivi-
dual, în folii, mănuşi sterile 

şi multă lumină, sunt doar 
câteva dintre condiţiile pe 
care trebuie să le respecte 
orice artist tatuator. În astfel 
de condiţii, teama de infecţii 
sau boli transmisibile, dispa-
re complet. 
Pregătirea porţiunii de 
tatuare se face urmând 
câţiva paşi. O piele epilată şi 
dezinfectată sunt cele două 
reguli elementare pentru 
ca procesul să înceapă. 
După terminarea desenului, 
tatuajul este acoperit cu 
o folie care îl protejează 
pentru câteva zile, timp în 
care trebuie spălat, dezin-
fectat şi hidratat cu o cremă 
recomandată de tatuator. 
Vindecarea este rapidă, de 
la câteva zile la maximum 
două săptămâni.

Cele mai 
interesante 
tatuaje sunt cele 
care te fac să te 
simţi bine, mai 
ales când ai o 
poveste în spate 
desenului.

arta desenelor pe piele
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Dacă ar fi azi să o iei de la 
capăt şi să ştii ce te aşteap-
tă ai mai face-o?

Nici gând. Şi în momen-
tul de faţă mai am coşma-
ruri. A fost traumatizant. 
La 12-13 ani să ai un regim 
de viaţă mai ceva ca la mi-
litari?! Gândiţi-vă că la ora 
7 ne trezeam. Pe la 7 şi ju-
mătate aveam cântarul, în 
fiecare dimineaţă. Asisten-
ta scria în caiet greutatea 
şi domnul Belu verifica. 
Mergeam la micul dejun la 
8 fără zece şi după, aveam 
două ore de şcoală, de la 8 
la 10. La 10 jumătate înce-
peam antrenamentul până 
pe la 2, apoi mâncam. După 
masă aveam recuperarea, 
în funcţie de traumatisme-
le pe care le aveam, apoi 
aveam o oră de somn şi la 5 
începeam al doilea antrena-
ment, până pe la 7 jumate 
8. După aia masă, în funcţie 
de greutatea pe care o aveai 
dimineaţa la cântar. Dacă 
aveai greutatea optimă 
mâncai, dacă nu, răbdai. 

Dacă ai avea o fată ai în-
demna-o spre gimnastică?

 Nu de performanţă. Pro-
babil spre o gimnastică de 
bază, încât să se dezvolte 
armonios. Mai mult, catego-
ric nu. Pot zice că eu nu am 
avut copilărie. Am dus lipsa 
unei găşti, de prieteni, de 
sărbători în familie, de ser-
bări la şcoală şi mai ales de 
dulciuri. 

Cum vezi sportul de perfor-
manţa în România?

La noi există fotbal şi 
alte sporturi. Personal, dacă 
eram băiat şi fotbalist , poa-
te eram la fel de cunoscut 
ca şi Mutu. Nu voi înţelege 
niciodată de ce celelalte 
sporturi sunt date la o par-
te. Uitaţi-vă la ştirile spor-
tive: Mutu s-a dat cap în 
cap cu nu ştiu cine, bomba 
sexy a fotbalistului nu ştiu 

care a făcut nu ştiu ce şi la 
ştirile pe scurt se numără 
medalile care s-au adus în 
alte sporturi. Ar trebui vor-
bit şi de handball, baschet, 
gimnastică. Aşa e la noi în 
România. 

Cu ce te-a ajutat statul, 
autorităţile, după ce ai fost 
campioanã mondialã?

Fiind medaliată cu aur, 
statul ne oferă o rentă via-
geră, dar care la situaţia din 
ziua de astăzi a României 

există posibilitatea să ne-o 
taie parţial, sau chiar de tot. 
La nivel local, autorităţile 
n-au făcut nimic. Am primit 
o diplomă de excelenţă, pe 
care o mai primesc încă o 
mie de oameni. Timp de un 
an mi-am redepus dosarul 
pentru a deveni cetăţean de 
onoare, dar nu am reuşit să 
rezolv nimic. Sunt sportivi 
care nu sunt din Timişoara 
şi au primit această titulatu-
ră, sportivi cu performanţe 
mai slabe ca ale mele şi eu, 

nu am reuşit. Eu locuiesc 
cu părinţii şi cu fratele meu 
într-un apartament. În alte 
ţări, foştilor sportivi cu per-
formanţele mele li se asi-
gură o casă, o maşină şi o 
rentă viageră cu care să se 
poată întreţine. Ei au grijă 
de valorile lor. 

De ce nu ai plecat în altă 
ţară?  

Clar din cauza familiei 
şi puţin şi din cauza patrio-
tismului. Am avut ocazia să 

plec în Cipru ca antrenoare. 
Am primit o ofertă de a an-
trena alături de un alt antre-
nor cipriot, dar la vremea 
respectivă i-am răspuns că 
încă nu, poate cine ştie, în 
viitor. 

Cum e gimnastica astăzi la 
8 ani de la retragerea ta?

Generaţiile de copiii s-au 
schimbat. Generaţiile care 
sunt acum au mult mai mul-
tă libertate. Acum nu se mai 
face sport ca înainte cu bă-

taie, cu regim strict. Acum 
au laptopuri şi vorbesc toată 
ziua pe Facebook şi pe mes-
sanger. Eu le văd toată ziua 
pe reţelele de socializare, 
nu vorbesc din ce aud. Asta 
îţi influenţează negativ per-
formanţele. Oricum baza de 
selecţie e foarte mică. 

Mulţi părinţi spun că nu-şi 
dau copilul la gimnastică 
pentru că riscă să aibă pro-
bleme de sănătate după, 
tu ai?

Eu în timpul gimnasti-
cii am avut 2 intervenţii 
chirurgicale. Una la nas şi 
alta la genunchi. Cea de la 
genunchi încă o mai simt, 
dar din fericire, probleme 
grave cum are Maria Olariu, 
tijă în coloană, sau ca multe 
alte gimnaste care au tre-
buit să se opereze după ce 
s-au lăsat, nu am avut. Nu e 
neapărat să ai repercusiuni, 
dacă ai părinţi înalţi, nu poţi 
rămâne mic de statură etc.

10 interviu

Născută la 15 mai 
1984, în Timișoara

Stare civilă: într-o 
relație

Activitate sportivă: A 
început gimnastica la 
4 ani, la Clubul Sportiv 
Școlar nr. 1, la 13 ani 
a fost selectată pen-
tru echipa națională de 
gimnasică și pleacă la 
Centrul Olimpic Deva, 
unde s-a antrenat timp 
de 7 ani.  La Campiona-
tul Mondial de la TianJin 
și la Olimpiada de la 
Sydney a fost rezerva 
echipei naționale, iar la 
Campionatul Mondial 
de la Gent, reușește să 
câștige locul 5 la sărituri 
și locul 1, cu echipa. În 
momentul de față face 
masaj și predă aerobic, 
la o sală de fitness din 
Timișoara.

dacă aş avea o fată 
nu aş îndemna-o 
spre gimnastică

ANDREEA ULMEANU. Fostă campioană mondială la gimnastică artistică, răsplătită de 
autoritățile locale cu o diplomă de excelență. 
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Massimiliano Cornacchia, hair stylistul 
anului 2011 va lucra la Timişoara
n Massimiliano Cornacchia a fost desemnat de Romanian Fashion Awards hair stylistul anului

andreea hnyaTek
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro

Massimiliano Cornac-
chia a fost desemnat în 
luna noiembrie a anului 
trecut, de Romaninan Fa-
shion Awards, cel mai bun 
hair stylist al anului. După 
ce s-a ocupat de podoaba 
capilară a sute de vedete 
din Bucureşti, artistul se 
stabileşte în Timişoara, la 
Salon Monica. 

„am ales timişoara  
pentru că seamană  
mai mult cu  
oraşele din italia”

După o colaborare de 
peste cinci ani cu firma pe 
care o reprezintă în Româ-
nia, din care trei ani a locu-
it în capitală, Massimiliano 
a vrut o schimbare radi-
cală. „Nu mai puteam cu 
viaţa din Bucureşti, vroiam 
altceva. Aici oamenii sunt 
mai buni, mai veseli, mai 
naturali, mai puţin răută-
ciosi. Vreau ca viaţa mea să 

fie mai privată, mai liniş-
tită, să fac lucruri noi. În 
capitală am realizat ceva, 
vreau să realizez acum şi 
în Timişoara”, spune fai-
mosul hair stylist.

