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Sistemul sanitar este 
subfinanţat! De câte ori nu 
am auzit această propoziţie 
din gura responsabililor? 
Banii alocaţi sănătăţii abia 
ajung pentru salariile me-
dicilor şi pentru medica-

mente. În aceste condiţii, 
în care autorităţile nu alo-
că deloc bani pentru reno-
varea saloanelor, medicii 
s-au reorientat şi au deve-
nit adevăraţi maeştri în... 
cerşit! Nu vă imaginaţi că-i 
vedeţi la uşa spitalului cu 
mâna întinsă... E vorba des-
pre un altfel de cerşit, mult 

mai elegant, îmbrăcat în-
tr-o formulă diplomată: cu 
toţii vânează donaţii. Fie că 
e vorba despre un pacient 
mai înstărit care, după ce 
a fost vindecat de către me-
dic, „vindecă“ la rândul lui 
rănile de pe pereţii saloane-
lor, fie că e vorba despre di-
verse ONG-uri sau asociaţii, 

medicii se mândresc cu pu-
terea de convingere pe care 
o au asupra acestora, singu-
ra armă pe care o mai au la 
îndemână în lupta pentru 
confortul pacienţilor. Ast-
fel că s-a ajuns la situaţia în 
care, în multe spitale, banii 
pentru reparaţii şi renovări 
vin cu precădere din astfel 

de surse şi nu de la buget.  
Din paginile 2-3 puteţi afla 
cum se prezintă situaţia în 
spitalele din Timişoara şi ce 
spun medicii despre faptul 
că singurele investiţii în 
infrastructura din sănătate 
sunt făcute din ”mila” paci-
enţilor.
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ToTul despre 
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www.fortaviola.ro

Citeşte ştirile, 

dezbate pe forum, 

află detalii  

din Culise,

Câştigă  

premii

Confortul bolnavilor din spitalele 
timişorene, la mila publică
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Secţia de Anestezie şi Tera-
pie Intensivă din cadrul Spita-
lului Clinic Judeţean Timişoara 
a beneficiat, în ultimii zece 
ani, de donaţii în valoare de 
peste două milioane de euro. 
Această adevărată performan-
ţă financiară se datorează, în 
cea mai mare parte, implicării 
sefului secţiei, prof. dr. Dorel 
Săndesc, în stimularea compa-
niilor, a oamenilor cu bani în 
direcţia sprijinirii voluntare a 
spitalului. 

„Aţi abordat un subiect 
extrem de interesant şi im-
portant. În ultimii 15 ani, dar 
mai ales în această perioadă de 
criză, actele de donaţie au re-
prezentat un fenomen esenţial 
pentru noi, au fost ca oxigenul, 
ne-au ajutat să supravieţuim. 
Am început această experien-
ţă prin anul 1995, după un an 
petrecut în străinătate, când, 
revenit acasă, mi-am dat sea-
ma că este foarte greu să ne 
descurcăm fără bani, influenţă 
politică sau pedigree. Aşa că ne-
am hotărât noi, medicii mai ti-
neri, să începem noi să spălăm 
bolnavii şi să facem curăţenie. 
Am spălat paturile, pe jos, dar 
mai ales pe boschetari, care nu 
aveau pe nimeni. Unii oameni, 

aparţinători ai pacienţilor, au 
observat această ciudăţenie şi 
au început să ne ajute. Unul a 
schimbat o chiuvetă, altul ne-a 
dat faianţă pentru saloane şi 
ne-a aşteptat de bani... Aşa a 
început. Apoi am înfiinţat o 
fundaţie, „Aurel Mogoşan”, şi 
ne-am implicat în organizarea 
a tot felul de acţiuni caritabile, 
concerte rock, manifestări şti-
inţifice. M-am împrietenit cu 
băieţii de la Iris şi i-am convins 
să cânte, pentru prima dată, 
alături de Cargo. S-a adunat 
peste 100.000 de euro, care ne-
au fost donaţi nouă. Prin aceste 
acţiuni, în ultimii ani s-au adu-
nat şi câte 200.000 de euro pe 
lună, bani din care, spre exem-
plu, s-au achiziţionat aparate şi 
pentru alte secţii ale spitalului, 
cum a fost staţia de aer com-
primat pe care am dat 5000 de 
euro. Donaţia este un gest de 
nobleţe maximă, iar eu obişnu-
iesc să spun că toţi cei care aju-
tă un spital, de fapt construiesc 
o biserică pentru suflet”, ne-a 
declarat dr. Dorel Săndesc. 

În opinia sa, prin actele de 
donaţie, tot mai frecvente în 
ultimii ani, aici fiind incluse şi 
donaţiile de organe, românii 
dovedesc că nu sunt, aşa cum 

La Spitalul de Copii “Lo-
uis Ţurcanu” au venit bani, 
în ultimii ani, atât de la bu-
getul local, cât şi din donaţii 
private. Cu 600.000 de lei, 
bani de la stat, s-a reabilitat 
Secţia de Transplant Medu-
lar, iar alţi zeci de mii de 
lei s-au investit în aparatură 
pentru Secţia de Pediatrie.

”Au fost şi donaţii, una 
remarcabilă de 500.000 de 
lei de la firma Roland Mc-
Donald. Este vorba de un lift 
exterior pentru corpul 3 de 
spital. S-au mai făcut donaţii 

şi s-au mai adunat fonduri,  
în valoare de 30.000 de lei, 
pentru aparatură pentru 
oncohematologie şi toxico-
logie”, a declarat Mihai Ga-
fencu, purtătorul de cuvânt 
al Spitalului de Copii “Louis 
Ţurcanu” din Timişoara. 
Multe donaţii au venit şi de 
la familii care fie au avut co-
pii internaţi, fie s-au gândit 
să facă un bine. Părinţii care 
şi-au tratat prichindeii aici 
au donat scaune, televizoa-
re, calculatoare sau aparate 
de aerosoli.

Spitalele sunt renovate cu bani de la foşti 
pacienţi, oameni de afaceri sau ONG-uri

a investit câteva mii de euro 
pentru un cazan de încălzire 
în Secţia de ginecologie. 

bani de la nemţi  
pentru spitalul  
de boli infecţioase  
”Victor babeş”

Spitalul de Boli Infecţioase 
nu beneficiază de foarte mul-
ţi bani din donaţiile pacienţi-
lor. Cele mai multe fonduri 
au intrat în conturile institu-
ţiei din partea unei asociaţii 
germane, spune managerul 
Maria Cerbu. ”Am primit un 
ecograf de la ei, un aparat de 
laborator şi ne-au şi renovat 
patru saloane. Noi avem cam 
40% din saloane renovate. Fir-
mele de medicamente ne mai 
fac donaţii şi un singur om de 
afaceri a renovat salonul în 

care a stat tatăl lui. Primăria 
ne-a ajutat foarte mult, să ne 
refacem reţeaua de gaz, să ne 
cumpărăm plită de bucătărie, 
se lucrează la vestiarul anga-
jaţilor”, ne-a spus Maria Cer-
bu. Pe lângă cele câteva mii 
de euro investite în Spitalul 
Victor Babeş, municipalitatea 
a mai atras şi fonduri europe-
ne pentru amenajarea unui 
ambulatoriu de specialitate, 
a cărui valoare se ridică la 
aproape 1 milion de euro. 

la Clinica de ortopedie, 
persoanele care fac dona-
ţii pot beneficia  
de tratament privilegiat 
la internare

Clinica II Ortopedie - Trau-
matologie din cadrul Spitalu-
lui Judeţean atrage în fiecare 

Directorii timişoreni de 
spitale se plâng de faptul că 
Ministerul Sănătăţii alocă tot 
mai puţini bani pentru reno-
varea unităţilor sanitare. Din 
această cauză, îşi îndreaptă 
privirile spre alţi investitori. 
De câţiva ani încoace, s-a cre-
at un precedent în maternită-
ţile din Timişoara. Pacienţii 
mai avuţi au pus mână de 
la mână şi au făcut donaţii 
consistente pentru renovarea 
saloanelor, ajutaţi de oamenii 
de afaceri şi de diverse asocia-
ţii sau organizaţii non-profit. 
Cei care nu au putut dona 
bani, au donat materiale de 
construcţii, scaune ori paturi, 
orice ca să ridice gradul de 
confort din saloanele spita-
lelor. Poate chiar din această 
cauză, ministerul a renunţat 

să mai dea bani pentru reno-
varea holurilor sau a saloane-
lor şi a început să aloce mai 
mulţi bani pentru investiţii 
majore, pentru aparate scum-
pe ori pentru dotarea sălilor 
de operaţii.

