
maxime în weekend - 8 - 10 aprilie

Duminică
16

o
 C

Sâmbătă
15

o
 C

Vineri
14

o
 C

Viorel  
Screciu

Am ajuns să fim  
ţara cu cei mai  

mulţi „circari” pe 
metrul pătrat. 15

dan  
negru

Presa n-a descoperit 
un scandal iscat de  
doi dintre cei mai  

cunoscuţi români. 16

Timp liber - pagina 14 SpecTacol: „SuneTul muzicii”

Daos: ConCert Kumm - Vineri, 8 aprilie

setup: psyChofreuD - Sâmbătă, 9 aprilie

regia: Simona Vintilă,  
un spectacol după Howard Lindsay & Russell Crouse
sâmbătă 9 aprilie, ora 19, în sala Teatrului German

sport
Lună de foc  
pentru poli 
timişoara

Revenit după suspendare, 
Ianis Zicu a înscris din nou 
pentru Poli.  15

interviu
„niciodată  
nu vom scăpa  
de mafia pieţelor!“

Interviu cu Victor Ştefan,  
şeful pieţelor din  
Timişoara.  11

actualitate
ratt dă afară  
încă 200  
de angajaţi

RATT vrea să cheltuie  
mai puţin pentru întreţinerea 
tramvaielor.  4

comunitate
8.000 de studenţi 
merg în vacanţă  
la muncă
Studenţii lucrează ca  
barmani, ospătari, salvamari 
sau recepţioneri.  12

comunitate
2.000 de maşini, 
sunt abandonate 
pe străzi!
Maşinile blochează tot  
atâtea locuri de parcare  
aflate între blocuri.  13

Roxana deaconeScu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Primul oraş din Europa 
care a avut iluminat public 
electric, primul oraş liber 
de comunism, Timişoara, 
putea să fie primul oraş din 
România care să cultive car-
tofi modificaţi genetic şi să îi 
trimită pe piaţă. Nu a fost să 
fie însă. Uniunea Europeană 
s-a opus vehement unui pro-
iect lansat de Universitatea 
de Ştiinţe Agricole şi Medi-
cină Veterinară a Banatului, 
în urmă cu aproape zece ani. 
Acum, Wikileaks scoate la 
iveală presiunea SUA asupra 
României. Unii şefi din agri-
cultura românească sunt de 
acord cu organismele modi-
ficate genetic (OMG).

Românii, dar mai ales 
timişorenii, ar fi putut să 
cultive cartofi rezistenţi la 
gândacii de Colorado. Dacă 
proiectul se aproba, un kilo-
gram din mâncarea săracu-
lui nu ar fi costat astăzi 3 lei, 
ci mult mai puţin. Ar fi avut 
de pierdut doar producătorii 

de insecticide şi ecologiştii. 
Specialiştii din domeniu 
spun că organismele modi-

ficate genetic nu sunt noci-
ve pentru organism şi că nu 
există studii concrete care să 

arate acest fapt. Medicii sunt 
de altă părere şi cred că cei 
ce consumă astfel de alimen-

te riscă să aibă un sistem 
imunitar mai slab.
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Ce vor bărbaţii în materie de îmbrăcăminte? Ce ştiu să poarte bărbaţii? Care sunt tendinţele după care se ghi-dează ei? Sunt întrebări tot mai frecvente într-o lume în care aspectul fizic ocupă un loc tot mai important. Din ce în ce mai mulţi bărbaţi vor să arate bine, să se îmbrace bine, şi încep să îşi pună am-prenta pe ceea ce înseamnă moda masculină. Tendinţele în moda bărbătească nu sunt atât de urmărite ca cele din moda pentru femei, bărbaţii ghidându-se mai mult după hainele care arată bine pe corp, care se asortează uşor şi care se pot purta în mai multe feluri. Asta în timp ce pentru unele femei numele firmei sau culoarea sezonului este mai importantă. Înfăţişa-rea masculină a devenit un subiect actual, bărbaţii vor să aibă libertatea de a se îmbră-ca la fel de variat ca şi repre-zentantele sexului frumos. 
Greşeli frecvente în moda masculinăSe poartă imprimeurile, dar nu oricum. Dungile, ani-mal print-urile, cerculeţele sau carourile pot fi purtate cu succes dacă le ştiţi combina într-o manieră cel puţin dece-nă. Este greşit să purtaţi aces-te imprimeuri şi  pe tricouri şi pe pantaloni, riscaţi să arataţi ciudat chiar şi pe o plajă din Tahiti.

Pentru unii, hainele “de firmă” sunt atracţia secolului, însă trebuie să aveţi grija la brandurile cu renume. Dacă imbracaţi un tricou cu un 

brand care stă scris cu carac-tere mari, nu veţi fi nicioada-tă stylish. Purtaţi haine cât mai decente, vor arăta mult mai bine şi veţi avea un look deosebit. 
În moda bărbătească s-au strecurat de-a lungul tim-pului numeroase elemente “strălucitoare”, cum ar fi ştrasurile sau paietele. Gusta-te de mulţi adepţi ai stilului kitsch, aceste decoraţiuni nu dau bine pe sacouri , panta-loni sau pe pantofi.  Evitaţi-le, pentru că nu fac decât să vă transforme ţinuta într-una mult prea sclipitoare. În cazul în care sunt aplicate corect şi purtate pe podium, în săli de spectacole sau la petreceri cu tematică, nu constituie nea-părat o problemă, dar trebuie să ştiţi unde şi când se poartă şi mai ales dacă înfrumuse-ţează ţinuta. Vorbim despre moda la bărbaţi unde bijute-riile de acest gen ar putea fi înlocuite cu succes de acceso-rii bărbăteşti fine.

Reguli vestimentare pen-tru bărbaţi
 Pentru a fi siguri că sun-teţi îmbrăcaţi corect şi pentru a nu produce o impresie gre-şită, este bine să ţineţi cont de câteva reguli vestimentare pentru a da dovadă de bun-gust. 

De exemplu, şosetele tre-buie să aibă o culoare cât mai apropiată de cea a pantofilor şi a pantalonilor. Nu vă asor-taţi şosetele cu vesta sau că-maşa! 
Este cunoscut faptul că nuanţele închise au puterea de a subţia corpul. Dacă ale-geţi costume negre, gri sau bleumarine, faceţi alegerea 

corectă. Asta nu înseamnă că trebuie să purtaţi haine cu o mărime mai mare doar ca să vă acopere eventualele im-perfecţiuni. Consultantul de imagine, Sorin Anghel, spune că “Un sacou cambrat croit pe corp, poate scoate în evidenţă calităţile şi ascunde defecte-le”. Purtaţi haine pe măsura dumneavoastră, altfel riscaţi ca efectul să fie invers şi să nu arătaţi bine într-un costum în care înotaţi. 
Accesoriile pe care le pur-taţi trebuie să fie şi ele adapta-

te ţinutei. Un ceas cu brăţară metalică arată bine dacă pur-taţi un costum office, în timp ce la ţinutele casual, ceasurile pot avea brăţări de piele. Acele de cravată, după cum spune şi Sorin Anghel sunt accesorii care se poartă după o anumită vârstă sau eventual, la o ceremonie în care costumul este impecabil şi foarte elegant: “Dacă ceva arată bine, dă bine şi se simte bine, atunci trebuie purtat. Aspectul de ansamblu este cel mai important. O camaşă cu dungi şi o cravată cu romburi poate arăta foarte bine atâta timp cât ştiţi să le purtaţi. Aspectul vizual este cel care contează, nu neapărat regu-lile în cele mai mici detalii.” Aşadar, dacă sunteţi non-conformişti, ţineţi cont doar de acele reguli de bun-simţ care se impun. O atitudine contează uneori mai mult ca ţinuta în sine.
 Tendinţele în moda mas-culină sunt cele care vă vin bine. În materie de culori şi materiale, faceţi alegeri care să vă avantajeze. Nu trebuie să purtaţi tot sezonul culoarea crem doar pentru că aceasta este în tendinţele impuse de marile case de modă. Dacă vă stă bine cu roşu, purtaţi roşu. Când alegeţi materialele pen-tru costume, asiguraţi-vă că sunt de cea mai bună calitate. Catifeaua, lâna şi bumbacul sunt cele mai utilizate mate-riale în acest sezon. Culorile sunt importante dacă alegeţi costume din catifea. “Crem, cărămiziu sau negru sunt cele mai indicate culori pentru costumele făcute din catifea.” spune Sorin Anghel, consul-tant de imagine.

Moda masculină în 2011 Greşeli, reguli şi tendinţe pentru o ţinută corectă
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Deşi este interzisă cultivarea cartofilor modificaţi genetic, nimeni nu poate garanta ca în pieţe nu se vând astfel de cartofi,
de vreme ce România importă mii de tone de legume modificate genetic . Foto Dariana Dragoş
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la Direcţia de Sănătate. Am 
primit răspuns negativ pen-
tru testarea în câmp. Am 
oprit experimentele”, ne-a 
declarat conf. Sorina Popes-
cu, şeful Departamentului 
de Detecţie a Organismelor 
Modificate Genetic din ca-
drul universităţii bănăţene. 
Specialiştii spun că dacă 
ajungeau să cultive cartofii 
care să reziste la gândacul 

de Colorado, cel mai mult 
pierdeau producătorii de 
insecticide. În timp ce aştep-
tau răspunsul de la minis-
ter, care a venit în cele din 
urmă în 2005, controalele 
din partea Gărzii de Mediu 
erau din ce în ce mai dese. 
Dacă răspunsul era pozitiv, 
Timişoara putea cultiva încă 
din 2008 cartofi modificaţi 
genetic pentru comerciali-

zare, care să reziste la gân-
dacul de Colorado şi astăzi 
erau deja pe piaţă.

Costurile producţiei, 
mult mai scăzute

Cartofii modificaţi şi culeşi 
din plantaţii ar fi fost mult 
mai ieftini decât cei de pe 
piaţă. Cu producţia se econo-
miseau iarăşi bani frumoşi. 
Potrivit celui care a condus 
proiectul, Păun Ioan Otiman, 
rector al universităţii la acea 
vreme, România putea eco-
nomisi între 12 şi 15 milioane 
de dolari în fiecare an, bani pe 
care îi investeşte în combate-
rea gândacului de Colorado. 

Din tot proiectul, Universi-
tatea de Ştiinţe Agricole şi Me-
dicină Veterinară a Banatului 
s-a ales cu un laborator dotat 
după cerinţele uniunii. În pre-
zent, în laboratoarele univer-
sităţii mai există şase plante, 
păstrate atent în vase speciale, 
poate, poate se alege ceva de 
proiect. 

„Ne-am oprit la  
etapa de testare“

„Aceste plante au un 
fragment de ADN în plus, 
care codifică o proteină. 
Gena este foarte dificil de 
găsit şi costă mult. ADN-
ul l-am modificat noi aici. 
Noi ne-am oprit la etapa 
de testare. Am întocmit 
dosarul, l-am trimis la 
Ministerul Mediului care 
trebuia să primească 
avize de la Ministerul 
Agriculturii şi de la 
Direcţia de Sănătate. Am 
primit răspuns negativ 
pentru testarea în câmp. 
Am oprit experimentele”, 
a declarat conf. Sorina 
Popescu, şef Depar-
tament de Detecţie a 
Organismelor Modificate 
Genetic USAMVB.

Consumăm, dar nu putem Cultiva
atât şeful agriculturii timişene, 
Tiberiu lelescu, cât şi ministrul 
agriculturii, Valeriu Tabără, susţin 
la unison organismele modificate 
genetic, în ciuda normelor Uniunii 
europene care interzic cultivarea 
acestora. dacă Tabără susţine că 
organismele modificate genetic 
sunt un progres pentru economie, 
Tiberiu lelescu spune că fără omG 
nu putem intra pe piaţa concuren-
ţială din Ue. Cei doi sunt nemul-

ţumiţi că, deşi importăm produse 
modificate genetic, nu le putem şi 
cultiva.
„Cum să fie normal doar să impor-
tăm? să îmi dea voie să mănânc, 
dar să nu am voie să cultiv? În Ue 
se importă aproape 40 de milioane 
de tone de soia, iar 90% este mo-
dificată genetic, iar noi importăm 
aproape 500.000 de tone. altfel 
nu poţi să faci producţie, zootehnie 
animalieră fără producţie de soia 

modificată”, a declarat Valeriu 
Tabără, ministrul agriculturii.
potrivit lui Tabără, deşi nu cultivăm 
astfel de organisme modificate ge-
netic, le cumpărăm din marile ma-
gazine şi le consumăm fără să ne 
pese foarte tare. mai mult, ministrul 
susţine că aceste produse nu fac 
rău organismului, fapt demon-
strat deja de specialişti. „e o mare 
speculaţie pe ele. sunt de mâncare 
şi chiar se dau la animale. de 15 ani 

de când sunt culturi industriale nu 
s-a înregistrat nici măcar un caz de 
alergie. din punctul de vedere al 
securităţii sanitare, nu e niciun fel 
de problemă”, mai spune ministrul.

Ce interese sunt la mijloc?
producătorii şi comercianţii de 
erbicide şi pesticide sunt primii care 
protestează împotriva organismelor 
modificate genetic. dacă se cultivă 
astfel de plante, serviciile lor ar fi de 

prisos. „se face caz pentru că e un 
anumit joc şi de tip economic şi po-
litic. economic pentru că îi ajută pe 
cei care se ocupă cu pesticidele şi 
politic e un anumit scop al ecologişi-
lor care au şi ei o temă de dezbate-
re”, a declarat Valeriu Tabără.
mai optimist este Tiberiu lelescu. 
acesta spune că „se pare că în cu-
rând, Uniunea europeană va agrea 
omG, la presiunea cultivatorilor”. 
(Liliana iedu)

Timişoara, ram pă de lansare pentru 
organismele m odificate genetic

Wikileaks aminteşte în 
mai multe telegrame  
de scandalul 
organismelor modificate 
genetic din România

Roxana deaconeScu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Ţara noastră a fost calul 
troian al SUA în privinţa 
organismelor modificate ge-
netic, spun o serie de telegra-
me ale ambasadei americane 
care au fost publicate de Wi-
kileaks. Acestea dezvăluie că 
Statele Unite făceau un lob-
by intens în România pentru 
dezvoltarea organismelor 
modificate genetic, pentru 
ca mai apoi să schimbe re-
gulile Uniunii Europene în 
această privinţă. Se întâmpla 
chiar înainte de aderarea la 
UE. Totul a pornit de la soia 
modificată genetic, a cărei 
cultivare era permisă până 
în 2007. Planul americanilor 
era ca România să devină o 
rampă de lansare a organis-
melor modificate genetic că-
tre occident.

Guvernul român  
s-a opus cultivării 

Ambasada americană a 
organizat foarte atent în-
treaga campanie, se spune 
într-o telegramă. America-
nii se bazau pe faptul că 
fermierii români erau mari 
susţinători ai cultivării de 
organisme modificate ge-
netic şi nu aveau de gând 
să renunţe la ele nici când 
le-o cerea UE. ”Intensifi-
cându-şi acum eforturile 
în România, SUA vor avea 
un aliat european solid, cu 
interese şi convingeri co-
mune cu ale Americii, care 
să combată în anii ce vin 
poziţia anti-OMG a UE”, 
se spune într-o telegramă 
datată din anul 2005. Gu-
vernul român a impus însă 
restricţii, pentru că ţara 
noastră urma să intre în 
Uniune. Toate proiectele 
începute pentru produsele 
modificate genetic au ră-
mas în acelaşi stadiu. 

Deşi una dintre cele mai 
mari bătălii în acest sens se 
dădea la Bucureşti, Timişoa-
ra a avut un rol foarte impor-
tant în această poveste. Aici 
avea să fie cultivată prima 
plantaţie de cartofi modifi-

caţi genetic, care să reziste 
la gândacul de Colorado. Nu 
ar mai fi avut nevoie de in-
secticide, iar preţul lor avea 
să fie mult mai scăzut decât 
cel al cartofilor convenţi-
onali, aşa cum îi numesc 
specialiştii. Astăzi, fermierii 
din România cultivă doar 
porumb modificat genetic, 
în timp ce ţara noastră im-
portă tone de soia modifica-
tă genetic din alte ţări. 

o companie americană 
a donat gena de cartofi 
timişoarei

Două specii de cartofi pu-
teau fi cultivate la Timişoara: 
cartoful alb şi cel roşu, specii 
provenite din Târgu Secu-
iesc. Banca Mondială ar fi ur-
mat să investească 150.000 
de dolari în toată producţia, 
iar compania americană 
Monsanto a şi donat gena 
cartofului, care provenea 
de la o bacterie ce are efect 
asupra larvelor gândacului 
de Colorado. Gena produce, 
de fapt, o proteină insecticid. 
Profesorii de la Universitatea 
de Ştiinţe Agricole Timişoara 
spun că aceasta a fost studia-
tă şi că s-a dovedit că nu este 
toxică pentru animale sau 
pentru om.  