„nicăieri nu m-am  
simţit mai bine primit  
ca la Salon monica”

Prezente în viaţa Timi-
şoarei de aproape 20, sa-
loanele Monica au o istorie 
aparte şi aceasta reprezintă 
unul din motivele pentru 
care specialistul italian a 

ales să-şi desăvârşească ta-
lentul aici.

„Şi părinţii mei au un 
salon cu istorie şi ştiu cât 
este de important acest 
lucru. Colaborez cu doam-
na Monica de foarte mult 
timp şi de fiecare dată când 
am venit aici m-am simţit 
ca într-o adevărată familie. 
Avem planuri mari, vrem 
să facem lucruri noi. Vom 
avea câte un specialist pe 
fiecare domeniu (pe tuns, 
vopsit, coafat, spălat etc), 
pentru ca fiecare lucrare să 
fie una perfectă”, a adăugat 
Massimiliano. 

„la 5 zile după naştere 
am fost prima oară  
într-un salon  
de înfrumuseţare”

Massimiliano s-a născut 
în Altamura (Italia) şi se 
trage dintr-o familie de hair 
stylisti. De altfel, familia sa 
duce mai departe o afacere 
în domeniu, un salon, de 
peste 63 de ani, din gene-
raţie în generaţie. “Prima 

oară am tuns pe cineva la 
12 ani. La 15 ani am lucrat 
în Germania, la un salon, 
iar după 4 ani, am plecat în 
Anglia la un curs de speci-
alizare. În 2001 am obţinut 
prima diplomă, am început 
cursurile la Academia Fra-
mesi, iar în acelaşi timp am 
obţinut şi o specializare în 
chimie industrială”, a preci-
zat artistul. În momentul de 
faţă este director tehnic la 
Framesi, o companie multi-
naţională, a cărei imagine 
este Monica Columbeanu. 

Massimiliano Cornac-
chia sfătuieşte toate timi-
şorencele să aibă curajul 
pentru o schimbare specta-
culoasă. Să încerce ceva de-
osebit şi să fie mereu în pas 
cu moda. 

Cunoscutul hair stylist 
le aşteaptă zilnic la Salon 
Monica din Complexul Stu-
dentesc, pentru adevărate 
demonstraţii de artă.

Programările se pot face 
la numărul de telefon 0256. 
202. 899.

Sănătate & FrumuSeţe

massimiliano cornacchia a renunţat la Bucureşti pentru timişoara

Massimiliano 
Cornacchia 
sfătuieşte toate 
timişorencele 
să încerce ceva 
deosebit şi să fie 
mereu în pas cu 
moda.
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Dureri de gât, tuse, febră 
sau crampe musculare? Sunt 
simptomele clasice ale gripei 
virale, însă coincid şi cu cele 
ale gripei porcine. Virusul 
AH1N1 a ajuns la graniţa din-
tre mit şi realitate şi nu puţini 
sunt cei care consideră că 
acesta a fost o invenţie a unor 
puteri obscure, pentru a um-
fla conturile marilor firme de 
produse farmaceutice inter-
naţionale. Medicii susţin însă 
că virusul este cât se poate de 
real şi de periculos şi că, dacă 
cei care prezintă simptomele 
de mai sus în această perioa-
dă nu se merg la medic con-
siderând că suferă de o gripă 
normală, sunt în pericol de 
moarte. La nivel naţional, 
totalul cazurilor de îmbolnă-
viri  cu virusul AH1N1,  până 
în acest moment, este de de 
peste 4.600. În judeţul Timiş, 
numărul acestora a depăşit 
60.

Pericolul persistă
Doctorul Voichiţa Lăzu-

reanu, medic specialist în 
boli infecţioase la spitalul 
“Victor Babeş”, spune că per-
sonalul medical este în alertă 
în această perioadă în care 
numărul cazurilor de gripă 
clasică este destul de mare, 
iar simptomele îi pot induce 
în eroare pe pacienţi. “Riscul 
ca să mai apară diverse for-

me de gripă nouă încă există. 
Simptomele sunt: febră, cefa-
lee, dureri muscular şi tuse, 
deci nimic nu le deosebeşte 
de cele ale gripei clasice. Este 
foarte important ca toţi cei 
care au astfel de simptome 
să se prezinte la medic, nu 
să se trateze acasă. De ase-
menea, este bine de ştiut că 
există vaccinuri, toate conţin 
şi tulpina de gripă nouă şi se 
fac gratuit la spitalul Victor 
Babeş”, a declarat dr. Lăzu-
reanu.  De la începutul cam-
paniei de vaccinare şi până în 
prezent, s-a ajuns ca unul din 
70 de pacienţi să se vaccineze 
împotriva gripei pandemice.

comunitatecomunitate

Am câţiva cunoscuţi care 
lucrează de peste zece ani 
în Italia, chiar în Roma, 
având acte legale de muncă, 
trebăluind din greu pentru a 
„ridica nivelul PIB-ului italian“. 
Unii dintre ei, m-au sunat 
stupefiaţi şi m-au întrebat: 
„E adevărat că s-a înfiinţat în 
România un tribunal ţigănesc 
cu alte legi decât cele ale ţării 
şi UE?!!“  Le răspund că da, şi 
că: „Primul Stabor Ţigănesc 
oficial a fost inaugurat 
curând, de Dorin Cioabă, 
fiul autointitulatului rege al 
rromilor de pretutindeni... 
majestatea sa Florin Cioabă. 
Au rromii clădirea lor, legile 
lor, juraţii lor, iar drapelele 
Indiei, României şi al UE sunt 
expuse în acest tribunal!”
Acum, sigur că depinde ce 
însemnătate şi câtă greutate 
vrem noi să dăm cuvintelor: 
Rege al rromilor (cine oare-l 
recunoaşte?!!) sau Stabor 
oficial (oficial recunoscut 
de ce autoritate?). Parcă-i 
văd pe juraţi, în căruţe cu 
coviltir,  având la cai montate 
pe cap girofaruri şi sirene, 
îndreptându-se în grabă spre 
„Tribunalul Rromanesc...!“ Mă 
gândesc şi eu, că acum dacă 
au tribunal şi rege, după ce 
juraţii lor vor delibera şi vor 
găsi vre’un ţigan vinovat de 
adulter sau crimă din gelozie, 
unde-l vor închide? Vor avea 
rromii propria lor închisoare? 
Şi o poliţie ţigănească rroma? 
Dar notari rromi, să pecetlu-
iască tranzacţii imobiliare vor 
avea...?! Deci să recapitu-
lăm, niţeluş: Concetăţenii 
noştri rromi, au rege, regina, 
prinţi şi prinţese, tribunal şi 
juraţi, drapel propriu şi... legi 
proprii! Atunci pe când o să 
vedem şi paşapoarte ţigăneşti 
şi monede proprii?  Vor avea 
un imn manelist??!!  Aceasta 
autointitulare princiară, 
această dorinţă de lux şi 
mărire, de grandomanie, de 
lipsa de respect total faţă de 
orice şi oricine, mă duce cu 
gândul la ce a declarat, fosta 
deputat şi actuala purtătoare 
de cuvânt a FLI Milano, Tizi-
ana Moiolo, care a intervenit 
într-o emisiune radio în Italia, 
şi a comparat (jignitor) câinii 
cu ţiganii. Deputata a spus: 
„Copii şi căţeii pot fi educaţi. 
În ceea ce-i priveşte pe etnicii 
rrom, pot spune că e mai uşor 
de educat căţelul meu. Aia 
(ţiganii, n.r.) fac pipi pe ziduri, 
căţelul meu nu face pipi pe 
ziduri“, a spus Moioli în direct. 
Acum, eu sper că regele 
Cioaba s-o dea în judecată 
la tribunalul lor – Stabor, pe 
d-na Moioli pentru calomnie! 
Eu aşa aş face, deoarece 
cred că regele este profund 
jignit  că supuşii săi de 
pretutindeni  sunt etichetaţi şi 
comparaţi  in gradul de inte-
ligenta de nivel... canin.  Asta 
ar fi impardonabil!!  Dar 
totuşi, adorm fericit ascultând 
superba muzică ţigăneasca cu 
Fărâmiţa Lambru şi Romica 
Puceanu, sperând să nu care 
cumva să am coşmaruri cu 
penibilele manele rrome!!

