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Cu milioanele din Champions 
League, Iancu ar mai echilibra 
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Interviu cu Dan Poenaru, fost 
preşedinte al PSD Timiş şi fost 
prefect al judeţului.  11
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O comisie va analiza cazurile 
de delapidare şi alte abateri 
ale poştaşilor.  4
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câştigă bani frumoşi din munca 
în faţa camerelor web.  12
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Sânnicolau mare, 
vrea să „importe” 
şomeri din Serbia
Oraşul de pe Aranca este 
singurul din ţară unde rata 
şomajul este negativă.  6

Ciprian Voin
ciprian.voin@opiniatimisoarei.ro

Centrul oraşului de 5 
stele, atent îngrijit de auto-
rităţile locale contrastează 
puternic cu periferia care 
pare uitată de responsabilii 

din birourile primăriei. Oa-
menii care trăiesc în Kun-
cz, Plopi, Fratelia, Freidorf 
sau zona Polonă spun că pe 
edili îi văd fugitiv, doar în 
campaniile electorale când 
se întrec în promisiuni. 
După alegeri, promisiunile 

rămân promisiuni, iar oa-
menii se confruntă cu ace-
leaşi probleme, care sunt 
de neconceput pentru un 
oraş european de 5 stele: 
străzi de pământ, mirosuri 
pestilenţiale de la apele 
uzate care nu sunt colec-

tate de canalizare pentru 
că aceasta lipseşte cu desă-
vârşire sau beznă completă 
după apusul soarelui. De 
partea cealaltă, conducerea 
primăriei susţine că a pom-
pat mulţi bani în periferia 
oraşului, dar recunoaşte că 

rezultatele nu sunt specta-
culoase. În paginile 2-3 pu-
teţi vedea o radiografie a 
Timişoarei secolului XXI în 
care se trăieşte în condiţii 
de Ev Mediu.
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O cezariană versus o naştere pe cale natu-rală întotdeauna dă o proporţie mai mare de complicaţii!
 dr. Mihai Vasile

Medic primar obstetrică-ginecologie

Ţineţi cont că poate urmează al doilea copil. Un uter tăiat nu mai este un uter sănătos.
 dr. Lucia Terme-Haş

Medic specialist obstetrică-ginecologie
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Sănătate & Frumuseţe 70% din populaţia globului suferă de virusul HPV

Varicela - o boală care lasă urme

89

10

Moda naşterii prin cezariană - soluţia ideală pentru toate 
femeile?

Am născut prin ce-zariană pentru că mi s-a impus acest lucru. Dacă puteam, năş-team natural. Aşa a dat Dumnezeu şi aşa e normal!
 Niculina Paul

Eu sunt în luna a şasea şi am hotărât să nasc natural, în apă. Nu mi-e frică de naştere şi încurajez femeile să nască natural.
 Luiza Arany

 Cum naştem? Pe cale naturală sau prin operaţie cezariană? O în-trebare care îşi găseşte răspunsul în funcţie de mai mulţi factori.

A L I N A 
DEGAU
alina.degau@opiniatimisoarei.ro

Cele mai multe femei îşi doresc la 
un moment dat să dea naştere unui 
copil. Când se apropie vârsta la care 
orice femeie se simte pregătită pentru 
procrearea este important să ţinem 
cont de aspectul naşterii. Operaţia cezariană este o inter-

venţie chirurgicală care se face dacă 
mama şi fătul trec prin mai multe 
faze pentru care se impune acest lu-
cru sau... la cerere. Operaţia se face 
printr-o tăietură longitudinală (folo-
sită mai mult în cazuri de urgenţă) şi 
transversală. Se face o incizie de 710 
cm la baza pubisului pentru ca cicatri-
cea să nu ie vizibilă. În vremurile tre-
cute, operaţia de cezariană se făcea in 
extremis, pentru salvarea mamei sau 
al fătului. Acum, când ştiinţa a evolu-
at, când există antibiotice, medii mai 
sterile, etc, medicii sunt mai rezervaţi 
când vine vorba despre această inter-
venţie chirurgicală.  Medicul primar în 
obstetrică ginecologie dr. Mihai Vasi-
le spune că tocmai din această cauză 
cezariana a devenit o modă, iar acesta 
militeză pentru o naştere pe cale na-
turală: ”Pentru că există mai puţine 
complicaţii, atitudinea medicilor a 

făcut, poate fără voia lor, o modă din 
operaţiile acestea.  Asta datorită implicaţiilor şi acuzelor aduse, în exces, medicilor, când o naştere pe cale naturală se termină nefavorabil mai ales pentru făt. Se consideră că res-ponsabilitatea unui medic scade con-

s i d e r a -
bil, în 

c a -

zul ce-
zarianei, dar relitatea nu este asta. Este adevarat că timpul supravegherii se scurtează ,medicul nu mai trebuie să stea lângă pa-cientă să o supravegheze până la 10 ore de travaliu. Intervine como-

ditatea  şi atunci este mai bine pentru 
un medic să facă cezariană.”Unele femei recurg la operaţia ce-

zariană pentru că se tem de travaliu, 
de durerile naşterii sau de alte aspec-
te care ţin de gândirea femeilor. ”O 
cezariană versus o naştere pe cală 
naturală întotdeauna dă o proporţie 
mai mare de complicaţii!” mai spune 
medicul dr. Mihai Vasile. Cea mai de 
temut complicaţie care poate apărea 
este după câteva zile de la externa-
rea mamei când se poate produce o 
embolie care duce la deces. Deşi este 
o complicaţie majoră şi mai rar întâl-
nită, trebuie să ţineţi cont că ea exis-
tă. Alte complicaţii mici şi mijlocii ţin 
de uterul cicatriceal care rămâne în 
urma acestei intervenţii. ”Prima ce-
zariană se face, poate fără prea multe 
complicaţii. Dar ţineţi cont că poate 
urmează al doilea copil. Un uter tăiat 
nu mai este un uter sănătos. Este un 
uter patologic care poate aduce la şi 
mai multe complicaţii. Se pot produce 
avorturi spontane, hemoragii masi-
ve, se poate rămâne mai greu însăr-
cinată şi aşa mai departe. La a doua 
naştere lucrurile nu mai sunt atât de 
simple. Sunt multe complicaţii care le 
pândesc pe mămici” spune medicul 
specialist în obstetrică ginecologie 
Lucia Terme-Haş. Când vine vorba de 
naştere, părerile sunt extrem de îm-
părţite. Multe femei, mai ales cele ti-
nere, optează pentru cezariană. Exis-

tă însă şi femei pentru care darul de 
la Dumnezeu este mai important ca orice. 

Când se impune cezariana
-fătul nu stă în poziţie corectă 

-cordonul ombilical este înfăşurat în jurul gâtului  -pelvisul mamei este mic -placenta este prost inserată -vârsta mamei este înain-tată.
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„Sclav-artist reci-
tator“ cu bursă de 

studiu pe perioadă 
nedeterminată. 13
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Aproape 10 % din  
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trăieşte ca în Evul Mediu

Străzile din pământ sunt 
o realitate în cartierele 
mărginaşe ale Timişoarei
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Timişoara secolului XXI   - cartiere mărginaşe 
care au cel mult o stea, şi   aceea ruginită!
Cartierul Plopi, locul în care 
elevii merg cu căruţa la şcoală

roxana deaConeSCu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Zeci de elevi din cartierul 
Plopi merg zilnic cu căruţa 
până la singura şcoală din 
cartier, pentru că autobuzul 
nu ajunge până în zona lor. 
Ce-i drept, este vorba despre 
o stradă pe care locuiesc nu-
mai romi, însă asta nu scuză 
autorităţile locale cu nimic. 
Pentru aproape 30 de elevi 
care învaţă în clasele I – VIII, 
mersul la şcoală este o aven-
tură în fiecare zi, mai ales că 
trebuie să meargă trei kilo-
metri pe jos până la şcoală. 
Mai mult, zona în care lo-
cuiesc nu este prevăzută cu 
apă sau canalizare, aşa că îşi 
duc traiul ca la ţară, cu toa-
leta şi cu fântâna în curte.

”Stăm 15 familii în Co-
lonia Slavic. Mergem pe jos 
trei kilometri până în cen-
tru, avem o fâşie de asfalt, o 
bucată de câţiva metri abia 
asfaltată, dar nu avem nici 
canalizare sau apă. Copiii 
noştri merg pe jos la şcoa-
lă. Sunt cam 28 de copii pe 
care îi ducem în fiecare zi la 
şcoală, cu căruţa”, ne-a spus 
Petru Auer, unul dintre ro-
mii care locuiesc în Slavic, o 
zonă de câteva case din car-
tierul Plopi.

Kilometri întregi  
pe jos până la  
staţia de autobuz

Singurul autobuz care 
merge în Plopi îi lasă pe 
timişorenii de acolo unde-
va lângă şcoala care se află 
chiar în centrul cartierului. 
Ca să ajungă la casele lor, 
mulţi sunt nevoiţi să mear-
gă doi kilometri pe jos. Lo-
calnicii au făcut de ani buni 
solicitări la RATT ca să le 
prelungească traseul auto-
buzului, însă nu s-au ales cu 
nimic. În cartier locuiesc în 
jur de 2.300 de timişoreni. 

”Noi am cerut de vreo doi 

ani de zile să vină autobuzul 
21 până în cimitir, încă doi 
kilometri în plus. De alţi pa-
tru ani mă plimb la condu-
cerea RATT ca să ne rezolve 
şi situaţia cu biletele, că nu 
avem de unde să cumpărăm. 
Înainte de alegeri mă sună 
de fiecare dată să-mi spună 
că sunt în lucru cererile pe 
care le-am făcut. Ei zic da, 
dar nu fac nimic”, ne-a po-
vestit Ion Olaru, preşedinte-
le Consiliului Consultativ de 
Cartier din Plopi. 

De cealaltă parte, repre-
zentanţii Regiei Autonome 
de Transport în Comun 
spun că linia nu este foarte 
circulată şi că nu o pot pre-
lungi, deoarece modificările 
se fac în funcţie de anumite 
interese. ”Oamenii trebuie 
să înţeleagă că nu suntem 
obligaţi să facem tot timpul 
ce ni se cere. Modificările 
se fac în funcţie de anumi-
te interese, care trebuie să 
fie şi de partea noastră, dar 
şi de partea călătorilor. Noi 
depindem şi de factorul eco-
nomic. Avem linii pe care 
nu sunt mulţi călători, cum 
este şi linia de faţă. Calcu-
lăm în funcţie de gradul de 
încărcare coroborat cu cel 
de câştig”, ne-a spus Cosmin 
Bradu, purtător de cuvânt 
RATT. 

Situaţia localnicilor de 
acolo nu este prea bună, 
deşi în ultimii ani tot mai 
mulţi timişoreni înstăriţi 
şi-au construit vile în zonă. 
Trăiesc în lumea lor, situa-
tă undeva la periferie, deşi 
autorităţile se laudă că Timi-
şoara este un oraş de cinci 
stele. În tot cartierul, au 
doar patru coşuri de gunoi şi 
trei containere pentru sticle 
folosite. Zeci de oameni care 
locuiesc pe trei străzi nu au 
avut niciodată asfalt în faţa 
casei, iar de trotuare nici nu 
se pune problema, pentru 
că acestea sunt aproape in-

Când ies de la şcoală elevii din Plopi se urcă în căruţă ca să meargă acasă, până unde parcurg 3 kilometri

Oamenii de pe strada Polonă s-au obişnuit să trăiască ca în ghetou

Strada Viitorului a rămaS încremenită în timp

Pe strada Viitorului te 
aştepţi să vezi chiar viitorul 
Timişoarei, un bulevard 
frumos luminat, cu şosele 
ca în palmă, multă verdeaţă 
şi case îngrijite. Din păcate 
realitatea este cu totul alta, 
iar numele străzii este cel 
puţin amuzant în compa-
raţie cu felul în care arată 
această străduţă din „oraşul 
de cinci stele”. 
Strada despre care vorbim 
se află în sudul oraşului, 
în Cartierul Fratelia. E 

desprinsă, parcă, din Evul 
Mediu. Când dă o ploaie, 
pe stradă abia se mai poate 
intra. Noroiul umple strada, 
iar maşinile cu greu mai 
pătrund pe aici. 
Casele sunt modeste, iar 
locuitorii îşi văd de trebu-
rile lor zilnice. Îşi lucrează 
grădinile şi mai trebăluiesc 
prin ogradă cât e ziua de 
mare. Spun că s-au obişnuit, 
deja, să fie linişte deplină pe 
strada lor. Cât despre utilaje 
care să le mai repare şi lor 

străduţa,  să mai astupe o 
groapă sau măcar să pietru-
iască drumul, nici vorbă. 
Nici lumină nu e pe stradă. La 
unul dintre colţuri, imediat 
după intrarea pe stradă, un 
stâlp de curent anunţa că 
strada a fost cândva iluminată. 
Acum, becul nu mai funcţio-
nează deloc. „Ne-am obişnuit 
cu bezna pe stradă. Ne ducem 
mai devreme în case şi asta 
este”, a spus, împăcat, Mihai, 
unul dintre locuitorii de pe 
strada Viitorului.

În urmă cu ceva ani, Pri-
măria a agăţat pe un gard, 
in imediata vecinătate a 
stâlpului care ar fi trebuit să 
asigure iluminatul la înce-
putul străzii, o plăcuţă care 
anunţa amenzi mari pentru 
cei care aruncă gunoaie. O 
plăcuţă acum mâncată de 
rugină, pe care abia dacă 
se disting literele. Semn că 
nimeni nu a luat în seamă 
anunţul primăriei, alături 
zace grămada de gunoaie şi 
crengi uscate.

Kuncz, cartierul în care trăiesc 250 de „fantome”
Aflat la periferia estică a 
municipiului de pe Bega, 
cartierul Kuncz este una 
dintre cele mai defavori-
zate zone ale Timişoarei. 
Edilii oraşului cheltuiesc 
milioane de euro pe 
toaletarea copacilor 
ultracentrali sau amenaja-
rea de părculeţe colorate 
cu firmele de casă ale 
primăriei, ignorând faptul 
că, în cartierul Kuncz, spre 
exemplu, alimentarea cu 
apă, canalizarea,  străzile 
desfundate, câinii comuni-
tari şi degradarea continuă 
a imobilelor publice sunt 
probleme care fac să pă-
lească până şi ultima stea 
de pe frontispiciul capitalei 
Banatului. Mai mult, 178 
de case, în care locuiesc 
380 de familii, nu au forme 
legale, iar circa 250 de 
persoane nu deţin nici un 
act de identitate, ceea ce 
face imposibilă înscrierea 
la medicul de familie, găsi-
rea vreunui loc de muncă 
sau încasarea de alocaţii 

şi alte ajutoare sociale. În 
condiţiile în care zeci de fa-
milii, mai cu seamă cele de 
etnie romă, nu au bani nici 
de pâine, darămite pentru 
deschiderea proceselor 
de stabilire şi “recuperare” 
a identităţilor, devine clar 
faptul că în Kuncz trăiesc şi 
se înmulţesc 250 de “fan-
tome” ale oraşului. Oameni 
fără identitate, care pot, 
oricând, să comită infracţi-
uni grave, fără ca organele 
de urmărire penală să-i 

poată repera în evidenţele 
de stare civilă. Este vorba 
despre acele persoane 
ajunse la maturitate, fără 
identitate, a căror naştere 
în afara maternităţilor nu a 
fost declarată, vreodată, la 
nici o primărie. Prin partea 
locului chiar se glumeşte 
pe seama faptului că mai 
repede identifici un cal, 
cumpărat cu acte legale, 
decât un om. După anumi-
te date neoficiale, în Timiş 
îşi duc existenţa circa 

1.000 de astfel de oameni 
fără identitate, cunoscuţi 
doar în mediile familiale. 
Dintre aceştia, o parte au 
şi angajat avocaţi pentru 
refacerea actelor persona-
le şi ieşirea din anonima-
tul evidenţelor publice. 
“În general, stabilirea 
identităţii unei persoane 
este o procedură destul 
de greoaie. Poliţia face 
cercetările de rigoare, 
expertize chiar, pentru 
a afla numele şi data 
naşterii celor ce doresc să 
obţină, pentru prima dată 
în viaţă, acte de identitate. 
După hotărârea judecăto-
rească, în baza sentinţei, 
Serviciul de Evidenţă In-
formatizată a Persoanelor 
sunt obligate să elibereze 
cărţi de identitate”, spune 
avocata Carmen Obârşa-
nu, care a reprezentat mai 
multe persoane din Kun-
cz, care iniţial nu aveau 
nici un act de identitate, în 
faţa instanţelor de judeca-
tă. (G.i.)