Confortul din  
maternitatea  
bega, din „mila”  
proaspetelor mămici

Toate saloanele din Mater-
nitatea Bega au fost renovate 
pe banii pacientelor, dar şi 
cu donaţii de la diverse orga-
nizaţii nonguvernamentale. 
Potrivit directorului Doru 
Anastasiu, tot confortul din 
spitalul în care vin pe lume 
cam 2.600 de bebeluşi anual, 
este posibil cu ajutorul... fos-
telor paciente. 

Primele investiţii s-au fă-
cut aici în urmă cu zece ani, 
printr-un parteneriat privat-
stat. De atunci, văzând că se 
poate ridica gradul de con-
fort, după ce au născut, paci-
ente cu o situaţie financiară 
mai bună au început să inves-
tească în instituţia sanitară. 
Aşa se face că după zece ani, 
Maternitatea Bega primeşte 
donaţii de aproape 10.000 de 
euro pe an.

”Avem sponsorizări făcu-
te de trusturi de construc-
ţii, de bănci, de cabinete 
medicale, de firme de me-
dicamente, de firme care 
colectează sânge pentru ce-
lule stem şi chiar de cabine-
te medicale private. Sigur, 
pe lângă aceşti bani, medi-
cii care lucrau aici donau 

fiecare câte o sumă de bani, 
lunar. Primim între 5.000 şi 
10.000 de euro pe an, din do-
naţii. Ultima donaţie mare 
a fost de 6.000 de euro, cu 
care am renovat mai mul-
te saloane şi ambulatoriul. 
Multe paciente, după ce 
nasc, cumpără materialele 
de construcţii. Noi, nefiind 
unitate juridică suntem sec-
ţia Spitalului Judeţean. Paci-
entele ne cumpără vopsea, 
material de tencuit, tot ce 
ne trebuie şi mâna de lucru 
ne-o dă Judeţeanul”, ne-a ex-
plicat Doru Anastasiu. 

Dar pacienţii şi oamenii 
de afaceri nu sunt singurii 
care donează. Conducerea 
Spitalului Judeţean s-a impli-
cat şi ea în renovarea unor 
săli de naşteri sau secţii de 

la Bega. Cu bani din bugetul 
judeţului s-a renovat mare 
parte din Secţia de neona-
tologie şi Sala de naşteri 1. 
Spitalul Judeţean a atras zeci 
de mii de euro de la Banca 
Mondială pentru amenaja-
rea unei Staţii de Sterilizare 
la subsolul maternităţii. Din 
spusele directorului spitalu-
lui, din 23 de saloane câte 
sunt în total la Bega, şapte 
au rămas nerenovate şi aş-
teaptă donatori.

maternitatea odobescu, 
renovată tot  
din sponsorizări

Tot din sponsorizări supra-
vieţuieşte şi Spitalul ”Dr. Du-
mitru Popescu” din Timişoara. 
Directorul Mihai Băcilă ne po-
vesteşte că cele mai multe in-

vestiţii au fost făcute de către 
diverse firme din oraş. ”Noi nu 
primim atâtea donaţii din par-
tea pacientelor, dar primim de 
la firme, de la bănci, asociaţii”, 
povesteşte Băcilă.

În ultimii ani, s-au făcut lu-
crări la Secţia de Ginecologie 
a maternităţii, unde s-au re-
novat şase saloane şi o sală de 
naşteri. ”Noi am renovat mai 
mult holurile şi intrările în 
spital, am zis că e mai bine să 
investim pe partea asta. Am 
mai făcut şi din fonduri pro-
prii, şi cu bani de la primărie. 
Din cele 20 de saloane de la 
Maternitate, aproape jumăta-
te necesită lucrări, iar din cele 
15 de la Ginecologie, majori-
tatea trebuie să fie renovate”, 
a explicat Mihai Băcilă. Vara 
trecută, Primăria Timişoara 

Cele mai multe saloane din spitalele din timişoara au fost renovate cu bani de la pacienţi

Secţia ATI a Spitalului Judeţean a atras 
donaţii de peste 2 milioane de euro

Jumătate de milion de lei din 
donaţii pentru „Louis Ţurcanu”

n Anual, în conturile maternităţilor şi spitalelor, intră milioane de euro din donaţii, iar banii de la minister se     folosesc pentru aparatură medicală
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opiniatimisoarei.ro

bani de la minister, doar pentru anumite secţii?

Toţi medicii timişoreni 
care au ajuns în funcţii 
de conducere la nivel 
central au atras fonduri 
pentru specializarea lor. 
Nu este normal, spune 
Cristian Careba, şeful Ca-
sei Judeţene de Asigurări 
de Sănătate Timiş. 
”Nu ştiu cât de normal 
este că cei din Timiş care 

au ajuns să ocupe funcţii 
cu putere de decizie 
în Ministerul Sănătăţii 
s-au ocupat să reabili-
teze secţiile din care au 
provenit... Eu zic că e 
bine că s-a făcut şi asta! 
Cel mai normal ar fi ca 
aceştia să se îngrijească 
de toate spitalele. Ştiţi 
cum e fiecare încearcă să 

îşi lase un loc călduţ unde 
să se întoarcă. Că e bine 
sau că e rău acest lucru, 
nu vreau eu să spun asta! 
Repet: e bine că s-a făcut 
şi asta! Eu sper ca pe vii-
tor să se facă şi mai multe 
şi cei care ajung în funcţii 
la minister să ia decizii în 
folosul asiguratului”, a 
explicat Careba.

an sponsorizări serioase de la 
oamenii cu suflet, cum îi nu-
meşte generic şeful unităţii, 
prof. dr. Dan Poenaru, dato-
rită modului în care sunt tra-
taţi aici din punct de vedere 
medical şi uman.

“Actele de donaţie se re-
găsesc în toată lumea şi nu 
numai în perioade de criză 
economică. Spre exemplu, 
în SUA sunt mari fundaţii 
care sprijină material sau 
chiar întreţin spitale în-
tregi, cum este Fundaţia 
Rotschild. La Clinica II Or-
topedie, la mine, vin dona-
ţii din Timişoara, din ţară 
şi chiar din străinătate. De 
regulă, cei ce fac acte de 
donaţie nu aşteaptă vreun 
fel de răsplată, pentru că 
generozitatea nu poate fi 
cuantificată. Există alt gen 
de compensaţii. De exem-
plu, un patron de companie 
sau întreprindere care face 
o donaţie poate cere ca an-
gajaţii lui să aibă un trata-
ment privilegiat la interna-
rea în clinica noastră, ceea 
ce se şi întâmplă”, spune 
Dan Poenaru, cu precizarea 
că în lipsa unui acord scris 
din partea donatorilor nu le 
poate face public numele. 

“Dacă nu am acordul scris 

al acelor persoane generoa-
se, nu le pot face public nici 
numele, nici sumele sau ma-
terialele cu care au contribuit 
la dotarea şi modernizarea 
spitalului. De obicei, donaţii-
le sunt acte discrete, care nu 
sunt folosite pentru mode-
larea imaginii publice”, mai 
spune şeful Clinicii II Ortope-
die Timişoara. De regulă, ba-
nii proveniţi din donaţii sunt 
folosiţi pentru dotarea şi mo-
dernizarea saloanelor VIP şi 
la achiziţionarea de aparatură 
medicală performantă şi ma-
teriale sanitare. Anul trecut, 
la Clinica II Ortopedie – Tra-
umatologie au fost consultaţi 
aproape 9.000 de pacienţi, iar 
numărul celor internaţi a fost 
de circa 1.600.

la municipal, cei mai  
mulţi bani vin pe  
programe naţionale

La Spitalul Clinic Munici-
pal Timişoara, banii vin pe 
mai multe paliere, atât din 
donaţii, cât mai ales prin 
Casa de Asigurări de Sănăta-
te. CAS reprezintă, de fapt, 
principala resursă de venit 
pentru acest spital, aşa cum 
explică Octavian Mazilu, 
managerul unităţii sanitare.

“Cei mai multi bani vin 

prin Casa de Asigurări de 
Sănătate, dar suntem incluşi 
în programe naţionale pen-
tru domenii cum ar fi onco-
logie, hematologie, boli rare 
etc, programe care se bucu-
ră de o finanţare semnifica-
tivă din partea Ministerului 
Sănătăţii”, ne-a declarat Oc-
tavian Mazilu.