Rrom  
în... Roma

Coriolan 
Gârboni

oPinie
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Consilierii locali vor să in-
tre în rândul marilor ţări din 
Uniunea Europeană, dar nu 
se înţeleg sub nicio formă cu 
executivul Primăriei Timişoa-
ra. Doi aleşi au propus conce-
sionarea pieţelor din oraş că-
tre operatori privaţi, însă abia 
în şedinţa ordinară de marţi, 
1 martie, au aflat că nu au ce 
pieţe să dea în concesiune. 
Iniţial, au propus închirierea 
pieţelor din Bălcescu, Soarelui 
şi Freidorf însă, cum treburile 
de acasă nu se potrivesc cu 
cele din târg, au aflat că una 
dintre ele se află în litigiu, alta 
în plin proces de retrocedare, 
iar cea din urmă... nu există. 
„Dacă vorbim despre Piaţa din 
Freidorf, ea nu există delimi-
tată în spaţiu. Niciodată nu a 
existat o piaţă în Freidorf. Au 
fost amenajate doar puncte de 
vânzare sezoniere. Piaţa din 

Freidorf funcţionează acum 
într-un spaţiu privat”, a expli-
cat Nicuşor Miuţ, şeful Direc-
ţiei de Patrimoniu din cadrul 
municipalităţii.

Situaţia este oarecum ila-
ră, pentru că aleşii locali s-au 
întâlnit de mai multe ori cu 
executivul primăriei ca să 
discute detaliile proiectului. 

Consilierii care l-au iniţiat 
sunt de părere că de vină 
pentru această întâmplare 
sunt chiar funcţionarii din 
primărie. „Sunt o grămadă 
de cartiere în Timişoara care 
nu au pieţe absolut deloc. 
Vom relua proiectul, proba-
bil la sfârşitul acestei luni. 
(...) Este o greşeală a executi-

vului. Asta denotă o anumită 
superficialitate din partea 
anumitor funcţionari. Cei vi-
novaţi trebuie într-un fel sau 
altul să plătească, pentru că 
dumnealor au dat aceste date 
şi au semnat materialul care 
a făcut obiectul negocierilor 
pe care le-am avut cu exe-
cutivul”, ne-a declarat Radu 

Ţoancă, consilier local. El 
crede că Gheorghe Ciuhandu 
ar trebui să-i sancţioneze pe 
funcţionari. În cele din urmă, 
proiectul pentru privatizarea 
pieţelor a fost amânat pentru 
următoarea şedinţă ordinară.

Ar concesiona pieţele, 
dar unele... nu există

Piaţa din Bălcescu este revendicată în instanţă de proprietar
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Căldura îi arde pe timişo-
reni la buzunare. Facturile la 
întreţinere pe luna ianuarie 
sunt de multe ori cu 50% mai 
mari faţă de anul trecut. Aşa 
se face că oamenii plătesc 
sume uriaşe pentru încălzi-
re, în condiţiile unei ierni 
normale din punct de vedere 
termic. Pentru luna ianuarie, 
proprietarii apartamentelor 
cu două camere au de plătit 
în medie până la trei sute de 
lei, în timp ce la trei camere 
factura la căldură ajunge şi 
la 500-600 de lei. Facturile 
cele mai mari sunt în blocu-
rile unde au mai rămas doar 
3-4 apartamente branşate 
la reţeaua de alimentare cu 
căldură furnizată de Colterm. 
Aici facturile ajung, pentru 
un apartament cu 3 camere 
şi la 1.300 de lei. Este cazul 
unui pensionar, Dorel Fur-
dea, de pe strada Intrarea 
Iorgovanului din zona Calea 
Şagului. Când i-a fost afişată 
întreţinerea la apartamentul 
său de 3 camere era să facă 
infarct: 1.334 de lei. Asta, în 
condiţiile în care, în decem-
brie, anul trecut, scotea din 
buzunar “doar” 1.000 de lei. 
“Eu cred că e o defecţiune 
undeva. Este prea mult. Anul 
trecut nu am plătit mai mult 
de 6 milioane, iar anul ăsta 
mi-a venit dublu. În luna de-
cembrie am avut de plată 10 

milioane, iar acum, 13 mili-
oane…. Fac rost de bani că nu 
am de ales, toată pensia mi-o 
voi da pentru întreţinere”, 
spune Dorel Furdea. 

De unde sunt  
facturile aşa mari?

Explicaţia pentru facturile 
imense ar fi faptul că preţul 
gigacaloriei s-a dublat aproa-
pe anul trecut de la 156 la 
257 de lei. O altă explicaţie 
ar fi şi faptul că într-un bloc 
cu 16 apartamente unde ju-
mătate dintre locatari au cen-
trale proprii, ceilalţi branşaţi 
la Colterm trebuie să achite 
cheltuielile pentru casa scă-
rii, care până acum se îm-
părţeau la 16 şi nu la 8. “Din 
cauza sărăciei, există mulţi 
oameni care au oprit pur şi 

simplu robinetul”, explică Pe-
tru Olariu, preşedintele Fede-
raţiei Asociaţiilor de Locatari 
Timişoara. Dorel Furdea, pen-
sionarul care are factura re-
cord de peste 13 milioane de 
lei vechi spune că aceşti bani 
sunt ultimii pe care-i va da la 
Colterm. “Din aprilie mă voi 
debranşa şi-mi pun centra-
lă”, spune timişoreanul. So-
luţia scoaterii din criză ar fi 
la autorităţi. “Soluţia ar fi ca 
executivul primăriei şi consi-
lierii locali să revină şi să facă 
o hotărâre de consiliu prin 
care să revină asupra preţului 
la gigacalorie. La momentul 
când s-a fixat preţul de 252 de 
lei, s-a spus că guvernul nu va 
mai da subvenţii, dar de la 1 
ianuarie, guvernul subvenţio-
nează de la 252 de lei gigaca-

loria, nu de la 179 de lei cum 
era înainte, astfel că preţul 
s-ar putea ajusta în jos”, spu-
ne Petru Olariu, preşedintele 
FALT Timişoara.

Întreţinere cât un salariu!
n 1.300 de lei au de plătit unii timişoreni pentru căldura consumată!

timişorenii se iau cu mâinile de cap când văd cât au de plată pentru încălzire

vaccinurile gratuite se pot face la spitalul de boli infecţioase

Este prea mult. Anul 
trecut nu am plătit 
mai mult de 6 milioa-
ne, iar anul ăsta mi-a 
venit dublu. În luna 
decembrie am avut 
de plată 10 milioane, 
iar acum, 13 milioa-
ne…Pensia mi-o voi 
da pentru întreţinere.

 dorel Furdea
pensionar

Când s-a fixat pre-
ţul de 252 de lei, s-a 
spus că guvernul nu 
va mai da subvenţii, 
dar de la 1 ianuarie, 
guvernul subvenţi-
onează de la 252 de 
lei gigacaloria, nu de 
la 179 de lei cum era 
înainte.

 Petru olariu
preşedinte FALT

Gripa porcină, 
duşmanul invizibil 
care stă la pândă

centrul oraşului, cea mai scumpă zonă
Cea mai scumpă factură 
se plăteşte în Calea Şagu-
lui. Pe strada Intrarea Ior-
govanului facturile trec 
cu mult de 10 milioane de 
lei vechi. Trei timişoreni 
au de plătit facturi de 
1334 lei, 1078, respectiv 
849 de lei pentru aparta-
mentele cu trei camere. 
Din punct de vedere al 
facturilor record, cea mai 
scumpă zonă rămâne 
zona centrală. Aici factu-
rile sunt, în medie, de 500 

– 600 lei. Cea mai scumpă 
factură pe strada Vasile 
Goldiş, lângă Poşta Mare, 
pentru  un apartament cu 3 
camere, este 834 lei, urmată 
de o factură de 829 şi una de 
705 lei. Pe bulevardul Repu-

blicii, situaţia e mult mai 
rea: facture record de pe 
această scară este de 1220 
lei. În Calea Torontalului 
recordul la factură este 
de 795 lei, în timp ce în 
zona Cetăţii, cea mai mare 
factură nu depăşeşte 681 
lei, la trei camere. Cele 
mai ieftine facturi sunt în 
zona Girocului, Soarelui, 
Aradului sau Lipovei, unde 
facturile nu trec de 500 de 
lei pentru un apartament 
cu 3 camere.