”Aceste plante au un 
fragment de ADN în plus, 
care codifică o proteină. 
Gena este foarte dificil de 
găsit şi costă mult. ADN-ul 
l-am modificat noi aici. Noi 
ne-am oprit la etapa de tes-
tare. Am întocmit dosarul, 
l-am trimis la Ministerul 
Mediului care trebuia să 
primească avize de la Mi-
nisterul Agriculturii şi de 

daniel robu
elev 
“De ce să mănânc cartofi mo-

dificaţi genetic când am o vari-
antă naturală. Nu aş mânca… 
cine ştie cum ne afectează, clar 
nu!”

maria potălău
patiser 
“Sincer, îi prefer pe cei ro-

mâneşti. Dacă nu aş şti că sunt 
modificaţi genetic probabil aş 
mânca, dar aşa de bunăvoie, 
nu!”

alex Babtan
elev 
”Nu ştiu dacă sunt sănătoşi, 

nu cred că aş mânca. Atâta timp 
cât o să existe pe piaţă şi cartofi 
româneşti nu cred că o să-i în-
cerc.”

tamara Cădariu
contabil
”Eu nu mănânc nici de ex-

port. Am o grădinuţă la sat şi 
acolo îmi cultiv tot ce am nevoie. 
Au gust mai bun şi sunt sigură că 
sunt sănătoşi.”

Bogdan Bălă
elev 
„Nu înţeleg nici de ce îi 

fabrică. Am auzit că şi noi 
cultivăm soia modificată 
genetic. Nu aş mânca aşa 
ceva.“

Nu ne putem păzi de E-uri şi OMG-uri!
alina Sabou
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro 

Medicii nutriţionişti nu 
sunt de acord cu modifi-
carea genetică a organis-
melor şi spun că, pe ter-
men lung, pot avea efecte 
asupra sănătăţii. Studii 
exacte nici nu prea există 
în România, iar la nivel 
internaţional datele nu 
sunt foarte publice, deoa-
rece interesele sunt foarte 
mari. Medicul primar Ga-
briela Negrişanu, speciali-
zată pe diabet, nutriţie şi 
boli metabolice, spune că 
soia este cea mai frecventă 
cultură. 

„Nu se ştiu foarte clar im-
plicaţiile organismelor mo-
dificate genetic asupra sănă-
tăţii. Se intervine în ADN-ul 
plantelor, sunt tratate cu 
bacterii şi viruşi, practic 
este o nouă plantă. Una din 
implicaţiile asupra sănătăţii 
este că pot duce la apariţia 
modificărilor în sistemul 
imunitar. Poate fi afectat 
sistemul hepatic, deoarece 
este vorba de substanţe toxi-
ce. Pot să apară şi alergiile, 
astmul bronşic. Schimbarea 
alimentaţiei poate fi o cauză 
şi pentru apariţia cazurilor 
de Alzheimer, boală tot mai 
des întâlnită”, a declarat Ne-
grişanu. Din păcate, de E-uri 

nu ne putem feri, mai spune 
medicul. Singura modalita-
te sugerată de apărare este 
să urmărim etichetele pro-
duselor şi să le cumpărăm 
pe cele care au mai puţine. 
Agricultura bio este o soluţie 
pentru alimentaţia sănătoa-
să, însă este scumpă. În plus, 
legumele trebuie cultivate 
pe un teren pe care cinci ani 
a fost numai trifoi pentru ca 
producţia să fie bio 100%.

Studiile sunt  
contradictorii

Există studii contradicto-
rii care susţin atât că aceste 
modificări îmbunătăţesc 
conţinutul nutriţional al 

alimentelor, cresc rezisten-
ţa la diverşi prădători, cresc 
productivitatea, precum şi 
reacţiile total opuse, potrivit 
cărora populaţia din apropi-
erea unui câmp cultivat cu 
OMG este afectată şi poate 
manifesta reacţii alergice, 
simptome febrile, probleme 
respiratorii. La om însă nu 
este nimic dovedit ştiinţi-
fic, dar în cazul animalelor 
s-a constatat, în urma unor 
studii, că ar prezenta modi-
ficări la nivel cerebral, imu-
nitar. Primele alimentele 
modificate genetic au apă-
rut în 1990 şi au fost obţinu-
te din soia, porumb, semin-
ţe de bumbac şi rapiţă.

Medicul Gabriela Negrişanu spune că cei ce consumă OMG 
au un sistem imunitar mai slab

Conf. Sorina Popescu ne arată un produs modificat  
genetic din laboratorul pe care îl conduce. Foto Dariana Dragoş

Cartofii modificaţi genetic din laboratoarele Universităţii de Ştiinţe Agricole sunt puşi la păstrare în aşteptarea vremurilor în 
care cultivarea organismelor modificate gentic va fi permisă şi în România. Foto Dariana Dragoş

Intensificându-şi 
acum eforturile în Ro-
mânia, SUA vor avea 
un aliat european 
solid care să combată 
poziţia anti-OMG a UE.

 telegramă Wikileaks
2005



4 7 - 13 apriLie 2011, nr 147

www.opiniatimisoarei.ro

opinia timişoarei

săptămânaL inDepenDent 5 anChetăaCtuaLitate

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

PUBLICITATEPUBLICITATE

Roxana deaconeScu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Regia de transport în co-
mun intră într-un amplu pro-
ces de restructurare şi mai dă 
afară 203 angajaţi, după ce 
anul trecut a mai concediat 
409 oameni. Şefii RATT spun 
că aceasta este soluţia pentru 
a scoate regia din impasul fi-
nanciar, deoarece cheltuielile 
cu personalul depăşesc 50 la 
sută din totalul cheltuielilor 
lunare ale regiei. 

Conducerea RATT a dat 
undă verde concedierilor la 
începutul acestei săptămâni, 
iar acestea vor avea loc după 
ce îşi vor da acordul şi consi-
lierii locali. ”Este vorba des-
pre un proiect mai vechi de 
restructurare şi reorganizare. 
S-a hotărât că se impune o 
nouă restructurare în acest 
an. Sunt unele posturi care 
se dublează, care au îndelet-
niciri similare. Vor fi oameni 
şi din funcţii de conducere”, 
ne-a declarat Cosmin Bradu, 
purtător de cuvânt al RATT.

În referatul ce însoţeşte 
proiectul de hotărâre pe care 
îl vor avea pe masă consilie-
rii locali se specifică că este 
nevoie de desfiinţarea a încă 
203 de posturi. ”Programul 
de reorganizare şi restructu-
rare a regiei prezentat, are 

scop final redresarea financi-
ară a regiei şi transformarea 
acesteia într-un operator de 
transport eficient prin atin-
gerea unui raport optim între 
personalul de bord şi total 
personal, astfel încât activita-
tea de prestator de servicii de 
transport public de persoane 
să se desfăşoare cu un nivel 
cât mai scăzut al subvenţii-
lor de la bugetul local. Men-
ţionăm că la nivelul regiei, 
cheltuielile cu personalul au 
ponderea principală în struc-
tura cheltuielilor de exploata-
re şi reprezintă aproximativ 
52,50% din totalul acestora”, 
se arată în referatul semnat 
de viceprimarul Sorin Grin-

deanu şi de şeful Direcţiei 
Tehnice, Culiţă Chiş. 

mai puţin combustibil 
pentru mijloacele de 
transport în comun

Pe de altă parte, pe lângă 
concedieri, şefii regiei vor 
să facă şi alte modificări. Au 
plănuit să reducă consumul 
de energie electrică la tram-
vaie şi troleibuze, consumul 
de combustibil, dar şi chel-
tuielile pentru piesele de 
schimb, service şi întreţinere 
a mijloacelor de transport în 
comun. Dacă aceste reduceri 
vor pune în pericol călătorii 
nu se ştie, însă reprezentanţii 
RATT ne asigură că nu se va 

întâmpla nimic rău.  ”Nu au 
cum să ducă la niciun fel de 
pericol. Vom fi mai atenţi în 
ceea ce priveşte consumul de 
combustibil sau electricitate, 
dar lucrul ăsta nu afectează 
transportul. Pentru piesele de 
schimb noi avem reprezen-
tanţe. Mijloacele de transport 
în comun sunt noi, iar piesele 
de schimb nu vor mai fi făcu-
te în cadrul regiei, ca şi până 
acum. La noi vor mai fi făcute 
piese de schimb pentru tram-
vaie”, ne-a mai spus Cosmin 
Bradu. Partea interesantă este 
că, chiar în ziua în care pur-
tătorul de cuvânt al RATT ne 
asigura că totul este în regulă 
şi că transportul în comun nu 

va fi afectat de concendieri, 
(miercuri 6 aprilie, n.r.) un 
tramvai a deraiat pe Bulevar-
dul Cetăţii.

”nu suntem aşa  
de speriaţi, am mai  
trecut prin aşa ceva”

Sindicaliştii de la RATT nu 
aveau nicio idee despre pro-
gramul conducerii. ”Nu am 
avut nicio întâlnire cu con-
ducerea pe tema aceasta, să 
ne spună cum dau afară şi de 
unde îi dau afară. Dacă aprobă 
Consiliul Local, nu mai e nimic 
de făcut”, ne-a spus Ioan Lera, 
unul dintre liderii de sindicat 
ai regiei. Dacă vor face conce-
dierile, şefii RATT trebuie să 

le dea salarii compensatorii 
angajaţilor, aşa cum prevede 
contractul colectiv de muncă.

”Este problema conducerii, 
aşteptăm să ne trimită şi nouă 
o adresă prin care să ne moti-
veze ce vor şi cum vor. Trebuie 
respectaţi nişte paşi. Noi avem 
în contractul colectiv de mun-
că un articol care prevede că 
în anumite situaţii se pot face 
restructurări, dar în anumite 
condiţii. Dacă ei respectă con-
tractul, nu e nicio problemă, 
fiindcă toată lumea ştie în 
ce situaţie este regia până la 
urmă. Nu suntem aşa de spe-
riaţi, că am mai trecut prin aşa 
ceva”, ne-a declarat şi Vasile 
Paşca, un alt lider de sindicat.

Roxana deaconeScu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

SDM are datorii de aproa-
pe 10 milioane de lei, moş-
tenite de la fosta conducere. 
Societatea de Drumuri Mu-
nicipale (SDM) este singura 
societate a Consiliului Local 
care a ieşit în pierdere în anul 
2010. De parcă asta nu ar fi 
suficient, SDM mai are şi o 
serie de datorii moştenite, 
dar şi rate la bancă, pe care 
le va mai achita încă doi ani 
de acum înainte. O parte din 
pierderi va fi acoperită din 
bugetul local, au decis marţi 
consilierii locali. Este vorba 
de 3,5 milioane de lei, bani ce 

vor fi luaţi din fondul de re-
zervă al CLT. Fondul se va goli 
odată ce suma va fi atribuită 
către SDM. 

„Anul trecut, în primul 
trimestru, societatea nu a 
lucrat. Nelucrând, au fost 
nişte cheltuieli fixe: ratele la 
bănci, creditul, amortismen-
tele. Plătindu-se acestea şi 
neproducând nimic, am dus 
bani de acasă, din visterie, 
care s-a golit până la urmă”, 
ne-a declarat Octavian Bul-
boacă.

SDm să întreţină toate 
străzile din timişoara

În plus, aleşii locali vor 
să iniţieze un proiect de ho-

tărâre pentru ca Societatea 
de Drumuri Municipale să 
primească toate contractele 

pentru reparaţii la străzi. ”O 
să propun ca tot ceea ce în-
seamnă întreţinere de străzi, 

dacă găsim cadrul juridic, să 
le dăm la societatea noastră, 
căci este societatea noastră”, 
a explicat viceprimarul Sorin 
Grindeanu. Astfel, edilii vor 
să ţină societatea pe linia de 
plutire şi să o salveze de la 
un eventual colaps financi-
ar. Printre altele, Grindeanu 
spune că SDM este cea mai 
bună societate de drumuri 
din oraş. Declaraţia pare cel 
puţin ciudată, în condiţiile 
în care SDM are pierderi de 
9,5 milioane de lei. Numai în 
2010, SDM a pierdut 3,54 de 
milioane de lei şi a avut un 
venit total de 23,3 milioane, 
potrivit directorului Octavian 
Bulboacă. 

Consilierul local din par-
tea PNL, Ciprian Jichici este 
unul dintre cei mai revoltaţi 
de faptul că SDM va primi 
bani din bugetul local. 

„Dacă şi la sfârşitul anului 
2011, cu tot sprijinul acordat 
de autoritatea publică locală, 
această societate va continua 
să înregistreze pierderi, cred 
că ne vom pune probleme 
serioase legate de existenţa 
ei şi, dacă nu neapărat de des-
fiinţare, de o restructurare 
masivă la nivelul societăţii”, a 
declarat Ciprian Jichici.

RATT dă afară încă 200 de angajaţi

Societatea Drumuri Municipale trăieşte cu bani din fondul de rezervă al bugetului Timişoarei

Dosarul înjunghierii în trafic a unui 
poliţist de la Secţia 5, blocat în instanţăn Regia autonomă de transport vrea să cheltuie mai puţin pentru întreţinerea tramvaielor

Conducerea RATT a dat undă verde concedierilor la începutul acestei săptămâni

Muncitorii SDM ar putea să fie singurii care vor lucra  
la întreţinerea străzilor din oraş

gheorghe iLaş
gheorghe.ilas@opiniatimisoarei.ro 

Dosarul înjunghierii în 
coapsă a unui agent de la Sec-
ţie 5 Poliţie, în urma unui con-
flict în trafic cu un şofer care 
nu a respectat indicatoarele 
rutiere şi a fost la un pas de a 
produce un accident, a ajuns 
pe rolul Judecătoriei Timişoa-
ra. Deşi iniţial lucrurile păreau 
destul de clare, de aproape un 
an se bate pasul pe loc, instan-
ţa de judecată încearcând să 
stabilească cu exactitate îm-
prejurările în care s-a produs 
incidentul, dar să lămurească 
şi controversa privind tipul 
obiectului folosit de agresor în 
momentul rănirii poliţistului. 
În condiţiile în care, în timpul 
anchetei, nu s-a descoperit 
corpul delict folosit la produ-
cerea infracţiunii, agresorul se 
jură că loviturile au fost aplica-
te cu o cheie de motocicletă, 
în timp ce victima susţine cu 
martori că rănile i-au fost pro-
vocate cu ajutorul unui cuţit. 
Diferenţa dintre cele două 
variante poate fi măsurată 
în câţiva ani de închisoare în 
plus, întrucât încadrarea pe-
nală a faptei ar putea fi schim-
bată din vătămare corporală 
gravă în tentativă de omor.

„am simţit două  
lovituri de cuţit  
în coapsa stângă!”

Incidentul s-a petrecut 
pe bulevardul Republicii din 
Timişoara, în ziua de 15 no-
iembrie 2009, după ce doi par-
ticipanţi la trafic s-au şicanat 
pe o distanţă de aproape trei 
kilometri. Totul a pornit de 
la nerespectarea indicatorului 
rutier aflat la intersecţia Bule-
vardului Cetăţii cu Calea Bog-
dăneştilor, unde, pentru parti-
cipanţii la trafic, încadrarea pe 
banda stângă de mers obligă 
la viraj pe Calea Bogdăneşti-
lor, iar păstrarea benzii din 
dreapta permite deplasarea 
înainte, către stadionul CFR. 