Reprezentanţii Primăriei 
Timişoara se laudă că în ul-
timii ani au alocat mai mulţi 
bani pentru cartierele de la 
marginea oraşului şi că în-
cearcă, încet încet, să îi aducă 
pe cei ce locuiesc la periferie 
în oraş. 

”În Plopi s-au făcut în 
mare parte lucrările de apă 
şi canalizare, dar mai sunt 
acolo câteva străzi neasfal-
tate. Sper că în această vară 
o să le terminăm. În Kuncz, 
din câte ştiu eu, lucrările sunt 

terminate, noi am introdus 
canalizarea, dar ei trebuie 
să îşi facă racordul. În Frei-
dorf sunt cinci străzi care nu 
au canalizare, dar care sunt 
prinse pentru finanţare la un 
proiect al Aquatim. Vor înce-
pe lucrările în curând, iar în 
Fratelia nu cred că mai există 
probleme de canalizare, poa-
te doar câteva capete de stra-
dă, dar în general sunt gata. 
Eventual s-ar putea să mai fie 
nevoie de lucrări de prelungi-
re a celor existente deja”, ne-a 

declarat viceprimarul Sorin 
Grindeanu. 

Edilul spune că cei mai 
mulţi bani pentru cartierele 
de la periferia Timişoarei s-au 
investit în zona Plopi, mai ales 
în ultimii trei ani. Ar mai fi 
situaţii în care este nevoie de 
poliţişti, care ajung mai greu 
în zonele periferice, mai este 
de părere Grindeanu. ”Dacă 
aţi fi mers în urmă cu trei 
ani în Plopi, de exemplu, aţi 
fi văzut că nu era asfalt, nu 
era apă, nu era canal, nu era 
iluminat public. E adevărat că 
au avut acolo condiţii care nu 
ţineau de Timişoara. Au fost şi 
ei în urmă faţă de alte cartiere, 
dar încet încet, încercăm să îi 
aducem la ceea ce înseamnă 
un oraş”, ne-a mai declarat vi-
ceprimarul Timişoarei.Sorin Grindeanu

În cartierul Kuncz, sărăcia este la ea acasă

pentru că şanţurile se umplu 
repede şi tot ce e acolo vine 
la noi în cartier. Şanţurile 
acelea nu sunt săpate cum 
ar trebui. Pe unele porţiuni 
sunt mai largi, pe altele mai  
înguste, apoi mai adânci sau 
mai puţin adânci. Sunt total 
aiurea!”, a spus Cosmin, un 
bărbat care locuieşte în car-
tier. 

Alături, o haită de câini 
pare să facă parte din peisaj. 
Animalele se bucură când 
văd un copil. Câinii par „de-
ai casei” şi sunt toleraţi de 
locuitorii cartierului.

Noroaie cât cuprinde, iar 
după ploaie apar şi bălţile 
una câte una. Printre blocuri, 
câţiva muncitori lucrează de 
zor la un scuar, iar cizmele 
de cauciuc sunt absolut nece-
sare aici. 

Oamenii nu uită să îşi ex-
prime „mulţumirea”: „Vai 
şi amar de cartierul nostru! 
Acum se lucrează acolo, prin-

tre blocuri. Nici nu ştiu exact 
ce se construieşte acolo, o să 
vedem la final. Probabil că 
au trimis muncitorii pentru 
că se apropie campania elec-
torală. Numai în campania 
electorală mai vedem şi noi 
oamenii care candidează la 
Primărie. De fiecare dată ne 
promit câte ceva, dar nu fac 
nimic. Şi la ultima campanie 
electorală au venit unul câte 
unul, dar degeaba!”, a mai 
spus Cosmin.

Linia autobuzului 3 si o 
altă linie Expres ale RATT 
mai leagă acest cartier de 
oraş. În rest, pustiu! Oamenii 
s-au obişnuit cu viaţa la ghe-
toul de pe strada Polonă, dar 
rămân cu speranţa că măcar 
în preajma campaniilor elec-
torale mai primesc şi ei câte 
puţin de la edilii Primăriei.

existente pe cele mai multe 
străzi. 

Viaţa în ghetou,  
la marginea Timişoarei,  
pe strada Polonă

Strada Polonă, Cartierul 
Freidorf în Timişoara. Imedi-

at după fosta Fabrică de za-
hăr „răsar” parcă din pustă 
cinci – şase blocuri de locu-
inţe. Când te apropii de ele, 
observi că arată ca nişte ghe-
touri. Oamenii care locuiesc 
aici par desprinşi cu totul 
din oraş, însă în buletinul 

lor de identitate scrie clar că 
locuiesc în Timişoara!

Până nu demult oamenii 
de aici nu aveau canalizare, 
iar totul se deversa chiar în 
subsolurile blocurilor. Era 
un miros de nesuportat, mai 
ales vara.  Între timp, Primă-

ria le-a băgat canalizarea, dar 
degeaba. „Avem canalizare, 
daaa... Plătim canalizarea aşa 
cum plăteşte orice timişo-
rean, numai că totul se scur-
ge în şanţurile săpate la câţi-
va metri de cartier. Problemă 
este mai ales când plouă 

Viceprimarul Timişoarei: 
Încet încet, îi aducem în oraş

Strada Viitorului arată mai rău decât uliţele din satele bunicilor
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Doi poştaşi din Timiş 
sunt cercetaţi penal de po-
liţiştii Serviciului de Inves-
tigare a Fraudelor, din IPJ 
Timiş, pentru comiterea 
infracţiunii de delapidare, 
după ce s-ar fi înfruptat 
din banii de pensie ai unor 
bătrâni.

Pe lângă ei, mai muţi lu-
crători poştali au comis în-
călcări ale regulamentelor 
poştale în vigoare, după ce 
au fost depistaţi în timpul 
celor peste 40 de controa-
le inopinate efectuate de 
inspectorii de la Regionala 
Timişoara, ce are în subor-
dine judeţele Timiş, Arad, 
Caraş-Severin şi Hunedoa-
ra.

Surse din regională vor-
besc despre faptul că nu-
mărul poştaşilor care sunt 
cercetaţi disciplinar în 
interiorul Poştei a crescut 
faţă de anul trecut, însă 
directorul unităţii susţine 
contrariul. „Nu pot să neg, 
pe Regionala Timişoara 
sunt delapidări, dar în opi-
nia mea numărul acestora 
s-a diminuat faţă de anul 
2010. În ceea ce mă între-
baţi e vorba de două dosa-
re vechi. Noi avem la Timiş 
peste 1.000 de angajaţi, iar 
la nivelul Regionalei sunt 

peste 3.300. Nu contest că 
există abateri disciplinare, 
dar acestea sunt investiga-
te de comisiile disciplinare 
din interior şi nu de po-
liţie, că nu e vorba de in-
fracţiuni. Din punctul meu 
de vedere nu e vorba de o 
situaţie atipică în primele 
luni ale acestui an”, spune 
directorul Nelu Balaş, fost 
primar  în comuna Cărpi-
niş, în perioada 2000-2004.

Vine comisie  
de la Bucureşti?

Biroul de presă al IPJ 
Timiş a confirmat exis-
tenţa cauzelor penale 
pentru poştaşii acuzaţi de 
delapidare, dar mai mul-
te informaţii nu au fost 
date publicităţii pentru 

că dosarele sunt încă în 
faza de cercetare. Pe de 
altă parte, aceleaşi sur-
se din cadrul Regionalei 
Timişoara susţin că în 
această săptămână, sau la 
începutul săptămânii vii-
toare, o comisie formată 
din inspectori de la Poşta 
Română va sosi în oraşul 
de pe Bega. Membrii ei ar 
urma să analizeze situ-
aţia creată de la începu-
tul anului, când se pare 
că numărul actelor de 
indisciplină din rândul 
angajaţilor Poştei este, 
în primele patru luni din 
2011, mai mare decât în 
tot anul trecut.

Poştaşi cercetaţi penal 
pentru delapidare

Dosarul vânzării ilegale a fabricii “1 Iunie” 
bate pasul pe loc la Tribunalul Timiş

n O comisie formată din inspectori de la Compania Naţională 
Poşta Română ar putea veni în Timişoara să analizeze cazurile de 
delapidare şi alte abateri disciplinare ale poştaşilor

Poştaşii vor fi verificaţi de o comisie specială de la Bucureşti

gheorghe ilaş
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Tribunalul Timiş bate pa-
sul pe loc în tentativa de a so-
luţiona dosarul penal în care 
procurorii DNA Timişoara 
i-au trimis în judecată pe cei 
care, prin întocmirea de acte 
false, au vândut ca la piaţă 
clădirea şi terenurile uneia 
dintre cele mai reprezentati-
ve fabrici ale Banatului. Este 
vorba despre patrimoniul 
singurului producător de tri-
cotaje pentru bebeluşi din 
ţară, SC „1 Iunie” SA Timişoa-
ra, care, în cursul lunii iunie 
2005, a fost înstrăinat către 
SC „Plastik ABC” SRL Timi-
şoara, contra sumei de 42,5 
miliarde de lei vechi. Procu-
rorii DNA au calculat că, prin 
această tranzacţie, fosta con-
ducere a fabricii a prejudici-
at societatea cu 4.387.118 de 
euro, motiv pentru care i-a 
trimis în judecată pe fostul di-
rector general, Ioan Chivari, 
şi directorul economic, Vasile 
Torje, ambii acuzaţi de abuz 
în serviciu contra intereselor 
persoanelor şi fals în înscri-
suri sub semnătură privată.

După ce, în iulie 2010, Ju-
decătoria Timişoara i-a con-
damnat pe cei doi inculpaţi 
la 6 ani, respectiv, 5 ani şi ju-
mătate de închisoare pentru 
rolul penal jucat în această 
afacere, în prezent, dosarul 
vânzării fabricii “1 Iunie” 
pare să se fi blocat în apel la 
Tribunal, în condiţiile în care 
ultimele patru termene de 
judecată s-au finalizat doar 
cu amânări ale dezbaterilor. 
Şirul amânărilor în dosarul 
11930/325/2008 a început 
încă de la înregistrarea recur-
sului la Tribunalul Timiş, în 
noiembrie 2010, iar următo-
rul termen a fost fixat pentru 
25.05.2011. “Nici nu e de mi-
rare că se întâmplă aşa ceva, 
câtă vreme apărătorul celor 
de la “Plastik ABC” este cabi-
netul de avocatură a lui Radu 
Motica, decanul Facultăţii de 
Drept din Timişoara. Se ştie 

în ce relaţii se află aproape 
toţi magistraţii de aici cu 
Motica, în condiţiile în care 
mulţi au ore sau catedre la Fa-
cultatea de Drept”, ne-a decla-
rat confidenţial unul dintre 
avocaţii angajaţi de cealaltă 
parte, care, din cauza modu-
lui în care se împarte drepta-
tea prin culisele instanţelor, 
simte că face doar figuraţie 
în acest proces. Nici un e greu 
să se simtă aproape inutil în 
această încleştare de forţe, în 
condiţiile în care în proces 
apar nume sonore ca Socie-
tatea de Investiţii Financiare 
Moldova (SIF Moldova), Oc-
tavian Creţ, Dan Băjenescu, 
fostul şef al Gărzii Financiare 
Timiş, care are calitatea de 
martor, Stelică Mălăieşteanu, 
Doina Groapă, Florin Popo-
vici, Claudiu Rădoi şi alţii.

Procurorii Dna au  
constatat un prejudiciu 
de 4,3 milioane de euro

În rechizitoriul întocmit 
de procurorii DNA s-a reţi-
nut că, în cursul lunii iunie 
2005, inculpaţii Chivari Ioan 
şi Torja Vasile, directori şi 
administratori ai SC “1 Iunie” 

SA Timişoara, prin exercita-
rea în mod abuziv şi nelegal 
a atribuţiilor de serviciu, au 
înstrăinat către SC “Plastik 
ABC” SA activele acestei soci-
etăţi comerciale, constând în 
clădiri şi terenuri situate în 
Timişoara, la un preţ mult di-
minuat, şi anume 42,5 miliar-
de de lei vechi, fără TVA. Para-
doxal, vânzarea s-a făcut fără 
aprobarea Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor, 
cu consecinţa prejudicierii 
intereselor financiare şi patri-
moniale ale acţionarilor SC “1 
Iunie” SA Timişoara cu suma 
de 4.387.118 euro. Pentru 
a-şi pune în aplicare planul 

vânzării fabricii, inculpaţii 
Chivari Ioan şi Torja Vasile 
au încercat să dea o aparenţă 
de legalitate întregii tranzac-
ţii, falsificând mai multe acte 
contabile. În cursul urmăririi 
penale,  procurorii au luat 
măsuri asiguratorii în ve-
derea recuperării pagubei, 
prin instituirea inscripţiei 
ipotecare asupra imobilului 
aparţinând inculpatului Torja 
Vasile. Anticipând că ar putea 
plăti şi cash pentru faptele 
sale, Ioan Chivari a acţionat 
în consecinţă, iar procurorii 
nu au mai avut pe ce să pună 
sechestru asigurător, întru-
cât, la finalizarea anchetei, 
omul un mai avea nici un 
fel de proprietăţi. Din cauza 
acestei devalizări imobiliare, 
„1 Iunie” a rămas cu greu pe 
piaţa confecţiilor pentru co-
pii, iar datele disponibile pe 
site-ul ANAF ne arată că, la 
sfârşitul anului trecut, cei 45 
de salariaţi au realizat o cifră 
de afaceri de 888.019 lei şi un 
profit de 23.413 lei. Totuşi, 
trecutul încă nu a fost depă-
şit din punct de vedere fiscal, 
fabrica având datorii de 14,5 
milioane de lei. În acest timp, 

micul SRL care a preluat clă-
direa şi terenurile fabricii se 
dovedeşte extrem de profi-
tabil. Tot de pe site-ul ANAF 
am aflat, conform datelor 
de bilanţ depuse de „PlastiK 
ABC” la începutul anului în 
curs, că doar cu 15 angajaţi, 
s-a realizat o cifră de afaceri 
de 2.048.094 lei şi un profit 
de 250.264. lei.

un împrumut de un mili-
on de euro de la o persoa-
nă fizică, girat cu fabrica 

Substratul întregii afaceri 
ne-a fost devoalat, în exclusi-
vitate, de un alt fost director 
general al fabricii, Mihaela 
Luminiţa Stroia. “Fosta con-
ducere a fabricii a girat cu 
activele întreprinderii un îm-
prumut de un milion de euro 
de la o persoană fizică. În 
spatele creditorului stăteau, 
cu siguranţă, mari interese 
imobiliare, întrucât, la vre-
mea respectivă, în vecinăta-
tea Pieţei Badea Cârţa, unde 
este amplasată fabrica, un 
metru pătrat de teren se vin-
dea cu peste 500 de euro, iar 
“1 Iunie” stătea pe 2,5 hectare 
de teren. Speram ca instanţa 

de judecată să nu permită 
ca una dintre cele mai vechi 
fabrici de confecţii din ţară 
să fie transformată într-o afa-
cere imobiliară, dar n-a fost 
aşa”, ne-a dezvăluit fosta di-
rectoare. 

Fabrica “1 Iunie” este pre-
zentă pe pieţele din Belgia, 
Italia, Germania şi Olanda, 
produsele de la Timişoara 
fiind preferate înaintea pro-
duselor chinezeşti vândute 
la preţuri de dumping. Dacă 
înainte de 1989, fabrica avea 
peste 4.000 de angajaţi, la 
sfârşitul anului trecut mai 
avea doar  45. În anul 2008, 
pentru a scăpa de presiunea 
rechinilor imobiliari, condu-
cerea întreprinderii a cerut 
intrarea în procedură de reor-
ganizare judiciară, punând în 
aplicare un plan de afaceri pe 
o perioadă de cinci ani.

n În dosar, procuroii DNA au reţinut în sarcina a doi inculpaţi un prejudiciu de peste 4 milioane de euro

Vânzarea activelor fabricii „1 Iunie“ a produs, potrivit procurorilor DNA, un prejudiciu de peste 4 milioane de euro 

„Fosta conducere 
a fabricii a girat cu 
activele întreprinderii 
un împrumut de un 
milion de euro de la 
o persoană fizică. În 
spatele creditorului 
stăteau, cu siguranţă, 
mari interese imo-
biliare, întrucât, la 
vremea respectivă, 
în vecinătatea Pieţei 
Badea Cârţan, unde 
este amplasată fabri-
ca, un metru pătrat 
de teren se vindea cu 
peste 500 de euro, iar 
“1 Iunie” stătea pe 2,5 
hectare de teren.“.

 mihaela luminiţa Stroia
fostă directoare a fabricii „1 Iunie“
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Din cauza 
acestei devalizări 
imobiliare, „1 Iunie” 
a rămas cu greu pe 
piaţa confecţiilor. 
Totuşi fabrica 
are datorii de 14,5 
milioane de lei.