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro
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Grădiniţa privată  
costă de şase ori mai 
mult ca facultatea
andreea hnyaTek
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro

În Timiş sunt 21.053 de 
locuri la grădiniţele de stat. 
Dacă nu reuşiţi să obţineţi 
unul din aceste locuri, sau 
pur şi simplu doriţi să oferiţi 
cele mai bune condiţii de ini-
ţiere în şcoală copilului dvs, 
puteţi să scoateţi din buzu-
nar şi peste 2.000 de euro pe 
an, adică de aproximativ de 
opt ori mai mult decât la o 
grădiniţă de stat.

„La Universitate se plăteş-
te doar educaţia, nu şi îngri-
jirea. Noi oferim casă, masă, 
toate materialele necesare 
copilului, atât pentru edu-
caţie, cât şi pentru joacă. În 
preţul de 200 euro pe lună 
intră doua mese, doua gus-
tări, somn s.a.m.d. Personal 
consider că merită investit 
în copil de mic”, spune re-
prezentatul unei grădiniţe 
private din Timişoara. Un 
an la o grădiniţă privată în 

Timişoara costă de 6 ori mai 
mult ca un an de facultate 
la o universitate particulară 
şi de mai bine de 3 ori, ca 
la o facultate de stat. „Sunt 
grădiniţe unde se studiază în 
limbi străine, fac echitaţie... 
E normal să coste mai mult, 
dar nu atât. Iar în balanţă cu 
învătământul superior, pro-
blema este că universităţiile 
au taxe foarte mici”, spune 
Dumitru Mnerie, rectorul 
Universităţii private “Ioan 
Slavici Timişoara”.

Spălare exterioară/interioară
Polish profesional
Curăţat tapiţerie piele/textil

Curăţat climă auto

Timişoara, Calea Sever Bocu
(fosta Lipovei), nr. 84

0256.213.587
0733.928.546
0728.878.495

www.spalatoriapicobello.ro

profesionala
  Timisoara
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Un an la o grădiniţă de stat 250 – 300 euro
Un an la o facultate de stat 600 – 1.200 euro
Un an la o grădiniţă privată 1.300 – 3000 euro
Un an la o facultate privată 300 – 450 euro

Diferenţe preţuri între stat şi privat

Un an la o 
grădiniţă privată 
în Timişoara, 
costă de 6 ori 
mai mult ca un 
an de facultate 
la o universitate 
particulară.

decese din cauza 
gripei porcine

În Timiş s-a înregistrat , în 
urmă cu un an, un deces 
cauzat de gripa porcină. 
Este vorba despre o timişo-
reancă de 34 de ani care a 
ajuns prea târziu la Spitalul 
Municipal, suferind de afec-
ţiuni pulmonare. Conform 
datelor furnizate de Ministe-
rul Sănătăţii, în această lună 
au mai fost înregistrate două 
decese din cauza gripei por-
cine, unul la Bucureşti, iar 
altul la Cluj. De asemenea, 
în ultima săptămână au fost 
confirmate 83 de cazuri de 
gripă la nivel naţional. 

n Doi aleşi locali au propus concesionarea pieţelor, însă au aflat că nu au ce pieţe să dea

Dacă vorbim despre 
Piaţa din Freidorf, ea 
nu există delimitată 
în spaţiu. Niciodată 
nu a existat o piaţă 
în Freidorf. Piaţa din 
Freidorf funcţio-
nează acum într-un 
spaţiu privat.

 constantin nicuşor Miuţ
Directorul direcţiei Patrimoniu

Este o greşeală a exe-
cutivului. Asta denotă o 
anumită superficialitate 
din partea anumitor 
funcţionari. Cei vinovaţi 
trebuie într-un fel sau 
altul să plătească, pen-
tru că dumnealor au dat 
aceste date.

 radu ţoancă
consilier local PSD
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Cazul „Pandurii”, despre 
care nu am să produc nici 
un fel de discuţie pentru 
că o fac alţii în exces, a 
redeschis cutiuţa cu şmenuri 
din fotbalul nostru. Luat 
la treişpe-paişpe, Mircea 
Sandu, preşedintele unei 
federaţii falimentare, revine, 
ca de fiecare dată când se 
simte atacat, cu vechea lui 
marotă. El spune, pentru 
a nu ştiu câta oară, că cei 
care fac legi în ţara asta 
nu trebuie să se implice în 
sport, pentru că, zice mai 
marele fotbalului, FRF va fi 
dezafiliată. Panică generală!
Ce să înţelegem de aici? Eu 
unul pricep că sportului, 
în general, şi fotbalului, 
în special, nu ar trebui să 
i se aplice nici un fel de 
lege emanată de societa-
tea românească. Cu alte 
cuvinte, fotbalul ar trebui să 
fie, aşa cum de altfel şi este, 
un fel de stat în stat, în care 
regulile se stabilesc în afara 
oricăror atingeri constituţi-
onale. Sandu le face cu de-
getul politicienilor cărora nu 
cumva să le treacă prin cap 
să se amestece „în treburile 
interne” ale federaţiei. Asta 
pentru că fotbalul nostru va 
fi dat afară din toate compe-
tiţiile prin dezafilierea de la 
organismele internaţionale.
Mişcarea veşnicului pre-
şedinte are de fapt un alt 
tâlc. El ştie că, din interior, 
poziţia sa poate fi zdrun-
cinată foarte greu sau 
aproape de loc. Asta pentru 
că, în timp, în ţărişoara asta 
s-a creat un sistem diabolic 
pe care îl ştim cu toţii de 
ani de zile. Un sistem care 
ne demonstrează, etapă 
de etapă, că regresăm cu o 
rapiditate demnă de o cauză 
mai bună. Pericolul pentru 
M. Sandu nu poate să vină, 
prin urmare, decât din 
afară. Poate veni din partea 
celor care au puterea în ţara 
în care, întîmplător sau nu, 
mai există în această formu-
lă FRF. Politicienii, dragii de 
ei, pot reprezenta un pericol 
real pentru actuala formulă 
de conducere a fotbalului 
mioritic. Oamenii ăştia dau 
legi, care intră în „contradic-
ţie” cu statutele şi comisi-
ile, te trimit la DNA şi pot 
oricând să pună piciorul în 
prag, invocând o neregulă.
Uite aşa se explică faptul că 
M.Sandu, când se simte ata-
cat, ameninţă că dă fuga la 
mama UEFA şi tata FIFA. Aş 
fi tare curios să ştiu ce cred 
„părinţii” despre compor-
tamentul „copilului”. Prin 
alte părţi, ăştia cu sportul, 
mă rog, cu fotbalul, sunt de 
capul lor? Nu prea îmi vine 
să cred.

Sportul  
şi politica

Viorel  
Screciu

oPinie
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Lebăda neagră: joi - mier-
curi - 13:10, 15:20, 20:00, 
22:20  

rango: joi - miercuri - 13:40,  
15:50, 18:00, 20:10, 22:20   

iadul se dezlănţuie 3D: 
joi - miercuri - 14:00, 16:10, 
18:20, 20:30   

Gnomeo şi julieta: joi - 
miercuri - 14:10, 18:10  

Acvila legiunii a iX-a:  joi - 
miercuri - 14:30,  19:20  

fără obligaţii: joi - miercuri 
- 14:50, 19:30, 22:00  

necunoscutul: joi - miercuri 
- 15:00, 17:20, 19:50, 22:10 

O poveste încâlcită: joi - 
miercuri - 16:00  

Adevăratul curaj: joi - mier-
curi - 16:50, 21:40  

cum ştii dacă ai noroc?: joi 
- miercuri - 17:10

numărul patru: joi - mier-
curi - 17:30, 19:40, 21:50

jOi, 3 MArtie
factory Pub: concert Phoenix
Heaven Studio: Miss Mărţişor
Scottish Pub: Toulouse Lautrec
Daos: Art on Party
Life!Pub: Irie Vibes

Vineri, 4 MArtie
Setup: Subcarpaţii
club 30: Carnavalul Veneţian, concert La 
Reina Mala
no name: Nastia (Beauty)
fratelli: Concert Zdob & Zdub
Life! Pub: Retro Party

SâMBătă, 5 MArtie
Setup: DC Breaks vs Vent
Daos: Egocentrics şi Alternativ Quartet
Heaven: Flamingo Boys 
jaxx Pub: E-Zee Party
Life! Pub: Coyote Ugly Party

DUMinică, 6 MArtie 
Art club 700: Karaoke
Van Graph K’fe: Babilonia 

LUni, 28 feBrUArie 
Megalos: Live Acoustic Music

consiliul judeţean timiş: Vineri, 4 martie, expoziţia de pictură cu 
tematică „Ziua mamei – o floare pentru tine“.