“Eram în maşină cu soţia şi fii-
ca mea şi, la intersecţia Cetăţii 
cu Bogdăneştilor, o maşină 
aflată pe banda stângă mi-a 
tăiat calea şi a dispărut în vite-
ză pe Aleea CFR. Noroc că am 
fost atent şi am frânat brusc, 
altfel intra direct în mine. Am 
accelerat şi am ajuns din urmă 
Peugeotul 206 care mi-a tăiat 
calea pentru a-i atrage aten-
ţia şoferului că nu a procedat 
legal şi că era să mă acciden-
teze. În locul unei atitudini 
conciliante, acesta a început 
să mă înjure şi să-mi arate de-
getul mijlociu. Mi-am văzut de 
drum, însă la semaforul de la 
Gara de Nord am fost blocat în 
trafic, iar turbulentul din Peu-
geot a coborât şi, printre înju-
rături, a venit la mine la geam 
să mă lovească. Am coborât şi 
eu şi am încercat să mă feresc 
de loviturile de picior şi să nu 
ripostez, dar cum individul 
devenea tot mai nervos, l-am 
apucat de cap. După câteva 
secunde am auzit-o pe soţia 
lui vociferând şi, imediat, am 
simţit două lovituri de cuţit în 
coapsa stângă. Am căzut sece-
rat, iar agresorul s-a urcat în 

maşină şi a plecat”, povesteşte 
agentul de siguranţă publică 
Constantin Siliman, 33 de ani, 
de la Secţia 5 Poliţie. La câte-
va minute de la producerea 
incidentului, poliţistul a fost 
transportat cu o ambulanţă 
la Spitalul Clinic Municipal, 
unde a fost supus unei inter-
venţii chirurgicale de urgen-
ţă. “Pacientul era în stare de 
şoc, sângera masiv la nivelul 
coapsei stângi. I-am desfăcut 
bandajul şi, pentru că avea o 
plagă de 10 cm, l-am introdus 
în operaţie. Aşa am reuşit să-i 
oprim sângerearea şi să-l stabi-
lizăm. Dacă nu se intervenea 
rapid, putea să se întâmple 
orice“, a declarat după opera-
ţie medicul Laurenţiu Sima. 
Poliţistul avea două răni adân-
ci la nivelul coapsei şi o alta 
superficială la baza abdome-
nului, una dintre cele profun-
de fiind la câţiva milimetri de 
artera femurală. 

“Ca să mă apăr, i-am înfipt 
o cheie de  
motocicletă în picior!”

La câteva ore de la alterca-
ţia în urma căreia a înjunghi-

at un poliţist, Rafael Soruică, 
31 de ani, mecanic auto la un 
service din oraş, s-a prezentat 
la Secţia 3 Poliţie pentru a-şi 
recunoaşte fapta şi a se preda. 
A fost reţinut pentru 24 de 
ore, apoi Judecătoria Timişoa-
ra a admis cererea procuro-
rilor de a fi arestat preventiv 
pe o perioada de 29 de zile. A 
fost pus în libertate la sfârşitul 
lunii decembrie 2009. Versiu-
nea sa este complet diferită de 
cea a victimei, fiind susţinută 
varianta legitimei apărări. “A 
coborât din maşină, m-a apu-
cat de cap şi m-a lovit de câte-
va ori cu pumnul şi picioarele 
în burtă. Eu aveam o legătură 
de chei în mână, la care era şi 
cheia unei motociclete. Ca să 
mă apăr, i-am înfipt o cheie 
de motocicletă în picior, dar 
a fost în legitimă apărare”, a 
susţinut Rafael Soruică în faţa 
procurorilor. De asemenea, 
agresorul a mai arătat faptul 
că el şi poliţistul au circulat 
în paralel, şi-au arătat semne 
obscene, iar la semaforul de 
la gară, Constantin Siliman, 
care era îmbrăcat în civil, a 
coborat din maşină şi l-a pro-

vocat la bătaie. Procurorul 
Ghimiş Roateş Adrian, de la 
Parchetul Curţii de Apel Ti-
mişoara, a coroborat toate 
probele de la dosar şi a de-
cis trimiterea agresorului în 
judecată pentru comiterea 
infracţiunii de vătămare cor-
porală gravă, cu punerea vie-
ţii victimei în pericol. În lipsa 
corpului delict, medicii legişti 
au apreciat că leziunile au fost 
provocate cu un “obiect tăie-
tor-înţepător”, decizie care 
a contribuit şi la încadrarea 
penală a faptei la vătămare 
corporală gravă şi nu la tenta-
tivă de omor. În mod parado-
xal, deşi organul de urmărire 
penală nu a depistat nici un 
martor care să spună exact 
cum s-au întâmplat faptele, 
deşi la incident au asistat zeci 
de curioşi, cel care a identifi-
cat oameni dispuşi să depună 
mărturie în instanţă a fost 
chiar poliţistul înjunghiat. La 
termenul din februarie 2011, 
în timpul audierilor din dosa-
rul 11812/325/2010, numiţii 
Molnar Ioan Ladislau şi Co-
man Dan Ciprian au declarat 
sub jurământ că loviturile au 
fost aplicate cu un cuţit, care 
i-a fost adus agresorului chiar 
de soţia sa. “Am văzut când o 
femeie a coborât din maşina 
agresorului şi i-a dat un cuţit, 
cu care acesta a lovit de mai 
multe ori”, a declarat Coman 
Dan Ciprian. Alte două per-
soane, un agent de pază şi o 
vânzătoare de la chioşcul de 
ziare, vor fi propuşi ca mar-
tori la termenul următor, cel 
din 27 aprilie, pentru a spune 
judecătorului ce au văzut în 
stradă şi cum s-au derulat fap-
tele. “Cercetările ar fi trebuit 
extinse şi asupra soţiei agre-
sorului, care i-a oferit cuţitul. 
Din descrierea medico-legală 
a plăgilor, care au avut mar-
gini netede, şi din faptul că 
bluza de training a fost tăiată 
şi nu ruptă, se poate deduce 
cu uşurinţă că a fost vorba de 
un cuţit, nu de o cheie. Mai 

mult, patru martori au văzut 
momentul în care s-a adus 
arma din maşină! Nu înţeleg 
de ce se mai ia în considerare 
varianta cu cheia de motoci-
cletă. Ce cheie face o rană de 
10 centimetri?”, se întreabă 
retoric poliţistul. 

Rănile au necesitat pentru 
vindecare nu mai puţin de 86 
de zile de îngrijiri medicale, 
cu tot cu perioada concediu-
lui medical, motiv pentru 
care se solicită 300.000 de lei 
daune morale şi 20.000 de lei 
despăgubiri materiale. Tot 
parte civilă s-a constituit şi 
Spitalul Clinic Municipal de 
Urgenţă Timişoara. În cazul 
în care va fi găsit vinovat, iar 
instanţa va decide că Rafael 
Soruică a pus viaţa poliţistu-
lui în primejdie, acesta riscă 
până la 12 ani de închisoare.

n Agresorul se jură că loviturile au fost aplicate cu o cheie de motocicletă, 
în timp ce poliţistul susţine că rănile i-au fost provocate cu un cuţit

Semaforul de la Gara, locul altercaţiei

Victima a pierdut foarte mult sânge până la 
sosirea ambulanţei

Rafael Soruica aşteaptă pedeapsa  
pentru înjunghierea unui poliţist

Dacă ei respectă 
contractul, nu e nicio 
problemă, fiindcă 
toată lumea ştie în 
ce situaţie este regia 
până la urmă. Nu sun-
tem aşa de speriaţi, 
că am mai trecut prin 
aşa ceva.

 Vasile paşca
lider sindical RATT

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

După câteva secunde 
am auzit-o pe soţia lui 
vociferând şi, imediat, 
am simţit două lovituri 
de cuţit în coapsa stân-
gă. Am căzut secerat, 
iar agresorul s-a urcat 
în maşină şi a plecat.

 agent constantin Siliman
Secţia 5 Poliţie

Eu aveam o legătură 
de chei în mână, la care 
era şi cheia unei moto-
ciclete. Ca să mă apăr, 
i-am înfipt o cheie de 
motocicletă în picior, 
dar a fost în legitimă 
apărare.

 rafael soruică
 agresor
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Ultimele date statisti-
ce publicate pe pagina de 
internet a Comisiei Naţi-
onale de Prognoză relevă 
faptul că economia jude-
ţului Timiş a ieşit oficial 
din criză. Analiza gradu-
lui de dezvoltare econo-
mică (PIB) şi evoluţia indi-
catorilor socio-economici 
au scos în evidenţă fap-
tul că, în ultimii doi ani, 
două judeţe nu au fost 
atinse deloc de recesiune, 
iar alte cinci judeţe au 
reuşit să iasă din recesiu-
ne în 2010. În primul caz 
este vorba despre Argeş, 
unde produsul intern 
brut a crescut în cu 3,9% 
în 2009 şi cu 4,6 în 2010, 
şi Cluj, unde PIB a cres-
cut cu 0,5 în 2009 şi 1,5 
în 2010. Explicaţia acestei 
creşteri economice într-o 
perioadă de criză profun-
dă rezidă în faptul că cele 
două judeţe sunt gazdele 
celor mai importanţi ex-
portatori din România, 
respectiv Dacia şi Nokia. 
Celelalte judeţe care au 
reuşit să iasă din recesiu-
ne în 2010 sunt Timiş şi 
Arad, cu creşteri ale PIB-
ului de 1,4%, Sibiu (0,8%), 
Prahova (0,5%) şi Braşov 
(0,4%). “Problema econo-
mică a ieşirii din criză 
este munca. Trebuie să ne 
apucăm de muncă! Aceas-
tă formulare, se ştie, nu 
face bine din punct de ve-
dere electoral, politic şi 
în alte privinţe, dar asigu-
ră creşterea economică şi, 
prin urmare, ieşirea din 
recesiune”, spunea anul 
trecut - înainte ca indica-
torii să arate că Timişul a 
ieşit din criză - profesorul 
universitar Silviu Cerna, 
fost membru în Consiliul 
de Administraţie al Băn-
cii Naţionale a României. 

Ca efect al ieşirii din 
criză, investitorii imobi-
liari au început să prin-
dă curaj, mizând pe o re-
venire a pieţei în a doua 
parte a anului. În plus, 
producţia industrială îşi 
continuă creşterea deter-
minată de cererea exter-
nă. Exporturile au crescut 
peste aşteptări, astfel că 
în ianuarie au ajuns să 
depăşească importurile, 
ceea ce s-a întâmplat foar-
te rar în ultimii 20 de ani. 
Creşterea exporturilor a 
fost de 47,8% faţă de ace-
eaşi lună din 2010. Tot ca 
un efect al creşterii eco-

nomice, şomajul în jude-
ţul Timiş este într-o con-
tinuă scădere, ajungând 
la sfârşitul lunii trecute la 
2,36%, respectiv 7842 de 
şomeri. În aceeaşi perioa-
dă a anului trecut, nivelul 
şomajului era de aproape 
4%, după cum arată sta-
tisticile Agenţiei Judeţene 
pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă Timiş. “Nu pot 
să comentez datele Comi-
siei Naţionale de Progno-
ză, noi ne ocupăm de ce 
s-a întâmplat în trecut, 
nu în viitor. Totuşi, după 

părerea mea, cifrele sunt 
reale, în condiţiile în care 
Timişul este pe locul III 
în topul exportatorilor, 
iar activitatea industrială 
este în creştere. Totuşi, 
Direcţia de Statistică nu o 
să poată anunţa acest lu-
cru decât în toamnă, când 
ne vor parveni valorile 
PIB-ului din ultimul tri-
mestru al anului trecut şi 
primele trei luni din acest 
an”, ne-a declarat Sorin 
Belea, directorul Direcţi-
ei Regionale de Statistică 
Timiş.

eConomiC Sănătate şi frumuseţe Alergiile afectează calittatea 
vieţii şi o pot pune în pericol

Acupunctura - alternativa  
naturală la medicamente
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Ce vor bărbaţii în materie 
de îmbrăcăminte? Ce ştiu să 
poarte bărbaţii? Care sunt 
tendinţele după care se ghi-
dează ei? Sunt întrebări tot 
mai frecvente într-o lume în 
care aspectul fizic ocupă un 
loc tot mai important. Din ce 
în ce mai mulţi bărbaţi vor 
să arate bine, să se îmbrace 
bine, şi încep să îşi pună am-
prenta pe ceea ce înseamnă 
moda masculină. Tendinţele 
în moda bărbătească nu sunt 
atât de urmărite ca cele din 
moda pentru femei, bărbaţii 
ghidându-se mai mult după 
hainele care arată bine pe 
corp, care se asortează uşor 
şi care se pot purta în mai 
multe feluri. Asta în timp ce 
pentru unele femei numele 
firmei sau culoarea sezonului 
este mai importantă. Înfăţişa-
rea masculină a devenit un 
subiect actual, bărbaţii vor să 
aibă libertatea de a se îmbră-
ca la fel de variat ca şi repre-
zentantele sexului frumos. 

Greşeli frecvente  
în moda masculină

Se poartă imprimeurile, 
dar nu oricum. Dungile, ani-
mal print-urile, cerculeţele 
sau carourile pot fi purtate cu 
succes dacă ştiţi să le combi-
naţi într-o manieră cel puţin 
decentă. Este greşit să purtaţi 
aceste imprimeuri şi pe trico-
uri şi pe pantaloni, riscaţi să 
arataţi ciudat chiar şi pe o pla-
jă din Tahiti.

Pentru unii, hainele “de 
firmă” sunt atracţia secolului, 
însă trebuie să aveţi grijă la 
brandurile cu renume. Dacă 
îmbracaţi un tricou cu un 

brand care stă scris cu carac-
tere mari, nu veţi fi nicioada-
tă stylish. Purtaţi haine cât 
mai decente, vor arăta mult 
mai bine şi veţi avea un look 
deosebit. 

În moda bărbătească s-au 
strecurat de-a lungul tim-
pului numeroase elemente 
“strălucitoare”, cum ar fi 
ştrasurile sau paietele. Gusta-
te de mulţi adepţi ai stilului 
kitsch, aceste decoraţiuni nu 
dau bine pe sacouri , panta-
loni sau pe pantofi.  Evitaţi-le, 
pentru că nu fac decât să vă 
transforme ţinuta într-una 
mult prea sclipitoare. În cazul 
în care sunt aplicate corect şi 
purtate pe podium, în săli de 
spectacole sau la petreceri cu 
tematică, nu constituie nea-
părat o problemă, dar trebuie 
să ştiţi unde şi când se poartă 
şi mai ales dacă înfrumuse-
ţează ţinuta. Vorbim despre 
moda la bărbaţi unde bijute-
riile de acest gen ar putea fi 
înlocuite cu succes de acceso-
rii bărbăteşti fine.

reguli vestimentare pen-
tru bărbaţi

 Pentru a fi siguri că sun-
teţi îmbrăcaţi corect şi pentru 
a nu produce o impresie gre-
şită, este bine să ţineţi cont 
de câteva reguli vestimentare 
pentru a da dovadă de bun-
gust. 

De exemplu, şosetele tre-
buie să aibă o culoare cât mai 
apropiată de cea a pantofilor 
şi a pantalonilor. Nu vă asor-
taţi şosetele cu vesta sau că-
maşa! 

Este cunoscut faptul că 
nuanţele închise au puterea 
de a subţia corpul. Dacă ale-
geţi costume negre, gri sau 
bleumarine, faceţi alegerea 

corectă. Asta nu înseamnă că 
trebuie să purtaţi haine cu o 
mărime mai mare doar ca să 
vă acopere eventualele im-
perfecţiuni. Consultantul de 
imagine, Sorin Anghel, spune 
că “Un sacou cambrat croit pe 
corp, poate scoate în evidenţă 
calităţile şi ascunde defecte-
le”. Purtaţi haine pe măsura 
dumneavoastră, altfel riscaţi 
ca efectul să fie invers şi să nu 
arătaţi bine într-un costum în 
care înotaţi. 

Accesoriile pe care le pur-
taţi trebuie să fie şi ele adapta-

te ţinutei. Un ceas cu brăţară 
metalică arată bine dacă pur-
taţi un costum office, în timp 
ce la ţinutele casual, ceasurile 
pot avea brăţări de piele. 