Un judecător trebuie să-i plătească despăgubiri 
unui om de afaceri, pentru o sentinţă strâmbă

Bisericile iluminate 
arhitectural, noile obiective 
turistice ale Timişoarei!

Clădiri superbe, trans-
formate în bijuterii scân-
teietoare noaptea!   Tot mai 
multe biserici din Timişoara 
sunt iluminate arhitectural, 
dupa modele din întreaga 
Europă. Oficialii din admi-
nistraţia locală anunţă că în 
aceste zile a fost finalizată 
simularea pentru Biserica 
Ortodoxă din Sinaia (Piaţa 
Kuttl),  realizată în cadrul 
programului privind ilumi-
natul arhitectural. Aceasta 
a fost pusa în valoare prin 
montarea unei instalaţii cu 
mii de leduri, după modelul 
Bisericii Sfânta Sofia din Is-
tanbul.

În perioada următoare 
alte 5 lăcaşe de cult urmea-
ză sa fie iluminate arhitec-
tural, pe listă fiind trecute 
Biserica  Greco - Catolică a 
Mizericordienilor, cea din 
Piaţa 700, Biserica Piaris-
tă, Biserica Sârbească din 
Piaţa Traian şi Biserica 

Ortodoxă Sfântul Ilie din 
Fabric.

Reprezentanţii munici-
palităţii vor să evidenţieze 
aspectul clădirilor istorice şi 
al lăcaşelor de cult din oraş, 
inspirându-se din lucrări si-
milare din marile capitale 
ale lumii. Pentru punerea 
în valoare a acestor imobile 
se utilizează mai ales dispo-
zitive de iluminat cu leduri, 
care evidenţiază în mod ar-
monios detaliile construcţii-
lor, la un consum de energie 
electrică redus.

În prezent, 8 obiective 
din Timişoara sunt ilumi-
nate arhitectural. Vorbim 
despre Biserica Ortodoxă de 
pe strada Dej, cea Romano-
Catolică din Piaţa Bălcescu, 
Biserica Martirilor de pe str. 
Salcâmilor, cea de pe str. 
Ştefan cel Mare, Monumen-
tul Fecioara Maria din Piaţa 
Maria, Podul Decebal, Podul 
Tinereţii şi Podul Traian.

SerGiu miaT
sergiu.miat@opiniatimisoarei.ro

Este primul caz, în ul-
timii 15 ani, când unui 
magistrat din Timişoara i 
se cer despăgubiri finan-
ciare, după ce instanţele 
superioare au constatat că 
judecătorul respectiv nu a 
dat o soluţie corectă într-o 
cauză. 

Este vorba despre Eugen 
Seracin, un om de afaceri 
din Timişoara, care îi cere 
unui judecător de la Tribu-
nalul Timiş despăgubiri în 
valoare de 112 mii lei noi, 
pentru că magistratul nu 
a vrut să ţină cont în so-
luţionarea unui dosar, de 
hotărârea unei instanţe su-
perioare. 

ciuhandu şi cojocari, 
mărul discordiei 

„Prin sentinţa dată, ju-
decătorul Daniel Cristian 
Oană, mi-a întârziat cu 
doi ani, obligarea Prima-
rului Gheorghe Ciuhandu 
şi a Secretarului, Ioan Co-
jocari, să respecte statul 
de drept, după ce mi-au 
creat o pagubă evaluată 
la 11 milioane de euro, 
conform expertizei de-
puse în instanţă”, spune 
Eugen Seracin, patronul 
firmei RIPS. El i-a chemat 
în judecată pe primarul 
Timişoarei şi pe secre-
tarul primăriei, în anul 
2008, pentru ca cei doi să 
fie obligaţi la plata unor 
sume de bani care repre-
zentau 20% din salariul 

minim brut pe economie, 
pentru fiecare zi de întâr-
ziere pentru nepunerea în 
executare a unei hotărâri 
judecătoreşti definitive 
şi irevocabile. În motiva-
rea acţiunii din instanţă, 
Seracin a arătat că cei doi 
edili se faceau vinovaţi de 
faptul că nu au propus în 
Consiliul Local adoptarea 
de către consilieri, aşa 
cum suna hotărârea jude-
cătorească, a unui P.U.D, 
pe Calea Aradului, din Ti-
mişoara, pentru construi-
rea unui bloc de birouri. 

Judecătorul oană,  
bun de plată

Deşi avea la dosar sen-
tinţa judecătorească a 
Curţii de Apel Timişoara 

care prevedea obligati-
vitatea Consiliului Local 
să voteze PUD-ul invocat, 
magistratul Cristian Da-
niel Oană, pe atunci la 
Tribunalul Timiş, i-a scos 
basma curată pe cei doi 
edili, care prin sentinţa ce 
le-a fost favorabilă nu s-ar 
face vinovaţi de întârzie-
rea, cu doi ani, a votului 
în consiliu. Recursul îna-
intat de reclamant a fost 
soluţionat favorabil, însă, 
de instaţa superioară, 
Curtea de Apel Timişoara, 
astfel că soluţia dată de 
judecătorul Cristian Dani-
el Oană a fost casată. 

S-a ajuns la rejudecarea 
cauzei, numai că acelaşi 
magistrat, Daniel Oană, 
i-a găsit din nou nevino-

vaţi pe Ciuhandu şi pe 
Cojocari. Hotărârea dată 
la rejudecare, a fost in-
firmată din nou de către 
instanţa superioară, com-
pletul care a judecat cau-
za fiind compus din trei 
magistraţi. Astfel că ulti-
ma sentinţă a consfinţit 
vinovăţia celor doi edili, 
precum şi greşeala jude-
cătorului Cristian Oană. 
„Urmare a deciziei Curţii 
de Apel Timişoara îi cer 
judecătorului Cristian Da-
niel Oană să-mi plătească 
despăgubiri parţiale, în 
locul celor vinovaţi”, spu-
ne  Seracin.

Urmare a deciziei Cur-
ţii de Apel Timişoara 
îi cer judecătorului 
Cristian Daniel Oană 
să-mi plătească des-
păgubiri parţiale, în 
locul celor vinovaţi.

 eugen Seracin 
patronul firmei RIPS

Nu pot să neg, pe 
Regionala Timişoara 
sunt delapidări, dar în 
opinia mea numărul 
acestora s-a diminuat 
faţă de anul 2010.

 nelu balaş
director general, Centrul Regional 

de Reţea Poştală Timişoara
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Iluminatul arhitectural al Bisericii din Piaţa Kuttl este similar cu cel 
folosit în cazul Bisericii Sfânta Sofia din Istanbul
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O cezariană versus o 
naştere pe cale natu-
rală întotdeauna dă 
o proporţie mai mare 
de complicaţii!

 dr. mihai Vasile
Medic primar  

obstetrică-ginecologie

Ţineţi cont că poate 
urmează al doilea 
copil. Un uter tăiat 
nu mai este un uter 
sănătos.

 dr. lucia terme-haş
Medic specialist  

obstetrică-ginecologie
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Deşi rata medie a şomaju-
lui din România oscilează în 
jurul valorii de 6%, oraşul Sân-
nicolau Mare reprezintă un 
adevărat miracol economic 
pentru plaiurile mioritice, în 
condiţiile în care a ajuns în 
situaţia de a avea un şomaj 
„pe minus”. Mai exact, forţa 
de muncă din oraşul de pe 
Aranca şi din împrejurimi 
nu mai satisface nevoile de 
personal ale angajatorilor 
care şi-au deschis afaceri în 
această parte de ţară. „Nu nu-
mai că nu avem şomeri, deci 
rata şomajului este zero, ci 
putem spune că avem un şo-
maj pe minus. Ce înseamnă 
asta? Dacă mâine ne-ar aduce 
cineva 500 de muncitori, am 
putea să-i angajăm imediat, 
pentru că ducem lipsă de for-
ţă de muncă. Ultima găselniţă 
este să amenajăm un parc de 
containere moderne, unde să 
putem caza forţa de muncă 
adusă din alte zone ale ţării. 
Paradoxal, în ciuda acestei 
crize de muncitori, în ultima 
vreme au venit alte firme 
mari care şi-au deschis filiale 

aici. Nu demult şi-a deschis 
porţile o mare companie de 
transport, iar săptămâna tre-
cută, aflându-mă în delegaţie 
în Austria, am fost abordat de 
un întreprinzător care vrea să 
vină la noi să-şi deschidă un 
depozit de procesare legume 
şi fructe”, ne-a declarat pri-
marul oraşului Sânnicolau 
Mare, Dănuţ Groza, care spu-
ne că o soluţie aşteptată de 
toată lumea ar fi „importul” 
de forţă de muncă din Serbia 
sau Ungaria. „Deşi am făcut 
toate demersurile necesare la 
ministerele de resort, încă nu 
am reuşit să deschidem Vama 
Valcani. De aproape doi ani 
avem întâlniri şi discuţii cu 
cei din Serbia pentru a deschi-
de această vamă, să aducem 
muncitori. Acolo salariile sunt 
compatibile cu ale noastre, 
iar oamenii sunt interesaţi să 
vină. Acest punct de frontieră 
ne-ar fi de un real ajutor, pen-
tru că pe-acolo ar putea tran-
zita muncitorii din Serbia. Pe 
la Jimbolia este prea departe, 
aproape 50 de kilometri, de 
aceea insistăm cu Vama Val-
cani. Aşteptăm să se rezolve 
această problemă, chiar dacă 
în prezent se fac reduceri de 

instituţii şi personal în toată 
ţara”, mai spune primarul 
Groza.

Deschiderea Vămii  
Valcani, o iniţiativă  
prea costisitoare

Unul dintre politicenii 
care au încercat să facă lobby 
parlamentar pentru simplifi-
carea formelor de angajare a 
sârbilor şi deschiderea punc-
tului de trecere a frontierei 
Valcani este senatorul  Ghe-
orghe David. În urmă cu trei 
ani, acesta a propus forurilor 
competente o simplificare 
a formelor de angajare a ce-
tăţenilor sârbi în România. 
„Ţinând cont că avem în 
derulare mai multe proiecte 
Phare cu parteneri din Ser-
bia, că până la 30 km dincolo 
de graniţă, în localităţile sâr-
beşti, şomajul este deosebit 
de ridicat şi că firmele înre-
gistrate la Sânnicolau Mare 
şi Jimbolia sunt dispuse să 
angajeze oameni din ţara 
vecină, consider că este opor-
tună înfiinţarea unui ghişeu 
unic de angajare a lucrători-
lor transfrontalieri, unde so-
licitanţii să poată primi toate 
avizele necesare permisului 

de muncă în cel mai scurt 
timp”, a propus Gheorghe 
David la vremea respectivă.

 În anii care au urmat, pro-
punerea sa a fost ignorată cu 
desăvârşire. „Am cerut acele 
schimbări legislative pentru 
facilitarea angajării munci-
torilor din ţările vecine, însă, 
între timp, a fost promulgată 
Legea zilierilor, care lămu-
reşte problema importului 
de forţă de muncă din ţările 
Spaţiului Schengen. La fron-
tiera cu sârbii este un regim 
mai aparte, pentru că Serbia 
este o ţară non-UE. Firmele 
din Sânnicolau şi Jimbolia o 
să trebuiască să se orienteze 
către muncitori din Arad sau 
Oradea. Cât despre înfiinţa-
rea punctului de trecere a 
frontierei Valcani, pot să vă 
spun că ministerele de re-
sort, MAI şi MJ, au apreciat 
că, costurile deschiderii unui 
punct de trecere a frontierei 
cu Serbia ar fi prea mari în 
această perioadă de criză”, 
ne-a declarat senatorul Ghe-
orghe David.

economic Sănătate & Frumuseţe 70% din populaţia globului 
suferă de virusul HPV

Varicela - o boală  
care lasă urme
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Moda naşterii 
prin cezariană 
- soluţia ideală 
pentru toate 
femeile?

Sânnicolau Mare, la 
un pas de a “importa” 
şomeri din Serbia
n Oraşul de pe Aranca este singurul din ţară unde rata şomajul este negativă

PulS economic

FOrmulArul 200

termenul limită de depunere 
a declaraţiilor de venit a fost 
prelungit până la data de 16 
mai 2011. Formularul 200 se 
completează de către toţi 
contribuabilii persoane fizice 
care au realizat, în 2010, în 
românia, venituri din acti-
vităţi comerciale, profesiuni 
libere, drepturi de proprietate 
intelectuală şi din activităţi 
agricole.   

ImPOzIt Pe PArAGINă

intenţia ministerului agricul-
turii de a impozita terenurile 
necultivate a stârnit critici din 
partea fermierilor din timiş. 
reprezentanţii acestora 
spun că taxarea cu 400 de 
lei pe hectar a celor ce nu-şi 
însămânţează pământul va 
constitui o lovitură pentru 
bătrânii care nu mai pot ieşi 
în câmp şi îi va îndepărta pe 
tineri de afacerile din agri-
cultură. În timiş, anul trecut 
au rămas nelucrate peste 
100.000 de hectare de teren.

reFACere DIGurI

refacerea digurilor de pe mai 
multe râuri din vestul ţării va 
fi susţinută, în acest an, de la 
bugetul statului, cu aproape 
25 de milioane de euro, o 
mare parte din această sumă 
urmând să fie folosită pentru 
râurile timiş şi Bega. directo-
rul direcţiei apelor Banat, titu 
Bojin a precizat că până la fi-
nele anului vor fi supraînălţate 
peste 80 km de diguri, după 
ce, în 2010, au fost consolidate 
alte 20. lucrările de refacere a 
zidurilor de sprijin şi refacere 
a albiilor vor continua şi în 
ceea ce priveşte Canalul Bega, 
pentru acest an fiind prevăzu-
tă “renovarea” a peste 50 km 
de maluri. 

DAtOrII lA BăNCI 

datoriile la bănci a clienţilor 
din timiş, la creditele în 
valută, s-au dublat în ultimul 
an. Conform datelor Bnr, la 
finalul lunii martie, timişenii 
aveau restanţe la bănci de 
aproape 100 milioane de 
euro, în timp ce anul trecut 
erau datori cu “doar” 48 
milioane de euro. la creditele 
în lei situaţia este puţin mai 
bună, creşterea fiind de doar 
30%. astfel, dacă anul trecut 
restanţele erau în cuantum 
de 206 milioane de lei, la 
sfârşitul lunii februarie 2011 
sumele neplătite la termen au 
ajuns la 298 de lei. (G.i.)

Am născut prin ce-
zariană pentru că mi 
s-a impus acest lucru. 
Dacă puteam, năş-
team natural. Aşa a 
dat Dumnezeu şi aşa 
e normal!

 niculina paul

Eu sunt în luna a 
şasea şi am hotărât 
să nasc natural, în 
apă. Nu mi-e frică de 
naştere şi încurajez 
femeile să nască 
natural.

 luiza arany

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.

De aproape doi ani 
avem întâlniri şi dis-
cuţii cu cei din Serbia 
pentru a deschide 
această vamă, să adu-
cem muncitori. Acest 
punct de frontieră ne-
ar fi de un real ajutor.

 dănuţ groza 
 primar Sânnicolau Mare

Despre înfiinţarea 
punctului vămii Val-
cani, pot să vă spun că 
ministerele de resort, 
MAI şi MJ, au apreciat 
costurile deschiderii 
unui punct de trecere a 
frontierei cu Serbia ca 
fiind prea mari în aceas-
tă perioadă de criză.