Dar trecerea spitalului în 
subordinea Primăriei Timi-
şoara a făcut ca unitatea me-
dicală să primească fonduri 
pentru aparatură de vârf, 
municipalitatea cumpărând 
un ecograf performant. S-au 
făcut şi o serie de donaţii, 
de-a lungul timpului, la Spi-
talul Clinic Municipal Timi-
şoara, însă sumele nu sunt 
la fel de mari ca cele venite 
prin programe naţionale 
sau din finanţări cu bani eu-
ropeni.

“S-au făcut donaţii de la 
firmele de profil medical si 
persoane fizice sau juridice. 
De exemplu, tinerii de la Ro-
taract au donat aproximativ 
5.000 de euro pentru ame-
najarea salonului ATI apar-
ţinător Clinicii de Chirurgie 
Generală şi Oncologică. Au 
mai fost donaţii la Centrul 
de tratament de zi al afec-
ţiunilor reumatismale de la 

Clinica de balneofiziotera-
pie, prin bunăvoinţa firmei 
Schering Plough care ne-a 
dat circa 30.000 de euro. Nu 
putem să uităm şi donaţiile 
făcute de  persoane fizice 
sau juridice ca gest de spri-
jin al activităţii şi în semn 
de apreciere al serviciilor 
medicale. Cu aceste dona-
ţii s-au amenajat rezerve la 
standarde moderne la Cli-
nica de Chirurgie Generală, 
au fost instalate draperii de 
protecţie la Clinica de Chi-
rurgie Oncologică. Firmele 
de profil au facut şi donaţii 
în medicamente. Fiecare 
donaţie, în parte, aduce un 
plus de mai bine. Prin aceste 
donaţii ale societăţii civile 
se simte responsabilitatea 
vizavi de ceea ce se întâmplă 
în spitale”, a mai declarat 
Octavian Mazilu.

În ceea ce priveşte banii 
de la CJAS, potrivit legii, ma-
nagerii de spitale nu au voie 
să folosească aceste fonduri 
pentru investiţii sau pentru 
infrastructură. Le rămân 
însă donaţiile.

(Ciprian Voin, gheorghe 
ilaş, roxana deaconescu,

liliana iedu)

De regulă, cei ce fac 
donaţii nu aşteaptă 
vreun fel de răsplată. 
Există alt gen de com-
pensaţii. De exemplu, 
un patron care face o 
donaţie poate cere ca 
angajaţii lui să aibă un 
tratament privilegiat 
la internarea în clinica 
noastră. 

dAN PoeNAru
Director Secţia de ortopedie

- Traumatologie

În ultimii ani, dar mai 
ales în această peri-
oadă de criză, actele 
de donaţie au repre-
zentat un fenomen 
esenţial pentru noi, 
au fost ca oxigenul. 
Donaţia este un gest 
de nobleţe maximă.

dorel SăNdeSC
şef secţie ATI Spitalul judeţean
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Un timişorean vrea să dea statul 
german în judecată pentru 
recuperarea a 364 milioane de dolari

gHeorgHe ilAş
georghe.ilas@opiniatimisoarei.ro

În plină criză economică 
mondială, când marile pu-
teri europene fac eforturi 
disperate să adune bani 
pentru a salva Grecia de la 
faliment, un timişorean in-
tenţionează să apeleze la o 
casă de avocatură de renu-
me internaţional pentru a 
forţa Germania să-i tranfe-
re în cont peste un sfert de 
miliard de euro. Suma este 
halucinantă şi, la prima 
vedere, toată afacerea pare 
desprinsă dintr-un film 
de science-fiction turnat 
pe Wall-Street, însă actele 
originale deţinute de recla-
mant par să-i confere, în ca-
zul în care va câştiga bătă-
lia cu Ministerul de Finanţe 
german, aura unui personaj 
ce se pregăteşte să devi-
nă milionar în euro peste 
noapte. Instrumentul legal 
ce stă la baza acestei ten-
tative istorice de executare 
silită a Finanţelor germane, 
în cazul în care procesul va 
fi câştigat în instanţele eu-
ropene, este un set de cer-
tificate de trezorerie emise 
pe teritoriul actualului stat 
german în perioada 1920 – 
1933, în timpul Republicii 
de la Weimar, între primul 
şi al doilea Reich, care încă 
nu au fost răscumpărate de 
emitent. Aceste bonduri au 
valori cuprinse între 100 şi 
1000 de goldmark, o dobân-
dă de 7% pe an, iar valoarea 
totală a certificatelor deţi-
nute de timişorean, stabi-
lită de un expert autorizat 
din Italia, este de nu mai 
puţin de 364.000.000 de do-
lari. În calculul sumei finale 
au intrat atât contravaloa-
rea celor 19.700 de gold-
mark,  cât reprezintă cele 
49 de certificate aflate în 
posesia timişoreanului, cât 

şi dobânzile legale din cei 
peste 80 de ani trecuţi de la 
emitere... 

“guvernatorul mugur 
isărescu m-a încurajat 
să cer răscumpărarea 
bondurilor din partea 
statului german!”

Primele cereri de răscum-
părare a certificatelor de la 
Timişoara adresate statului 
german datează de anul 
trecut, din luna mai, când 
petentul a fost înştiinţat că, 
înainte de a face solicitări de 
răscumpărare, trebuie să dea 
o declaraţie notarială prin 
care să ateste, pe proprie răs-
pundere, că nu are acte de 
provenineţă şi că a intrat în 
posesia acestora pe cale le-
gală. “Bondurile sunt la pur-
tător, de aceea nu se solicită 
actele de provenienţă sau 
date despre primii cumpără-
tori. În aceste condiţii, legea 
prezumă ca unic proprietar 
pe deţinătorul din momen-
tul cererii de răscumpărare. 
Nemţii ştiu că pe piaţă exis-
tă titluri de stat interbelice 

încă nerăscumpărate. Cele 
mai multe vin din Polonia şi 
Rusia, de la nemţi şi evrei. În 
România nu sunt foarte mul-
te”, ne-a lămurit proprietarul 
bondurilor germane, a cărui 
identitate sau adresă nu pot 
fi divulgate din motive lesne 
de înţeles. “Toate cele 49 de 
certificate de trezorerie se 
află în seiful unei bănci, în-
tr-o cutie de valori, pentru că 
este cât se poate de riscant 
să le transporţi pe stradă sau 
să le ţii acasă. Fiind titluri la 
purtător, pe care se indică 
doar numele emitentului şi 
întinderea obligaţiei de pla-
tă, fără a se face vreo referire 
la creditor, ţi se poate da în 
cap de cei care cunosc filiere-
le legale de obţinere a unor 
astfel de răscumpărări. Toc-
mai de aceea le-am copiat pe 
toate şi le prezint doar în for-
mat digital”, mai spune po-
tenţialul milionar. Întrebat 
cum a ajuns în posesia unei 
astfel de averi potenţiale, 
omul de afaceri timişorean 
ne-a povestit că le-a achizi-
ţionat de la o persoană din 

Dudeştii Vechi, moştenito-
rul unei familii de schwabi, 
care le-a descoperit într-un 
cufăr foarte vechi. “Iniţial, 
mi-a dat 173 de bucăţi, însă 
nu toate erau bune. M-am in-
teresat chiar şi în Germania 
şi, în acest fel, am aflat că 
certificatele care sunt găuri-
te în zona timbrului sec sunt 
expirate şi scoase din circu-
laţie. Le-am evaluta bucată 
cu bucată, eu cu fiul meu, 
şi astfel am ales 49 bune, cu 
valori de 100, 500 şi 1000 de 
goldmark”, ne-a declarat pro-
prietarul. Ulterior, înainte de 
a cere răscumpărarea din 
partea autorităţilor germa-
ne, s-a deplasat la Bucureşti, 
unde a fost primit timp de 
câteva minute de guverna-
torul BNR, Mugur Isărescu. 
“Ştia de bondurile nemţeşti. 
Mi-a spus că pentru titlurile 
de stat româneşti vechi nu se 
implică, pentru că sunt nece-
sare prea multe procese, dar 
ne-a recomandat ca, noi, cei 
din Banat, să cerem nemţi-
lor răscumpărarea bonduri-
lor din perioada interbelică, 

emise în perioada când se 
pregăteau să declanşeze cel 
de-al II-lea război mondial, 
pentru că încă sunt valabi-
le”, mai spune proprietarul 
bondurilor. Totuşi, ca o ul-
timă măsură de protecţie, 
înainte de a demara acţiunea 
de răscumpărare, a solicitat 
o expertiză din partea unui 
specialist italian.