Acele de cravată, după 
cum spune şi Sorin Anghel 
sunt accesorii care se poartă 
după o anumită vârstă sau 
eventual, la o ceremonie în 
care costumul este impecabil 
şi foarte elegant: “Dacă ceva 
arată bine, dă bine şi se simte 
bine, atunci trebuie purtat. 
Aspectul de ansamblu este cel 
mai important. O cămaşă cu 
dungi şi o cravată cu romburi 
poate arăta foarte bine atâta 
timp cât ştiţi să le purtaţi. 
Aspectul vizual este cel care 
contează, nu neapărat regu-
lile în cele mai mici detalii.” 

Aşadar, dacă sunteţi non-
conformişti, ţineţi cont doar 
de acele reguli de bun-simţ 
care se impun. O atitudine 
contează uneori mai mult ca 
ţinuta în sine.

 Tendinţele în moda mas-
culină sunt cele care vă vin 
bine. În materie de culori şi 
materiale, faceţi alegeri care 
să vă avantajeze. Nu trebuie 
să purtaţi tot sezonul culoarea 
crem doar pentru că aceasta 
este în tendinţele impuse de 
marile case de modă. Dacă vă 
stă bine cu roşu, purtaţi roşu. 
Când alegeţi materialele pen-
tru costume, asiguraţi-vă că 
sunt de cea mai bună calitate. 
Catifeaua, lâna şi bumbacul 
sunt cele mai utilizate mate-
riale în acest sezon. Culorile 
sunt importante dacă alegeţi 
costume din catifea. “Crem, 
cărămiziu sau negru sunt cele 
mai indicate culori pentru 
costumele făcute din catifea.” 
spune Sorin Anghel, consul-
tant de imagine.

Moda masculină în 2011
n greşeli, reguli şi tendinţe pentru o ţinută corectă

Economia judeţului Timiş  
a ieşit oficial din criză
n Produsul intern brut al judeţului Timiş a crescut în 2010 cu 1,4%

Analiza gradului 
de dezvoltare 
economică (PIB)
a scos în evidenţă 
faptul că, în ultimii 
doi ani, două judeţe 
nu au fost atinse de 
recesiune.

Ca efect al 
ieşirii din criză, 
investitorii 
imobiliari au prins 
curaj, mizând pe 
o revenire a pieţei 
în a doua parte a 
anului.

Timişul este pe 
locul III la nivel 
naţional în topul 
exportatorilor, 
iar activitatea 
industrială  
este în continuă 
creştere.

pulS economic

IMObIlIARe

optimismul proprietarilor de 
apartamente din Timişoara a 
mai scăzut în martie, preţurile 
apartamentelor înregistrând o 
scădere de 0,7%, pâna la 798 
euro/mp util. la Timişoara exis-
tă cea mai mare diferenţă de 
preţ faţă de aceeaşi perioadă a 
anului 2010 - 17%. apartamen-
tele noi s-au ieftinit în intervalul 
analizat cu 0,7%. preţul mediu 
pentru această categorie este 
de 843 euro/mp util. În acelaşi 
timp, preţul solicitat pentru 
apartamentele vechi scoase la 
vânzare a scăzut cu 1%.

ŞOMAj

rata şomajului în Timiş a 
scăzut până la 2,36%, un 
procent foarte bun după luni 
de zile cu 4%. la finele lunii 
martie, în judeţ erau peste 
7.800 de persoane fără un loc 
de muncă, de indemnizaţii be-
neficiind circa 5.500 dintre ei. 
În luna martie au fost şi 3.500 
de locuri de muncă vacante, 
raportate la aJoFm. numai 
sub 300 de locuri de muncă 
erau pentru persoane cu studii 
superioare şi 125 de joburi 
erau în sectorul de stat.

SCUTIRI

senatorii au aprobat ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului care 
prevede sprijinul de 10.000 de 
euro pentru tinerii care vor să-şi 
înfiinţeze o firmă. Conform ac-
tului normativ, tinerii până în 30 
de ani, care vor să-şi deschidă o 
firmă, pot beneficia de scutirea 
de taxele pentru înmatricularea 
la oficiul registrului Comerţu-
lui, de un sprijin nerambursabil 
de 50% din valoarea proiec-
tului, de maximum 10.000 de 
euro, precum şi de garanţia 
statului în cuantum de 80% 
din valoarea creditului, în limita 
sumei de 80.000 de euro - 
pentru proiectele care necesită 
investiţii mai mari.

leASING

ponderea autoturismelor 
cumpărate prin intermediul 
societăţilor de leasing este 
în scădere, acest sistem de 
achiziţie pierzând în ultimii doi 
ani 6,5 puncte procentuale din 
piaţă, reiese din datele asocia-
ţiei producătorilor şi importa-
torilor de automobile (apia). 
astfel, dacă în 2008 procenta-
jul autoturismelor vândute în 
leasing era de 28%, iar în 2009 
de 23%, anul trecut a scăzut la 
21,5%, în avantajul sistemelor 
de plată cash sau rată.

PUBLICITATE

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

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

www.renault.ro
0% avans** prin renault

Finance
auto euroPa S.r.l. l Str. Miresei nr. 1, TIMIŞOARA, Tel.: 0356 / 803 411

l Calea Şagului, colţ cu Ovidiu Cotruş, TIMIŞOARA, Tel.: 0356 / 803 463
l Str. Calea Caransebeşului nr 5, LUGOJ, Tel.: 0256 / 328 968

** Avans de leasing valabil cu trei tichete valorice, DAE 11,84%, calcul făcut pe 36 luni, valoare reziduală 25%, cost finanţare 8.363 euro

Dacă ceva arată bine, 
dă bine şi se simte 
bine, atunci trebuie 
purtat. Aspectul de 
ansamblu este cel 
mai important. O 
cămaşă cu dungi şi o 
cravată cu romburi 
poate arăta foarte 
bine atâta timp cât 
ştiţi să le purtaţi. 
Aspectul vizual este 
cel care contează, nu 
neapărat regulile în 
cele mai mici detalii.

 Sorin anghel
consultant imagine

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

Nu pot să comen-
tez datele Comi-
siei Naţionale de 
Prognoză, noi ne 
ocupăm de ce s-a 
întâmplat în trecut, 
nu în viitor. Totuşi, 
după părerea mea, 
cifrele sunt rea-
le, în condiţiile în 
care Timişul este 
pe locul III în topul 
exportatorilor, iar 
activitatea industri-
ală este în creştere. 
Totuşi, statistica nu 
o să poată anunţa 
acest lucru decât 
în toamnă, când ne 
vor parveni valorile 
PIB-ului din ultimul 
trimestru al anului 
trecut şi primele 
trei luni din acest 
an.

 Sorin belea
directorul Direcţiei  

Regionale de Statistică Timiş
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Diete adaptate pentru tine

Învaţă să mănânci sănătos

Consultaţii săptămânale gratuite

Suport şi motivaţie  
pentru a ajunge la  
greutatea perfectă

Împreună e mai uşor

toate  

consultaţiile  

sunt gratuite

programează-te acum!
073 777 0 777; info@natur-clinic.ro

iulius mall Timişoara, la etajul 1
WWW.naTUr-CliniC.ro

-curăţenie profesională-

curăţenie industrială
la birouri

...şi oriunde ai nevoie...

Tel. 0356.265.091

alina deGau
alina.degau@opiniatimisoarei.ro

Alergiile sunt reacţii 
neaşteptate, diferite de 
cele obişnuite ale corpului 
uman. O reacţie anormală 
şi exagerată cantitativ şi 
modificată calitativ faţă 
de anumite substanţe cum 
sunt unele alimente, me-
dicamente, particule inha-
late sau cu care venim în 
contact, sau înţepături ale 
unor insecte. Alergiile afec-
tează un număr tot mai 
mare de persoane. Specia-
liştii apreciază că între 15 
şi 30 la sută din populaţia 
generală, dezvoltă o formă 
de alergie pe parcursul vie-
ţii. Alergiile pot apărea la 
orice vârstă, dar cele mai 
frecvente cazuri sunt la 
copii şi adulţii tineri. Re-

acţiile alergice se produc 
între componentele din 
medicamente, alimente 
sau substanţe inhalate şi 
imunoglobulinele E, care 
se fixează pe anumite ce-
lule din organismul uman. 
Practic, orice om vine în 
contact cu substanţele 
alergene, dar anumite per-
soane predispuse genetic, 
au această capacitate de a 
sintetiza imunoglobuline-
le E în cantitate crescută 
faţă de cea normală. Astfel 
se produce reacţia alergică 
atât de supărătoare şi în 
unele cazuri, riscante pen-
tru viaţă. 

Cea mai frecventa formă 
de alergie este rinita aler-
gică care se produce când 
intervin alergenii inhalanţi. 
Acarienii din praful de casă 
sunt cei mai periculoşi pen-
tru o persoană predispusă 
la alergii. Polenurile, mu-
cegaiurile sau părul de la 
diferite animale sunt şi ele 
pe lista celor mai frecvenţi 
alergeni. Peste 20 la sută 
din populaţia Uniunii Euro-
pene suferă de rinită aler-
gică, iar procentajul creşte 
din ce în ce mai mult.

Cea mai severă formă de 
alergie este alergia anafilac-

tică, atunci când se produce 
un şoc anafilactic ce poate 
pune în pericol viaţa. Ali-
mente precum arahidele 
sunt cele mai periculoase 
pentru o persoană predis-
pusă la astfel de afecţiuni. 
Înţepăturile unor insecte 
şi medicamentele pot pro-
duce, la rândul lor şocuri 
anafilactice. 

O alergie netratată poate 
avea efecte secundare pen-
tru sănătatea persoanei. Se 
poate declanşa o afecţiune 
astmatică la pacienţii care 
suferă de o rinită alergică 
persistentă. Astmul bron-
şic alergic poate fi un sem-
nal de alarmă pentru cei 
care suferă de rinite aler-
gice şi le lasă netratate. Ri-

nita alergică se însoţeşte în 
proporţie mare de astmul 
bronşic alergic. Este foar-
te importantă prevenirea 
unei alergii prin diferite 
mijloace de evitare a aler-
genilor din mediu. 

Ce este de făcut?
Diagnosticul clinic se 

face după o discuţie cu 

medicul alergolog şi tes-
tarea cutantă la diferiţi 
alergeni sau dozări de 
imunoglobuline specifice. 
Istoricul bolii şi dialogul 
cu medicul sunt deosebit 
de importante. În condiţi-
ile unui examen clinic şi 
al unui test, se confirmă 
diagnosticul de afecţiune 
alergică respiratorie.Tes-
tul cutanat este unul sim-
plu care se face în cabine-
tul medicului alergolog.  
Se aplică extracte alerge-
ne pe suprafaţa antebraţu-
lui pacientului şi se lasă în 
contact două, trei minute. 
După aceea, se înlătură so-
luţiile şi se mai aşteaptă 
15-20 de minute după care 
se interpretează testul în 
context clinic. Pacientul 
poate să aibă testele pozi-
tive la mai mulţi alergeni, 
dar asta nu înseamnă ne-
apărat că acei alergeni 
sunt răspunzători pentru 
afecţiunile pe care le are. 
Poate însemna că a venit 
în contact cu alergenul 
respectiv, dar nu şi că este 
declanşator.  Sunt anumi-
te condiţii în care se poate 
face testul cutant. Starea 
clinică a pacientului tre-
buie să fie corespunzătoa-

re, deci să fie într-o peri-
oadă de acalmie pentru 
că altfel, un pacient aflat 
într-o stare gravă, face ca 
testarea să fie contrain-
dicată. În aceste condiţii 
testarea poate precipita o 
criză de astm bronşic.

Totul despre alergii
n Sezonul alergiilor a început. Acestea afectează calitatea vieţii şi o pot pune în pericol

Este foarte impor-
tant să nu se confun-
de o rinită alergică 
cu un guturai. Sunt 
mulţi pacienţi care 
spun că sunt răciţi 
tot timpul. O stare 
afebrilă a guturaiu-
lui poate însemna o 
rinită alergică.

 schiţcu horea
medic de alergologie  
şi imunologie clinică

Simptomele  
rinitei alergice
Manifestările cu care vin 
pacienţii afectaţi de rinita 
alergică, sunt adesea 
confundate cu un guturai. 
„Este foarte important să 
nu se confunde o rinită 
alergică cu un guturai. 
Sunt mulţi pacienţi care 
spun că sunt răciţi tot 
timpul. O stare afebrilă a 
guturaiului poate însem-
na o rinită alergică.” spune 
medicul alergolog Schiţcu 
Horea. Manifestările unei 
afecţiuni alergice sunt 
date de un prurit nazal, 
strănuturi în salve, 25-30 
de strănuturi pe zi, rinoree 
apoase, secreţii nazale 
apoase şi transparente, şi 
obstrucţionarea nazală, 
adică un nas înfundat. 
În rinita sezonieră, unde 
intervin polenurile, cele 
mai frecvente simptome 
sunt mâncărimile nazale 
şi secreţiile apoase. În 
rinita persistentă deter-
minată de acarieni în mod 
deosebit, predomină ob-
strucţia nazală care poate 
fi extrem de supărătoare. 
Această simptomatologie 
a rinitei alergice nu este 
gravă, nu are un risc 
vital, dar amprentează 
viaţa individului, via-
ţa socială, familială, 
performanţele şco-
lare la copii, produc-
tivitatea muncii la 
adulţi. Ea necesită 
un tratament 
susţinut, fiind o 
reală problemă 
de sănătate 
publică. Sunt 
foarte multe 
cazuri ne-
diagnosti-
cate şi asta 
poate duce 
la afecţiuni mai grave 
cum este astmul bronşic 
alergic. „Fără îndoială, 
asta este cheia succe-
sului, chiar şi o formă 
uşoară de afecţiune 
trebuie tratată. A trata 
în stadiile incipiente ale 
bolii, a institui imuno-
terapia specifică cu 
imunoalergeni este  
singura modalitate 
de a influenţa evolu-
ţia naturală a bolii”, 
mai spune medicul 
alergolog Schiţcu 
Horea.
Tratamentul 
presupune 
medicamente 

care îşi fac efectul imediat 
şi care asigură o calitate 
a vieţii bună pentru per-
soană, diferite substanţe 
care acţionează la nivelul 
mucoasei nazale, local, 
sau alte modalităţi prin 
care boala este stopată. 
Terapia prin medicamente 
este necesară şi obliga-
torie, dar nu suficientă. 
Ea trebuie completată cu 
imunoterapie specifică, 
care se face pe o perioadă 
lungă de timp, de regulă 
între 3 şi 5 ani. Dacă trata-
mentul presupune numai 
farmacoterpia, atunci 
tratamentul va fi mult 
mai îndelungat, uneori 
chiar pe tot parcursul 
vieţii. Dacă se urmează 
tratamentul prescris de 
medic, simptomele vor fi 
mult mai bine controlate, 
şi medicaţia va scădea pe 
parcursul perioadei de 
tratare. Tratamentul cu 
vaccin antialergenic scade 
foarte mult riscul apariţiei 
unui astm bronşic.

substanţe alergogene
O persoană predispusă 
la alergie trebuie să aibă 
grijă la alergenii la care 
se expune. Cerealele, 
laptele, fructele de mare, 
arahidele, nucile, ouale 
sau carnea de peşte sunt 
câteva dintre cele mai 
alergogene alimente. 
Polenurile de la arbori în 
perioada martie-aprilie 
sunt o altă componentă 
alergogenă importantă.
În perioada mai-iunie, 
expunerea îndelungată 
la câmpie şi la pădure 
poate provoca reacţii 

alergice. 
Pelinul, urzica, ambrozia 
sunt cele mai frecvente 
alergogene în acest se-

zon. De asemenea, multe 
persoane reacţionează 
la înţepăturile diferitelor 
insecte.

Cea mai 
frecventă formă 
de alergie este 
rinita alergică 
care se produce 
când intervin 
alergenii 
inhalanţi.
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cipRian Voin
ciprian.voin@opiniatimisoarei.ro

când vom scăpa de inter-
mediarii care formează aşa-
numita mafie a pieţelor?