 Gheorghe david
senator

Delphi şi Zoppas, două dintre fabricile din Sânicolau mare care au nevoie de forţă de muncă

Comentează pe
opiniatimisoarei.ro

n Cum naştem? Pe cale naturală 
sau prin operaţie cezariană? O în-
trebare care îşi găseşte răspunsul 
în funcţie de mai mulţi factori.

alina degau
alina.degau@opiniatimisoarei.ro

cele mai multe femei îşi doresc la 
un moment dat să dea naştere unui 
copil. când se apropie vârsta la care 
orice femeie se simte pregătită pen-
tru procreare este important să ţinem 
cont de aspectul naşterii. 

operaţia cezariană este o inter-
venţie chirurgicală care se face dacă 
mama şi fătul trec prin mai multe 
faze pentru care se impune acest lu-
cru sau... la cerere. operaţia se face 
printr-o tăietură longitudinală (folo-
sită mai mult în cazuri de urgenţă) şi 
transversală. Se face o incizie de 7-10 
cm la baza pubisului pentru ca cicatri-
cea să nu fie vizibilă. În vremurile tre-
cute, operaţia de cezariană se făcea 
in extremis, pentru salvarea mamei 
sau al fătului. acum, când ştiinţa a 
evoluat, când există antibiotice, medii 
mai sterile, etc, medicii au luat av\nt ]
n a face ceyariene.  medicul primar în 
obstetrică ginecologie dr. mihai Vasi-
le spune că tocmai din această cauză 
cezariana a devenit o modă, iar acesta 
militeză pentru o naştere pe cale na-
turală: „Pentru că există mai puţine 
complicaţii, atitudinea medicilor a 
făcut, poate fără voia lor, o modă din 
operaţiile acestea.  asta datorită im-

plicaţiilor şi acuzelor aduse, în exces, 
medicilor, când o naştere pe cale 

naturală se termină nefavorabil 
mai ales pentru făt. Se consi-

deră că responsabilitatea 
unui medic scade consi-

derabil, în cazul ceza-
rianei, dar realita-

tea nu este asta. 
este adevarat 

că timpul 
suprave-

gherii 
s e 

scurtea-
ză, medicul 
nu mai trebuie să 
stea lângă pacientă 
să o supravegheze până 
la 10 ore de travaliu. inter-
vine comoditatea şi atunci 
este mai bine pentru un medic să 
facă cezariană.”

unele femei recurg la operaţia ce-
zariană pentru că se tem de travaliu, 
de durerile naşterii sau de alte aspec-
te care ţin de gândirea femeilor. ”o 
cezariană versus o naştere pe cală 
naturală întotdeauna dă o proporţie 
mai mare de complicaţii!” mai spune 
medicul dr. mihai Vasile. cea mai de 
temut complicaţie care poate apărea 
este după câteva zile de la externa-
rea mamei când se poate produce o 
embolie care duce la deces. Deşi este 
o complicaţie majoră şi mai rar întâl-
nită, trebuie să ţineţi cont că ea exis-
tă. alte complicaţii mici şi mijlocii ţin 
de uterul cicatriceal care rămâne în 
urma acestei intervenţii. ”Prima ce-
zariană se face, poate fără prea multe 
complicaţii. Dar ţineţi cont că poate 
urmează al doilea copil. un uter tăiat 
nu mai este un uter sănătos. este un 
uter patologic care poate aduce la şi 
mai multe complicaţii. Se pot produce 
avorturi spontane, hemoragii masive, 
se poate rămâne mai greu însărcinată 
şi aşa mai departe. la a doua naştere 
lucrurile nu mai sunt atât de simple. 
Sunt multe complicaţii care le pân-
desc pe mămici”, spune medicul spe-
cialist în obstetrică ginecologie lucia 
Terme-haş. când vine vorba de naşte-
re, părerile sunt extrem de împărţite. 
multe femei, mai ales cele tinere, op-
tează pentru cezariană. există însă şi 
femei pentru care darul de la Dumne-
zeu este mai important ca orice. 

Când se impune 
cezariana
-fătul nu stă în poziţie 
corectă 
-cordonul ombilical este 
înfăşurat în jurul gâtului  
-pelvisul mamei este mic 
-placenta este prost inserată 
-vârsta mamei este înain-
tată.

conSiliul JuDeŢean Timiș
ciF 4358029, Timișoara, BD. reVoluŢiei Din 1989, nr. 17 

anunţă organizarea celei de a doua licitaţii publice pentru: 
Închirierea unor spaţii din imobilul Bastionul ”theresia” situat în municipiul timișoara, str. popa Șapcă nr. 4.

LicitaŢia va avea Loc în data de 17.05.2011 La oreLe 13:00.  
depunerea oferteLor se face până La data de 16.05.2011, oreLe 12:00.

informaţii suplimentare și Caietul de sarcini pot fi procurate de la sediul C.J.t., palatul administrativ-Corp anexă, birou e08, telefon 0256406577.
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Există studii care arată 
existenţa unui agent cau-
zal între HPV şi cancer, de-
oarece în 99% din cazurile 
de cancer de col uterin, a 
fost descoperită existen-
ţa unei urme de HPV. O 
familie de viruşi de peste 
100 de tipuri, dintre care, 
până în momentul de faţă, 
patru sunt recunoscute on-
cogene, adică pot determi-
na apariţia cancerului. Aşa 
arată o scurtă descriere a 
Human Papilloma Virus, 
cea mai frecventă boală cu 
transmitere sexuală. 

Viaţa sexuală  
iresponsabilă este  
principalul factor de 
contaminare cu hPV

”Sexul neprotejat ne su-
pune unui risc mare. Este 
dovedit că numărul persoa-
nelor cu cancer de col este 
mult mai scăzut la arabi şi 
la evrei, unde au un număr 
mai mic de parteneri şi 
circumcizia este un lucru 
normal, la fel şi la călugări, 
unde nu există viaţă sexua-
lă deloc”, spune Bianca Ga-
vriliţă, medic primar obste-
trică şi ginecologie. La fel 
este dovedit şi faptul că un 
bărbat care a avut o parte-
neră sau o soţie cu astfel de 
probleme, le transmite mai 
departe şi următoarelor. O 
altă posibilitate de trans-

mitere este cea de la mama 
infectată la făt, asta cu 
condiţia ca mama să aibă 
o naştere naturală. Însă în 
astfel de situaţii, dacă pro-
blema este descoperită, ce-
zariana este o soluţie care 
scapa fătul de infestare. 

Sistemul imunitar  
slăbit este principalul 
factor de manifestare  
al hPV-ului

Odată ce virusul ajunge 
în corp, principalul fac-
tor de manifestare este 
sistemul imunitar slăbit. 
Singurul simptom în ast-
fel de situaţii este apariţia 
unor condiloame la nivel 
vaginal, vulvar sau anal, 
care în timp se pot multi-
plica. Această infecţie se 

mai numeşte şi ”vegetaţie 
veneriană”, ”creastă de 
cocoş” sau pur şi simplu 
”negi genitali”. Însă aceste 
veruci nu sunt întotdeau-
na vizibile. Uneori pot fi 
foarte mici, imposibil de 
văzut cu ochiul liber sau 
pot fi situate în zone in-
accesibile vederii şi astfel 
persoana infectată să nu 
ştie de existenţa lor şi de 
faptul că poate transmite 
acest virus. Acelaşi lucru 
este valabil şi la bărbaţi, 
cu excepţia faptului că nu 
dezvoltă cancer. Perioada 
de incubaţie a virusului 
este cuprinsă între 2 săp-
tămâni şi 8 luni, în medie 
10 săptămâni, iar multi-
plicarea virală şi apariţia 
negilor genitali (condiloa-
melor) începe de obicei, 
la un interval de 3 - 6 luni 
după infectare. Aproxima-
tiv 40% dintre leziunile 
preinvazive netratate de-
generează în cancer inva-

ziv, într-o perioadă medie 
de circa zece ani. 

În acest moment,  
infecţia cu hPV  
este incurabilă

Testul Babeş-Papanicolau, 
care costă între 80 şi 150 lei, 
oferă numeroase oportunităţi 
de descoperire a leziunilor 
precanceroase, prin vizuali-
zarea koilococitelor (celulele 
modificate sub acţiunea viru-

sului). Din nefericire un trata-
ment definitiv care să ducă la 
vindecare nu există. În acest 
moment infecţia cu Human 
Papilloma Virus este 
incurabilă. 20-30 
% din infecţii 
revin spontan 
în decursul 
primelor 6 
luni după 
infecţie. Un 
lucru pro-
vizoriu în 
tratare care 
poate fi fă-
cut este să 
se acţione-
ze asupra 
leziunilor 
şi negilor pentru distrugerea 
lor. Însă nimeni nu poate ga-
ranta nerecidivarea acestora. 
Pentru prevenirea cancerului 
de col uterin există vaccinul 
contra infecţiei cu Human 
Papilloma Virus. Un ser care a 
creat ani de dezbateri şi scan-

dal. ”Scandalurile acelea au 
fost pentru că nu a existat in-
formare, nici pentru medicii 

de familie şi nici pentru gi-
necologi. Nu ştiau să 

răspundă între-
bărilor pacien-

ţilor. Vaccinul 
este foarte 
bun. Are niş-
te particule 
care se leagă 
de ADN-ul vi-

ral şi ajută 
la elimina-
rea virusu-
lui. Eu am 
dat şi unor 
persoane 
de peste 35 

de ani, care au avut condiloa-
me, după care nu au mai reci-
divat”, adaugă Bianca Gavrili-
ţă, medic primar obstetrică şi 
ginecologie.
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Vaccinul împotriva 
HPV este foarte bun. 
Eu am dat unor per-
soane de peste 35 de 
ani, care au avut con-
diloame, după care 
nu au mai recidivat.

 bianca gavriliţă
medic primar  

obstetrică şi ginecologie

Cele mai proaspete informaţii. Eşti câştigător şi ştii tot ce se întamplă.
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70% din 
populaţia 
globului 
suferă  
de HPV
n Cea mai răspândită boală cu transmitere sexuală 
este principalul factor de dezvoltare al cancerului 
de col uterin, din cauza căruia mor şase femei zilnic
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Aproximativ 
40% din leziunile 
preinvazive 
degenerează în 
cancer invaziv, 
într-o perioadă 
medie de circa 
zece ani.

Un tratament 
definitiv care să 
ducă la vindecare 
nu există. În 
acest moment 
infecţia cu Human 
Papilloma Virus 
este incurabilă.

alimente care ajută 
la îmbunătăţirea 
sistemului imunitar

Fructele de pădure, peşte-
le, brocoli, varza, morcovii, 
usturoiul, mierea, soia, 
mango şi papaya, uleiul 
de măsline, fructele de 
mare, nucile, migdalele şi 
spanacul.
Alimentaţia sănătoasă 
poate fi completată cu 
vitamine care întăresc 
sistemul imunitar.

cum se poate reduce riscul de transmitere şi contaminare cu hPV

- Reducerea numărului de 
parteneri sexuali
- Evitarea partenerilor 
sexuali care au avut un 
număr mare de parteneri 
sexuali
- Utilizarea prezervativu-
lui (prezervativul asigură 
protecţie împotriva majo-
rităţii bolilor cu transmite-
re sexuală; însă nu poate 

asigura o protecţie 100% 
împotriva HPV, deoarece 
nu împiedică în totalitate 
contactul cu pielea la nivel 
genital)
- Evitarea contactului 
sexual cu parteneri care 
prezintă condiloame vizi-
bile la nivel genital
- Efectuarea regulată a 
testului Babeş-Papanico-

lau, în cazul femeilor 
- Vaccinarea împotriva 
HPV, recomandată în 
special femeilor înainte de 
începerea vieţii sexuale
În acest moment infecţia 
cu Human Papilloma Virus 
este incurabilă. 20-30 % 
dintre infecţii revin spon-
tan în decursul primelor 6 
luni după infecţie.

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

cel puţin o dată în viaţa, 90% din populaţie are un contact sexual cu o persoană infestată cu human Papilloma Virus

evoluţia infecţiei cu human Papilloma Virus

NORMAL CANCER

RISC 
SCăzUT

RISC  
RIDICAT

condiloamele pot duce la apariţia 
cancerului de col uterin

Prezervativele nu protejează 100%
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Varicela (vărsat de vânt) 
este cea mai cunoscută boală 
infecto-contagioasă. Poate apă-
rea pe toată perioada anului, 
dar incidenţa este mai ridicată 
mai ales iarna şi primăvara. Un 
procent de 90% dintre oameni 
fac această boală  pe parcursul 
vieţii. Este singura infecţie care 
apare şi pe scalp. Principala 
parte pe care se dezvoltă înce-
pe de la trunchi şi se extinde 
pe tot corpul, pe membre şi 
chiar şi în zona genitală. Nu 
este considerată o afecţiune 
gravă,  doar că severitatea ei 
poate fi diferită de la o persoa-
nă la alta. În general, varicela 
afectează într-un mod mai 
sever femeile gravide, copiii 
cu vârsta peste 15 ani, şi per-
soanele cu un sistem imunitar 
afectat. Virusul se transmite 
cu uşurinţă de la o persoană 
la alta, pe calea aerului, pe cale 
bucală, prin strănuturi şi tuse.  
Virusul primar este numit va-
ricelo-zoosterian, iar cel secun-
dar este numit „zona zooster”. 
Nu se poate contacta ”zona 
zooster” fără să fi făcut înain-

te varicelă. O dată ce am avut 
varicelă, dobândim imunitate, 
corpul creează anticorpi şi nu 
mai putem să dezvoltăm boa-
la, dar dacă venim în contact 
cu o persoană care are varicelă 
devenim predispuşi şi putem 
să ne alegem ulterior cu ”zona 
zooster”. Complicaţiile care 
apar la boala vărsatului de 
vânt sunt suprainfecţiile sau, 
în unele cazuri, la adulţi, pne-
umonia variceloasă care este 
cea mai gravă formă a compli-
caţiilor. 

cicatrizarea
Este o etapă normală a pro-

cesului de vindecare în cazul 
în care ţesuturile sunt trau-
matizate. Cicatricile pot fi o 
complicaţie a varicelei atunci 
când mâncărimea este insu-
portabilă, netratată şi pruritul 
se calmează într-un mod ex-
cesiv şi traumatizant pentru 
piele.  Acestea sunt de 3 tipuri: 
cicatrici cheloide, cicatrici hi-
pertrofice şi atrofice. Rata de 
vindecare a cicatricilor depin-
de foarte mult de structura pie-
lii. Cicatricile cheloide apar în 
urma unui surplus de substan-
ţă şi depăşesc marginea rănii 

chiar şi după ce aceasta s-a vin-
decat. Aceste cicatrici continuă 
să formeze celule care dau ex-
crescenţe la nivelul pielii. Cica-
tricile hipertofice sunt roşii, nu 
depăşesc zona afectată şi dacă 
nu sunt deranjate de anumiţi 
factori(infecţii, raze ultraviole-
te) se pot vindeca frumos, cu 
timpul. Cicatricile atrofice au 
aspectul unor “găuri”, subde-
nivelări. În cazul primei cate-
gorii de cicatrici există tot soiul 
de tratamente care aplatizează 
rana. Plasturi cu silicon, injecţii 

cu corticosteroizi, etc. La cele 
atrofice, se fac tratamente cu 
injecţii de acid hialuronic, in-
jecţii cu colagen sau grăsime 
subcutanată care umple efec-
tiv cicatricea, rezultând un ten 
uniformizat. “Nici o cicatrice 
nu va trece definitiv. Toate tra-
tamentele duc la ameliorări şi 
îmbunătăţiri, dar nici una nu 
va dispărea definitiv de pe su-
prafaţa pielii”, spune medicul 
dermatolog Nadiţa Popovici.

Tratamentul cu injecţii 
care conţin substanţe de 
umplere este unul repetitiv, 
rezultatul obţinut nu va fi 
definitiv, pacientul urmând 
astfel de cură o dată la 6-8 
luni, în funcţie de structura 
pielii. Cicatricile de dimensi-
uni mici pot fi scoase cu aju-
torul peeling-ului chimic, al 
proceselor neinvazive ca der-
mabraziunea, sau cu terapia 
laser. Aceste tratamente se 
fac după cel puţin 6 luni de la 
apariţia cicatricei şi sunt me-
nite să amelioreze aspectul 
cicatricilor prin îndepărtarea 
unui strat superficial al pie-
lii. Înainte şi după tratament, 
medicul dermatolog Nadiţa 
Popovici recomandă creme cu 

fotoprotecţia cea mai ridicată. 
“Din culoarea roşie a cicatri-
cei, aceasta se poate hiperpig-
menta din cauza radiaţiilor 
solare. Este foarte importantă 
fotoprotecţia pentru ca tenul 
şi pielea să aibă un aspect cât 
mai sănătos”, spune medicul 
specialist Nadiţa Popovici.
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Ciprian Voin
ciprian.voin@opiniatimisoarei.ro

aţi condus cu mână de fier 
timp de mai mulţi ani filiala 
judeţeană a pSD. Nu vă e 
dor de politică? Despre 
politică se spune că o ai în 
sânge odată ce i-ai prins 
gustul...

Suntem acum în altă peri-
oadă politică decât cea de la 
începutul anilor ’90. Vă măr-
turisesc că în primii doi ani 
după Revoluţie nu am dorit 
să mai fac politică. După aceea 
mi-am dat seama că o Revolu-
ţie aduce multe lucruri bune, 
cum a adus şi la noi, dar că se 
înfig în funcţii incompetenţi, 
veleitarişti slab pregătiţi pro-
fesional şi treaba asta m-a de-
ranjat. În plus aveam ca obiec-
tiv şi să construiesc această 
clinică (Clinica de Ortopedie 
de la Spitalul Judeţean, n.red) 
şi în afara politicii era greu de 
spus că se termina. Dovadă 
în acest sens este faptul că în 
Timişoara în afară de această 
clinică nu s-a construit nimic 
în domeniul spitalicesc. La ora 
actuală este o altă partitură 
politică. Unii s-au profesio-
nalizat şi fac numai politică. 
Eu cred că lucrurile merg aşa 
cum merg în ţară şi din cauza 
faptului că de 7 ani nu există 
un moment de linişte în care 
să ai timp să gândeşti proiecte. 
De ani buni e o campanie elec-
torală permanentă. Aşa că pot 
să vă spun că nu îmi e dor. În 
acest haos general, electoratul 
este, citez din Ana Blandiana 
„ca o maioneză tăiată“. Se 
observă o tentaţie a actualei 
puteri de a discredita întreaga 
clasă politică. Este o tactică 
prin care pregăteşte conser-
varea puterii: îi discredităm 
pe toţi, oamenii nu vin la vot 
şi dacă vin, o să vină doar 30 
%, noi avem 15 %... în aşa fel se 
simplifică lucrurile...

a apărut această alianţă uSl. 
ce influenţe va avea asupra 
electoratului şi asupra vieţii 
politice de la noi?