Consulatul german  
nu pune „diagnostice  
la distanţă”

Conform expertizei în-
tocmite în data de 31 aprile 
2011 de către specialistul în 
materie Marco Alunni, din 
Perugia, colaborator al Ca-
merei de Comerţ Internaţio-
nale a Italiei, valoarea celor 
49 de titluri de stat germane, 
caracterizate ca fiind “free, 
good and clean”, este de 
364.000.000 de dolari. Mo-
dalitatea de plată recoman-
dată de expert, dată fiind 
valoarea mare a tranzacţiei, 
este “transferul electronic 
de fonduri în contul ban-
car desemnat de vânzător” 

şi că eventualele litigii vor 
fi soluţionate de instanţele 
din Elveţia. “Acest expert s-a 
oferit să mă sprijine în acţi-
unea de revendicare a des-
păgubirii, însă contra unui 
procent de 51% din valoarea 
finală a tranzacţiei. Nici nu 
se putea pune problema, de 
aceea am renunţat”, a pre-
cizat timişoreanul. Pentru 
a afla modalitatea prin care 
astfel de deutschebond-uri 
care circulă prin România 
pot fi răscumpărate de sta-
tul german ne-am adresat 
Consulatului German din 
Timişoara. În scris, aşa cum 
ni s-a recomandat de către 
reprezentanţii instituţiei. 
“Răspunsul la această între-
bare nu poate fi formulat de 
către consulat în sistemul 
diagnosticare la distanţă, 
fără a cunoaşte cel puţin 
emitentul concret al certifi-
catelor de trezorerie”, ne-a 
răspuns diplomatic consulul 
Klaus-Christian Olasz...

roxANA deACoNeSCu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

O viitoare capitală cul-
turală europeană cu un 
peisaj dezolant: vatmani 
care schimbă macazuri-
le cu... ranga! A devenit 
un adevărat sport pentru 
conducătorii de tramvaie, 
ca în fiecare intersecţie să 
oprească garnitura şi să 
schimbe macazul, oprind 
astfel circulaţia. 

Regia Autonomă de 
Transport Timişoara nu are 
bani să investească în linia 
cale de tramvai, dar nici în 
întreţinerea macazurilor. 
În anul 2000, majoritatea 
macazurilor din oraş au 
fost înlocuite şi funcţionau 
automat. Sistemul s-a stri-
cat însă, aşa că vatmanii, 
fie soare, ploaie, vânt sau 
zăpadă, se dau jos la fiecare 
intersecţie importantă să 
schimbe direcţia de mers 
a garniturilor. Sportul cu 
ranga se practică în Piaţa 
700, Piaţa Maria, Piaţa Băl-
cescu şi în alte zone aglo-
merate din oraş. 

Fostul director al RATT, 
Eugen Stănescu, spune că 
actuala conducere a regiei 
nu a mai investit niciun 
leu în întreţinerea maca-
zurilor şi de aceea s-a ajuns 
la situaţia asta. ”Ele erau 
nemţeşti, de bună calitate, 
nu se pune problema că 

nu funcţionau. Pe fiecare 
vagon de tramvai era mon-
tat un transporter, care 
dădea semnale radio către 
aparatele electronice de la 
macaze. Macazurile erau 
prevăzute cu semafor şi cu 
comandă de la distanţă. Nu 
se mai face întreţinere la 
ele, nu mai sunt oameni, 
s-au dat afară toţi specia-
liştii”, ne-a declarat Eugen 
Stănescu.

De aceeaşi părere este şi 
managerul proiectului de 
atunci, Mircea Cojocaru. 
El spune că nu mai funcţi-
onează niciun macaz auto-
mat şi că ar trebui folosiţi 
zeci de mii de euro pe an 
pentru întreţinerea acesto-
ra. ”Nu mai funcţionează 
niciunul, dar nici semna-
lizarea lui luminoasă la 
cele automate. Goia nu mai 
bagă niciun leu în ele. Fără 

250.000 de euro pe întreţi-
nere pe an, aceste linii se 
vor pierde. S-au aruncat 
banii de pomană”, spune 
Cojocaru. 

Practica vatmanilor nu-i 
sperie însă pe responsabi-
lii din primărie sau pe di-
rectorii RATT, care nu se 
omoară să caute soluţii. Şi 
angajaţii regiei au recunos-
cut greşeala actualei con-
duceri, chiar pe forumul de 
pe site-ul instituţiei. 

”Problema e lipsa plani-
ficării unor fonduri pentru 
întreţinere. La momentul 
achiziţiei, s-au gândit doar 
fonduri pentru cumpăra-
rea acestora, nu şi pentru 
întreţinerea ulterioară. 
Preţurile componentelor 
necesare e foarte ridicat, 
multe fiind uzate din cauza 
neschimbării la timp. Asta 
e ceea ce ştiu eu”, explica 
în urmă cu ceva vreme Flo-
rin B., unul dintre adminis-
tratorii forumului RATT.

timişorenii, nemulţumiţi 
de starea generală  
a tramvaielor

Situaţia nu s-a schimbat 
cu nimic, iar timişorenii 
sunt din ce în ce mai revol-
taţi. ”Nu mi se pare normal 
să oprească tramvaiul în 
mijlocul intersecţiei, după 
ce au plecat din staţie, să se 
dea jos şi să schimbe maca-
zul cu ranga aceea. E inad-

misibil aşa ceva, suntem în 
Uniunea Europeană”, spune 
Alexandra Drăguşin, o tână-
ră de 22 de ani. 

Ioana Onode este de ace-
eaşi părere, dar este nemul-
ţumită şi de halul în care 
arată tramvaiele. Ea spune 
că nu sunt îngrijite şi că ar 
trebui schimbate şi garnitu-
rile. „E rudimentar şi sunt 
foarte vechi şi garniturile. 
Ar trebui înlocuite, pentru 
că miros urât şi sunt condiţii 
infecte”, povesteşte Ioana. 

Potrivit reprezentanţilor 
RATT, care nu au vrut să 
comenteze în niciun chip 
starea actuală a macazuri-
lor, în perioada 2000 – 2006, 
s-au investit aproape 50 de 
milioane de euro pentru 
modernizarea transportului 
în comun cu tramvaiul. Cei 
mai mulţi bani au venit de 
la Banca Europeană de In-
vestiţii, prin intermediul 

municipalităţii. Angajaţii 
RATT spun că, într-o vreme, 
vatmanii puteau schimba 
macazul fără să se dea jos 
din garnitură, prin simpla 
apăsare a unui buton. 

accidente din  
cauza macazurilor!

Obişnuinţa vatmanilor 
duce şi la accidente. În urmă 
cu doi ani, două tramvaie 
s-au ciocnit în Piaţa Maria, 
iar 17 oameni au fost ră-
niţi, unii chiar foarte grav. 
Unul dintre vatmani nu a 
observat că macazul era 
pus greşit, din cauză că nu 
funcţiona sistemul care ară-
ta direcţia de mers, aşa că 
garnitura a sărit de pe şine 
şi s-a lovit de alta. Din ferici-
re, nimeni nu a murit, însă 
oricând se poate întâmpla 
o nenorocire de acest gen, 
care se poate solda chiar şi 
cu decese.

Schimbarea macazului,  
sport cu ranga pentru vatmani
n RATT a dat afară toţi specialiştii şi nu mai investeşte în întreţinerea macazelor

n Banii reprezintă un set de certificate de trezorerie emise de statul german în perioada 1920 - 1933
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Vatmanii din Timişoara se dau jos în fiecare intersecţie ca să schimbe macazul cu ranga

Ele erau de bună 
calitate. Pe fiecare 
vagon de tramvai era 
montat un transpor-
ter. Macazele erau 
prevăzute cu sema-
for şi comandă de la 
distanţă. Nu mai se 
face întreţinere, s-au 
dat afară specialiştii. 

eugeN STăNeSCu
fost director RATT

Nu mi se pare normal 
să oprească tramva-
iul în mijlocul inter-
secţiei, după ce au 
plecat din staţie, să se 
dea jos şi să schimbe 
macazul cu ranga 
aceea. E inadmisibil 
aşa ceva, suntem în 
Uniunea Europeană. 