Niciodată! Niciodată nu 
vom scăpa de mafia pieţe-
lor. Nu că nu am vrea noi, 
dar atâta timp cât legea le 
permite să cumpere şi să 
revândă, soluţia nu este la 
noi. Practic, soluţia este la 
guvern. Ar trebui să se dea 
o hotărâre de guvern în care 
să spună că în toate pieţele 
din ţară nu vând decât pro-
ducătorii. Dar atenţie, eu zic 
că, în aceste condiţii, vom 
rămâne fără marfă în pieţe. 
Agricultura e cum e la ora 
actuală în România. Pro-
ducătorii produc în salturi 
la noi. Dacă mergem acum 
împreună la piaţă ce vom 
găsi de la producătorii noş-
tri? Ceapă verde, ridichi şi 
cam atât... Nu mai au nimic 
nici din anul trecut, cartofi 
sau ceapă uscată... Tot ce e 
în pieţe provine de la Piaţa 
de Gros. Chiar producătorii, 
poate nici nu ar trebui să vă 
spun asta, chiar producători 
pe care noi îi ştim atât de 
bine, vin şi cumpără de aici 
pentru a vinde în pieţe cu 
amănuntul.

şi asta e normal?
Nu e normal... Dar dacă 

are marfă puţină zice: tot 
stau până seara la piaţă, 
mai pun şi altceva la vânza-
re, din Piaţa de Gros. Nu e 
normal, dar se întâmplă. Şi 
când sunt probleme cu me-
sele, ei, cei care vin si cum-
pără şi de la Piaţa de Gros, 
sunt cei mai mari producă-
tori...

Dar producătorii nu au 
prioritate la mese în faţa 
intermediarilor?

În noiembrie, domnul 
consilier Ovidiu Ciuhandu a 
iniţiat o hotărâre de consiliu 
local, prin care să se înfiin-
ţeze câte un sector pentru 
producătorii din Timiş. Mie 
nu mi se pare în regulă. Nu 
poţi să faci o diferenţiere 
între producătorul de Timiş 
şi cel de Arad. Chiar dacă 
ne convine sau nu, cei mai 
buni producătri sunt din ju-
deţul Arad. Ei vin de ani de 
zile aici, de la Vinga, de la 
Mailat... Ei sunt primii care 
vin şi acum cu ridichile. Nu 
mi se pare corect. I-am spus 
şi lui Ovidiu Ciuhandu.

toată lumea spune că 
ţăranii nu au loc să vândă 
în pieţe de intermediari şi 
speculanţi...

Domnule Voin, veniţi cu 
mine în pieţe! O să vă arăt 
care sunt producători, care 
sunt persoane fizice autori-
zate şi care societăţi comer-
ciale. Ce se întâmplă... Cred 
că aici e şi o scăpare a noas-
tră. Noi ne bazăm pe banii 
pe care-i luăm de la persoa-
ne fizice autorizate şi de la 
societăţi comerciale.  Asta 
pentru că de la ei încasăm 
bani pentru concesionarea 

meselor din 3 ianuarie şi 
până în decembrie. Produ-
cătorul vine doar în aprilie, 
apoi face o pauză şi mai vine 
cu vinete, roşii, ardei, cas-
traveţi şi capia. Apoi, prin 
octombrie, gata, nu îl mai 
prindem în piaţă până în 
primăvară.

De unde atunci această 
opinie generalizată că pro-
ducătorii nu au loc în pieţe 
de speculanţi?

Ceea ce se întâmplă în 
Bucureşti, cu producătorii 
care nu sunt lăsaţi să vândă, 
la Timişoara nu se întâm-
plă. Am avut şi noi astfel de 
cazuri cu ani în urmă, dar 
acum am reuşit să le elimi-
năm. Dar se mai întâmplă 
ceva. De exemplu, mă în-
nebunesc cei cu lubeniţa de 
Gottlob. Le-am dat în pieţe 
cele mai bune locuri. Dar 
nu le ajunge să vândă doar 
ei direct. Au venit şi aici la 
Piaţa de Gros să vândă şi la 
speculanţi.

păi da, dar în acest fel 
preţurile sunt umflate 
artificial... În mod normal, 
producătorul va vinde în-
todeauna mai ieftin, pentru 
că nu are adaosul pe care îl 
pune speculantul.

Credeţi dumneavoastră... 
Se  aliniază preţurile în sus 
tot timpul. Ştiţi când scad 
preţurile? În mai, când vin 
producătorii din Dolj cu ro-
şiile. La început ţin şi ei la 
preţ, dar cu timpul lasă din 
preţ şi lucrurile se apropie 
de normalitate. E clar că 
persoana fizică sau societa-

tea care cumpără cu un leu, 
va vinde cu un leu şi 50 de 
bani.

şi ţăranul care vine în piaţă 
şi ar vinde cu un leu se alini-
ază şi vinde şi el cu un leu şi 
cincizeci de bani?

Da. Aşa fac. Păi i-am în-
trebat de ce nu lasă la preţ, 
ei spun, dar ce noi suntem 
mai proşti?

şi care ar fi soluţia?
Producătorii să producă 

mai mult, cantităţi mai mari. 
Şi atunci o să scadă preţurile. 
E clar că se face bişniţă cu le-
gume şi fructe! Nu aţi remar-
cat că după ultimele controa-
le au crescut preţurile? Au 
început să vină cu acte... În 
momentul în care se înre-
gistrează cu 20 de tone de 
legume şi fructe, nu mai pot 
să scadă preţul după cum vor 
ei. S-a făcut un pic de ordine 
şi la vamă la Cenad din câte 
am înţeles.

Dar dumneavoastră de ce îi 
lăsaţi să vândă dacă nu au 
acte pe marfă?

Păi ei vin cu certificate de 
producător.

şi cine le eliberează aceste 
certificate false?

Primăriile. Certificatele 
nu ar trebui eliberate atât de 
uşor. Cuiva ar trebui să-i tre-
mure pixul când eliberează 
aşa pe bandă rulantă aceste 
certificate de producător.

De ce nu amenajaţi o piaţă 
sau două în oraş unde să 
vină doar producători ade-

văraţi, fără intermediari?
Păi nu prea există. Nu înţe-

legeţi că mai toţi producătorii 
vin şi cumpără şi de la Piaţa 
de Gros? Mătuşa secretarului 
primăriei, a domnului Cojo-
cari... M-a înnebunit, până 
i-am dat două mese centra-
le... Am văzut- o aici la Piaţa 
de Gros la cumpărături. Mi-a 
spus că pe lângă ce produce 
mai completează de aici, dacă 
tot stă în piaţă. Culmea, ea e 
şi o mare producătoare. Dar 
acum e o perioadă moartă. 
Noi producem în salturi. Nu 
avem sere încălzite, nu avem 
multe... În Timiş nu avem nici 
o seră încălzită. Păi şi dacă nu 
ar fi persoanele fizice autori-
zate şi societăţile comerciale 
de unde am avea castraveţi în 
decembrie?

o altă problemă o consti-
tuie lipsa fiscalizării pentru 
tot ceea ce se vinde în piaţă. 

Persoanele fizice autori-
zate şi societăţile comercia-
le ar trebui să aibă case de 
marcat şi să elibereze bo-
nuri fiscale.

Haideţi să mergem îm-
preună şi să cerem bonuri 
fiscale...

Dacă mergem o să vedeţi 
că mulţi le au, dar nu le fo-
losesc. O să spună că nu au 
baterii, că s-au descărcat etc. 
Am discutat şi cu Garda Fi-
nanciară aceste aspecte... 
Amenda e imensă, pentru 
nefolosirea casei de marcat 
e de 8.000 de lei.

Nu le plângeţi de milă...
Eu nu le plâng de milă. 

Ştiu şi eu că din legume şi 
fructe s-au făcut foarte mulţi 
bani.  Acum s-a mai strâns 
şurubul... Dar au făcut mulţi 
bani. Să vedeţi doar ce maşini 
au ăştia de aici de la Piaţa de 
Gros. Eu le-am spus lor că nu 
mai pot să facă tot ce vor...

Dar puteţi să le interziceţi 
să vândă fără acte?

Eu am interesul să îmi 
iau banii. Cinstit vă spun 
asta. Dacă îl dau mâine afară 
pe ăla care ştiu că vinde fără 
acte, cine vine în locul lui? 
Pe cine aduc? Ar trebui să 
dau cel puţin jumătate din 
ei afară. 

atunci probabil îi şi anun-
ţaţi când vin controalele de 
la Garda Financiară...

Nu! Nu-i anunţ! Ştiam 
şi de ultimul control, dar 
nu i-am anunţat! Eu vă mai 
spun ceva, vă mai dau un 
exemplu. Eu trebuie să fac o 
situaţie cu toate cantităţile 
care se vând aici, la Piaţa de 
Gros, pentru nemţi. Am luat 
bilanţul de la toţi comerci-
anţii. M-am îngrozit când 
am văzut ce cantităţi au tre-
cut ei în acte că vând... oa-
meni pe care îi ştiu... 30 de 
tone de amestec de legume 
şi fructe pe lună, adică în-
tr-un an vreo 360 de tone... 
asta în timp ce ei vând într-o 
singură lună poate 150 - 200 
de tone.

păi şi cei de la gardă nu 
au cerut aceste acte? Nu 
le-aţi spus despre această 
situaţie?

Nu e treaba mea!

câţi producători reali exis-
tă în pieţele din timişoara?

Cam 30 - 35% sunt pro-
ducători. Restul sunt inter-
mediari.

când începe reabilitarea 
pieţei iosefin? 

Nu mai e cale de întoar-
cere. Am evacuat deja vreo 
5 societăţi, am evacuat flo-
rile şi produsele ambalate 
şi urmează restul. Va înce-
pe foarte curând, în maxi-
mum o lună.

ce veţi face cu terenul de 
sub piaţa Mehala, pe care 
l-aţi pierdut în instanţă?

Acolo e un proces. Noi 
am intrat ca parte interve-
nientă. Am avut autorizaţie 
de construire pe terenul 
respectiv din 1994. Orice 
fel de judecător nu putea 
să dea terenul respectiv ca 
şi păşune. Problema este 
că noi am intrat în proces 
după o sentinţă definitivă şi 
irevocabilă. 

De ce atât de târziu?
Primăria nu m-a chemat 

la proces. La un moment 
dat, am fost suspicionat că 
eu am ceva cu cei care au 
câştigat în instanţă terenul 
respectiv.

Dumneavoastră nu aţi ştiut 
de acest proces?

Nu. Domnul secretar Co-
jocari m-a chemat la un alt 
proces, cu Pescotim-ul, dar 
la ăsta nu! Vom pierde cu 
brio. Până la urmă va tre-
bui să dăm terenul. Asta 
cred eu. Procesul a început 
în 2008, şi a durat până în 
2009. Am întrebat de ce nu 
am fost chemat, pentru că 
ştia domnul secretar că am 
autorizaţie de construire, 
sau măcar trebuia să ştie. 
Mi-a răspuns că ba regis-
trul agricol, ba că juridi-
cul... Bun, şi cine e şef aco-
lo? Am avut o discuţie de o 
oră jumătate cu primarul 
Ciuhandu şi i-am explicat 
că nu am nici o vină. Pe 
mine m-a interesat să îmi 
rezolv problema. Eu am do-
rit să iasă Ştefan din toată 
treaba asta.

Nu vă doriţi să păstraţi şi 
piaţa Mehala?

Ba da. Enorm de mult! 
Eu am convocat AGA şi am 
făcut o informare, am ară-
tat mersul procesului până 
am intrat şi noi în el... Au 
fost termene la care nici nu 
s-au prezentat domnii de la 
juridic din primărie... păi 
cum să câştigi dacă nici nu 
te prezinţi la proces? Cum 
să câştigi?

şi care era ideea? Vroiau 
cei din primărie să piardă 
procesul?

Eu am ajuns la conclu-
zia că a fost vorba şi despre 
prostie şi despre şmecherie, 
dar nu ştiu în ce procent!

niciodată nu vom  
scăpa de mafia pieţelor!

VICTOR ŞTEFAN, din 1993 este director general la Pieţe SA, 
societatea care administrează pieţele din oraş.ViCtor ştefan
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Acupunctura - alternativa  
naturală a medicamentelor
andReea HnYaTek
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei.ro

Probleme de infertilitate, 
de sterilitate, dureri cronice 
sau reumatice, renunţare la 
fumat, insomnie sau stres 
sunt numai câteva din pro-
blemele pe care medicina 
tradiţională chinezească le 
poate rezolva. 

Acupunctura se bazează 
pe echilibrarea energiilor 
dintre yin şi yang. ”Chinezii 
spun că energia corpului cir-
culă pe anumite meridiane, 
care nu sunt trasee nervoa-
se sau vene. Pe aceste linii 
există aproximativ 500 de 
puncte, pe care noi le sti-
mulăm printr-o înţepătură. 
Astfel, energia se reglează şi 
se echilibrează într-un mod 
natural”, spune Dorin Cla-
ici, medic de specialitate. 

Se pot rezolva probleme 
cum sunt tulburările funcţi-
onale ale anumitor organe. 
De exemplu oboseală, infec-

ţii cronice, impotenţă. Boli 
digestive, neuropsihice, car-
diace, respiratorii, neurolo-
gice, musculare etc. ”Singu-
ra condiţie este ca problema 
cu care se prezintă pacientul 
să nu aibă un element palpa-

bil, o piatră, o tumoare, etc. 
În acest caz, tot ce facem 
prin acupunctură este să 
amânăm o operaţie sau o 
terapie care poate salva pa-
cientul”, mai spune Dorin 
Claici. 

Tratamentul constă în în-
ţeparea unor puncte cu ace 
speciale, de grosime mică şi 
lungimi diferite. În funcţie 
de necesităţi, numărul de 
ace folosite în cursul unei 
şedinţe variază între 10-20. 

Pentru o problemă sunt 
necesare 10-15 şedinţe, în 
funcţie de gravitate, costul 
uneia fiind de aproxima-
tiv 50 lei. ”Acupunctura nu 
doare şi poate fi făcută ori-
cui. Cel mai tânăr pacient al 
meu avut 4 ani, iar cel mai 
bătrân  peste 90. Singura 
condiţie la copii este să stea 
liniştiţi”, adaugă doctorul 
Claici. 

Acupunctura poate fi 
făcută oricărui sistem viu. 
”Mentorul meu, Jupănean-
ţu, spunea că acupunctura 
se poate face oricărui sistem 
viu, animalelor, copacilor, 
oricui. O singură dată am 
pus ace unui căţel, era pa-
ralizat. Din păcate cand a 
ajuns la mine era deja într-o 
stare foarte gravă şi nu am 
mai putut face nimic pentru 
el”, spune doctorul Claici.

Sănătate şi frumuSeţe

acupunctura se bazează pe echilibrarea energiilor dintre yin şi yang

Singura condiţie este 
ca problema cu care se 
prezintă pacientul să nu 
aibă un element palpa-
bil, o piatră, o tumoare 
etc. În acest caz, tot ce 
facem prin acupunc-
tură este să amânăm o 
operaţie sau o terapie 
care poate salva paci-
entul.

 dorin claici
medicComentează pe 

opiniatimisoarei.ro

n Medicina tradiţională chinezească poate vindeca sute de afecţiuni
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caiuS SeRacin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Oficial, pe străzile din 
Timişoara sunt în jur de 
600 de maşini abandonate. 
Ofical doar pentru că aces-
ta este numărul de sesizări 
care au ajuns la Poliţia Lo-
cală. Neoficial însă, autori-
tăţile spun că numărul lor 
ar fi chiar triplu, însă este 
extrem de greu de dovedit 
faptul că o maşină stă aban-
donată pe domeniul public 
1 an de zile, timp în care 
proprietarul maşinii nu a 
deschis vreodată portiera au-
tovehiculului. Numărul aces-
tor maşini creşte pe zi ce tre-
ce, iar potrivit  oficialităţilor 
locale, cele mai multe auto-
vehicule abandonate au fost 
identificate în zonele Soare-
lui-Girocului şi Aradului-Cir-
cumvalaţiunii. Multe dintre 
aceste maşini abandonate 
se transformă în locuinţe 
provizorii pentru oamenii 
străzii, devenind de cele mai 
multe ori focare de infecţii. 

Primarul decide dacă se 
ridică sau nu maşina!