Această alianţă era obliga-
toriu să apară. În toate ţările 
din lume, în faţa unei puteri 
bine constituite, cu bani mul-
ţi, agresivă, opoziţia se aliază. 
Nu e prima dată când se înfi-
inţează o astfel de alianţă. A 
făcut-o şi Angela Merkel în 
Germania. Au existat astfel 
de alianţe şi în Italia. Deocam-
dată această alianţă USL are o 
mare problemă! USL trebuie 
să dovedească electoratului 
că este o alternativă viabilă şi 
credibilă.

şi este?
Deocamdată se află într-o 

fază de încercări. Dacă cei doi 
lideri de la Bucureşti, liderii 
locali nu vor dovedi că au pro-
grame, că merg exact pe ce îi 
interesează pe oameni nu vor 
reuşi. Pe timişoreni nu-i inte-
resează că se va putea merge 
cu vaporul pe Bega până la 
Viena... Oamenii au alte pro-
bleme... Nu pot să îşi asigure 
traiul, nu pot să îşi cumpere 
medicamente, nu pot să îşi 
ţină copiii la şcoală... Pe asta 

trebuie să meargă şi să insiste 
USL.

ce şanse le daţi celor de la 
uSl să câştige alegerile şi să 
formeze guvernul?

Dacă nu vor dovedi că sunt 
o alternativă serioasă nu vor 
câştiga alegerile. Eu zic că au 
şanse, dar trebuie să dovedeas-
că, în timp destul de scurt, că 
sunt credibili. Ţinând cont de 
nemulţumirea românilor, au 
o şansă istorică să câştige şi 
să facă guvernul. Depinde nu-
mai de ei. Oricum chiar dacă 
vor veni la putere, vor avea, 
în continuare, mari probleme 
de rezolvat. Ei trebuie să se 
gândească un pic şi la statul 
social. Asta pentru că statele 
europene sunt state sociale şi 
nu minimale cum a devenit 
România. Noi mergem spre 
modelul american de stat mi-
nimal, dar trăim în Europa, 
nu în SUA! Sigur că s-au făcut 
şi exagerări în privinţa protec-
ţie sociale, dar trebuie să luăm 
exemple din Uniunea Europea-
nă, pentru că suntem un stat 
european. În plan local USL va 
mai avea o problemă. PSD-ul e 
un partid cât de cât disciplinat, 
în care se respectă ierahiile. La 
PNL e mai liberă iniţiativa, ca 
să spun aşa elegant, şi ar putea 
să apară conflicte. Trebuie să 
rezolve aceste aspecte.

În pDl urmează alegeri. are 
şanse Blaga să îl bată pe Boc?

Eu cred că sunt şanse egale 
între cei doi candidaţi. Blaga 
ca secretar general al partidu-
lui a avut multe contacte în 
teritoriu şi mulţi dintre liderii 
locali sunt promovaţi de el, 
dovadă că au şi semnat pentru 
el. Din păcate Boc nu are ca-
rură de prim ministru şi este 
expirat. E ca o băutură răsufla-
tă. Nu mai are credibilitate şi 

poartă povara măsurilor dure 
pe care le-a luat. Este posibil 
ca venirea lui Blaga şi a altor 
lideri să crească cota PDL-ului.

De ce credeţi că partidele 
politice nu sunt capabile să 
scoată un candidat care să-l 
bată pe Gheorghe ciuhandu 
în lupta electorală pentru 
primăria timişoara?

Nu a existat o preocupare 
din timp pentru acest lucru. 
Sunt mulţi oameni cu reali-
zări manageriale deosebite 
în Timişoara, care ar fi foarte 
buni primari, dar care lucrea-
ză în mediul privat şi nu sunt 
interesaţi să se lege la cap. În 
altă ordine de idei, absenteis-
mul la vot avantajează mereu 
pe cei aflaţi la putere. Dom-
nul Ciuhandu are un sistem 
foarte bine pus la punct, acele 
Consilii de Cartier, care apro-
po, sunt un sistem social-de-
mocrat, în care se întâlneşte 
cu pensionarii, le mai face un 
parc şi o cişmea şi pe această 
dimensiune el are 50 de mii 
de votanţi. La o participare 
de 40% câştigă din primul tur. 
În plus, o chestiune pe care o 
neglijează mulţi, domnul Ciu-
handu este un om politic foar-
te versat! Părerea mea este că 
e mult mai bun ca om politic 
decât tehnocrat.

şi nu există unul mai versat ca 
ciuhandu?

Din câte ştiu eu au fost dis-
cuţii cu oameni importanţi 
din Timişoara, dar toţi au re-
fuzat!

Deocamdată avem ca sigură 
candidatura lui robu la 
primăria timişoara.

PNL-ul are o organizaţie 
bună în oraş şi un scor pe 
măsură. Profesorul Robu a că-
pătat şi un pic de experienţă 

politică, are experienţă mana-
gerială, conduce de mult timp 
Universitatea Politehnica şi 
este un intelectual rasat. Ar 
putea să fie o contrapondere. 
Ar trebui să înveţe să vorbeas-
că şi cu oamenii mai săraci 
cu duhul. Îi trebuie o echipă 
bună de campanie, să repete. 
Eu vă spun că în campaniile 
trecute, făceam repetiţii cu cei 
care candidau... chiar şi pen-
tru emisiunile televizate. Fă-
ceam pe avocatul diavolului, 
îi luam la întrebări, îi puneam 
în dificultate...  În aceste con-
diţii ar putea câştiga. Pentru 
că nemulţumirea e mare. Eu 
am contact cu mulţi oameni 
la consultaţii. Unul din o sută 
e mulţumit.

apropo de oameni politici 
versaţi. De ce nu candidaţi 
dumneavoastră? avem un 
exemplu în acest sens, Sorin 
oprescu la Bucureşti! tot 
medic...

Nu mă tenteză deloc. Am 
alte procupări. Am o clinică 
unicat în România, sunt pre-
şedintele Asociaţiei Române 
de Ortopedie... Fac ce îmi pla-
ce... Nu mă tentează deloc. 
Oprescu a renunţat la profe-
sie, a renunţat la tot, la viaţa 
personală şi a a avut acceastă 
dorinţă, de când l-am cunos-
cut eu, în 1992 să facă politică 
la nivel înalt. Un tip deştept cu 
multe relaţii şi a pilotat bine.  

Vă mai caută colegii din pSD 
pentru sfaturi politice?

Da. Am contacte cu foarte 
mulţi colegi, cu primari de-ai 
noştri. Mulţi vin pentru ajutor 
medical şi atunci vorbim şi 
politică. Dar nu am încercat 
să mă implic mai mult să nu 
deranjez.

cum vedeţi această luptă 

dintre Bojin şi Grindeanu?
A fost o luptă de orgolii. 

Între un bănăţean get-beget 
ca Bojin care s-a supărat pe 
un gugulan la fel de bătos şi 
el. Până la urmă lucrurile s-au 
liniştit şi sunt în relaţii bune.

Sunt mulţi care spun că încă, 
din umbră, mai conduceţi 
partidul...

Nici vorbă. Eu nu am fost 
în sediul partidului de când 
am plecat...

partidul nu se conduce nea-
părat din sediu...

Într-adevăr. Sunt cu cotiza-
ţia plătită la zi, dar nu am avut 
nici un interes să mă implic în 
PSD, pentru că ori te implici 
total şi ai pârghiile în mână, 
ori nu o faci deloc. 

şi nu vă tentează să vă 
întoarceţi să aveţi pârghiile 
în mână?

Nu. Pentru că PSD-ul e 
mult mai slab acum decât 
atunci când eram eu preşedin-
te. Când am plecat eu aveau 
53 de primării şi 38,2 %. Acum 
să o iei de la capăt e foarte 
greu. Oricum un partid care 
a rezistat 7 ani în opoziţie e 
greu să dispară. Dar pe mine 
nu mă interesează.

cine conduce pSD în mo-
mentul de faţă? ponta sau 
Năstase?

Categoric Ponta. Noi dacă 
nu avem o teorie a conspira-
ţiei, nu suntem români. Ponta 
nu e atât de benign pe cât îl 
cred unii. E un tip ambiţios, 
orgolios, care vrea să facă po-
litică pe termen lung. Bun, e 
clar că se sfătuieşte cu Năsta-
se, dar nu cred că asta înseam-
nă că nu conduce el partidul.

De ce credeţi că a decăzut 
atât de mult Geoană?

Asta este valoarea lui. Ce a 
spus domnul preşedinte Ilies-
cu este perfect valabil. A fost o 
mare gafă alegerea lui ca pre-
şedinte al PSD. Nu are calităţi 
de om politic.

Filiala judeţeană de cine e 
condusă? De Bojin sau de 
Sârbu?

Sârbu este un om cu ex-
perienţă politică vastă. E vi-
cepreşedintele senatului. Dar 
din câte am văzut eu nu mai e 
prea interesat de ce se întâm-
plă aici. Dar eu sunt convins 
că Sârbu comunică cu Bojin. 
Eu am avut o relaţie bună, în-
totdeanuna...

De ce nu sunt promovaţi mai 
mulţi tineri în politică?

Eu am promovat foarte 
mulţi tineri pentru a prelua 
din mers treaba de la cei mai 
în vârstă. De exemplu, când 
l-am promovat pe Eugen Do-
gariu era cel mai tânăr consi-
lier local din România şi a fost 
cel mai tânăr secretar de stat 
din România la doar 27 de ani. 
Şi ca el sunt mulţi, Ţoancă, 
Grindeanu, inclusiv Brânzan 
era tânăr când a devenit de-
putat.

De ce credeţi că nu au reuşit 
să se impună aceşti tineri pro-
movaţi de dumneavoastră?

Ca să faci politică de vârf 
trebuie să renunţi la foarte 
multe lucruri. Ca să faci politi-
că social democrată trebuie să 
ai idealuri. Dacă nu ai idealuri, 
dacă nu ai principii nu poţi să 
reuşeşti. Te pierzi în mocirlă, 
în lucruri colaterale, te pierzi 
în afaceri... Te gândeşti numai 
la burta ta şi lumea te taxează.

ce credeţi despre reforma 
din sănătate, respectiv închi-
derea acelor spitale?

La ora actuală în sănătate 
este o degringoladă năuci-
toare! Eu sunt de acord că 
unele spitale trebuia să fie 
închise. Dar trebuia făcut 
altceva. Nu e vorba neapă-
rat de azile, pentru că sunt 
locuri unde nu ai cerere. Se 
putea face altceva. Puteau fi 
transformate în spitale de 
boli cronice, pentru că ori-
cum nu avem aşa ceva. Tre-
buia lăsate puncte de prim 
ajutor. Trebuia să fie dotate 
salvări şi trebuia să fie cum-
părate elicoptere. Vecinii 
noştri, ungurii, au închis şi 
ei 34 de spitale. Dar nu le-au 
închis până nu au cumpărat 
în plus salvări şi elicoptere 
dotate pentru urgenţele de 
grad zero. În Ungaria există 
un elicopter la fiecare două 
judeţe. Ei, în aceste condiţii, 
în care pot să aduc un bolnav 
în urgenţă în 15 minute, nu 
mai ţin spitalul, pentru că 
reduc cheltuielile. Din banii 
astfel economisiţi au cumpă-
rat elicoptere şi salvări. Dar 
au închis spitalele numai 
după ce le-au cumpărat, nu 
înainte cum s-a făcut la noi.

„PSd e mult mai slab acum decât 
atunci când eram eu preşedinte“

Fost preşedinte al PSD Timiş, fost prefect şi fost secretar de stat în Ministerul Sănătăţii. În prezent este 
şeful şeful Clinicii II Ortopedie şi Traumatologie, din cadrul Spitalului Judeţean Timişoaradan poenaru
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Costurile  
tratamentelor

- Peeling chimic-150 lei/ 
şedinţă
- Terapie laser- 120 lei/
leziune (se fac reduceri 
în funcţie de numărul 
leziunilor)
- Injecţii cu acid hialuronic- 
150-200 euro
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n Există tratamente pentru o piele mai frumoasă cu un aspect sănătos

Nici o cicatrice nu va 
trece definitiv. Toate 
tratamentele duc la 
ameliorări şi îmbună-
tăţiri dar nici una nu 
va dispărea definitiv 
de pe suprafaţa pielii.

 nadiţa Popovici
medic specialist dermatolog

Peeling-ul chimic este cel mai bun tratament pentru cicatricile mici



5-11 mai 2011, nr 148 
www.opiniatimisoarei.ro

oPinia timişoarei

SăPtămânal indePendent 13 

generaţie. Astfel că la fiecare 
şase luni proprietarii de stu-
diouri de videochaturi au fost 
nevoiţi să schimbe tot, de la 
zugrăveală, la becuri. Pentru 
ca plătitorii să se simtă bine şi 
implicit să plătească trebuie să 
ai un monitor lcd Tv Tuner – 
pentru a reda o imagine mult 
mai clară, cameră digitală cu 
telecomandă, lumini obscure 
care să-l incite pe client, dar şi 
un tapet sau o zugrăveală care 
să pună în valoare modelul. 
Pentru a decurge totul fără 
probleme veţi avea nevoie de 
cineva care să se ocupe non-
stop de suportul tehnic. Asta 
înseamnă că trebuie să anga-
jaţi oameni care să se pricea-
pă la următoarele: instalare 
sistem operare Windows şi a 
softurilor necesare, reglarea 
camerelor digitale, setarea 
programelor necesare lucru-
lui pe site-uri de videochat. 
Pentru a primi banii câştigaţi 
vă puteţi duce la orice bancă 
şi să vă deschideţi conturi în 
euro şi dolari. Pe lângă contul 
bancar pe care îl deschideţi în 
Romania o sa vă mai fie nece-
sar şi un card Epassporte.

CaiuS SeraCin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Activitatea de videochat 
nu mai este de mult o necu-
noscută pentru timişoreni 
de vreme ce, de câţiva ani 
încoace, firmele care fac 
bani în acest domeniu au 
apărut ca ciupercile după 
ploaie. Business-ul cu fete 
frumoase şi vorbăreţe este 
perfect legal, iar câştigurile 
îi satisfac atât pe angajatori, 
cât şi pe angajate. Site-urile 
şi ziarele de mică publicita-
te din Timişoara sunt pline 
cu anunţuri: videochat an-
gajăm fete, femei pentru 
studio videochat. Oferim 
transport gratuit, contract 
de muncă, bonusuri, şedin-
te foto profesionale, cazare. 
Camere individuale spaţi-
oase, echipament de ultimă 
generaţie! Site-uri accesate 
doar din străinătate, veni-
turi cuprinse între 500 şi 
2000$. Cerinţe: minim 18 
ani, cunoştinte PC nivel 
minim, cunoştinţe engleză 
nivel mediu (sau altă limbă 
străină, de preferinţă fran-
ceză, germană, italiană). 
Pentru informaţii sună la 
07XXXXXXXX. 