AlexANdrA drăguşiN
studentă

Problema e lipsa pla-
nificării unor fonduri 
pentru întreţinere. 
La momentul achi-
ziţiei, s-au gândit 
doar fonduri pentru 
cumpărarea aces-
tora, nu şi pentru 
întreţinerea ulterioa-
ră. Preţurile compo-
nentelor necesare e 
foarte ridicat, multe 
fiind uzate din cauza 
neschimbării la timp. 

FloriN b
angajat RATT

RATT nu are bani 
să investească în 
linii şi în întreţinerea 
macazurilor. În anul 
2000, majoritatea 
macazurilor 
din oraş au 
fost înlocuite şi 
funcţionau automat.

Nu mai funcţionea-
ză niciunul, dar nici 
semnalizarea lui 
luminoasă la cele 
automate. Goia nu 
mai bagă niciun leu 
în ele. Fără 250.000 
de euro pe întreţi-
nere pe an, aceste 
linii se vor pierde. 
S-au aruncat banii de 
pomană. 

mirCeA CojoCAru
manager proiect RATT
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După o vară toridă, în 
care soarele şi ploaia au 
oscilat şi o toamnă în care 
ploaia şi vântul ne-au jucat 
feste, cel mai mult de sufe-
rit a avut tenul. Soluţii pen-
tru o revigorare a acestuia 
sunt mai multe, dar cele 
mai naturale le reprezintă 
măştile de faţă.

Expunerea prelungită la 
soare nu lasă loc de prea 
multe opţiuni. Cremele fo-
losite pentru revigorarea 
pielii nu au efect întotdeau-
na, iar pe unde mergem, nu 
le purtăm mereu după noi. 
Razele ultraviolete afectea-
ză tenul, ele neefind oprite 
total nici de pălării, nici de 
geamuri fumurii. Efectul? 
După lunile de vară, pielea 
se usucă, devine mai rigidă, 
elasticitatea ei are mult de 
suferit, iar toamna vine cu 
un cadou nu tocmai placut: 

ridurile. Fie că vorbim de 
bărbaţi, fie că este vorba de 
femei, rezultatul este ace-
laşi. Astfel, trei paşi sunt 
necesari revigorării tenu-
lui: exfoliere, hidratare şi 
protecţie. E drept, femeile 
sunt mult mai aplecate spre 
apelarea la aceste măsuri.

Soarele din luna noiem-
brie nu mai este destul de 
puternic ca să afecteze pie-
lea. De aceea, exfolierea 
este recomandată în aceas-
tă perioadă a anului. Aici 
intervin măştile pentru 
faţă. Totuşi, înainte de apli-
care, este indicată curăţarea 
tenului.

iată câteva măşti  
indicate în acest  
anotimp!

Masca de măr: mărul are 
un efect revigorant pentru 
toate tipurile de piele. Se fo-
loseşte un sfert de măr bine 
copt, o linguriţă de fulgi 
de ovăz şi una de miere. 

Trebuie să striveşti fructul 
cu o furculiţă şi să adauge 
mierea şi fulgii. Amestecul 
omogenizat se pune pe faţă 
şi se lasă până se întăreşte. 
El poate fi apoi curăţat cu 
apă călduţă.

Masca de struguri: Stru-
gurii au un efect de tonifie-

re pentru toate tipurile de 
ten. Se foloseşte o ceaşcă de 
struguri albi, bine spălaţi 
şi o linguriţă de miere sau 
un gălbenuş de ou. Peste 
strugurii striviţi se adaugă 
mierea sau galbenuşul de 
ou. Peste pielea umezită se 
întinde amestecul. Masca 

rămâne aşa 15 minute. Faţa 
se curăţă cu apă la tempera-
tura camerei.

Masca de gălbenuş şi ia-
urt: Efectele sunt vizibile 
mai ales la pielea uscată 
de soarele verii, care îşi va 
reveni în scurt timp. Sunt 
folosite două gălbenuşuri 
de ou şi două linguriţe de 
iaurt simplu. Gălbenuşurile 
trebuie separate de albuş şi 
amestecate într-un castron 
cu iaurtul. Masca va sta în-
tinsă pe faţă 10 minute şi va 
fi eliminată cu apă caldă.

Masca de ciocolată: Iată o 
mască pe care multă lume 
şi-ar dori să o mănânce. 
Masca de ciocolată hrăneşte 
tenul. Ingredientele numă-
ră o linguriţă de cacao, una 
de smântână, o linguriţă de 
brânză de vacă, una de fulgi 
de ovăz şi patru de miere. 
Toate sunt amestecate într-
un mixer până la omogeni-
zare. Masca trebuie să stea 
pe faţă 10 minute, după 

care se clăteşte cu apă căl-
duţă.  

Masca de vinete: Vine-
tele sunt foarte eficiente 
în combaterea petelor so-
lare. Pentru a pune masca 
pe faţă, trebuie îmbibat un 
prosop de hârtie în suc de 
vinete, aplicat şi lăsat pe 
faţă cel puţin 20 de minute. 
Tratamentul poate fi urmat 
zilnic, până încep să apară 
rezultatele.

Masca de varză: Varza 
are o puternică acţiune de 
refacere a pielii dupa o pe-
rioada grea de muncă în 
soare sau în alte condiţii 
deloc prielnice. Reţeta este 
aceeaşi cu cea a măştii de 
vinete, iar rezultatele in-
clud atenuarea efectelor 
îmbătrânirii şi eliminarea 
aspectului uscat al pielii. 

De reţinut este faptul că 
măştile nu trebuie păstrate 
la frigider deoarece conge-
larea le reduce semnificativ 
efectul revigorant.
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gHeorgHe ilAş
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Legea 85/2006 privind 
procedura insolvenţei a 
devenit, în ultima vreme, 
o „armă” extrem de efi-
cientă împotriva efecte-
lor crizei economice, în 
condiţiile în care tot mai 
multe societăţi comerciale 
recurg la această soluţie 
de avarie pentru a obţine 
amânarea plăţilor scaden-
te şi a încerca să scape 
de spectrul falimentului. 
Potrivit actului norma-
tiv, care a suferit o serie 
de completări în 2010, 
insolvenţa este prezuma-
tă ca fiind validă atunci 
când debitorul, după 90 
de zile de la scadenţă, nu 
a plătit datoria sa faţă de 
creditor. Cuantumul mi-
nim al creanţei, respectiv 
valoarea-prag, de la care 
se poate cere instanţelor 
de judecată intrarea în in-
solvenţă este de 45.000 de 
lei, iar pentru salariaţi - de 
şase salarii medii brute pe 
economie/pe salariat. Pro-
cedura insolvenţei începe 
în baza unei cereri înregis-
trate la tribunal de debi-
tor sau creditori, dar şi de 
alte persoane sau instituţii 
prevăzute de lege. Organe-
le care aplică procedura 
sunt instanţele judecăto-
reşti, judecătorul-sindic, 
administratorul judiciar 
şi lichidatorul, care-şi dau 
tot concursul pentru ca 

creditorii să-şi recupereze 
banii. În unele cazuri, în 
cadrul procedurii insol-
venţei se depun planuri de 
reorganizare a activităţii 
firmei, prin care se vizea-
ză salvarea de la faliment 
şi reintrarea pe piaţă. “Cir-
ca 96% din companiile care 
ajung în insolvenţă nu 
mai reuşesc să-şi revină”, 
a anunţat viceguvernato-
rul BNR, Bogdan Olteanu, 
conturând ideea că, în ge-
neral, planurile de reorga-

nizare eşuează, iar în cele 
din urmă firmele ajung să 
fie lichidate sau restructu-
rate...