Formalităţile pentru ca 
o maşină să fie ridicată de 
pe domeniul public sunt 
extrem de complicate. E ne-
voie ca angajaţii ADP şi poli-
ţiştii locali să demonstreze 
că maşină staţionează acolo 
de un an de zile, iar mulţi 
dintre cei care fac reclama-
ţiile nu mai vor când dau cu 
ochii de autorităţi să facă 
în scris reclamaţia. “Cetă-
ţenii, prin sesizările trimi-
se pe adresa Poliţiei Locale 
solicită luarea măsurilor de 
urgenţă în cazurile acestea, 
fără să cunoască întocmai 
legislaţia, pentru că, spun 
ei, aceste autovehicule ocu-
pă locurile de parcare şi aşa 
prea puţine. Prima etapă 
constă în verificarea situa-
ţiilor pe teren, iar dacă în 
urma declaraţiilor de la cel 
puţin doi martori reiese 
faptul că autovehiculul are 
o perioadă de cel puţin un 
an în care staţionează în 
acel loc se încheie un pro-
ces-verbal de constatare a 
abandonului şi se aplică pe 
caroseria acestuia o soma-
ţie, astfel proprietarului sau 
deţinătorului legal i se pune 
în vedere ca în termen de 
10 zile să ridice autoturis-
mul de pe domeniul public 
sau să clarifice situaţia juri-
dică a acestuia. Totuşi noi 
ne confruntăm cu o mare 
lipsă de colaborare din par-
tea cetăţenilor, care nu vor 

să ne sprijine în demersuri-
le ce trebuie făcute, deşi ei 
sunt cei care reclamă. Dacă 
acesta nu se conformează 
somaţiei se trece la identi-
ficarea lui, ulterior acesta 
primeşte la adresa de domi-
ciliu o a II-a înştiinţare care 
are termen de 5 zile. În ca-
zul în care nu răspunde nici 
la cea de-a doua somaţie, 
adică nu ridică autovehicu-
lul, acesta este sancţionat 
contravenţional. Asta doar 
în cazul în care se identifică 
proprietarul. După aceste 
etape parcurse urmează ca 
primarul să emită o Dispo-
ziţie prin care se declară 
autoturismul abandonat, în 
baza căreia poliţiştii locali 
şi inspectorii ADP pot ridi-
ca autoturismul de pe do-
meniul public, acesta fiind 
dus în parcul auto existent, 
fiind emisă o altă dispoziţie 
de trecere a autoturismu-
lui în proprietatea unităţii 
administrativ teritoriale, 
putând fi predat la una din 
unităţile de colectare şi va-
lorificare a deşeurilor sau 
vândut în condiţiile legii şi 
în funcţie de starea aces-
tuia”, spune purtătorul de 
cuvânt al Poliţiei Locale, Ni-
coleta Popa. 

În realitate, formalită-

ţile pentru ridicarea unei 
maşini abandonate pot 
dura şi până la jumătate de 
an, timp în care rabla ocu-
pă unul din cele 8.000 de 
locuri de parcare existente 
în Timişoara. 

Doar în cursul anului 
2010 în Timişoara au fost 
înregistrate şi date spre ve-
rificare 442 de sesizări ve-
nite din partea cetăţenilor, 
dar şi din oficiu, în care au 
fost incluse 591 de autove-

hicule. Dintre acestea 259 
de autovehicule au fost ri-
dicate de către proprietarii 
lor după ce au primit so-
maţia de ridicare. În cazul 
a altor 212 autovehicule s-a 
demonstrat că nu se aflau 
în acele locaţii de mai mult 
de un an de zile, iar propri-
etarii nu au dorit să renun-
ţe la drepturile lor asupra 
autovehiculului, şi doar 25 
au ajuns la sediul ADP. De 
la începutul lui 2011 sunt 
în lucru 59 de sesizări, 9 
autoturisme au fost ridicate 
şi s-au aplicat 3 sancţiuni în 
valoare de 3.000 lei. În 2009 
pe străzile din Timişoara au 
fost identificate 512 maşini 
care în majoritatea lor au 
fost ridicate de proprietarii 
lor, iar doar 10 au fost ridi-
cate de ADP.

2.000 de maşini, abandonate 
pe străzile din Timişoara!
n Maşinile abandonate pe domeniul public din oraş blochează tot atâtea 
locuri de parcare între blocuri sau chiar pe domeniul administrat de Telpark

Procedurile de ridicare a maşinilor abandonate pe domeniul public durează mult
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caiuS SeRacin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro 

În ultimii ani, studenţii 
români au urmat exemplul 
celor occidentali şi au început 
să participe în număr din ce în 
ce mai mare la programe de 
genul “Work & Travel” care 
le permit să studieze, să călă-
torească şi să îmbine plăcutul 
cu utilul, adică să muncească 
pentru un ban în străinătate, 
dar să se şi distreze. Cei mai 
mulţi dintre cei care trăiesc o 
astfel de experienţă o descriu 
ca fiind deschizătoare de noi 
orizonturi şi mai ales o lecţie 
de viaţă.

Cei care aplică pentru un 
astfel de program spun că îi 
tentează mai ales pentru că e 
perioada în care-şi strâng bani 
pentru un viitor mai bun. “Eu 
am auzit de acest program de 
la sora mea, care în urmă cu 
trei ani, a mers în Statele Uni-
te, iar acum s-a mutat definitiv 
acolo. A lucrat ca ospătar în Los 
Angeles şi a venit acasă cu vreo 
3000 de dolari. Şi-a luat din 
acei bani o maşinuţă. Eu acum 
aplic pentru Grecia, pentru că 
îmi doresc să văd Atena şi până 
acum nu aş fi avut bani pentru 
o astfel de vacanţă”, spune An-
dreea Drogeanu, studentă în 
anul al III-a la filologie.

“Eu am mers doi ani la 
rând în Spania. Am reuşit să 
strâng undeva la 2000 de euro 
în cele trei luni de muncă. Am 
lucrat ca salvamar la o piscină 
şi aveam un salariu de 1200 de 
euro. Eu am mers pentru dis-
tracţie, poate şi de aceea am 
venit cu aşa bani puţini. Este 
o experienţă inedită, mai ales 
că ai ocazie să te gospodăreşti 
singur şi să cunoşti foarte mul-
ţi oameni, să-ţi faci relaţii”, 
spune şi Lucian Badea, maste-
rand în Timişoara. 

Adrian Popescu este unul 
dintre studenţii care recru-
tează colegi pentru munca 
în străinătate şi spune că 
sunt puţine zilele în care stă 

la stand fără să ofere consul-
tanţă. “În doar cinci zile cred 
că am avut undeva la 500 de 
studenţi care şi-au depus cere-
rile pentru programul Work 
& Travel. De obicei sunt tineri 
care cunosc foarte multe şi 
atunci când aleg destinaţia, 
Spania, Italia, Grecia sau State-
le Unite se gândesc în princi-
pal la banii pe care-i câştigă şi 
mai apoi la distracţie. Sunt trei 
luni în care ai un job asigurat, 
o masă asigurată, cazarea, iar 
dacă eşti deştept poţi liniştit 
să-ţi mai găseşti un al doilea 
job. Noutatea pentru noi în 
acest an este că sunt foarte 
mulţi cei care aplică în Gre-
cia, chiar dacă este o situaţia 
financiară destul de ciudată. 
Anul trecut au plecat undeva 
la 8000 de studenţi, iar în 2009 

au fost vreo 6500. Anul acesta 
sperăm să fie la fel de mulţi ca 
anul trecut”, spune Adrian Po-
pescu unul dintre cei care fac 
recrutări în holul Universităţii 
de Vest din Timişoara. 

Ce-ţi trebuie să ajungi în 
State, Grecia sau Spania?

Ce trebuie să faci ca să te 
înscrii în experienţa “Work 
and Travel”? Nimic mai sim-
plu: să ai peste 18 ani, să ştii 
engleza cât de cât, să fii stu-
dent, masterand sau docto-
rand la zi, la o facultate de stat 
sau particulară, acreditată 
sau în curs de acreditare. Una 
dintre firmele de recrutare îţi 
găseşte de lucru şi îţi pune la 
dispoziţie un loc de cazare şi 
masa. Singura ta grija este să-
ţi plăteşti costul programului 
ce diferă între 300 de dolari 
si 600 de euro, care include: 
obţinerea dreptului temporar 
de munca în SUA, formularul 
de viză, asigurare medicală 
pe toată perioada programu-
lui şi drumul până în ţările 
pentru care ai optat. Salariile 
oferite ca angajatori în SUA, 
Grecia sau Spania diferă de la 
ţară la ţară. Peste ocean se pot 
câştiga şi 1200 de dolari, iar în 
Grecia un salariu ca recepţio-
neră în insula Rhodos ajunge 
şi la 800 de euro, bani care 
ajung în buzunarul studen-
tului, acesta având asigurată 
cazarea şi cele trei mese pe zi.

Locurile sunt nelimitate
Practic toţi cei care aplică 

pentru un job în străinătate 
au toate şansele să ajungă să şi 
muncească peste hotare. Asta 
pentru că, „odată primite toate 
cererile, firma de recrutare ca-
ută joburi pentru studenţi şi de 
cele mai multe ori, toţi cei care 
aplică ajung să muncească ca 
barmani, ospătari, salvamari 
sau recepţioneri într-un hotel”, 
mai spune Adrian Popescu.

8.000 de studenţi aşteaptă  
să meargă în vacanţă la muncă
n Soluţia ieşirii din criză în perioada studenţiei - un job prin “Work & Travel”

Studenţii care pleacă în străinătate prin programele „Work & travel“ lucrează ca barmani, ospătari, salvamari sau recepţioneri

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro
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Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

O experienţă unică!
       CROAZIERA

Pe Marea Mediterană şi Oceanul Atlantic

400 euro
Timişoara, str. Mercy nr. 4
tel/fax:0256.436.830; 0722.253.115
e-mail : o�ce@ultrainclusivetour.ro
web : www.ultrainclusivetour.ro

masa all inclusive, cazare şi entertainment
                                doar prin
                 expertul tău în croaziere
              ULTRA ALL INCLUSIVE TOUR

Gratuit pentru copii sub 12 ani, în cabină cu părinţii!

PUBLICITATE

Sunt tot felul de moduri 
de a părăsi această lume. 
Fiecare moarte, în felul ei, 
este unică. Unele morţi 
sunt eroice, altele liniştite, 
câteva revoltătoare iar 
unele morţi, chiar neştiute. 
Cred că atunci când sunt 
accidente colective (avia-
tice, marine) sau dezastre 
naturale (cutremure, erupţii 
etc.) aceste decese  sunt o 
problemă de karmă comu-
nă. Ca şi cum Divinitatea ar 
aduna la un loc într-un anu-
me moment catastrofic, 
mai mulţi oameni, pentru 
a avea toţi aceeaşi soartă! 
Dar, ce te faci atunci când 
moartea este stupidă, 
câteodată chiar comică? 
Voi încerca, să vă descriu o 
moarte, care m-a obsedat 
ani mulţi. Imaginaţi-vă la 
sat, afară în curte, tata şi 
fiul, muţi de beţi amân-
doi, sărbătorind vânzarea 
unei case în Bocşa. La un 
moment dat, fiul (văru’ 
meu Ion) se ridica supărat, 
înjurând şi blestemând. 
Tatăl său Chima s-a ridicat 
şi el şi cei doi au început 
să se împingă. Femeile din 
casă au intervenit să-i des-
partă. Vărul Ion s-a dus în 
grădină şi s-a întors cu un 
topor, învârtindu-l deasupra 
capului, ameninţând pe 
toată lumea. Tata Chimă 
se repede cu un briceguţ 
în mână, îl împunge prin 
haina şi cămaşa, sub braţul 
stâng, pe văru’ Ion. Acesta 
se împiedică şi cade într-un 
şanţ mic, lângă orătănii. 
Chima pleacă de acolo, tras 
de femei în casă. Vărul Ion, 
bolboroseşte blesteme din 
şanţ, iar sângele i se scurge 
pe mâneca hainei. Vârful 
briceagului l-a înţepat într-o 
aortă de sub braţul stâng. 
Sângele curge tot mai 
tare, dar nimeni nu crede 
că-i rănit, iar raţele venite 
lângă vărul Ion... „lipăiră“ 
cu ciocul lor, tot sângele 
din şanţ. După o lungă 
vreme de zvârcolit, vărul 
Ion pierde mult sânge şi... 
moare. Procuratura avea 
să declare legitima apărare 
pentru tata Chima, care 
s-a apărat cu un briceag în 
faţa unui topor. Tragedia 
în familie era de nedescris. 
Femeile jelesc, pregătesc 
înmormântarea iar la po-
mana lui Varutzu’ Ion, taie 
raţele (care-au băut sângele 
martirului) şi le dau la masă 
....musafirilor. Ca într-un 
roman kafkian, unde perso-
najele pleacă literalmente 
cu o bucată din cel decedat,  
într-o formă de.....caniba-
lism involuntar. Astfel văru’ 
Ion avea să moară, impuns  
de un mic briceag, (mai 
rău decât mistreţul pe care 
l-a căsăpit el cu toporul, în 
urmă cu un an!)

Briceagul

Coriolan 
Gârboni

opinie

Ne confruntăm cu o 
mare lipsă de cola-
borare din partea 
cetăţenilor, care nu 
vor să ne sprijine în 
demersurile ce trebu-
ie făcute, deşi ei sunt 
cei care reclamă.

 nicoleta popa
purtător de cuvânt Poliţia Locală

Eu am auzit de acest 
program de la sora 
mea, care în urmă cu 
trei ani, a mers în Sta-
tele Unite, iar acum 
s-a mutat definitiv 
acolo. A lucrat ca 
ospătar în Los Ange-
les şi a venit acasă cu 
vreo 3.000 de dolari. 
Şi-a luat din acei bani 
o maşină. Eu acum 
aplic pentru Grecia.

 andreea Drogeanu
studentă în anul al III-a

Eu am mers doi ani 
la rând în Spania. Am 
reuşit să strâng un-
deva la 2000 de euro 
în cele trei luni de 
muncă. Am lucrat ca 
salvamar la o piscină 
şi aveam un salariu 
de 1200 de euro. 
Eu am mers pentru 
distracţie, poate şi 
de aceea am venit cu 
aşa bani puţini.

 Lucian badea
masterand

Anul trecut au plecat 
undeva la 8.000 de 
studenţi, iar în 2009 
au fost vreo 6500. 
Anul acesta sperăm 
să fie la fel de mulţi 
ca anul trecut. Sunt 
trei luni în care ai un 
job asigurat, o masă 
asigurată, cazarea, iar 
dacă eşti deştept poţi 
liniştit să-ţi mai gă-
seşti un al doilea job.

 adrian popescu
recrutator pentru “Work & Travel”
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Am ajuns, printre altele, să 
fim şi ţara cu cei mai mulţi 
„circari” pe metrul pătrat. De 
la politicieni până la oamenii 
din sau de fotbal, avem parte 
de un lung şir de exemple. 
Nici presa nu face excep-
ţie. Despre această ultimă 
categorie însă,  vom scrie 
într-o „ediţie specială”. Asta 
pentru că subiectul merită o 
abordare aparte.
Revin la fotbal şi încerc să 
vă prezint câteva „mostre” 
care în timp au devenit de 
notorietate naţională şi 
chiar internaţională. Să în-
cepem cu deja celebrul MM. 
Personajul în cauză, proba-
bil frustrat de insuccesele 
propriei echipe, s-a apucat 
să arunce cu noroi în ceea 
ce înseamnă Timişoara. 
Chestia cu capra vecinului 
unde poate funcţiona mai 
bine decât la români... nu? 
Faptul că Poli va termina 
campionatul în faţa Stelei îi 
stă în gât.
Al doilea exemplu este cel 
al antrenorului celor din 
Giuleşti. Şumudică are din 
ce în ce mai mult compor-
tamentul unui saltimbanc. 
Cu fularul vişiniu atârnat de 
gât se tăvăleşte pe gazon 
spre deliciul rapidiştilor din 
tribună. În lipsa rezultatelor 
nu strică puţin circ, că de 
pâine nici nu poate fi vorba. 
După meciul cu Gazul, „inte-
lectualul” Şumi, la conferinţa 
de presă, a spus că golanul 
l-a învins pe matematician. 
Referire la antrenorul Medi-
aşului care este absolvent de 
matematică. Chiar! Ce caută 
omul ăsta cu şcoală printre 
jucătorii ăştia de bambilici?
Vine tare din urmă Dănuţ 
Lupu, care mai nou, are ve-
leităţi de analist. O ocupaţie 
la modă în spaţiul mioritic. 
Mai mult decât atât, Lupu 
este şi moralist. Dă lecţii în 
stânga şi în dreapta mizând 
pe faptul că am uitat că pe 
vremea când mai dădea 
cu piciorul în minge a fost 
prins la ciordit din magazine. 
Măcar nu e singurul. 
Şeful circarilor este fără nici 
un fel de îndoială preş-ul Li-
gii, Mitică Dragomir. Chestia 
cu licitaţia drepturilor TV 
este doar un ultim exemplu. 
După ce a dat chix, Mitică al 
nostru a continuat, în stilul 
său caracteristic, să arunce 
cu praf în ochii fraierilor, 
folosind limbajul său arhicu-
noscut. Îl mai crede cineva? 
Eu unul nu am fost niciodată 
fanul său pentru că probabil, 
aidoma lui Pusztai, am 
terminat nişte şcoli. 
În rest sunt cu ochii pe co-
lumbeni şi pe zăvoranca cea 
care a avut parte de un avort 
spontan. Dar pe ăia de mai 
sus îi avortează cineva? Aşa 
spontan...