Deşi este încă privită cu 
ochi critici, activitatea de 
video-chat este legală, în-
scrisă la Registrul Comer-
ţului la categoria “domeniu 
IT” şi foarte vânată de fetele 
care-şi doresc mulţi bani. 
Totuşi, nimeni nu ştie ce se 
poate întâmpla în studio-ul 
de videochat, fetele fiind 
“sclavele” clienţilor. Cele 
care vor să se angajeze în 
astfel de studiouri spun că 
pentru bani ar face orice 
chiar şi sex în faţa camere-
lor. Cu o singură condiţie: 
să existe confidenţialitate. 

avere din videochat: un 
apartament şi o maşină

Alin este unul dintre cei 
care au un studio de video-
chat în Timişoara. A început 
afacerea în 2005, împreună 
cu un prieten, Mario, când 

în România nu se ştia foarte 
multe despre acest business. 
A început cu un sediu închi-
riat, apartament cu patru 
camere în zona Maria, patru 
calculatoare şi patru fete. 
“Nu mai ştiu exact cât a fost 
investiţia, dar undeva în jur 
de 5000 de euro: decoruri, 
jucării erotice, costumaşe, 
lumini. Iniţial am cumpărat 
camerele video, din acelea 
ieftine de se găsesc peste 
tot, şi am intrat cu fetele pe 
un site de afară. A fost com-
plet greşit. După 6 luni am 
vrut să închid fiindcă pe acel 
site concurenţa era mult 
prea mare, fete din Ucraina, 

Rusia, Moldova, România, 
clienţii erau foarte puţini, 
iar câştigurile aproape ine-
xistente. Am avut norocul 
şi am cunoscut o fată care 
făcuse la Bucureşti video-
chat şi ea ne-a explicat cum 
stă treaba cu videochaturile: 
ai nevoie de server, conexi-
une excelentă la internet, 
softuri, scripturi, licenţe de 
Windows, camere de filmat 
cu rezoluţie mare şi clien-
ţii apar”, povesteşte Alin. 
Acum, la 6 ani de la prima 
transmisie online spune că 
investiţiile au meritat şi că 
din banii câştigaţi din aceas-
tă activitate şi-a cumpărat 

un apartament şi o maşină. 
Are de gând să vândă aface-
rea, pentru că a ajuns la 35 
de ani şi spune că nu mai 
are timp pentru aşa ceva. 

Secretul reuşitei? o fată 
care să ţină clienţii ore  
în şir în faţa monitorului

Dacă vă gândiţi că afa-
cerea e simplă, iar clienţii 
sunt 24 din 24 pe net vă 
înşelaţi. Alin spune că se-
cretul este să găseşti fetele 
potrivite, fete dedicate trup 
şi suflet meseriei de “opera-
tor calculator”. “Ideea este 
să ai fete care să ştie să-l 
distreze pe client. Orice pa-
raşută ştie să se îmbrace în 
iepuraşi, stewardese, mena-
jere, să se mângâie pe sâni, 
însă puţine sunt cele care 
reuşesc să-i vrăjească pe 
clienţi. Când am început în 
2005 am avut 4 fete. Până în 
2008 doar una a rămas. Ea 
ştia să facă orice cu clienţii, 
atât de profesionistă era, 
încât părea ea a fi cea care 
comandă şi nu clientul. A 
ajuns la un moment dat să 
stea cu unii clienţi şi până 
la 3-4 ore fără măcar să-şi 
dea tricoul jos. Totul ţine de 
abilităţile fetei de comuni-

care”, mai spune Alin. 
Totuşi există şi riscuri. Cel 

mai mare este ca fotomodelul 
să-ţi fure clienţii. “Banii pe 
care-i câştigă în 3 luni, mul-
tora le iau minţile. Ajungi la 
1500 - 2000 de euro pe lună 

şi te gândeşti că poţi face mai 
mulţi. Nu te mai prezinţi la 
studio, dai adresa ta de skype, 
mess sau MSN clienţilor, 
mergi acasă, şi prestezi din 
faţa calculatorului propriu. 
Problema e că cei din partea 
cealaltă nu-ţi virează banii 
sau îţi virează mai puţini. 
Unii clienţi chiar te pârăsc 
firmei că încerci să-i înşeli. Şi 
aşa ajungi tu ca fotomodel să 
fii banat şi să-ţi pierzi locul de 
muncă”, mai explică Alin. La 
un preţ mediu de 1.99 - 2.49 
dolari pe minut cât oferă cli-
enţii, un model poate câştiga 
între 70 de cenţi şi 1 dolar / 
minut. Într-o oră de show pri-
vat se poate ajunge chiar şi la 
40-50 de dolari. Există modele 
care câştiga 3-4.000 de dolari 
pe lună în mod regulat. Totul 
depinde de experienţă şi dis-
ciplină în muncă.  

ce ai nevoie pentru  
un studio profi?

Dacă la începutul afacerii, 
Alin spune că cei care stăteau 
în faţa monitorului nu erau 
pretenţioşi, în timp, studiou-
rile au trebuit să se adapteze 
tehnologiei şi să-şi alinieze 
decorurile, monitoarele şi 
camerele de filmat la ultima 
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„dacă trebuie să fac scene lesbi, nu cred că e o problemă...“
Pentru că am vrut să ne 
convingem şi noi ce sunt 
dispuse tinerele care 
doresc să se angajeze 
într-un astfel de studio, un 
reporter al ziarului Opinia 
Timişoarei s-a dat drept 
patronul unui videochat 
care vrea să angajeze 
modele. Acesta a apelat 
la două tinere care aveau 
anunţuri de mică publicita-
te şi aşa le-a descoperit pe 
Arianda şi Monica. 
Arianda este fotomodel 
la una dintre agenţiile de 
modelling din Timişoara. A 
terminat o facultate, Ştiinţe 
Economice, este maste-
randă şi vrea tot mai mulţi 
bani. Îşi doreşte o carieră în 
lumea videochatului doar 
pentru bani şi condiţia este 
ca nimeni din familia sa, 
prieten, mamă, tată sau fraţi 
să nu afle cu ce se ocupă. 
Tânăra masterandă în 
Economie spune că pentru 
cei 1000 - 1500 de euro pe 
lună, ar face orice: de la a se 
dezbrăca în faţa camerei, 
până la avea scene lesbi sau 
chiar scene pornografice.
Monica este studentă în 
ultimul an la Studii Euro-
pene şi are un caracter 
deschis. Spune despre 
ea că se simte potrivită 
pentru acest job. Nu are 
bani pentru tot ce şi-ar 
dori şi ar face absolut 
orice în faţa camerei de 
filmat. Vrea confiden-
ţialitate şi mulţi bani în 
schimb. Îndrăzneaţa 
Monica crede că e un loc 
de muncă că oricare altul, 
doar că e plătit extrem 
de bine. Spune că oricum 
face asta în intimitatea 
casei de ce nu ar face-o şi 
pentru ca buzunarul să-i 
fie mai plin? Monica nu a 
mai făcut videochat, dar 
spune că nu este ruşinoa-
să şi că după ce ar vedea 
că are mulţi bani i-ar trece 
şi cea mai mică urmă de 
pudoare.  

Din dialogul cu două fete 
reiese ca job-ul de video-
chat este unul ca oricare 
altul care implică sume 
mari de bani în schimbul 
unor eforturi destul de 
mici. În tabloul moralităţii, 
ruşinea sau pudoarea nu 
se mai regăsesc, situaţia 
financiară fiind singura 
etichetă care le interesea-
ză pe tinerele care îşi vând  
virtual corpul. 

iată mai jos dialogul 
dintre „angajator” şi 
cele două fete.  
reporter: Prima dată să 
vorbim despre salariu 
pentru că asta cred că vă 
interesează şi pe voi cel 
mai mult. În prima lună o să 
primiţi 600-700 euro şi din 
a doua lună o să vă facem 
carte de muncă şi vă mărim 
salariul dacă merge bine.
arianda: E obligatoriu să 
se facă carte de muncă? 

r.: E în funcţie de cum 
vreţi voi, putem face şi un 
contract de colaborare.
a.: Asta vedem noi pe 
parcurs...

r.: În prima lună salariul 
va fi mai mic dar apoi va 
creşte. 
monica: Şi cine ne garan-
tează nouă ca vom primi 
mai mult?

r.: Asta o să vedem pe 
parcurs. 
a.: Şi suntem plătite pe oră 
sau pe minut?

r.: Păi în funcţie de unde 
lucraţi. Se poate lucra şi 
de acasă sau de la sediul 
nostru, avem un apar-
tament în calea Şagului, 
problema e că dacă lu-
craţi de acasă o să primiţi 
mai puţin. 

a.: Avem nevoie de o 
cameră cu rezoluţie foarte 
bună, conexiunea să fie 
foarte bună...

r.: Asta nu e problema 
vostră, vă punem la dis-
poziţie orice aveţi nevoie, 
până si lenjerie intimă 
dacă aveţi nevoie.

a.: Eu am o cutie întreagă 
de costumaşe, mă descurc.

r.: De unde aţi vrea voi să 
lucraţi? 
a.: De oriunde, timp să 
am, că eu mai am un loc 
de muncă... Lucrez în 
domeniul financiar-bancar, 
vânzări...
m.: De la sediu aş vrea, că 
am acasă un prieten şi nu 
vreau să afle nimic.
 
r.: Aţi mai lucrat vreodată 
la un videochat?
a.: Eu am mai auzit, am 
avut prietene... Am făcut 
numai masaj erotic la un 
salon din Timişoara.
m.: Eu habar nu am despre 
ce e vorba, nu am mai 
făcut...

r.: O să înveţi... dacă esti 

deschisă şi capabilă să faci 
orice.
a.: Ce înseamnă orice?

r.: Orice vă cere cel care 
plăteşte pentru dvs. La un 
moment dat s-ar putea ca 
unul să se îndrăgostească 
şi să vă ceară mai mult... 
Ce sunteţi capabile să fa-
ceţi dacă banii sunt mulţi?

a.: Păi eu nu ştiu... depin-
de...
m.: Eu pentru mulţi bani, 
aş face orice... şi sex cu 
altcineva
a.: Asta e deja film porno!
m.: Păi şi ce? Pentru bani... 
ohooo

r.: Show-uri lesbi aţi face?
m.: Da!! Poate mă şi îndră-
gostesc de colega mea!
a.: (râde) 

r.: Ce ai fi dispusă să faci 
pentru 1.000 de euro?
a.: Nu ştiu, cu timpul aş 
face tot ce mi se cere, 
probabil... atâta timp cât 
e confidenţial şi nu află 
nimeni.
m.: Se poate vedea în 
România?

r.: Nu! Se vede doar în Eu-
ropa, în SUA şi prin India
m.: Super! Fac orice! 
(râde)

r.: Trebuie să ştiţi că cel 
din faţa camerei vă poate 
cere la un moment dat să 
vă introduceţi în părţile 
intime tot felul de obiecte, 
fructe, sticle, ce îl duce 
capul...
m.: Normal, sunt şi 
riscuri de genul ăsta... 
băgăm orice intră 
(râde)!!!
a.: La început îmi va fi mai 
greu până mă familiarizez, 
dar apoi o să fac orice că o 
să îmi mai treacă pudoa-
rea
m.: Eu nu sunt pudică, nu 
fi nici tu!Comentează pe 
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Mă uitam la decolteul ei, 
fermecat de rotunjimile “ne-
cenzurate” de vreun sutien, ro-
tunjimi ce tresăltau sub tricoul 
ei albastru de bumbac. Ea 
avea 23 de ani iar eu sub...20. 
După ce am tatonat terenul cu 
ea câteva zile, am hotărât că 
“gagica-i brici” şi la încurajări-
le prietenilor, am pregătit un 
minuţios atac “sentimental 
- adolescentin” de cucerire a 
ei, că doar eram în vacanţă şi 
aveam timp berechet. Fata era 
“frumoasă rău” şi arunca cu 
feromoni în stânga şi-n dreap-
ta. Atunci când ieşeam cu ea 
prin oraş, vedeam cu coada 
ochilor privirile invidioase 
ale femeilor dar şi ocheadele 
pofticioase ale bărbaţilor. 
Femeile erau invidioase în pri-
mul rând pe hainele ei, haine 
de foarte bună calitate, aduse 
“de afară”, din vest. Bărbaţii, 
salivau din cauza a ceea ce 
era ascuns... sub haine. Eh, 
deci cum mergeam eu aşa cu 
ea de mână, (mândru ca un 
păun cu găinuşa lui), intrăm 
într-o grădiniţă cochetă a unei 
cofetării. Ne aşezăm, coman-
dăm îngheţată şi cafea, ea 
scoate din poşeta un pachet 
de Kent şi mi-l întinde spre a-i 
aprinde ţigara. Mă uit la buze-
le ei frumos rujate şi la ochii ei 
căprui cu gene lungi rimelate, 
la părul ei roşcat, bătut uşor 
de vânt; iar inima-mi prindea 
avânt. „Gata-mi zic, hai să fiu 
sentimental!“ Plecăm de la 
cofetărie, o iau de mână şi o 
trag brusc spre mine sărutând-
o apăsat. Ea se lipeşte de mine 
ca loaza de vie pe arac. Şi nu 
pot să vă descriu ce gust avea 
rujul ei şi nici cum mirosea 
parfumul Dior de după ure-
chiuşa ei... Apoi, oameni buni, 
am făcut ceea ce niciodată 
n-am mai făcut până atunci 
şi nici de atunci încolo!! Încep 
ca un bou să recit versuri de... 
dragoste. Doda mea din vest 
(căci uitasem să vă spun căci 
„cucerirea” mea era român-
ca dar stabilită într-o ţară 
capitalistă din vest) făcu ochii 
mari de tot şi începu să râdă 
în hohote. Eu, şocat continui 
să recit anapoda... Doda mea-
mi pune un deget pe buze 
şi-mi spune printre râsete: 
„Nu-i nevoie de romantisme 
acum, păstrează-le pentru 
la noapte, iubiţel...! Hai să 
mergem la mine...” Afară s-a 
lăsat întunericul şi noi intrăm 
în hotelul unde ea locuia. 
Cere cheia de la recepţie, iar 
eu simt privirea invidioasă de 
„securist-informator” a func-
ţionarului de la tejghea, care 
întrebă agitat: „Domnul urcă 
în cameră... ?!”. Ea-i răspunse 
apăsat: „Acest tânăr nu este 
un domn, ci e un sclav-artist 
recitator la care i-am oferit 
o bursă de studiu pe o peri-
oadă nedeterminată... „Apoi, 
după ce intrarăm în lift, doda 
mea scoase capul şi-i strigă 
recepţionerului: „Şi vezi să 
nu ne deranjeze nimeni... o 
săptămână!” Acum, din lipsă 
de spaţiu tipografic nu pot să 
vă descriu cum sunt pedepsiţi 
„recitatorii netalentaţi “. 
Am fost instruit ca un „sclav 
netalentat literar” ce eram, 
cam... două luni. Şi să ştiţi 
că doda nu era blândă..., si 
nici cursurile n-au fost... Of! 
Acum ştiţi de ce îmi exprim 
opinia aici...

Doda  vestica

Coriolan 
Gârboni

opinie

Deşi este încă 
privită cu 
ochi critici, 
activitatea de 
video-chat este 
legală, înscrisă 
la Registrul 
Comerţului.

Într-o oră de show 
privat se poate 
ajunge chiar şi la 
40-50 de dolari. 
Există modele 
care câştiga 
3-4.000 de dolari 
pe lună.

Videochat-ul - afacer ea legală  
în care se învârt sute  de mii de euro
n Atât angajaţii 
cât şi angajato-
rii câştigă bani 
frumoşi din 
munca  în faţa 
camerelor web

Fetele întreţin conversaţii cu cei din spatele camerei, iar aceştia plătesc bani grei pentru asta

Videochatul se poate practica şi de acasă

livejasmin este cel mai accesat site de video chat din lume
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Cel mai căutat om de pe 
planetă a fost găsit şi 
executat. Unii au răsuflat 
uşuraţi iar alţii au rămas 
circumspecţi. Eu fac parte 
din a doua categorie. Asta 
pentru că pe planeta 
fotbal continuă să bântu-
ie sindromul Osama Bin 
Laden. Să explic. După acel 
„11 septembrie” petrecut 
la meciul Steaua-Dinamo, 
când suporterii dinamo-
vişti au aruncat în teren 
cu tot felul de materiale 
pirotehnice, reprezentanţii 
jandarmeriei, la cel mai 
înalt nivel, au anunţat că 
la următoarea partidă de 
acest gen toţi cei care vor 
intra în stadion, în totalita-
tea lor, vor fi controlaţi la 
sânge indiferent de locul 
pe care îl vor ocupa în tri-
bună, lojă sau vestiar. Asta 
înseamnă că şi jucătorii 
vor fi controlaţi la genţi 
pentru a se evita ca aceştia 
să nu repete treaba de la 
meciul mai sus amintit. 
Mai mult decît atât la rând 
vin şi oficialii pentru că şi 
ei sunt potenţiali agresori 
sau complici. Îmi şi închipui 
ce scenă faină va fi aceea 
în care Gigi va fi căutat 
prin buzunare de zelosul 
jandarm. Tare aş vrea să 
aud şi monologul.
Propun FRF-ului şi Ligii 
să instaleze la intrarea în 
stadioane scule din alea 
care se utilizează în aero-
porturi pentru depistarea 
petardelor, fumigenelor şi 
artificiilor. Să folosească în 
paralel şi câini dresaţi în 
acest scop. 
Din banii câştigaţi din 
drepturile de televizare ar 
trebui organizat un serviciu 
de informaţii care să ur-
mărească liderii galeriilor 
pentru a preîntâmpina ori-
ce act ostil care s-ar putea 
petrece pe stadion. Astfel 
oamenii ar sta cuminţi în 
scaunele lor din tribune, ar 
aplauda atunci când este 
cazul, la un semn discret al 
observatorului federal şi nu 
ar striga lozinci antipa-
tronale sau antifederale. 
S-ar putea umbla puţin 
şi la ţinuta spectatorilor 
aşa încît să nu avem parte 
în meciurile televizate de 
o imagine pestriţă fără 
noimă. Am putea merge 
până acolo încât, pe lângă 
oficiali, toţi cei din stadion, 
dar toţi, să poarte ecusoa-
ne cu numere pentru o mai 
bună identificare.
Apropo de televiziuni. 
Dacă până acum am fost 
terorizat de mediatizarea 
marilor divorţuri ale anului 
din lumea mondenă de la o 
vreme, istoria se repetă, în 
exces evident, şi în fotbal. 
Divorţul familiei Borcea 
ţine capul de afiş. Asta 
până când vine nunta lui 
Cristi Borcea.