georgică Cornu  
şi-a „băgat” câteva  
firme în insolvenţă 

Printre avantajele proce-
durii de insolvenţă se pot 
menţiona stoparea curgerii 
dobânzilor, majorărilor şi 
taxelor de întârziere, reeşa-
lonarea datoriilor pe o pe-
rioadă de trei ani, cu posi-
bilitatea prelungirii cu încă 
un an şi chiar înstrăinarea 
acţiunilor de către asoci-
aţi, posibilitatea redresării 
companiei printr-un plan 
de reorganizare şi scuti-
rea de la taxa de timbru la 
toate acţiunile introduse în 
instanţă de lichidator. Nici 
dezavantajele acestei pro-
ceduri nu sunt de neglijat, 
întrucât debitorii care cer 
insolvenţa vor pierde încre-
derea clienţilor şi a partene-
rilor de afaceri, desfăşoară 
activităţi sub supraveghe-
rea unui administrator judi-
ciar, riscul de a intra în fa-
liment şi reticenţa băncilor 
de a le oferi credite. Numă-
rul firmelor care au intrat 
în insolvenţă anul trecut a 
fost de 21.692, puţin peste 
nivelul înregistrat în 2009, 
când 19.894 de companii au 
ajuns în situaţia de a nu-şi 
mai putea plăti datoriile. 
Cele mai afectate domenii 
au fost comerţul, construc-
ţiile, transportul, hotelurile 

şi restaurantele, fabricarea 
lemnului, fabricarea pro-
duselor textile, agricultura 
şi, abia pe locul 12, deşi 
s-a tot vorbit că s-ar afla în 
fruntea listei domeniilor 
afectate, tranzacţiile imobi-
liare. Anul trecut, în judeţul 
Timiş au fost înregistrate 

790 cazuri de insolvenţă, 
în timp ce în 2009 numărul 
acestora a fost de „doar“ 
723. În acest acest an, rit-
mul insolvenţelor a mai 
scăzut, până în prezent fi-
ind consemnate sub 500 de 
cazuri. “Am cerut intrarea 
în incapacitate de plată! Nu 
e nici o ruşine să apelezi la 
procedura insolvenţei, când 
statul nu-şi plăteşte dato-
riile la timp şi te pune în 
imposibilitatea de a-ţi ono-
ra plăţile angajate”, spune 
omul de afaceri Georgică 
Cornu, preşedintele CCIA 
Timiş, care a recunoscut că, 
pentru unele din firmele 
sale, a solicitat voluntar in-
solvenţa.

eConomiC Sănătate & FrumuseţePeste 1.500 de firme din Timiş  
sunt în procedură de insolvenţă

PulS eCoNomiC

n Cele mai afectate domenii au fost comerţul, construcţiile, transportul, hotelurile 
şi restaurantele, fabricarea lemnului, fabricarea produselor textile, agricultura

Administratorul unic al S.C. Helicon Banat S.A., cu sediul în Ghiroda, Calea Lugojului nr. 4, judeţul 
Timiş, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor în data de 08.12.2011, ora 12, la 
sediul societăţii. La şedinţă pot participa toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor până 
la sfârşitul zilei de 28.11.2011.

ordiNeA de Zi eSTe urmăToAreA:
1.Contractarea unui contract de linie de credit pentru susţinerea activită-
ţii curente a societăţii.
2.diverse.        
Acţionarii pot participa la Adunare personal sau prin alţi acţionari în baza unei procuri speciale 
care se va depune la sediul societăţii, cu 48 de ore înainte de data adunării. În caz de neîndeplini-
re a prevederilor Legii 31/1990, referitoare la prezenţa acţionarilor la prima convocare, AGEA se 
va întruni în data de 09.12.2011, ora 12, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi. 

AlTE RElAţII SE PoT oBţINE DE lA SEDIul SoCIETăţII, TElEfoN 0256 203 079, îNTRE oRElE 9-14.

Administrator unic,
Balog Miklos Geza
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Printre avantajele 
procedurii de 
insolvenţă sunt 
stoparea curgerii 
dobânzilor, 
majorărilor şi 
taxelor de întârziere 
şi reeşalonarea 
datoriilor pe trei ani.

Schimbarea anotimpului şi a 
alimentaţiei influenţează digestia

Toamna e anotimpul detoxifierii: 
pregătim corpul pentru iarnă
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n Soarele puternic de vară, vântul şi ploile care vin toamna distrug pielea feţei

Măştile  
de toamnă 
pentru 
faţă au un 
puternic efect 
revigorant 
asupra 
tenului

Vând teren 
intravilan giroc

14.500 mp, cu front 
stradal pe continuarea 

BV Sudului, în apro-
pierea uzinei de apă 
Urseni. 25 euro/mp

tel. 0721.227.457

IT penTru IMM

Specialiştii Microsoft, HP, 
GeCad, UPC şi din cadrul 
altor companii de IT vor fi 
prezenţi mâine la Timişoa-
ra pentru a prezenta soluţii 
de bussines reprezentan-
ţilor IMM din zona de vest 
a ţării. Evenimentul „Cloud 
Days. Soluţii de cloud com-
puting”. 

SMIThfIeld

Gigantul american Smithfi-
eld, care are venituri anuale 
de 12 miliarde de dolari şi 
52.000 de angajaţi, este 
„protagonistul” unui docu-
mentar filmat în România, în 
care este acuzat că lichi-
dează munca fermierilor 
din cele 15 ţări unde a intrat, 
printre care şi România. 
Concluzia documentarului 
este „nu mai cumpăraţi 
carne de porc ieftină din su-
permaketuri, ci numai de la 
producătorii locali”, pentru 
a-i ajuta să supravieţuiască 
în disputa cu Smithfield. 

CrediTe în ValuTă

Consiliul de Administraţie al 
Băncii Naţionale a Româ-
nie a aprobat, la sfârşitul 
săptămânii trecute, un 
regulament prin care credi-
tarea în valută se va realiza 
în condiţii mai stricte, fiind 
vizată echilibrarea acordării 
de credite noi în moneda 
naţională faţă de cele în 
valută. Noile reglementări 
impun creditorilor definirea 
unor criterii mai exigente 
pentru acordarea creditului 
de consum în valute. În ace-
laşi timp, BNR precizează 
că nu va fi afectat accesul la 
creditele în valută. (G.I.)

PUBLICITATE

PUBLICITATE

PRIMEŞTE HORNARUL LA TINE ACASĂ
şi obţine certificatul de coş

pentru toţi proprietarii de imobile echipate cu coşuri de fum
CertiFiCatUl de CoŞ este oBligatoriU

potrivit ordinului 163 / 2007, de apărare împotriva incendiilor
adp - formaţia Coşerit, strada 3 august 1919 nr. 17 (în zona pieţei traian);

tel. 0256 435 224; luni - vineri, 8,00 - 16,00

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Atenţie la tratamentele de exfoliere
Specialiştii în estetica pielii 
avertizează că tratamen-
tele de exfoliere folosite 
în exces pot conduce la 
afectarea pielii la nivel de 
celulă, care, în timp, au 
consecinţe grave asupra 
feţei: semne de iritare, înro-
şire puternică ş.a. Pentru 
a stimula efectele măştii, 
o baie de abur a feţei este 
binevenită înainte de 
aplicarea acesteia. Baia de 
aburi deschide porii şi îi 
curăţă de sebum şi praf. 

judeţ iNSolVeNţe  PoNdere ÎN ToTAl iNSolVeNţe  PoZiţiA  deViAţie PoZiţie
 2010  iNSolVeNţe  2009  2009  2009/2010

1.  Bucureşti 2.256              10,48%  2.109        1   0
2. Bihor 1.188              5,48%  984       3    1
3. Dolj 1.105              5,09%  525       11   8
4. Constanţa 990              4,56%  1.042       2   -2
5. Cluj 952              4,39%  900       4   -1
6. Braşov 851              3,92%  566       5   -1
7. Satu Mare 839              3,87%  758       6   -1
8. Timiş 790              3,64%  723       7   -1

repartiţia pe jUdeţe a CazUrilor de insolvenţe înregistrate în CUrsUl anUlUi 2010/2009

nume  
importante  
pe listă
Printre cele 1556 de 
firme din Timiş aflate, în 
prezent, în procedură 
de insolvenţă regăsim 
nume importante pre-
cum Le Dome Tabacco 
Internaţional, aparţi-
nând lui Zaher Iskanda-
rani, Ital-Rom Construc-
ţii, care a fost „victima“ 
mafiei imobiliare, Aton 
Transilvania, Colibri, 
Taxi 7 Grup, Perfect 
Renaissance, Steja-
rul, Untim, Sport Bike 
Center, Casino Bastion, 
Veramir International, 
Symmetria Press, Euro-
mobile, Banat Motors, 
Eurostructur, Hanover 
Distribution, Europlan, 
Bazar Media şi altele.
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www.renault.ro
0% avans** prin renault