Circarii

Viorel  
Screciu
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CINeMA CITy
Scufiţa Roşie: Vineri - Miercuri: 
14:10, 16:10, 18:20, 20:30

Animals United: Echipa trăs-
niţilor Vineri - Miercuri : 13:40, 
15:40, 17:40, 19:30

Invadarea lumii: Bătălia Los 
Angeles Vineri - Miercuri : 
14:00, 16:30, 19:40, 22:10

Hop-Ţop: Vineri - Miercuri : 
13:10, 15:10, 17:10, 19:10

Avocatul din limuzină: Vineri 
- Miercuri : 14:30, 17:00, 19:50, 
22:20

Sucker Punch: Evadare din 
realitate Vineri - Miercuri : 
17:10, 21:30

Dincolo de limite: Vineri - 
Miercuri : 19:10, 21:20

Nevastă de împrumut: Vineri 
- Miercuri : 13:00, 15:30, 17:50, 
20:10, 22:30

Mămici pentru Marte: Vineri - 
Miercuri : 13:10, 15:10

jOI, 7 APRIlIe
Heaven Studio: Concert grasuu XXL
life! Pub: Super Karaoke Party
bunker: Epocs Meets Silvana
lemon: Specijalno Srpsko Uzivo Vece

VINeRI, 8 APRIlIe
No Name: Valentino Kanzyani
Railly Cafe: Exiled Band
Zambara: Cocoon Sascha Dive
life! Pub: Rock Your Country
Setup: Popa Sapka
Daos: Concert Kumm
Fratelli: Hip Hat Party
jaxx Cafe: Dj K-lu, Teo Milea
Pantheon: Alex Velea

SâMbăTă, 9 APRIlIe
Daos: Rapala, Phoneme, K-lu
life! Pub: Coyote Ugly Party
Setup: Psychofreud
lemon: Crazy Party Weekend
Dublin express: Booghie Night

DUMINICă, 10 APRIlIe 
Daos: Magica
Art Club 700: Retro Fever
Van Graph K’fe: Babilonia 
Club D’Arc: Hits Party

Opera Naţională Română Timişoara: joi 
7 aprilie, ora 11, Motanul încălţat, operă 
pentru copii. Muzica: Cornel trăilescu, 
libretul: tudor Muşatescu şi nina Stoiceva.

Filarmonica banatul: vineri 8 aprilie, ora 
19.00 sala Capitol, concert simfonic Gustav 
Mahler – 100 de ani de la moarte, Simfonia 
nr. 1 in re major – Titanul, dirijor Amaury 
du closel. 

Teatrul Naţional din Timişoara: vineri 
8 aprilie ora 19, Sala Studio 5, spectacolul 
aeroport, de ştefan Caraman, un spectacol 
de Ion-Ardelean Ieremia.

Teatrul German de Stat Timişoara: 
sâmbătă 9 aprilie, ora 19, în sala teatrului 
German „Sunetul Muzicii”, regia: Simona 
Vintilă, un spectacol după Howard Lindsay 
& Russell Crouse.  

Filarmonica banatul: sâmbătă 9 aprilie, 
ora 19.00 sala Capitol, concert caritabil: 
ajutor de Urgenţă pentru Liceul ion Vidu. 
Concertează: Dan Helciug, Mircea Baniciu, 
Vladi Cnejevici, Horea Crişovan, iar prezen-
tator este Virgil ianţu. 

Teatrul Naţional din Timişoara: sâmbătă 
9 aprilie ora 19, Sala 2, Switch, de de Pál Frenák.

Teatru Auăleu: sâmbătă 9 aprilie, ora 
20.00 Spălătorul de creier. E un spectacol 
despre cum se autodistruge o naţiune, o 
ţară, în speţă românia.  

Teatru Auăleu: duminică 10 aprilie, ora 
20.00 Spălătorul de creier. E un spectacol 
despre cum se autodistruge o naţiune, o 
ţară, în speţă românia.

Opera Naţională Română Timişoara: 
duminică 10 aprilie, ora 19, Boema, operă 
în patru acte, muzica: Giacomo Puccini 
Libretul: giuseppe giacosa şi Luigi illica.

Teatrul German de Stat Timişoara: luni 
11 aprilie, ora 19, „Shaking Shakespeare”, 
regia: Radu-Alexandru Nica, un spectacol 
după William Shakespeare.

Teatrul German de Stat Timişoara: marţi 12 
aprilie, ora 19, în sala Teatrului German „Sune-
tul Muzicii”, regia: Simona Vintilă, un spectacol 
după Howard Lindsay & russell Crouse.  

Filarmonica banatul: marţi 12 aprilie, 
ora 19.00 sala Capitol, concert caritabil 
asociaţia open hearts şi asociaţia Dincolo 
de cuvinte. Medalion Wolfgang Amadeus 
Mozart, solişti: Daniel Jenei, roland 
Hegedus.

Dan Duţu
dan.dutu@opiniatimisoarei

Au început seria de foc 
pe 2 aprilie când remiza cu 
Steaua de pe teren propriu 
le-a deschis ochii şi le-a ară-
tat că mai au mult de lucru 
până să se gândească la titlu. 
Două puncte pierdute pe 
teren propriu în compania 
unei echipe ieşite din orice 
calcule au oprit-o pe Poli să 
se instaleze în fotoliul de 
lider. La ora la care dumnea-
voastră citiţi aceste rânduri 
elevii lui Dusan Uhrin jr. au 
disputat şi partida cu Astra 
Ploieşti, adaugându-şi în cont 
doar unul din cele trei punc-
te puse în joc. Asta înseamnă 
oarecum consolidarea poziţi-
ei acolo sus, cât mai aproape 
de liderul care începe să dea 
semne de oboseala. Acelaşi 
lucru se poate spune însă şi 
despre echipa timişoreana.  

“Am recuperat în retur 
cinci puncte faţă de Oţelul” 
spunea mândru Daniel Stan-
ciu, referindu-se la parcursul 
Timişoarei în paralel cu cel 
al gălăţenilor. E o consolare 
palidă dupa ultimele două 
evoluţii ale echipei antrenate 
de Dusan Uhrin jr. Urmează 
meciul cu Sportul Studen-
ţesc, echipă aflată în zona 
retogradării, însă periculoasă 
după ultimele rezultate (n.n. 
victorie acasă în faţa Univer-
sităţii Craiova şi egal cu Bră-
neştiul) chiar dacă acestea au 
fost obţinute în dauna unor 
colege de suferinţă, apoi cele 
cu Pandurii Tg. Jiu şi Rapid. 
Daca până la meciul cu bu-
cureştenii, bănăţenii vor juca 
din trei în trei zile, între eta-
pa a 27-a şi următoarea sunt 
şapte zile de pauză, pentru ca 

apoi să reînceapă seria de foc, 
cu etape intermediare. 

Tehnicianul ceh a început 
să aibă tot mai mulţi jucători 
incerţi, apar suspendările, 
problemele de sănătate, se 
vede că fotbalistul ce joacă în 
Liga I acuză programul încăr-
cat din acest retur. Dacă până 
de curând Uhrin jr. prefera să 
nu rişte şi să joace la rezultat, 
sacrificând spectacolul şi folo-
sind doar jucători de primul 
unsprezece, imprejurările 
nefericite l-au obligat şi îl vor 
obliga şi în continuare să uti-
lizeze şi jucători care au jucat 
mai puţin. Astfel că Zagrean 
ar putea prinde minute multe 
în etapele rămase din această 
a doua parte a campionatu-
lui, Popovici, Ignatijevici poa-
te şi Ionuţ Matei ar putea fi 
plombele pe care antrenorul 
alb-violeţilor se vede nevoit 
să le folosească. De Paşte spu-
neam, reîncepe o nouă serie 
de meciuri importante. Poli 

întâlneşte FCM Târgu Mureş 
pe “Dan Paltinişanu”, apoi va 
evolua împotriva Universită-
ţii Cluj, pentru ca în interva-
lul 30 aprilie – 7 mai să susţi-
na alte trei jocuri capitale: cu 
FC Braşov, FC Vaslui şi Unirea 
Urziceni. Oare pe ce loc o fi 
Poli atunci, cu două etape îna-
inte de finalul sezonului?

Degringoladă totală  
la Poli în jocul cu astra

Jocul lui Zicu nu a impre-
sionat deloc, Alexa a fost ex-
cesiv de nervos tot meciul, 
Ignatijevici a părut depăşit 
de miza meciului, având în 
vedere că a intrat din primul 
minut pentru prima oară. Ta-
meş nu a câştigat niciun duel 
cu adversarii săi, Curtean s-a 
zbătut ca un peşte pe uscat, 
iar Magera a fost în plus pe 
toata durata partidei. Axente 
a încercat ceva, dar în zadar, 
Nikolic pare în continuare 
în afara jocului echipei, iar 
Zăgrean, deşi a marcat golul 
egalării, a fost introdus mult 
prea târziu pentru a mai pu-
tea face ceva. Bourceanu s-a 
zbătut, ca de obicei, în nota 
echipei, iar Cisovsky şi Lu-
chin nu s-au remarcat prin 
nimic deosebit. Pantilimon a 
încercat să limiteze propor-
ţiile scorului. Cam aşa poate 
suna o descriere a jocului 
făcut de polişti în ultimele 
două partide de pe teren pro-
priu terminate cu tot atâtea 
semi-eşecuri. “Vom vedea la 
final dacă acest rezultat (n.n. 
2-2 cu Astra Ploieşti) va conta 
în economia clasamentului” 
a declarat, uşor resemnat, 
Uhrin jr.

Luna de foc pentru Poli
n Alb-violeţii dispută nu mai puţin de 10 meciuri în 36 de zile

Iulius Mall parter: expoziţia icoane pe sticlă pictate de beneficiarii 
cercului de art-terapie coordonat de designerul Cristina Bugariu. 
Expoziţia poate fi vizitată până în 19 aprilie.

Sediul comunităţii evreieşti din Timişoara: luni 11 aprilie ora 
19.00. Seară evreiască, Maia Morgenstern citeşte „o lecţie de bune 
maniere” de Jean-Claude grumberg.

Galeria Helios: Expoziţie Marian truţulescu - Spaţii celeste. Cu 
această ocazie va fi lansat şi albumul „grafică şi feeria angelică“. 
Expoziţia va rămâne deschisă până în data de 21 aprilie.

Galeria Calina: Expoziţia Fragmente a artistului vizual teodor 
Moraru. Expoziţia poate fi vizionată până în 5 mai.

Cafeneaua Kafka: expoziţia de pictură a artistului Costin Brătea-
nu. Expoziţia, Costin Brăteanu şi arheologiile memoriei poate fi 
vizitată până în 13 aprilie zilnic între orele 9-23. 

Muzeul de Artă Timişoara: vineri 8 aprilie conferinţa: Familii din 
istoria timişoarei. În prima conferinţă vor fi prezentate familiile 
Baltă şi Zbegan.

libraria Humanitas joc Secund: Expoziţia „o primăvară în primă-
vară“, expoziţia poate fi vizionată zilnic până în 25 aprilie. 

Muzeul de Artă Timişoara şi Muzeul banatului Timişoara: vă 
invită la vernisajul 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.

sCufiţa roşie - premieră

Valerie (Amanda Sey-
fried) este o tânără fru-
moasă, îndrăgostită de 
un proscris, Peter (Shiloh 
Fernandez), dar căreia 
părinţii i-au aranjat ma-
riajul cu bogatul Henry 
(Max Irons). Dispuşi să 
sacrifice totul pentru 
iubirea lor, Valerie şi 
Peter plănuiesc să fugă 
împreună, dar evadarea 
le este dată peste cap 
de o tragedie. Sora fetei 
este ucisă cu bestialitate 
de un vârcolac, o crea-
tură care sălăsluieşte în 
pădurile din jurul satului 
lor şi cu care de mulţi 
ani sătenii au păstrat un 
pact fragil, sacrificându-i 
în fiecare lună un animal. 
Dar într-o noapte cu lună 
însângerată, vârcolacul 
rupe armistiţiul şi se 
încumetă să ia o viaţă 
umană.
Însetaţi de răzbunare, 
sătenii cer ajutorul Pă-
rintelui Solomon (Gary 

Oldman). Însă venirea lui  
are consecinţe nebănu-
ite, căci îi avertizează că 
lupul ia formă umană 
în timpul zilei şi poa-
te fi oricare dintre ei. 
Numărul morţilor creşte 
cu fiecare răsărit al lunii, 
iar Valerie descoperă că 
are o legătură specială 
cu bestia – una care îi 
atrage inexorabil unul 
spre celălalt, iar asta o 
transformă în suspect, 
dar şi în… momeală.

horoscop
BerBeC: 
Săptămâna aceasta vei beneficia de 
energie şi carismă din belşug. Însă 
nu vei fi într-o formă fizică bună, 
de aceea îţi va fi afectat gradul de 
eficienţă. Cauza este poziţia planetei 
Mercur în retrograd. Aflându-te în 
mijlocul perioadei retro Mercur nu 
este indicat să începi ceva nou. Chiar 
şi aşa norocul este de partea ta şi vei 
fi destul de puternică spiritual încât să 
treci pestea ceasta perioadă. Acum vei 
fi răsplătită pentru eforturile depuse 
în trecut sau vei primi o răsplată pen-
tru o faptă bună. Dacă eşti singură, 
te vei simţi atrasă de cineva! Carisma 
şi energia de care dipusi vor creşte în 
intensitate luni şi marţi. Miercuri vei 
avea noroc de bani. 
  
taur: 
Săptămâna această va fi remarcabilă 
prin faptul că nici nu-ţi vei da seamă 
cât de repede va trece. Vei avea 
sentimentul că ceva nu merge bine 
în relaţia de cuplu, dar luni şi marţi 
suspiciunile vor dispărea. Fie că ai 
cunoscut pe cineva recent sau te afli 
într-o relaţie de lungă durată, viaţă 
ta sentimentală va luă o intorasatu-
ra. Iar miercuri va fi o zi decisivă în 
privinţă acestui aspect. Joi şi vineri te 
vei amuză cu prietenii pe seamă unor 
probleme la care ai găsit soluţia. Vei 
alergă toată săptămâna dintr-un loc în 

altul. Nu este o grabă în van deoarece 
vei obţine sume de bani. 
  
Gemeni: 
Ai face bine să deschizi ochii bine şi 
să te concentrezi asupra lucrurilor 
care se peterec în jur. Luni şi marţi se 
clarifica unele situaţii incerte, care 
ţi-au dat mari bătăi de cap în ultima 
perioadă. Iar principalul obstacol în 
calea succesului pe plan profesional 
va fi prezenţa iscoadelor în rândul 
colegilor de muncă. Dispui de multă 
energie şi vei fi activă pe toate pla-
nurile. Ai grijă, toată săptămâna sunt 
previzibile informaţii false din belşug. 
Miercuri şi joi ieşi din rutină şi simţi 
nevoia de a interacţiona un pic cu 
alte persoane. Foarte bine, pentru că 
aceste discuţii cu străinii vor fi utile. 
Vineri seară vei fi chibzuita şi vei găsi 
modalităţi de divertisment care nu 
implică bani. 
  
raC: 
Nu vei începe săptămâna grozav. Une-
le idei sunt sortite eşecului. Dar nu îţi 
face prea multe griji, cine nu munceş-
te nu greşeşte şi la urmă urmei este 
mai de apreciat o persoană care îşi 
expune propriile idei decât una care şi 
le asumă. Propunând lucruri vei putea 
deţine controlul asupra progresului. 
Profită de bunăvoinţă celorlalţi şi 
lasă-i să te ajute să stabileşti detaliile. 