D’Arc caffe: În 5 şi 6 martie, de Ziua Femeii, între orele 12-21, 2011 
are loc o altă ediţie a evenimentului „HandMaiden“ prezentat de 
Asociaţia Cloud Factory.

Galeria Helios: Expoziţia de design vestimentar Cristina Sabina 
Faur - Puzzle. Expoziţia va rămâne deschisă până în data 9 martie.

Muzeul de Artă - Palatul Baroc: Joi, 3 martie, de la ora 18, sunteţi invi-
taţi la vernisajul expoziţiei artistului suprarealist timişorean Gheorghe Fikl.

Galeria calina: Expoziţie Carmen Acsinte - Cometa. Expoziţia 
poate fi vizitată zilnic până în 30 martie.

Axa Art: Expoziţie grafică Traian Abruda - Seve de Eve. Expoziţia 
poate fi vizitată în perioada 28 februarie-28 martie la sediul AXA 
ART de pe str. Lucian Blaga nr. 8 .

Librăria cărtureşti: Expoziţie de fotografie de peşteră - Tăcerea 
luminii. Expoziţia poate fi vizitată zilnic, până în 22 martie. 

cafeneaua Papillon:  Expoziţie de grafică Iovan Elicondiu. Expo-
ziţia va sta pe simezele Papillon Café in perioada 24 februarie – 24 
martie 2011.

Muzeul de Artă şi Muzeul Banatului timişoara: vă invită la verni-
sajul expoziţiei „De la primele scrieri la multimedia“ - O scurtă istorie 
a comunicării şi mai mult...“. Prima expoziţie din România vizitată cu 
telefonul mobil poate fi vizitată zilnic până în 30 aprilie 2011.

teatrului German de Stat timişoara: joi 
3 martie, ora 11, „Frumoasa şi Bestia“, de 
Simona Vintilă. 

teatrului German de Stat timişoara: joi 
3 martie, ora 19, în sala Teatrului German 
de Stat, “Cameristele”, de Jean Genet, în re-
gia lui Künstlerische Leitung. Coordonarea 
artistică: Ioana Iacob & Olga Török

teatrul naţional timişoara: Sala 2, vineri, 
4 martie, ora 19, Oraşul nostru, de Thorn-
ton Wilder, un spectacol de Ion-Ardeal 
Ieremia.

filarmonica Banatul: vineri 4 martie, 
Sala Capitol, ora 19, concert simfonic, aflat 
sub conducerea dirijorală a maestrului 
Radu Popa, va debuta cu Concertul pentru 
violoncel şi orchestră în mi minor, op. 85, 
de Edward William Elgar. 

teatrului German de Stat timişoara: 
vineri 4 martie, ora 11, “Albă ca Zăpada şi 
cei şapte pitici”, de Simona Vintilă, după 
fraţii Grimm. 

teatrului German de Stat timişoara: 
vineri 4 martie, ora 19, “Cântăreaţa cheală”, 
de Alexandru Dabija, după Eugene Ionesco. 

teatrul Maghiar de Stat „csiky Gerge-
ly”: sâmbătă 5 martie, ora 19, Sala Studio, 
Efecte Secundare după Woody Allen, 
regizor coregraf: Katona Gabor.

Scârţ loc lejer: sâmbătă 5 martie, ora 
19.30 Dragă Elena.

teatrul Maghiar de Stat „csiky Gerge-
ly”: duminică 6 martie, ora 19, Sala Mare, 
Livada de vişini după AP Cehov, regizor 
Laszlo Sandor

Opera naţională română timişoara: 
luni 7 martie, ora 18, sala Mare, My Fair 
Lady, musical în trei acte. Muzica: Frederick 
Loewe. Libretul Alan Jay Lerner. 

teatrul naţional timişoara: Sala Mare, 
marţi 8 martie, ora 19, Deşteptarea primă-
verii, de Frank Wedekind, un spectacol de 
Cristian Ban.

teatrul naţional timişoara: Sala 2, 
miercuri 9 martie, ora 19, Oraşul nostru, 
de Thornton Wilder, un spectacol de Ion-
Ardeal Ieremia.

Opera naţională română timişoara: 
miercuri 9 martie, ora 19, sala Mare, Con-
cert Aniversar “Astora Piazzolla”.

Dulce răzbunare

rango

Până acum, vestul 
sălbatic american a 
văzut toate tipurile de 
eroi, dar Rango este o 
specie absolut nemai-
văzută: un cameleon 
mititel cu suflet mare, 
care îşi pune în gînd să 
salveze un orăşel la fel 
de bizar precum crea-
turile care-l locuiesc, 
şi, care, pe parcurs, se 
transformă în eroul 
care odinioară doar îşi 
închipuia că este.
Regizat de Gore 
Verbinski, cel care a 
creat seria Piraţii din 
Caraibe, şi avîndu-l ca 
voce pe Johnny Depp, 
Rango este un wes-
tern în care aventura, 
umorul ireverenţios şi 
persoanjele înduio-

şătoare se combină 
pentru a ne oferi 
filmul perfect pentru 
întreaga familie.
Povestea începe cînd 
Rango, după o viaţă 
în care a privit lumea 
din spatele geamu-

rilor unui terariu, se 
trezeşte abandonat 
în deşertul Mojave. 
Rătăcind prin Vestul 
Sălbatic, ajunge în 
orăşelul Dirt, care 
arată exact precum îi 
e numele. Acolo unde 

speră că se va pierde 
în peisaj, Rango se 
trezeşte imediat  că 
iese în evidenţă, chiar 
dacă ceilalţi locuitori 
sînt o ţestoasă pe post 
de primar, un şarpe 
cu clopoţie renegat, 
nişte cîini de preerie 
care jefuiesc bănci, 
şopîrle-pistolari, dar şi 
prima cameleoniţă pe 
care Rango o vede în 
viaţa lui. Fără să vrea, 
Rango devine şeriful 
orăşelului ameninţat 
cu dispariţia din cauza 
lipsei apei. Acum i 
se oferă ocazia să se 
transforme în ceea ce, 
pînă nu demult, doar 
visa să fie: unerou 
adevărat. De-acum nu 
se mai poate ascunde!