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

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

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

PUBLICITATE

CiTeşTe şTirile, deZbATe Pe Forum,  
AFlă deTAlii diN CuliSe, CâşTigă Premii

ToTul deSPre eCHiPA TA
www.fortaviola.ro

PUBLICITATE

aDMINISTRaŢIE

social

politic

sport

IT & lIfESTylE

www.opiniatimisoarei.ro

miodrAg HojdA
miodrag.hojda@opiniatimisoarei.ro

Odată cu apropierea 
iernii, organismul trece 
prin mai multe schimbări 
care au rolul de a-l pregă-
ti pentru anotimpul rece. 
De multe ori, însă, tempe-
raturile scăzute ne iau pe 
nepregătite. Ajungem să 
răcim în mijlocul toamnei 
şi fiecare grad în minus să 
îl resimţim în tot corpul. 
Specialiştii în nutriţie re-
comandă o cură prin care 
să  detoxifiem organismul 
şi să-l pregătim pentru ur-
mătorul sezon. Rolul aces-
tui procedeu reprezintă o 
mână de ajutor dată cor-
pului nostru ca să devină 
mai puternic, să elimine 
toxinele si să-i crească imu-
nitatea. Iar toamna este 
exact perioada din an în 
care acest lucru este reco-
mandat, fiecare dintre noi 
fiind bombardat cu legume 
şi fructe proaspete din toa-
te părţile, dar şi cu o mul-
ţime de virusuri care ne 
„atacă“ peste tot pe unde 
mergem. Cura de detoxi-
fiere are un rol important: 
ajută organismul să rezis-
te fluctuaţiilor de tempe-
ratură, frigului, umezelii 
şi infecţiilor respiratorii 
specifice acestui sezon. Un 
organism detoxifiat asimi-
lează mai bine nutrienţii şi 
face faţă cu succes solicită-
rilor fizice şi psihice, spun 
specialiştii în nutriţie din 
Timişoara. Cura de deto-
xifiere nu trebuie urmată 
mai mult de trei zile. Este 
indicat să fie precedată de 
un consult medical şi un 
set de analize complete. 
Detoxifierea este interzisă 
persoanelor cu diabet sau 
cu alte boli metabolice.

detoxifierea de  
toamnă respectă  
câteva etape obligatorii:

O dietă sănătoasă! Per-
soanelor care fumează, spre 
exemplu, le este recoman-
dat să renunţe la acest obi-
cei şi să facă (dar nu doar 
ei!) mişcare cât mai multă. 
„Pot începe chiar cu o sim-
plă plimbare zilnică, de 
cel putin 30 de minute, în 
parc”, ne spune nutriţio-
nistul timişorean Gabriela 
Negrişanu. Consumul de 
lichide este foarte sănătos, 
dar nu în grabă. Pe parcur-
sul întregii zile, în cantităţi 
mai mici, creând astfel un 
echilibru între cantitatea 

de apă băută şi momentele 
din zi în care o consumăm. 
Importantă, pentru ca o 
cură de detoxifiere să poată 
avea efectul scontat, este şi 
reducerea consumului de 
alcool, ciocolată şi cafea. 
Iar o metodă eficientă de a 
face acest lucru constă în 
înlocuirea cafelei de dimi-
neaţă cu un ceai verde sau 
doar cu apă. Prune, stru-
guri, pepene, ananas, mere, 
portocale, grapefruit, lămâi 
şi mango sunt fructele care 
trebuie consumate cu peri-
odicitate în această perioa-

dă a anului. Dintre  legume, 
varza, conopida, broccoli, 
morcovii, ţelina, cartofii 
fierţi în coajă şi salata verde 
nu trebuie să lipsească din 
masă noastră zilnică. Exper-
ţii în nutriţie recomandă şi 
consumul de condimente 
(busuioc, rozmarin, cim-
bru, mărar, pătrunjel) în 
stare proaspătă, la mesele 
servite. De la medici cardio-
logi la cei primari, de fami-
lie sau nutriţionişti, cu toţii 
ne îndeamnă să reducem la 
un nivel minim consumul 
de carne grasă, mezeluri, 
afumături şi al alimentelor 
din comerţ bogate in E-uri.

„După o perioadă de 
adaptare la acest stil de via-
ţă sănătos urmează etapa 
propriu-zisă de detoxifiere. 
Acest lucru înseamnă reali-
zarea unor cure de câteva 
zile (3 până la 7-10 zile, în 
funcţie de toleranţa fiecă-
ruia)”, explică medicul ti-
mişorean.

Toamna e anotimpul 
detoxifierii: pregătim 
corpul pentru iarnă
n Printre efecte se numără creşterea imunităţii şi a tonusului fizicn Constipaţia poată apărea mai ales în cazul călătoriilor

Un organism 
detoxifiat asimilează 
mai bine nutrienţii 
şi face faţă cu 
succes solicitărilor 
fizice şi psihice, 
spun specialiştii în 
nutriţie.

Cura de detoxifiere ajută la imunizarea organismului

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Schimbarea anotimpului 
şi a alimentaţiei 
influenţează digestia

miodrAg HojdA
miodrag.hojda@opiniatimisoarei.ro

Se apropie iarna şi tot 
mai multă lume începe să 
aibă probleme cu sănătatea. 
Iar acest lucru nu înseamnă 
doar apariţia unor răceli, ci 
şi probleme de digestie da-
torată schimbării regimului 
alimentar, a vremii şi nu nu-
mai. Mulţi oameni au proble-
me cu constipaţia odată cu 
venirea sezonului rece. Nu-
triţioniştii şi medicii primari 
îi liniştesc pe cei care se tem 
că trebuie să ai scaun zilnic: 
de trei ori pe săptămână e 
absolut normal. 

Constipaţia poate ascunde 
boli grave, de la diabet la can-
cer colorectal. Astfel, în jurul 
acestui subiect au fost con-
struite mituri peste mituri. 
De la periodicitatea scaunelor 
la alimente care au rol inhibi-
tor sau, dimpotrivă, acţionea-
ză ca un laxativ, doar medicii 
ne pot spune cum este mai 
bine să acţionăm când vine 
vorba despre digestie.

„Nu este obligatoriu să 
ai scaun zilnic pentru că nu 

toate persoanele reacţionea-
ză la fel. Unii pot avea scaun 
de trei ori pe zi, alţii, de trei 
ori pe săptămână. Când o 
persoană nu are scaun timp 
de o săptămână înseamnă că 
este vorba despre constipaţie 
severă“, ne spune Carmen 
Vizman, medic specialist me-
dicină internă din Timişoara. 
În cazul persoanelor care 
au probleme cu digestia, un 
remediu pentru înlăturarea 
constipaţiei o reprezintă con-
sumul de fibre. În acest fel, 
tranzitul intestinal este ac-
celerat. Dar dacă este vorba 
despre constipaţie cronică, 
problemele pot fi mult mai 
grave (disfuncţii ale glandei 
tiroide, diabet, cancer colo-
rectal sau chiar posibilitatea 
unui atac cerebral), iar fi-
brele nu au niciun efect. De 
asemenea, despre lapte şi 
brânză foarte multă spune 
că ar constipa. „Efectul lacta-
telor este diferit la o persoa-
nă la alta, dar trebuie reţinut 
faptul că brânza şi caşul au 
efect inhibitor. Pentru unele 
persoane, care au dezvoltat 
o intoleranţă parţială la lac-

tate, acestea pot avea chiar 
efect invers, pot accelera 
tranzitul“, explică medicul 
timişorean. 

Clisma este o soluţie
Unii dintre cei care au 

probleme cu digestia recurg 
la clismă pentru a scăpa de 
problemele legate de tranzi-

tul greu. Eficienţa este, însă, 
de moment. Ea nu previne 
constipaţia şi nici n-o tra-
tează. Chiar şi laxativele, 
folosite pentru o perioadă 
îndelungată, pot afecta co-
lonul. Medicul timişorean 
avertizează că sângele din 
scaun nu este ceva normal 
şi nu trebuie tratat cu in-
diferenţă. Acesta poate as-
cunde hemoroizi sau fisuri 
anale. De aceea, în cazul în 
care o persoană descoperă 
acest lucru, este indicat să 
meargă neapărat la medicul 
de familie sau la medicul 
specialist. În ceea ce pri-
veşte consumul de cafea, 
aceasta absoarbe apa din 
organism, nu accelerează 
tranzitul. „Sunt unele per-
soane care şi-au creat obice-
iul de a  merge la toaletă la 
o anumită oră. Iar de multe 
ori această oră coincide cu 
momentul de după  cafea-
ua de dimineaţă. Nu are 
nicio legătură una cu alta, 
e sănătos să avem scaun la 
ore fixe, dar cafeaua nu are 
efect laxativ“, specifică dr. 
Carmen Vizman.