Sindromul 
Bin Laden

Viorel  
Screciu

opinie

15 
speCtaCoLefilme party eXpo

thor: Vineri-Miercuri: 15:00, 
17:20, 20:00, 22:20

Furios şi iute în viteza a 
5-a: Vineri-Miercuri: 14:10, 
16:50, 19:30, 22:45

Apă pentru elefanţi: Vineri-
Miercuri: 13:50, 16:20, 19:00, 
21:30

Concediu de la căsnicie: 
Vineri-Miercuri: 20:10, 22:30

Scream 4 - Coşmarul 
continuă: Vineri-Miercuri: 
19:20, 21:40

rio: Vineri-Miercuri: 
14:00(ro), 16:00(ro), 18:00

Scufiţa roşie: Vineri-Mier-
curi: 17:10

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

Nevastă de împrumut: 
Vineri-Miercuri: 13:30, 16:10, 
18:40, 21:00

JOI, 5 mAI
life!Pub: Super Karaoke Party
Heaven Studio: Sexy Kombat
Bunker: Beat Bang!
lemon: Specijalno Srpsko Uzivo Vece

VINerI 6 mAI
Bunker: Elektrana  
Daos: Implant pentru refuz
Art 700: Hits & Classics
zambara: eZOO, Harry Klein
Pantheon: Deepcentral
life!Pub: I love retro music

SâmBătă 7 mAI
Heaven Studio: Narcotic Sound si 
Natalia Mateuţ
Setup: Padre & Atomic Midget , Bibanu, 
Kolapsys .
life!Pub: Coyote Ugly Party
Art 700: Saturday Night Madness
Porto Arte: Ducu Bertzi

DumINICă 8 mAI
Daos: The Static Age
life Pub!: Spectacol improvizaţie Partea I
Art Club 700: Retro Fever
Van Graph K’fe: Babilonia

teatrului German de Stat timişoara: joi 
5 mai, ora 19, în sala Teatrului German de 
Stat, „Mountainbikerii“, de Volker Schmidt 
în regia lui Radu Alexandru Nica. 

Scârţ loc lejer: joi 5 mai, ora 20.00, Ferma 
Animalelor – spectacol cu cântec – adaptare 
după romanul lui George Orwell. 

teatrul Naţional timişoara: Sala 2, joi 5 
mai, ora 19, Oraşul nostru, de Thornton Wil-
der, un spectacol de Ion-Ardeal Ieremia.

teatrul Naţional timişoara: Sala 2, vineri 
6 mai, ora 19, Oraşul nostru, de Thornton 
Wilder, un spectacol de Ion-Ardeal Ieremia.

teatrul maghiar de Stat „Csiky Gergely”: 
vineri 6 mai, ora 20, Sala Mare, Livada de 
vişini după AP Cehov, regizor Laszlo Sandor

tribuna Cafe: sâmbătă 7 mai, ora 20.00, 
premiera spectacolului “Conceptul gablon-
ţului artistic” cu Lăcrimioara Szlanko şi 
Giorgiana Elena Popan. Un spectacol de, cu 
şi despre teatru.

teatrul maghiar de Stat „Csiky Gergely”: 
sâmbătă 7 mai, ora 11.30, Sala Studio, Muzi-
canţii din Bremen, după fraţii Grimm. 

teatrul German de Stat timişoara: 
sâmbătă 7 mai, ora 19, în sala Teatrului 
German „Shaking Shakespeare”, regia: Radu-
Alexandru Nica.

unitatea militară din Calea Chişodei: nr 
125, duminică, 8 mai 2011, ora 20, Concert 
extraordinar de Ziua Europei . Evenimentul 
este organizat de Filarmonica Banatul. 
Dirijor: Gheorghe Costin. 

Scârţ loc lejer: vineri 6 mai, ora 20.00, 
Ferma Animalelor – spectacol cu cântec – 
adaptare după romanul lui George Orwell.

Scârţ loc lejer: sâmbătă 7 mai, ora 20.00, 
Ferma Animalelor – spectacol cu cântec – 
adaptare după romanul lui George Orwell.

Scârţ loc lejer: duminică 8 mai, ora 20.00, 
Ferma Animalelor – spectacol cu cântec – 
adaptare după romanul lui George Orwell

Sala CrAFt a CCIAt: joi, 5 mai, ora 19,00:  
- concert simfonic - spectacol televizat dedi-
cat CIRCOM 2011 (dirijor Radu Popa).

Filarmonica Banatul: sala Capitol, vineri, 6 
mai, ora 19,00: opera Oreştia de Aurel Stroe 
(dirijor Radu Popa).

dan duţu
dan.dutu@opiniatimisoarei.ro

În urma cu vreo şapte 
luni discutam cu un co-
leg de breaslă din Galaţi 
şi mi-a atras atenţia asu-

pra unui fapt. Mi-a spus să 
urmăresc atent echipa de 
la Dunăre în acest sezon 
şi să citesc câteva articole 
de prin 2007-2008 despre 
Marius Stan. “Ai să vezi 
că Stan o face campioană 

pe Oţelul”, asta mi-a spus 
anul trecut colegul. De 
atunci, în paralel cu presa 
despre fotbal, urmăresc 
atent ce se scrie în zona 
respectivă, acolo unde 
echipa condusă de Marius 

Stan adună puncte de la 
o etapă la alta. Pe măsu-
ra ce se scurg rundele în 
prima ligă, competiţia se 
ascute. E clar că în lupta 
pentru titlu contează Poli 
Timişoara, Oţelul Galaţi şi 

FC Vaslui, acum în această 
ordine în clasament. Să ne 
gândim ce beneficii poate 
aduce un titlu de campi-
oană atât în plan material 
cât şi în alte planuri pen-
tru şefii celor trei echipe?

Care As aduce titlul?
n Preşedinţii celor trei echipe aflate în frunte se luptă pentru milioanele de euro

de ce trebuie să iasă oţelul galaţi campioană?

Fără să vorbim de programul ultimelor etape care pare să avantajeze echipa lui Po-
rumboiu, putem analiza şi alte elemente care ar putea înclina balanţa care va decide 
campioana, în favoarea Oţelului din Galaţi. 

elementele reale
- Anul acesta e ultimul în care România trimite direct în grupele Champions League o 
echipă;
- Echipa calificată direct în grupele Champions League primeşte automat de la UEFA 
în jur de 7 milioane de euro, bani la care se adaugă sumele obţinute din vânzările de 
bilete şi sponsorizări (procente stabilite de către forul tutelar din fotbalul european); 
- Banii obţinuţi din calificarea în cupele europene le-ar asigura gălăţenilor liniştea şi în 
sezonul următor de prima ligă.

elementele “fantastice”
- Marius Stan e un om mai “flexibil” în anumite situaţii, decât Marian Iancu sau Adrian 
Porumboiu, aceştia din urmă fiind mai greu de domolit în cazul unor greşeli de arbi-
traj;
- Milioanele obţinute de la UEFA pot fi folosite în multe moduri;
- Actualul preşedinte al oţelarilor vrea să aducă titlul în oraşul de la Dunăre pentru ca 
apoi să-l poată folosi ca armă de manipulare în încercarea de-a obţine voturi la alege-
rile locale;
- Un titlu de campioană aproape i-ar asigura fotoliul de primar pentru patru ani lui 
Marius Stan, fiind evident că o asemenea performanţă sportivă ar convinge definitiv 
electoratul din Galaţi de potenţialul preşedintelui de club.

muzeul de Artă - Palatul Baroc: expoziţie în memoria lui Ioachim 
Miloia ce conţine lucrări de pictură religioasa şi laică, documente ale vre-
mii şi publicaţii, va putea fi vizitată zilnic între orele 10-18, până în 31 mai.

muzeul de Artă - Palatul Baroc: vineri, 6 mai, la ora 18, va fi in-
augurată expoziţia de sculpură „(Ne)liniştea unei lumi“ a artistului 
Aurel Vlad.

muzeul de Artă Palatul Baroc: joi, 5 mai, ora 17, vernisajul expo-
ziţiei Reconstruirea Absidei a artistului plastic Marin Gherasim.

Asociaţia culturală Noua Acropolă: joi, 5 mai, ora 19.30. con-
ferinţa: Don Quijote şi idealismul în lumea modernă susţinută de 
Monica Varga.

Piaţa Victoriei: Târgul de carte Gaudeamus Timişoara. Programul 
de vizitare a târgului este următorul: miercuri – sâmbătă, între ore-
le 11.00 şi 21.00, iar duminică, între orele 10.00 şi 14.00. Intrarea 
este liberă pentru toate categoriile de vizitatori.

Filarmonica Banatul timişoara: Ştefania Becheanu, pictor şi 
grafician, absolventă a Facultăţii de Artă şi Design Timişoara va 
expune o parte dintre lucrările sale în cadrul vernisajului „Şapte 
zile“. Expoziţia poate fi vizitată până în 21 mai.  

Galeria Axa Art: Expoziţie de pictură Igor Isac. Lucrările sale ex-
ploatează o mitografie eminesciană, a Zburătorului care fascinează, 
ipostaziat în chipul femeii care aşteaptă nostalgic strania ivire a 
iubitului, într-un peisaj hieratic, cu accente expresionism simbolice. 
Expoziţia e deschisă până în 30 mai.

thor
Marvel Studios îşi extin-
de încă o dată universul 
cinematografic cu un nou 
supererou: Thor. Această 
aventură epică se petrece 
atât pe planetă noastră 
cât şi pe tărâmul mitic din 
Asgard. În centrul poveştii 
se află Thor, un zeu foarte 
puternic, dar foarte arogant, 
care declanşează încă odată 
un război antic. Thor este 
aruncat pe Pământ şi forţat 
să trăiască printre oameni ca 
pedeapsă pentru acţiunile 
sale. Odată sosit aici, Thor 
învăţa ceea ce înseamnă cu 
adevărat să fie un supere-
rou, mai ales atunci când 
cel mai mare duşman al tărâ-
mului din Asgard încearcă să 
invadeze planetă Pământ cu 
ajutorul forţelor întunericu-
lui. Filmul e bazat pe benzile 

desenate Marvel, cu acelaşi 
nume, create de Stan Lee, 
Larry Lieber şi Jack Kirby.

horosCop
BerBeC  
O săptămână foarte frumoasă, 
cu aspecte minunate, o săptămâ-
nă care ne provoacă pe toţi să 
fim pragmatici, cu picioarele 
bine înfipte în pământ, nu 
numai pentru că suntem în zilele 
Taurului dar se formează şi Luna 
Noua în Taur, fix în zonă banilor, 
în cazul vostru. Este foarte po-
sibil să fiţi pe deplin justificaţi, 
alimentaţi, înzestraţi, determi-
naţi să luaţi decizii mari în viaţă 
voastră în această săptămână, 
gândindu-vă la beneficiile ce re-
zultă din aceste decizii, beneficii 
financiar-materiale pentru unii 
sau beneficii morale pentru alţii! 
Este posibil ca această atitudine 
foarte intransigentă pe care o 
aveţi faţă de propria voastră 
viaţă să se bazeze, nu atât pe 
câştigul pe care-l vizaţi, ci pe 
viziunea privind viaţă voastră. 
Mulţi dintre voi vor dori să iasă 
dintr-un scenariu sau dintr-un 
film ce nu le aparţine, în care 
mai mult au respectat nişte con-
venţii de familie - sau sociale - în 
care mai mult au permis trăirea 
în consecinţă, unor decizii luate 
cândva, decizii care poate nu vă 
mai reprezintă în acest moment.

taur 
Luna Nouă în semnul vostru zo-
diacal! Pot fi influenţaţi mai ales 
cei născuţi pe 2, 3 sau 4 mai. 
Vorbim de schimbări în viaţă în 
următoarele 365 de zile pentru 
aceşti nativi. Dar în general, 
pentru voi, această Lună Nouă 
este de deplină mobilizare, 
de tenacitate, insistenţă, de 
dârzenie şi chiar de îndârjire, 
pe drumul pe care l-aţi ales 

pentru succes. Este adevărat că 
în această perioadă mulţi dintre 
voi s-au simţit frânaţi, ori au 
simţit că lucrurile nu se mişcă 
aşa cum au dorit. Tocmai de ace-
ea, această Lună Nouă vă ajută 
să vă reconectaţi la forţa voastră 
providenţială care poate muta 
munţii din loc!  

Gemeni 
Lună Nouă în Taur! Acest aspect 
aducător de noroc şi prosperita-
te se manifestă în viaţă voastră 
în urmă unor intervenţii bene-
fice, unor colaborări cu oameni 
de încredere din preajmă voas-
tră, în urmă cooperării cu parte-
nerul de viaţă. Pot fi legături şi 
parteneriate ce se centrează pe 
o temă de interes (o temă mate-
rială). Aşa încât, pentru a profită 
din plin de această Luna Noua 
în Taur, care poate aduce succes, 
reuşită, ieşire din dificultăţi sau 
chiar bani în buzunar, trebuie să 
va deschideţi către persoanele 
norocoase pentru voi în acest 
moment. Oricum zona contac-
telor şi chiar zona popularităţii 
sunt stimulate de planete şi vă 
bucuraţi de trecere. 

raC 
Luna Nouă în Taur este aşezată 
în zona prietenilor şi suporte-
rilor. Şi aşa zonă carierei şi a 
importanţei, a prestigiului şi a 
realizării în viaţă este încărca-
tă şi tensionată de planete în 
această perioadă. Pică foarte 
bine această Lună Nouă în Taur 
aducătoare de noroc. Noroc 
prin simpatie, prin credibilitatea 
publică pe care o câştigaţi, prin 
prieteni şi suporteri pe care îi 

puteţi atrage de partea voastră! 
Pe de altă parte, mulţi dintre voi 
pot identifica în acest moment 
cum să folosească pârghiile so-
ciale, analizele de viaţă, studiile 
diverse, pentru a-şi face munca 
mai eficientă şi cu o priză mai 
mare la public.  

Leu
Minunat aspect, cu Luna Noua în 
Taur, în zona realizării şi carierei 
în cazul vostru. Este un aspect 
de putere, de determinare, 
dar şi de claritatea direcţiei pe 
care vreţi s-o urmaţi. În ultima 
perioadă, axa comunicării şi 
acumulării informaţiilor a fost 
foarte stimulată, cu multe 
întrebări care au cerut răspuns 
şi multe contacte care v-au sti-
mulat să comunicaţi, să gândiţi 
şi să va deschideţi orizontul. Iată 
că această Lună Nouă în Taur 
profeţeşte succes în proiectele 
voastre, extraordinar de bine 
fundamentate! 

fecioară 
Luna Noua în Taur va leagă de 
viitor. Aspectul se produce în 
zonă aspiraţiilor, convingerilor, 
credinţelor sau a viziunilor lega-
te poate de muncă voastră, dar 
mai ales de câştigurile venite de 
pe urma muncii voastre. Cu alte 
cuvinte, vă conturaţi imaginea 
viitoare a prosperităţii! Această 
putere de a viziona ce se întâm-
plă în viitor este una extrem de 
puternică şi foarte concretă. Se 
discută despre sume concrete, 
despre cheltuieli pe care vreţi 
să le faceţi. Trebuie să fiţi foarte 
pragmatici în această viziune a 
viitorului financiar sau material, 

a tipului de abundenţă pe care 
vreţi să-l atingeţi. Luna Noua 
va inspiră să ştiţi exact cum 
munciţi, ce munciţi, în ce con-
diţii munciţi, cât câştigaţi şi ce 
înseamnă acest câştig acumulat 
în timp, unde va duce - la ce tip 
de prosperitate vă duce.  