PUBLICITATE

horoscop
BerBec
Dragostea îţi oferă cele mai frumoase momente 
alături de persoana iubită, de aceea ar fi bine să 
i te dedici întru totul. Ai parte de clipe roman-
tice în doi, de tandreţuri cu iz de primăvară, de 
vorbe dulci şi declaraţii pompoase. Dacă abia 
acum apare cineva în calea ta, profită de ocazie 
pentru a te pune mai bine în valoare, deoarece 
e nevoie de ceva în plus pentru a-ţi asigura 
cucerirea. Ieşi în evidenţă mai mult ca înainte 
printr-un şarm aparte, care face sexul opus mult 
mai interesat de persoana ta. 
taur
Din cauza banilor care se află, acum, pe un 
teren ceva mai nesigur, nu ai curajul nici să 
visezi la planuri costisitoare, darmite să ieşi la 
cumpărături... Eşti nevoit să te rezumi la strictul 
necesar, pentru că nu ai dori să dezechilibrezi 
situaţia şi aşa precară în buget. Înveti să faci 
economii, să îţi refuzi unele plăceri ceva mai 
scumpe, şi tot ce nu e obligatoriu în acest 
moment, poate aştepta pe lista de cumpărături 
şi aşa destul de mare. Le vei cumpăra cândva, 
dar nu acum!
Gemeni
Orice vis frumos se şi termină la un moment 
dat, dar rămâi cu sentimente frumoase pe care 
le mai poţi trece, din când în când, în revistă, ca 
pe o amintire plăcută. O activitate de care te-ai 
ocupat cu pasiune, pe care ai considerat-o un 
dar pentru suflet, se termină acum şi vei duce 
dorul emoţiilor plăcute pe care ţi le-a oferit o 
perioadă. Tot ce-i bun are şi un sfârşit, cum ar 
fi vacanţa, iubirile sau vremurile bune, dar nu 
înseamnă că trebuie să plângi după ele, ci să-ţi 
doreşti cu ardoare să se repete cât mai curând.
rac
Rutina nu ţi-e străină, eşti genul de om care se 
adaptează destul de usor în situaţii fără nimic 
interesant, dar de data aceasta parcă nu-ţi mai 
găseşti locul printre banalităţi şi mărunţişuri. 
Nu te poţi concentra eficient la lucruri pe care, 
de regulă, le faci cu ochii închişi, şi greşeşti la 
orice fleac. Dacă vezi că nu merge deloc, mai 
bine te opreşti înainte de a complica şi mai 
mult lucrurile. Stai pe loc, stai şi degeaba la o 
adică, pentru că te încurci chiar şi la cele mai 
neînsemnate activităţi. 
leu
Dacă iei în serios informaţia pe care ţi-o 
transmite un colaborator, practic porneşti 
pe un drum greşit, pentru că te induce în 
eroare. Pare convingător la prima vedere, 
dar ar trebui să fii foarte exigent şi să verifici 
informaţia înainte de a te baza pe ceea ce 
spune. Dacă întrebi şi din altă sursă, vei 
descoperi că nu a spus tot adevărul şi a omis 
să-ţi spună ceva ce se va dovedi a fi esenţial 
în etapele viitoare ale acţiunii pe care eşti 
gata să o porneşti acum. Nu te lua după 
orice ştire!
Fecioara
E greu să îţi controlezi reacţiile sau, mai bine 
zis, să intervii în situatia respectivă cu reacţia 
adecvată, pentru că uneori te cam încurci 
în propriile gesturi. Unde ar trebui să rămâi 
calm şi să nu-ţi pierzi cumpătul, te enervezi 
de la orice şi agiti spiritele, iar acolo unde ar 
fi bine să te manifeşti cu mai multă ambiţie, 
gata de confruntare, te retragi în banca ta şi 
laşi lucrurile să se scurgă de la sine. Analizea-
ză mai atent care e reacţia potrivită în fiecare 
împrejurare dată, ca să nu reacţionezi exact 
invers decât ar trebui. 

Balanţă
Veştile vin de pretutindeni iar contactul cu 
lumea este foarte animat, ai tot felul de sarcini 
mărunte de rezolvat în diverse locuri şi ai ocazia 
de a pleca la drum, pe distanţe scurte. Nevoia ta 
de socializare, de comunicare şi de miscare sunt 
din plin satisfăcute. Intri în legatură cu foarte 
multă lume şi peste tot ai de vorbit, de discutat, 
de gesticulat, pentru că sunt multe informatii 
de transmis, în funcţie de împrejurare. Ce poate 
fi mai plăcut pentru o fire volubilă ca tine decât 
să comunice despre orice?
scorpion
Tu vrei să porneşti pe un drum nou, care pentru 
mulţi pare o adevărată aventură şi încearcă să 
te influenteze ca să te opreşti. Ei uită ce fire 
aventuroasă şi curajoasă eşti şi că esti genul de 
om dispus să-şi asume şi riscuri atunci când îl 
atrage ceva ca un magnet, deci nu pleca ure-
chea la tentativele unora de a te impresiona cu 
tot felul de poveşti triste. Tu ai alte arme decât 
ei, ceea ce pe alţii i-ar duce direct spre eşec, pe 
tine te poate propulsa în frunte, deci nu te com-
para cu cei mai slabi decât tine. Îţi cunoşti foarte 
bine puterile deci ştii de ce eşti în stare!
Săgetator
Se încinge un război de idei extrem de intens, 
în care fiecare trebuie să-şi argumenteze ideile 
cu informatii certe, cu documente scrise, care să 
nu lase loc de interpretări eronate, ai acumulat 
cunoştinţele necesare pentru a te prezenta 
în fata rivalilor tai cu fruntea sus, fara sa-ti fie 
teama de confruntare. Stii ce ştii, îţi cunoşti bine 
atu-urile, dar un singur lucru trebuie să eviţi şi 
anume să te enervezi, să-ţi pierzi cumpătul din 
cauza contradicţiilor care se vor ivi. 
capricorn
Nu ţi-e deloc teamă să te prezinţi în faţa celor 
mai puternici decât tine, pentru că eşti sigur 
de tine şi nu te intimidezi în faţa celor care se 
folosesc din plin de avantajele lor. Ce rost să 
pleci capul în faţa lor, când tu poţi avea un atu 
mult mai tare în mânecă? Atitudinea îndraznea-
ţă, stăpânirea de sine şi încrederea în valoarea 
ta te vor propulsa mai sus, fără să te sperii de 
eventualele încercari ale celor care îţi sunt cu 
ceva superiori de a te ţine la respect. Cu ce eşti 
tu mai prejos? Cu nimic!
VărSător
Treci printr-un loc de care te leagă amintiri 
frumoase şi puternice, de parcă s-ar fi în-
tâmplat mai ieri şi retrăieşti cu mare plăcere 
evenimentele de odinioară. Te întâlneşti cu 
vechi prieteni care se bucură enorm când te 
văd sau ai ocazia de a reînvia un moment su-
perb de demult, pe care nici nu mai sperai că 
poate renaşte. Aruncă o privire înapoi, la ceva 
ce ţi-a adus bucurie cândva, pentru că ceva 
din fericirea de atunci poate reveni acum la 
lumină. Eşti emoţionat şi fericit deopotrivă iar 
nostalgia te copleşeşte.
Peşti
Merită să faci tot ce-ţi stă în putinţă pentru 
a-ţi împlini visul care se naşte acum în 
mintea ta, chiar dacă nu e uşor să ajungi la 
el! Poate unii vot spune că nu e realizabil, 
ca nu deţii resursele pentru a-l materializa, 
dar ai ambiţia de a le demonstra că e pentru 
tine şi vei ajunge într-o zi acolo. Este şansa 
ta de a te evidenţia, de a da la o parte rivalii 
şi obstacolele ce nu te lasă să te exprimi la 
justa valoare, deci adună-ţi forţele şi luptă cu 
oponenţii, deloc puţini, ce te trag înapoi. Nu 
ţine cont de piedici, important e ţelul tău!

reţeta săptămânii

Până la sezonul vacanţelor mai este un pic de vreme, aşa că 
vă propunem un fel de mâncare care să îl rememoreze pe 
cel trecut. Reuneşte tot ce are mai tentant Mediterana sau, 
mai exact, Sudul Franţei. Este considerată cea mai bună 
supă de peşte din lume cu toate că termenul nu defineşte 
foarte exact acest preparat extrem de consistent şi gustos.

ingredienTe:
- 2,5 Kg de peşte oceanic (de preferinţă de mai multe feluri 
(cod, merluciu, ton etc.)
- 200 g ceapă,
- 250 ml vin alb,
- 500 g roşii,
- 1 ardei iute,
- 2 lămâi,
- 1 căpăţână de usturoi,
- 50 ml de ulei de măsline,
- piper negru şi roşu de Chayenne,
- ierburi aromate (cimbru, dafin, chimion, şofran)

Mod de PreParare:
Din capetele de peşte se face o supă groasă în care puteţi 
pune, dacă doriţi, şi  ardei, morcov, pătrunjel, păstârnac dar 
neapărat o ceapă tocată şi o parte din ierburile aromate. 
Separat, se taie peştele pe lung şi se asezonează cu usturoi 
zdrobit, chimion, şofran, pătrunjel şi cimbru tocate mărunt 
şi se lasă la fezandat pentru aproximativ o oră. După aceea, 
într-o cratiţă se pune la încins uleiul cu cu o ceapă sau două 
tocate mărunt. Se adaugă, pe rând, bucăţile de peşte şi se 
rumenesc pentru câteva minute sub capac, să nu se piardă 
nimic din arome. Se se scot apoi într-un alt vas iar în uleiul 
rămas se adaugă roşiile tocate, un ardei iute, felii subţiri de 
lămâie, vinul, piperul negru şi piperul roşu de Chayenne 
măcinate şi bineînţeles, supa de peşte. Se lasă să clocotească 
pentru câteva minute apoi se adaugă peştele şi fructele de 
mare la alegere (midii, crab, homar etc.). Se aduce la masă 
într-un bol imens din care fiecare îşi pune în propria farurie.     