La mijlocul săptămânii vei fi creativa, 
însă puţin apatică, fapt care te va face 
să rămâi pe dinafară în cercul de prie-
teni. Vineri şi sâmbătă sunt previzibile 
începuturi noi. Duminică, vei face o 
investiţie. 

leu: 
În această săptămână vei fi foarte 
activă şi agitată. Ar trebui să te 
potoleşti un pic şi să îţi dai seamă 
când este nevoie să o laşi mai moale 
şi să-ţi organzezi timpul cu calm. Însă 
acest lucru nu înseamnă neapărat că 
este un moment favorabil pentru o 
auto-examinare profundă.Dar este 
o zi foartebuna pentru a face orice 
activitate ce presupune cercetare. Te 
vei confruntă cu fapte greu de înţeles 
şi nenumărate detalii fără sens care-ţi 
vor spori starea de agitaţie şi nervi. 
Încearcă să fii rezonabilă, să-ţi asculţi 
instinctele dacă trebuie să iei decizii. 
Cu siguranţă vei luă nişte hotărâri 
înţelepte. 
  
feCioară 
Luni sau marţi vei întâmpina o pro-
blemă a cărei rezolvare te va pune în 
dificultate. Pare a fi o situaţie dificilă 
dar în final vei reuşi să faci mişcarea 
potrivită. În loc să te concentrezi 
asupra finalizării unor proiecte pe 
care le-ai început deja, mai bine ai 
lasă lucrurile noi să-ţi sporească en-

tuziasmul. Miercuri şi joi, te confrunţi 
cu dileme în relaţiile cu prietenii, cel 
puţin atunci când eşti în căutarea 
de răspunsuri. Ai putea fi de acord 
în legătură cu o investiţie alături de 
cineva apropiat şi, prin urmare, se pot 
iscă conflicte. 
  
Balanţă 
O săptămâna grea, ai mult de lucru, 
dar nu prea ai chef de muncă, eşti 
cu gândul la distracţie, evenimente 
în familie sau ceva de genul acesta. 
Tocmai de aceea vei avea senzaţia 
că tragi de ţine când vine vorba de 
îndeplinirea unor sarcini cu data de 
finalizare precisă. Vestea bună este că 
prezenţa planetei Venus în zodia ta 
îţi aduce un plus de romantism. Nu te 
aştepta la rezultate mari. S-ar putea 
să fii dezamăgită la sfârşitul zilei de 
vineri, dar relaţia cu partenerul va 
merge destul de bine. 
  
scorpion
Sensibilitatea oferită de astre te fac 
mai tolerantă faţă de cei din jurul 
tău. Astfel devii neobişnuit de calmă 
şi iubitoare, lucru de care partenerul 
tău va profită din plin. Luni dispui 
de oportunităţi la locul de muncă, 
însă nu uită că familia trebuie să 
fie prioritatea ta acum.Ocupă-te de 
întreţinerea unor relaţii calde între 
membrii familiei, profită de sentimen-

tele bune pe care le emani, ai timp 
destul pentru problemele financiare. 
Spre sfârşit de săptămâna vei avea 
chef să ieşi din rutină şi să faci ceva 
neobişnuit. Poate vei vrea să ieşi din 
aglomeraţia oraşului. 
   
săGetător:
Un bănuţ economisit este un ban pe 
care-l poţi cheltui pe ceva preţios . 
Dacă ai fost chibzuita, luni este o zi 
favorabilă pentru investiţii în casă, 
călătorii sau bunuri materiale de ca-
litate. Marţi şi miercuri, pur şi simplu 
vei străluci şi astfel vei atrage atenţia 
oamenilor asupra look-ului tău. 
Schimbarea de oră a adus cu ea dez-
organizare în ritualul tău de somn, de 
aceea te simţi obosită. De multe ori 
vei avea tendinţa să pierzi ceva, mai 
ales noţiunea timpului. Ai grijă să nu 
se întâmple lucrul acesta când trebuie 
să mergi la întâlnirile stabilite. 
  
CapriCorn: 
Astrele vor fi de partea ta încă de le 
începutul săptămânii. Profită de acest 
lucru şi trezeşte-te luni dimineaţă 
devreme, vei avea nenumărate ocazii 
pe care nu trebuie să le pierzi. Marţi 
iese la iveală persoană meticuloasă 
din ţine, vei avea tendinţa să cauţi me-
tode de abordare multiple, doar- doar 
vei reuşi să rafinezi unele lucruri până 
la perfecţiune. Dispui de o imaginaţie 

bogată, dar vestea proastă este că nu 
vei avea resurse de energie suficienţe 
pentru a duce la bun sfârşit tot ce ţi-ai 
propus până vineri. 

vărsător:
Greu cu trezitul dimineaţă după un 
weekend în care nu ai reuşit să te 
odihneşti suficient. Dacă ai mult de 
lucru şi trebuie să fii activă încă de 
luni la locul de muncă, ai putea să iei 
în considerare câteva minute bune de 
înviorare pentru a-ţi pune sângele în 
mişcare. De asemenea, înarmează-te 
cu mai multe ceşti de cafea. Ar fi mult 
mai indicat dacă ai putea să amâni 
finalizarea unor proiecte până marţi 
sau miercuri, când vei reuşi să te 
mobilizezi. Joi sau vineri vei avea de 
făcut cercetări pentru a-ţi confirmă 
unele bănuieli. 
  
peşti: 
O activitate sau o situaţie cu care te vei 
confruntă luni va necesită să o tratezi 
cu înţelepciune, trebuie să planifici 
totul făcând diferenţă între timpul real 
şi cel convenţional. Fă cercetări supli-
mentare sau poţi alege să te consulţi 
cu un coleg în care ai încredere. Marţi 
şi miercuri vei fi surprinsă plăcut de 
partener sau de o persoană dragă. Joi 
sunt propice activităţile sportive, mai 
ales că sunt benefice pentru stimula-
rea activităţii intelectuale.

PUBLICITATE

revenit după suspendare, Zicu a înscris din nou pentru Poli şi a dat semnalul revenirii în meciul cu astra

Comentează pe 
www.fortaviola.ro

Vom vedea la final 
dacă acest rezultat 
(n.n. 2-2 cu Astra 
Ploieşti) va conta 
în economia clasa-
mentului.

 Dusan uhrin jr.
antrenor Poli
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Sunt uimit că presa 
mondenă n-a descoperit 
încă un alt mare scandal 
iscat de doi dintre cei mai 
cunoscuţi români… Sincer, 
cu mult mai populari 
decât Zăvoranu sau Iri… 
Povestea cuplului, care va 
apărea la iveală cândva, 
în curând poate, este 
cutremurătoare şi va face 
valuri cu mult mai mari 
în primul rând datorită 
popularităţii celor doi.
Despre el s-a vorbit 
adeseori la televizor, şi 
nu cred că există ziar sau 
revistă tipărită în care să 
nu-i fi apărut numele… 
Mulţi îi cunosc aventura, 
povestea, dar prea puţini 
au bârfit-o la colţ de ziar. 
Poate din respect… S-a 
îndrăgostit de o femeie 
căsătorită şi mulţi din 
înalta societate l-au 
blamat pentru asta. Cei 
doi s-au cunoscut la Viena 
şi sper ca asta să nu fie o 
indiscreţie, pe care o fac… 
Unii cunosc acest aspect, 
că relaţia lor a început în 
Austria, o ţară frecventată 
de mulţi români, adeseori.
Ea are doi copii, Valeria şi 
Virginia şi soţul ei este rec-
torul Universităţii din Iaşi… 
Adulterul a durat vreo 7 ani 
- sper, din nou, să nu fac o 
indiscreţie… Soţul, i-a murit 
şi a urmat un lung şir de 
procese pentru o pensie de 
urmaş, procese de care pre-
sa mondenă n-a prea aflat 
mare lucuru. Importanţi 
oameni politici ai zilei au 
făcut presiuni uriaşe pentru 
soluţionarea cazului… 
Nume grele, răsunătoare, 
politicieni faimoşi.
Bomba e că cei doi au 
avut împreună şi un copil 
care, însă, s-a născut 
mort… E de neînţeles 
pentru mulţi relaţia lor, 
aventura care a durat 
atâţia ani, timp în care 
ea a fost căsătorită cu un 
bărbat extrem de influent. 
Procesele pentru pensia 
de urmaş, implicarea nu-
melor grele din lumea po-
litică în acest scandal au 
fost trecute deocamdată 
sub o oarecare tăcere.
Finalul e cutremurător… 
Ea s-a sinucis la Varetec 
cu un flacon de arsenic, la 
doar câteva luni după ce a 
murit amantul, iubitul ei… 
Povestea ar fi, cu sigu-
ranţă, o comoară pentru 
toată presa mondenă. Şi 
sunt absolut convins că 
popularitatea lor e cu 
mult peste cea a cuplu-
rilor aflate azi pe prima 
pagina a ziarelor. Ea se 
numea Veronica Micle, el 
Mihai Eminescu…

Love story 
monden

Dan  
Negru

opinie

16 

Duminică
10 aprilie

Cerul  
va fi  
mai mult  
înnorat.
Minima.  6˚
Maxima. 16˚

Miercuri
13 aprilie

Cerul va fi  
parţial înnorat,  
pe întreaga  
zi va ploua.
Minima.  6˚
Maxima. 16˚

marţi
12 aprilie

Cerul  
va fi  
mai mult  
înnorat.
Minima.  5˚
Maxima. 14˚

luni
11 aprilie

Cerul  
va fi  
mai mult  
înnorat.
Minima.  5˚
Maxima. 14˚

Sâmbătă
9 aprilie

Cerul va fi  
înnorat. Răzleţ  
există posibilităţi de 
ploaie.
Minima.  6˚
Maxima. 15˚

Vineri
8 aprilie

Cerul va fi mai mult 
înnorat, există 
posibilităţi de averse 
de ploaie.
Minima.  7˚
Maxima. 14˚

Joi
7 aprilie

Cerul  
va fi  
mai mult  
înnorat.
Minima.  8˚
Maxima. 22˚
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Halterofilul 
Cihărean şi „taxa 
de şmecher“

Bătut cumplit cu ranga 
în parcarea hotelului Con-
tinental din Timişoara, în 
iunie 2008, halterofilul 
arădean Traian Cihărean a 
decis să renunţe la gândul 
răzbunării, chiar dacă ră-
nile de la picioare, braţe şi 
cap au necesitat aproape 
60 de zile de îngrijiri me-
dicale. Potrivit agenţilor 
sub acoperire infiltraţi în 
lumea interlopă din Arad, 
operaţiunea de pedepsire 
a agresorilor, care urma să 
fie organizată imediat după 
vindecarea sportivului me-
daliat cu bronz la Olimpia-
da de la Barcelona, nu a mai 
fost necesară întrucât părţi-
le au căzut la pace. Suma 
pentru care Cihărean a fost 
de acord să uite bătăia luată 
la Timişoara a fost de 5000 
de euro, “taxă de şmecher” 
care a fost achitată în câte-
va tranşe. Negocierile s-au 
purtat o perioadă destul 
de îndelungată, la Arad, iar 
condiţiile iniţiale puse de 
halterofil au fost destul de 
dure, acesta dorind cu ori-
ce preţ să rupă şi el câteva 
oase de timişorean. Până la 
urmă s-a bătut palma îm-
păcării, Cihărean nu a mai 
depus nici o plângere pena-
lă, expertiza medico-legală 
a fost dimensionată la sub 
60 de zile de îngrijiri medi-
cale, iar poliţia s-a trezit că 
trebuie să închidă compli-
catul dosar al agresiunii din 
parcarea Continental. Acest 
episod n-a reprezentat de-
cât o nouă “sentinţă” a 
justiţiei paralele ce funcţio-
nează în lumea interlopă...

Întortocheate sunt căile 
politicii şi regula de bază 
pare a fi „nu spune nicio-
dată niciodată“. În câteva 
judeţe din ţară, Unpr şi 
pnŢCd au bătut palma şi 
au decis să meargă împre-
ună la următoarele alegeri. 
În Timişoara, situaţia este, 
din nou, specială. Unpr 
este condus de ion rădu-
canu, fost prefect, fost can-
didat la primăria Timişoara 

din partea psd în 2008, 
precum şi fost consilier 
local. răducanu a fost dat 
afară din psd în octombrie 
2008, după câteva dispute 
în Consiliul local cu prima-
rul Gheorghe Ciuhandu. 
„artizanul“ excluderii lui 
răducanu se spune că 
ar fi fost chiar primarul 
Ciuhandu, preşedinte al 
pnŢCd Timiş. revenind la 
timpurile actuale, la nivel 

naţional există discuţii 
avansate de semnare a 
unui protocol între cele 
două partide, cu preciza-
rea că susţinătorii acestui 
demers sunt ţărăniştii „cu 
ştampila“, iar Ciuhandu 
este în forul de conducere 
a celorlalţi ţărănişti, fără 
legitimitate. nici pomenea-
lă de asemenea protocol 
în Timiş, cel puţin nu cu 
aripa Ciuhandu, a afirmat 

ion răducanu. discuţiile 
ar putea începe cu marius 
popovici şi rodica Vlad, 
cândva apropiaţi lui Ciu-
handu, acum membrii ai 
pnŢCd-ului „cu ştampila“. 
rodica Vlad este un alt fost 
consilier local care a avut 
dispute directe cu primarul 
Timişoarei.

Biletele de intrare la me-
ciul de fotbal dintre Poli Ti-
mişoara şi Steaua Bucureşti 
s-au vândut ca pâinea cal-
dă. Cu toate acestea, sena-
torul Nicolae Robu (PNL), 
rectorul Universităţii Poli-
tehnica din Timişoara s-a 
gândit că este momentul 
să aducă şi mai multă lume 
pe stadion. Astfel, el a soli-

citat clubului 
de fotbal 
nu mai 
puţin de 

400 de 
bilete 

gratui-
te. Robu 

nu s-a gân-
dit ni-

ciun 

moment să cumpere acele 
bilete pentru a contribui şi 
el, la fel ca orice suporter, 
la bunăstarea clubului. Din 
fericire, cei de la Poli i-au 
oferit rectorului doar 100 
de bilete gratuite la meci. 
Robu a oferit, la rândul 
său, biletele unor elevi care 
au participat la sărbătoarea 
porţilor deschise la Facul-
tatea de Electrotehnică, 
elevi care odată intraţi, la 
toamnă, la această faculta-
te, s-ar putea transforma 
în viitori alegători pentru 
Nicolae Robu. Liberalul nu 
şi-a anunţat clar o candida-
tură, însă are de ales între 
Primăria Timişoara şi Parla-
ment, iar viitorii studenţi, 
chiar dacă nu au domiciliul 
în Timişoara, îl pot vota pe 
Robu cu un simplu flotant.

Nicolae Robu a cerut sute de 
bilete gratis de la Poli.  
Începe campania electorală?

Tiberiu Lelescu, directorul  
de la Direcţia Agricolă a slăbit 
10 kilograme. Află secretul!

Directorul agricultori-
lor timişeni, Tiberiu Le-
lescu s-a pus pe slăbit si a 
reuşit să dea jos circa 10 
kilograme în doar câteva 
luni. Lelescu a ales o me-
todă nu foarte sănătoasă 
şi deloc recomandată de 
medici şi anume pastila 
de slăbit. El însuşi spune 
că această metoda nu este 
recomandată, însă altfel 
nu poate să dea jos kilo-
gramele în plus pe care le 
are.  Lelescu a povestit că 
de felul lui este pofticios, 
dar acum, cu noua cură 
de slăbit, încearcă să se 

abţină de la toate bună-
tăţile. Zilnic bea foarte 
multă apă şi ceaiuri şi 
încearcă să mănânce cât 
mai sănătos. De mâncat 
poate mânca orice, chiar 
şi lemne, după cum chiar 
el a povestit unor apro-
piaţi, iar cura de slabire 
o ţine numai în zilele de 
lucru ale săptămânii, iar 
sâmbăta şi duminica... ia 
o pauză!

Răducanu nu vrea protocol 
politic cu Ciuhandu

Bârfă super-ade-
vărată,  
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...

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