Balanţa 
Luna Noua ce se formează în 
Taur va invită să faceţi analize 
financiare foarte serioase, nu 
numai legate de câştigurile 
voastre, ci şi de câştigurile 
partenerului de viaţă sau de câş-
tigurile echipei în care lucraţi. 
Să va gândiţi chiar şi ce câştigaţi 
de pe urmă unor relaţii, a unor 
legături, de pe urmă contactelor 
pe care le-aţi creat, cu ce oa-
meni puteţi colabora, ce calităţi 
au acele persoane, dacă vă sunt 
de folos, dacă puteţi colabora şi 
vă puteţi ajuta reciproc. Aceste 
calcule extrem de precise se re-
feră atât la posibilităţi materiale 
şi financiare, cât şi la trăsăturile 
de caracter ale oamenilor. 

sCorpion 
Luna Noua în Taur în zona relaţi-
ilor şi parteneriatelor! Aspectul 
este extrem de pragmatic şi ne 
aduce cu picioarele pe pământ. 
Lucrul acesta se întâmplă şi cu 
voi. Puneţi problemă într-un 
parteneriat, într-o relaţie, foarte 
clar, foarte concret, în termeni 
de afaceri. Este bine că se 
întâmplă aşa, pentru că asta şi 
cere acest aspect. S-ar putea ca 
această zi să vă lămurească în le-
gătură cu sensul unei colaborări 
şi cât de departe puteţi merge 
cu ea. În tot cazul, pretenţiile 

voastre, exigenţele personale 
sunt foarte clar anunţate. Ră-
mâne de văzut dacă veţi găsi un 
teren comun de întâlnire!  

săgetător 
Luna Noua în Taur în zona mun-
cii, a atribuţiilor, a sarcinilor, a 
obligaţiilor curente profesio-
nale, dar şi de casă! Este o zi în 
care toţi suntem mai practici, 
mai bine ancoraţi, cu picioarele 
în pământ, ne conturăm mai clar 
nevoile materiale şi financiare. 
Lucrul acesta ar putea să se 
întâmple în cazul vostru, fie 
la locul de muncă cu privire la 
activitatea profesională şi res-
ponsabilităţile profesionale, fie 
chiar şi într-o relaţie de iubire, 
dar acolo unde s-a ajuns deja 
la discuţii legate de scopuri co-
mune, modalităţile de atingere 
a acestor scopuri, felul în care 
partenerii colaborează. 

CapriCorn 
Luna Nouă în Taur în zona iubirii 
sau a inspiraţiei şi a expresiei de 
sine! Poate fi una din acele zile în 
care vă simţiţi inspiraţi să duceţi la 
îndeplinire tot ce v-aţi propus. Alţii 
pot să se gândească la bucuriile 
vieţii şi să calculeze în ce măsură 
în ultima vreme au mai avut parte 
de aşa ceva sau dacă ştiu să se 
bucure de micile plăceri ale vieţii. 
Multe planete sunt prezente în 
ultima vreme în zonă sufletului şi 
a căminului, a relaţiilor de familie. 
Ele au putut aduce acolo tensiuni 
sau mari adevăruri revelate. Aşa 
că dacă în viaţă voastră a lipsit în 
ultima vreme comunicarea, tan-
dreţea, sensibilitatea, sinceritatea 
mai ales în relaţiile apropiate, iată 

o Luna Noua în Taur care va poate 
lămuri, clarifica şi chiar eliberă de 
vechile prejudecăţi, ajutându-vă 
să vă deschideţi inima şi să treceţi 
într-o altă fază a existenţei voas-
tre, în care va bucuraţi, chiar şi de 
lucrurile mici.  
  
Vărsător 
Luna Noua în zonă sufletului şi 
a siguranţei personale! Mulţi 
dintre voi se pot gândi în acest 
moment dacă au suficientă forţă 
interioară şi chiar motivaţie pen-
tru un proiect, pentru a accepta 
o invitaţie sau pentru a duce 
la bun sfârşit un proiect. Acest 
aspect va conectează la datele 
voastre interioare. Poate ca unii 
dintre voi trebuie să calculeze 
dacă au resurse financiare, 
dacă au trăsăturile de caracter 
necesare pentru aceste acţiuni 
pe care le pot iniţia.   

Peşti
Zi cu Luna Noua în Taur, aspect 
ce se formează o singură dată 
în an! Este un aspect pragmatic, 
care ne face să ne gândim la 
rezultate concrete de pe urma 
muncii noastre. Aşa se întâmplă 
şi la voi, cu atât mai mult cu 
cât în ultimele cincizeci de zile 
aţi avut un tranzit planetar 
extraordinar de dinamic în zona 
câştigurilor, banilor şi prosperi-
tăţii. V-aţi gândit poate mai mult 
decât altă zodie la câştiguri! 
Aspectul de astăzi va invită să 
calculaţi dacă tot efortul vostru 
a meritat, dacă demersurile 
voastre de acum încolo sunt jus-
tificate. Pe de altă parte, este un 
moment în care banii pot veni 
dacă sunteţi insistenţi.

marius Stan – Cu milioanele din Champions League 
ar rezolva sezonul urmator (transferuri, contracte) şi 
s-ar ajuta, indirect, pe sine... că doar campania elec-
torală bate la uşă… Marius Stan este membru PNL din 
2007 şi chiar a candidat la alegerile pentru funcţia de 
primar al oraşului Galaţi în 2008. Stan va candida şi în 
2012, atunci când Oţelul Galaţi ar putea deţine deja în 
palmares primul titlu din istorie şi o evoluţie în grupele 
Champions League.

marian iancu – Cu milioanele din Champions League 
ar mai echilibra balanţa de plăţi de la club şi ar mai li-
nişti spiritele printre jucători. Cu trofeul de campion al 
ţării în vitrină, premieră absolută pentru Poli Timişoa-
ra, ar putea „şantaja sentimental“ autorităţile locale şi 
judeţene, după ce a reuşit ceea ce s-au chinuit preşe-
dinţii lui Poli de-a lungul celor 90 de ani de existenţă. 
Mai mult, ar avea satisfacţia să spună că  un investitor 
„mitic“ a dat peste nas bănăţenilor făloşi.

adrian porumboiu – Cu milioanele din Champions 
League ar mai umple din golurile lăsate de investiţii-
le actualului sezon. Pe de altă parte, ar stârni orgoliul 
moldovean, aducând primul titlu de campioană în 
această parte a ţării.

PUBLICITATE

Cei mai importanţi ac-
tori şi trupe de teatru din 
România îşi dau întâlnire 
la Timişoara în perioa-
da 7-15 mai la Festivalul 
Dramaturgiei Româneşti. 
Spectacolele se vor juca, 
în mare parte, în sălile 
teatrelor din Timişoara, 
dar şi Piaţa Victoriei, în 
microbuz sau în parcarea 
supermarketurilor. Alături 
de piese de teatru, progra-
mul cuprinde şi spectaco-
le de dans, performance, 
întâlniri cu celebrităţi eu-
ropene şi chiar de la Hol-
lywood. Festivalul începe 
cu un spectacol englezesc, 
„The Thrill of it All/Cât e 
de minunat” (foto), în Sala 

Mare a Teatrului Naţional 
Timişoara, în 7 mai, de la 
ora 19. Producător al spec-
tacolului este grupul de ar-

tişti Force Entertainment 
din Marea Britanie. 

În fiecare zi, din program 
fac parte atât piese de teatru 

susţinute de trupe din Ro-
mânia, cât şi performance-
uri ale unor artişti străini. 
Duminică, 8 mai, timişore-
nii pasionaţi de teatru pot 
opta pentru „The Dance of 
Cycling” (ora 15.00 şi 16.00, 
Parcare Shopping Center 
Bega), „Declar pe propria 
răspundere” (ora 17.00, 
Studio 5), „The Thrill of it 
All” (ora 19.00, Sala Mare) 
şi „God is a gangster” (ora 
21.00, Studio TMT). Festi-
valul se încheie duminică, 
15 mai, de la ora 21.00, cu 
spectacolul „O noapte fur-
tunoasă” de I.L.Caragiale, în 
regia lui Alexandru Dabija, 
susţinut de artişti ai Teatru-
lui Naţional Iaşi.

Festivalul Dramaturgiei Româneşti, la Timişoara

Marius Stan este 
membru PNL 
şi a candidat la 
alegerile pentru 
funcţia de primar. 
Stan va candida şi 
în 2012, atunci când 
Oţelul ar putea 
deţine deja primul 
titlu din istorie.

Cu trofeul de 
campion al ţării în 
vitrină, premieră 
absolută pentru 
Poli Timişoara, 
Marian Iancu ar 
putea „şantaja 
sentimental“ 
autorităţile locale 
şi judeţene.
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D’ale ceTăŢii

Săptămâna trecută,  
presa europeană îl 
avea pe prima pa-
gină pe Mourinho 
pregătit de asaltul 
Barcelonei… Azi presa 
europeană îl are pe 
prima pagină pe Ben 
Laden… Barcelona-
Real s-a stins, s-a 
consumat…
Într-o seară, într-un 
restaurant din Chişi-
nău am stat la taclale 
cu Gabi Balint şi vreo 
doi jucători moldo-
veni… Balint e rege 
acolo, e unul din cei 
mai iubiţi antrenori 
de naţională pe care 
i-a avut Moldova 
vreodată…
Atunci, în seara 
aia am aflat prima 
oară că unul dintre 
cei mai mari fotbalişti 
din toate timpurile a 
fost un basarabean… 
Nicolae Simatoc a fost 
primul român care a 
jucat la Barcelona cu 
care a câştigat două 
cupe ale Spaniei şi un 
titlu de campion…
De atunci îmi revine 
în minte numele lui 
când se iveşte vreun 
El Clasico, Barca-
Real… Simatoc s-a 
născut în Briceni 
într-o familie de inte-
lectuali şi pe la 14 ani 
a plecat cu părinţii 
în Timişoara… Era 
prin 1934 şi Basara-
bia era România… În 
1938 juca la Ripensia 
Timişoara. A ajuns 
apoi la Inter, elevul lui 
Giuseppe Meazza. În 
1950 debuta la Barce-
lona unde a prins un 
El Clasico memorabil, 
Barca-Real 7-2! În 
1952 Nicoale Simatoc 
a luat cu Barca titlul 
de campioană…
S-a stins în 1978 la 
Sydney, în Australia… 
Barca-Real, magia de 
azi, chiar consumată 
fiind, are la fundaţie 
şi numele unui ro-
mân, uitat de români!  
Nicolae Simatoc…

Nicolae  
Simatoc,  
magia  
El Clasico

Dan  
Negru

opinie
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DuminiCă
8 mai

Cerul  
va fi  
parţial  
înnorat.
Minima. 8˚
Maxima. 21˚

miErCuri
11 mai

Cerul va fi  
parţial înnorat.  
Răzleţ averse  
de ploaie. 
Minima.  10˚
Maxima. 21˚

marţi
10 mai

Cerul  
va fi  
mai mult  
senin. 
Minima. 10˚
Maxima. 22˚

Luni
9 mai

Cerul  
va fi  
mai mult  
senin. 
Minima.  8˚
Maxima. 21˚

Sâmbătă
7 mai

Cerul va fi  
mai mult  
senin. Dimineaţă 
ceaţă.
Minima.  6˚
Maxima. 19˚

VinEri
6 mai

Cerul  
va fi  
mai mult  
senin.  
Minima.  5˚
Maxima. 16˚

Joi
5 mai

Cerul  
va fi  
mai mult  
senin.  
Minima.  5˚
Maxima. 17˚
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Anchete, 
rechizitorii  
şi muzică  
de jazz

Printre zeci de pub-uri 
şi covrigării care, în ulti-
ma perioadă, au luat cu 
asalt spaţiile comerciale 
cu vad din Timişoara şi-a 
făcut apariţia, timid, şi 
un club de jazz. Amplasat 
în imediata apropiere a 
Palatului de Justiţie, pe o 
stradă frecventată de avo-
caţi, judecători, notari, 
executori şi alte categorii 
de justiţiari, localul pare o 
adevarată oază de cultură 
muzicală într-o mare de 
manele şi „ring-tonuri” 
date la maxim. Curajul de 
a demonstra că o piesă de 
jazz veche de 100 de ani 
este mai actuală decât un 
„Guţă” deasupra căruia 
încă mai fumegă note-
le potrivite după ureche 
aparţine unui fost procu-
ror de la Parchetul Timiş, 
care a vrut să arate că an-
chetele şi rechizitoriile nu 
pot altera sensibilitatea 
cu care ne naştem fiecare 
dintre noi. După ce şi-a 
tapetat pereţii clubului cu 
fotografii reprezentând 
monştrii jazz-ului din toa-
te timpurile, de la Louis 
Armstrong, Dave Brubeck 
şi Ella Fitzgerald la Frank 
Sinatra, Nina Simone şi 
Dizzie Gillespie, curajosul 
investitor şi-a potrivit şi 
meniurile muzicale care 
pot fi ascultate în fiecare 
zi. Ba chiar, şi-a făcut timp 
să citească şi „condica de 
sugestii şi reclamaţii”, 
unde a descoperit numele 
unor critici anonimi care 
sunt supăraţi că noile ve-
detele din lumea jazz-ului, 
gen Norah Jones, Michael 
Buble sau Diana Krall încă 
nu şi-au găsit locul pe mu-
sic-wall-ul clubului. Poate 
încă n-au confirmat...

Joi, 28 aprilie 2011, 
aeroportul „traian Vuia” 
din timişoara. În faţa 
aeroportului se opreşte o 
maşină  din care coboa-
ră, tacticos, senatorul 
nicolae robu, preşedin-
tele pnl timiş şi rector al 
Universităţii politehnica. 
are şi şofer! se deschide 
portbagajul, iar şoferul 
aşează, unul câte unul 
geamantanele pe un că-
rucior. se deschid porţile 
aerogării şi intră senato-
rul. după el, şoferul care 
împingea căruciorul plin 
cu genţi de călătorie. 
agitaţie mare, senatorul 
îşi face check in-ul, apoi 
pleacă spre continentul 
american, în sUa... cu 
probleme universitare. 
Vineri, 29 aprilie 2011, în 
Complexul studenţesc se 
aude o bubuitură în miez 
de noapte. Unul din cămi-
nele Universităţii politeh-

nica sare în aer din cauza 
gazelor! s-a întâmplat 
imediat după plecarea 
lui robu din ţară. Vine 
potopul şi prin filiala par-
tidului pe 
care o 
con-
duce? 
Ce 
bubui-
turi ur-
mează 
acolo?

PNŢCD Timiş a invitat zi-
ariştii la săptămânala confe-
rinţă de presă de miercuri, 
doar că evenimentul nu nu-
mai că nu a fost pregătit de-
loc, dar nici măcar invitatul, 
consilierul judeţean Viorel 
Sasca, nu şi-a mai făcut apa-
riţia. Şi cum au rămas tot mai 
puţini ţărănişti care să vină la 
acest eveniment, purtătoarea 
de cuvânt, Amelia Galetar, a 
început să dea telefoane în 
stânga şi în dreapta să facă 
rost de... un invitat. Cei care 
veneau, de obicei, la această 
conferinţă de presă, au fost 
ocupaţi cu alte treburi. Vio-
rel Sasca, cel care era invi-
tatul iniţial, a anunţat că nu 
mai poate veni, find reţinut 
la Consiliul Judeţean Timiş, 
primarul Gheorghe Ciuhan-
du, preşedintele PNŢCD este 
plecat într-o delegaţie în 
Germania, iar viceprimarul 
Adrian Orza, preşedintele 
PNŢCD Timişoara a fost la 
deschiderea Târgului de carte 
Gaudeamus. Şi cum partidul 

este foarte mic, alte gazde nu 
sunt la PNŢCD. În final, jur-
naliştii care aşteptau începe-
rea conferinţei de presă, au 
fost poftiţi, politicos, să plece 
din sediul PNŢCD Timiş deoa-
rece evenimentul anunţat nu 
mai are loc.

Poftiţi la noi... că  
gazdele nu sunt acasă!

Titu Bojin a intrat în 
lumea internauţilor

Are deja o vârstă onorabilă, iar tehnica nu 
este tocmai punctul său forte, dar a aflat că pe 
reţelele de socializare se face acum campania 
electorală! Este vorba despre Titu Bojin, preşe-
dintele PSD Timiş, care în această săptămână 
şi-a făcut cont pe celebrul deja Facebook. Nu 
a adunat prea mulţi prieteni, doar 12 până la 
momentul apariţiei acestui număr, dar mai e 
timp pentru asta până la alegerile de anul vi-
itor! Cu paşi mici şi siguri se construieşte to-
tul, iar Titu Bojin ştie foarte bine acest lucru. 
Recent, PSD a anunţat că după data de 1 mai 
demarează cam-
pania electorală. 
Să fie acesta pri-
mul pas?

După Nicolae Robu  
vine... Potopul!

Bârfă super-adevărată,  
confirmată din „n” surse

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

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

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

Viorel Sasca

Titu Bojin