Supă Bouillabaisse

Reţeta săptămânii vă este oferită de

Sunt doar 5 puncte 
între noi şi primul loc 
şi sunt convins că este 
o distanţă recupera-
bilă. Va apărea însă şi 
pericolul de la echipe-
le mari din Bucureşti, 
dar şi de la CFR Cluj, 
care nu se vor mulţu-
mi cu un sezon ratat. 
Cu siguranţă, vor 
ataca şi ele titlul.

 dusan Uhrin jr
antrenor Poli Timişoara

ioan gogoşanu
ioan.gogosanu@opiniatimisoarei

Dusan Uhrin jr. se întoar-
ce la Cluj. După ce a revenit 
în fotbalul românesc, teh-
nicianul ceh e decis să scrie 
istorie. A ieşit pe uşa din dos 
după ce a fost demis de la 
Timişoara, apoi s-a întors, 
dar pe banca CFR-ului clu-
jean, de unde, de asemenea, 
a fost demis fără a i se da, 
spune el, o explicaţie de bun 
simţ. A dat o fuga până în Ci-
pru, nu a reuşit nici acolo să 
rupă gura târgului şi a plecat 
acasa, în Cehia, să se odih-
nească şi să reflecteze asu-
pra perioadei petrecute în 
România. În acest weekend 
Uhrin jr. se întoarce la Cluj. 

Are des-
t u l e 
m o t i -
ve de 
r ă z -
b u -
n a r e 
d u p ă 
ce a apucat, în 
calitate de director sportiv, 
să arate doar o mică parte 
din experienţa acumulată 
în cei peste 15 ani de antre-
norat. Debutul cu dreptul în 
actualul retur a fost un ba-
lon de oxigen pentru Uhrin 
jr. după ce rezultatele din 
amicale nu l-au mulţumit 
pe deplin. O victorie în faţa 
CFR-ului coroborată cu un 
eventual eşec al gălăţeni-
lor (meci pe teren propriu 
cu Rapid, sâmbătă, de la 
ora 14,30) i-ar apropia pe 
fotbaliştii de pe Bega de 
prima poziţie a clasamen-
tului. Confruntările dintre 
bănăţeni şi ardeleni au 
fost întotdeauna dispu-
tate. Dacă, de regulă, pe 
sezon, în cele două în-
tâlniri, se înscriau mi-
nimum cinci goluri, 
în dubla din sezonul 
2009/2010 s-au mar-
cat doar două go-
luri, iar echipele au 
terminat la egalita-
te ambele partide. 
Cu un uşor avantaj 
„moral” de partea 
Clujului, având 
în vedere ca au 
înscris pe “Dan 
Paltinişanu”.

Alexa, De Zerbi si Kapetanos out!
Dan Alexa, căpitanul alb-

violeţilor va lipsi din angre-
najul echipei sale din cauza 
cumulului de cartonaşe.  
„Ne va lipsi Alexa, dar sunt 
convins că Dusan va găsi for-
mula câştigătoare sâmbată”, 
a spus Marian Iancu, bossul 
bănăţenilor. De partea cea-
laltă, clujenii vor evolua fără 
vedetele Kapetanos - suspen-
dat şi De Zerbi - accidentat, 
însă tehnicianul Alin Minte-
uan îl va scoate din mânecă 
pe Cristi Bud. „Vor apărea 
nume noi atât în formula 
de start, cât şi pe banca de 
rezerve, avem nevoie de 
toată lumea. După meciul 
cu Brăneşti nu am folosit 

starea gazonului ca scuză, 
dar aici avem un teren mai 
bun şi vom putea să constru-
im mai mult”, este convins 
antrenorul clujenilor. Cristi 

Bud va reveni la partida cu 
Timişoara şi este prima vari-
antă pentru atacul actualei 
campioane. „Avem nevoie 
neapărat de victorie pentru 
că am început cu stângul 
cu rezultatul de la Brăneşti 
(n.r. 1-1). Nu sunt singur în 
atac, îi mai avem pe Batin şi 
Buş, depinde de antrenor pe 
cine va decide să folosească. 
Mi-ar plăcea să joc în atac cu 
Batin, mai ales că suntem 
amândoi din Baia Mare şi 
suntem şi rude. Am văzut că 
Zicu şi Goga sunt în formă, 
dar şi jucătorii noştri pot 
prinde o zi bună”, declară 
Cristi Bud, golgeterul CFR/
ului in sezonul trecut.

n Dusan Uhrin jr. 
revine în gruia în 
postura de adversar

Duşan uhrin jr. poate  
duce timişoara mai  

aproape de locul i  
dacă învinge la cluj

„dublu sau nimic”
Campionii en-titre văd 
derby-ul de sâmbătă, cu 
Timişoara, ca pe unul de 
„dublu sau nimic”. O vic-
torie ar apropia echipa 
clujeană la şase puncte 
de locul poziţia a doua 
din clasament, ocupată 
în prezent de Poli Timi-
şoara, însă o înfrângere 
ar îndepărta-o la 12 
puncte. „Trebuie să ne 

adunăm după rezultatul 
de egalitate din meciul 
cu Victoria Brăneşti. La 
fel ca domnul Arpad 

Paszkany şi eu sunt 
optimist, dar trebuie 

să vedem realitatea, 
faptul că ne-am 

îndepărtat de pri-
mul loc. Oricum, 
noi vom lupta 

până la final. Meciul cu 
Poli Timişoara este unul 
de şase puncte, pentru 
că, în cazul în care vom 
câştiga ne vom apropia 
măcar de locul doi”, a 
precizat alin minteuan 
(foto), antenorul cluje-
nilor.

Dan alexa a încasat un galben 
în meciul cu Gaz metan mediaş
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„Discursul regelui” ( King’s 
speech), un film senzaţional, 
m-a făcut să zâmbesc de 
câteva ori… Mi-am amin-
tit privind scena de final, 
cu transmisia în direct a 
discursului regelui la BBC, 
desele comparaţii pe care le 
auzeam, între BBC şi TVR sau 
Radioul public… „Noi suntem 
ca BBC…” spuneau mulţi pe 
acolo, pe culoarele respec-
tivelor instituţii. Am zâmbit 
pentru că diferenţa e că între 
statul de drept şi statul de 
drepţi…
„Pentru bărbaţii şi femeile 
atât de izolaţi de restul lumii 
de zăpezi, deşerturi sau mări 
încât doar vocile din eter 
pot ajunge la ei.” – aşa şi-a 
început regele George al 
V-lea primul său mesaj radi-
odifuzat de Crăciun în 1932, 
la începutul BBC… În 2011, 
în plină criză, BBC şi-a arătat 
disponibilitatea de a împărţi 
gratuit materiale audio-vi-
deo cu orice trust comercial 
concurent, încercând astfel 
să ajute la ieşirea din criza a 
unor corporaţii media brita-
nice. Aţi auzit că vreun post 
public românesc finanţat din 
banii contribuabililor să facă 
un asemenea gest? … „Noi 
suntem ca BBC...”
Am zâmbit amintindu-mi 
ziua în care am ajuns prima 
data în Trafalguar Square şi o 
sumedenie de ţigani români 
au început să urle după 
mine… „Negruleeeeee…Ui-
te-l bre pă ăla de la televizie, 
băăăiii, pirandooooo, fă-
ăăă”… Puradei, pirande, toţi 
amestecaţi într-un tămbălău 
care-i îngrozea pe londonezi 
şi care-i şi lasă fără porto-
fele… Ţin minte şi privirea 
iscoditoare a unui poliţist en-
glez… Ce o fi fost în mintea 
lui văzându-mă înconjurat 
de vreo zece puradei de care 
nu mai puteam scăpa ?
„Noi suntem ca BBC-ul”…
Spuneau cei care la „Actua-
lităţi” la TVR îl hăituiau pe 
Ion Raţiu, bătându-şi joc de 
papionul lui britanic şi încu-
rajându-i pe cei ce scandau 
„Nu ne vindem ţara”…
Diferenţa dintre noi şi ei 
e că cea dintre lignitul 
minerilor şi lihnitul de 
foame al puradeilor… E cea 
dintre monarhia engleza şi 
republicanul poliţistul Soric, 
dintre Mitică Dragomir şi 
„You’ll never walk alone” a 
lui Liverpool. Sau dacă vreţi, 
cea dintre “King’ s speech” şi 
„Medalia de onoare” cu Ion 
Iliescu actor…
Discursul regelui e victoria 
monarhiei asupra bâlbâieli-
lor prezidenţiale…

Discursul  
Regelui  
(de ce sunt 
monarhist)

Dan  
Negru

oPinie

16 

Duminică
6 martie

Cerul va fi  
mai mult  
însorit. Dimineaţa 
ceaţă.
Minima:  -3˚
Maxima:  1˚

miercuri
9 martie

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

marţi
8 martie

Cerul  
va fi  
parţial  
înnorat.
Minima:  -3˚
Maxima:  1˚

Luni
7 martie

Cerul  
va fi  
parţial  
înnorat.
Minima:  -3˚
Maxima:  0˚

Sâmbătă
5 martie

Cerul va fi  
înnorat.  
Dimineaţă  
va fi ceaţă.. 
Minima:  -3˚
Maxima:  3˚

Vineri
4 martie

Cer  
înnorat, ceaţă  
toată  
ziua.
Minima:  -3˚
Maxima: 2˚

Joi
3 martie

Cerul va fi înnorat. 
Posibile averse de 
lapoviţă şi ninsoare. 
Dimineaţa ceaţă.
Minima:  -2˚
Maxima: 1˚
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Dascălul de 
jurnalişti Ioan 
David şi-a înfiinţat 
ziar on-line

Apropierea campaniei şi 
mirajul „tortului” de publici-
tate ce va fi împărţit, pe felii 
şi simpatii, mogulilor de pre-
să şi altor activişti din zona 
mass-media a dinamizat piaţa 
blogurilor şi a ziarelor on-line. 
Numai în ultimele luni, la Ti-
mişoara s-au înfiinţat aproape 
zece publicaţii on-line, fără a 
mai pune la socoteală blogu-
rile cu pretenţii de ziar virtual 
care apar în fiecare zi ca ciu-
percile după ploaie. În spatele 
unor asemenea afaceri de pre-
să se află, după cum se bănu-
ieşte, tot soiul de finanţatori 
români sau străini, amărăşteni 
sau milionari în toată regula. 
Ba chiar, la o privire atentă, re-
găsim oameni de afaceri locali 
care în trecutul nu prea înde-
părtat au făcut obiectul unor 
cercetări penale pentru spălare 
de bani pe relaţia Olanda. Dar, 
ăsta este un cu totul alt su-
biect... Revenind la goana după 
click-uri fără precedent de pe 
piaţa presei on-line, trebuie să 
spunem că ultimul înscris în 
această competiţie este nimeni 
altul decât conf. univ. Ioan Da-
vid, fost secretar de redacţie la 
Renaşterea bănăţeană, actual-
mente „creator” de jurnalişti la 
Universitatea Tibiscus, care s-a 
dus la bancă, a retras o parte 
din milionul de euro câştigat 
din vânzarea săptămânalului 
Publitim şi şi-a înfiinţat pro-
priul ziar on-line. Rămâne de 
văzut cât de mare va fi felia de 
publicitate pe care o va primi 
Ioan David, în condiţiile în care 
zona în care şi-a plasat publica-
ţia este controlată cu lejeritate, 
chiar cu unele stângăcii mana-
geriale, de buchetul tabloide-
lor de sorginte austriacă.

Purtătoarele de cuvânt 
devin purtătoare de burtici

Vara va aduce multe 
bucurii pentru doamnele 
purtătoare de cuvânt de 
la trei instituţii publice 
din timişoara. marinela 
Hotico, purtătorul de 
cuvânt al inspectoratului 
Judeţean de poliţie timiş, 
nicoleta popa, purtătorul 
de cuvânt al poliţiei loca-
le timişoara, şi mariana 

mocioalcă, purtător de 
cuvânt la Casa Judeţeană 
de asigurări de sănăta-
te timiş, vor fi mămici. 
sarcinile doamnelor sunt 
în primele luni, aşa că ele 
se prezintă la serviciu şi îşi 
continuă munca. oricum, 
şefii lor sunt înţelegători şi 
le menajează cât pot, pen-
tru a nu apărea probleme 

de sănătate. CJas timiş 
va duce cel mai tare lipsa 
purtătorului de cuvânt, 
atunci când va intra în 
concediu de maternitate, 
mariana mocioalcă fiind 
cea mai longevivă pe 
acest post dintre cele trei 
viitoare mămici. marinela 
Hotico asigură relaţia 
poliţiei cu presa de circa 

un an de zile, la fel ca şi 
nicoleta popa, care a luat 
locul danielei seracin, 
aflată, aţi ghicit, tot în 
concediu de maternitate, 
de un an de zile.

Declanşarea luptei împotriva 
contrabandei cu ţigări de la Vama 
Moraviţa, lăsată cu arestări spec-
taculoase şi lansarea pe piaţă a 
câtorva filmuleţe porno turnate 
prin birourile şefilor de tură, a 
scos la iveală un personaj exotic, 
retras din viaţa publică de mai 
bine de un deceniu. Mihai Bum-
bui, fostul şef al Vămii Moraviţa 
în perioada embargoului cu pro-
duse petroliere a ieşit la rampă - 
reactivat de un canal TV - pentru 
a da declaraţii spumoase despre 
şpăgi, corupţie, şmenuri controla-
te de puterea politică sau culisele 
promovărilor în funcţii la graniţa 
cu Serbia. Instigat de moderato-
rul Mihai Tatulici, specialist în 
manipulări media care a „ajutat” 
Caritasul să devină o mare ţeapă 
naţională, fostul vameş Bumbui a 
povestit cu emoţie fiscală cum a 
fost schimbat el din funcţie pen-
tru că a refuzat să colecteze şpaga 
de la Moraviţa şi s-o trimită mai 
departe către palatul reginei, că 
la un moment dat i s-a depistat 
profilul de dizident în sistem şi a 
fost îndepărtat rapid din zona El 

Dorado-ului prin trimiterea în An-
glia, la un curs de specialitate, că 
în locul său la cârma vamei a fost 
preferat mai tânărul Gheorghe 
Ciobanu şi că Sorin Blejnar, şeful 
ANAF, face toate numirile în siste-
mul vamal. „Dacă a ajuns Bumbui 
să pozeze în dizident al sistemu-
lui la Vama Moraviţa, atunci Ro-
mânia este ţara tuturor posibili-
tăţilor biografice”, a comentat cu 
ironie, un fost vameş, intervenţia 
televizată a lui Mihai Bumbui. 
Pentru amatorii de statistici de 
genul „jack ass” în Timişoara 
trebuie să spunem că, prin anul 
1994, Mihai Bumbui a inventat 
costisitoarea metodă de aprinde-
re a unei ţigări cu o... bancnotă de 
100 de mărci. Ingenioasa lucrare 
a fost posibilă cu sprijinul condu-
cerii restaurantului Palace, care 
a pus la dispoziţia concurentului 
o masă centrală, câteva sticle de 
vin şi câteva zeci de spectatori în 
delir...

Aprinderea ţigării cu 100 DM, 
„inventată” de un vameş timişorean

Sorinel Puştiu’ îi cântă 
lui Negoiţă zi de zi

„Cine-i mare 
barosan? Baro-
san de barosan, 
Eu sunt mare, 
eu sunt mare. Eu 
sunt marele baş-
tan. Am valoare, 
am valoare, am 
firmă de baro-
sani”. Este un şla-
găr cunoscut de 
iubitorii de manele, dar nu numai de ei. 
Consilierul judeţean PSD Adrian Negoiţă, 
care este şi vicepreşedinte al organizaţiei 
din Timiş, are ocazia să audă acest manelo-
hit de fiecare dată când îi sună telefonul. 
Melodia “Barosan de barosan”, a lui Sorinel 
Puştiu’, a fost aleasă de social-democratul 
sindicalist drept ton de telefon. Versurile 
sunt şi ele, probabil, pe placul lui Negoiţă. 
“Da’ cine-i mare barosan? Da’ barosan de 
barosan? Da’ barosanu no 1? Are bani în 
buzunar. (…) Da’ are bani şi-are femei. Să 
moară duşmanii mei. (…). Da, da, da sunt 
şmecher bogat. Am multă putere. Ca un 
împărat. Nu mă las la mâna lor, la mâna 
duşmanilor”.

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...

adrian negoiţă

marinela hotico nicoleta Popa mariana mocioalcă

Materialele din această pagină pot fi considerate ca făcând parte din genul publicistic pamflet şi trebuie tratate ca atare