Atenţie la călătorii!
Ceea ce conduce la deregla-
rea tranzitului intestinal sunt 
călătoriile. Dacă mergeţi la 
mare sau la munte, la ţară 
la părinţi sau în vacanţă 
în străinătate sunt toate 
şansele să fiţi constipat. 
Călătoriile, de orice fel, au 
acest efect asupra organis-
mului deoarece ele schimbă 
rutina zilnică şi dieta. Acest 
lucru nu înseamnă că veţi 
avea probleme permanente 
cu digestia, ci doar faptul că 
organismul îşi ia o perioadă 

de timp până se adaptează 
la noile condiţii. Constipaţia 
se poate agrava dacă vă 
abţineţi în momentul în care 
simţiţi nevoia să mergeţi la 
toaletă. Nu trebuie să amâ-
naţi până ajungeţi acasă. Ce 
poate nu ştiaţi este faptul 
că pastilele au un puternic 
rol inhibitor pentru stomac. 
„Unele pastile au efect con-
stipativ, de aceea este foarte 
bine pentru cine le foloseşte 
să citească prospectul cu 
atenţie“, recomandă me-

dicul timişorean. În partea 
cealaltă a baricadei se află 
prunele, considerate de mul-
tă lume drept cel mai bun 
laxativ. În special cele uscate 
sunt un remediu ideal contra 
constipaţiei deoarece conţin 
foarte multe fibre insolubile, 
la fel ca în laxative, dar şi 
fibre solubile, care reglează 
şi colesterolul. De asemenea, 
ceaiul verde are efecte laxa-
tive, fiind recomandat celor 
care întâmpină probleme cu 
digestia.

Nu este obligatoriu să 
ai scaun zilnic pentru 
că nu toate persoane-
le reacţionează la fel. 
Unii pot avea scaun 
de trei ori pe zi, alţii, de 
trei ori pe săptămână. 

CArmeN ViZmAN
medic primar

Este recomandat şi 
consumul ceaiurilor 
cu efect detoxifiant, fie 
că este vorba despre 
ceaiul verde (2-3 căni/
zi, eventual îndulcit cu 
miere), cel de urzi-
că - are rol diuretic si 
vitaminizant, de soc 
elimină toxinele şi 
ajută la scăderea în 
greutate, iar sucul de 
aloe vindecă şi curăţă 
organismul. 

gAbrielA NegrişANu
nutriţionist

Constipaţia se află în strânsă legătură cu alimentaţia, dar depinde mult de organismul fiecăruia

Cure de toamnă

În aceste luni, cura cu 
prune este indicată în 
reumatism şi hipertensi-
une. Acestea se consumă 
cu 30 de minute înainte 
de mesele principale, fie 
ca fructe, fie sub formă de 
suc. Totodată, pot fi mân-
cate 8-10 prune dimineaţa, 
înainte de micul dejun sau 
sub forma unui decoct de 
prune uscate, două căni 
pe zi. De asemenea, într-o 
cană cu lapte fiert se pune 
o linguriţă de flori de prun 
şi se bea cald. Persoanele 
care suferă de  obezitate, 
reumatism sau hipertensi-
une pot face o cură de trei 
zile pe săptămână, timp 
de o lună, consumând 
exclusiv prune. Cele crude 
şi cele uscate nu sunt 
recomandate diabeticilor. 
Cura cu struguri (1,5-3 kg/
zi) poate fi realizată 1-2 zile 
pe săptămână, împărţită 
în trei mese. De asemenea, 
cura se poate face progre-
siv, în 3 zile, o jumătate de 
kilogram de struguri în 
prima zi, un kilogram în a 
doua zi şi 1,5 kg în a treia. 
După această perioadă 
de adaptare se consumă 
exclusiv struguri sau sub 
forma de suc (must), în 
următoarele cinci zile.
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Cum este să evoluezi în liga 
secundă? Nu îţi influenţea-
ză negativ performanţa la 
echipa naţională?

Când am venit la Timişoa-
ra am venit pentru că ştiam 
că echipa este una dintre 
primele în liga I. După ce s-a 
întamplat în vară, nu din ca-
uza performanţelor noastre, 
a fost greu la început să mă 
împac cu această idee, mai 
ales că toţi colegii mei evolu-
au în prima ligă. Totuşi, cei 
de la echipa naţională ştiu că 
Timişoara este o echipă foarte 
importantă în România, un 
club de top şi că evoluăm şi în 
Cupă şi avem şanse la cupele 
europene. Canadienii mai ştiu 
că am fost retrogradaţi nu din 
cauza noastră şi respectă ce 
am făcut noi ca fotbalişti. În 
plus fiecare om din staff  vede 
cum mă pregătesc la antrena-
mente, în cantonamente şi că 
dau goluri în meciurile echi-
pei naţionale. Cred că sunt 
mulţumiţi cu atitudinea mea 
de la echipa naţională şi voi fi 
în continuare chemat chiar şi 
din liga secundă românească. 

După retrogradare, mai 
mulţi colegi de la Poli au 
plecat. Tu nu ai avut oferte 
din România sau nu ai vrut 
să pleci?

Sincer, piaţa din România 
nu am prea explorat-o, dar 
au fost câteva oferte din afa-
ră, însă nu s–au concretizat, 
aşa că am rămas la Timişoara. 
Pentru mine Poli a fost un pas 
uriaş. Asta, deoarece în doar 
1 an şi jumătate am venit de 
la Universitate în Finlanda, 
apoi la Poli în România. În aşa 
o scurtă perioadă să faci atâ-
tea înseamnă că ai progresat 
foarte mult. Retrogradarea a 
fost însă un pas înapoi. În liga 
secundă joc meci de meci. Nu 
e important doar să ai me-
ciuri, e foarte important şi ce 
jucători sunt în echipă lângă 
tine, fotbalişti de la care poţi 
învăţa multe lucruri. Anul 
trecut am avut o echipă ex-
traordinară. Ce mi-a plăcut la 
Timişoara când m-au ofertat a 
fost că m-au vrut imediat. Mă 
şi văzuseră deja, ştiau cei de la 
Poli ce pot. Cu celelalte echipe 
era mai complicat. Trebuia să 
merg să dau probe de câteva 
săptămâni. Poli chiar m-a do-
rit. 

Cât ai fost la colegiu ai făcut 
atletism, iar în tinereţe ai 
jucat şi baseball... Totuşi, de 
ce fotbal la nivel profesio-
nist?

Până să ajung la colegiu am 
făcut tot felul de sporturi. Am 
jucat şi baseball şi am făcut şi 
atletism la cel mai înalt nivel. 
A fost să fie fotbal, pentru că 
m-a atras mai tare, mi-am dat 
seama că dintre toate e cel 
mai greu dintre toate, că mă 
solicită cel mai mult. Când am 
fost în liceu am avut de ales 
între a face parte din echipa 
de volei sau cea de fotbal. Aşa 
că am ales fotbalul. În anul 
următor am ajuns în echipa 

naţională, apoi am mers la 
universitate şi a venit şi tran-
sferul în Finlanda. Cam asta e 
povestea cu fotbalul. 

În Canada soccerul nu e un 
sport popular. Părinţii tăi 
nu te-au îndemnat spre alt 
sport? 

Părinţii mei sunt născuţi în 
Jamaica, au crescut acolo până 
la 24 de ani, iar acolo fotbalul 
şi atletismul sunt sporturile 
rege. Aşa că pentru ei nu a fost 
ceva ieşit din comun. Oricum, 
ei m-au sprijinit de fiecare 
dată când am vrut să fac eu 
ceva. 

Eşti singurul sportiv din 
familie?

Mai am trei fraţi mai mari 
decât mine. Unul dintre fraţi 
joacă fotbal, însă nu e ceva 
serios. Un alt frate de-al meu, 
care m-a inspirat cel mai mult 
în viaţă, a primit o bursă la 
universitate, a terminat-o şi 
acum are câteva afaceri. Toţi 
din familia mea sunt oameni 
de afaceri în Canada. De altfel, 
mama mea are două restau-
rante, e o chestie de familie. 
Probabil că după ce voi termi-
na cu fotbalul mă voi repro-
fila, mai ales că am şi urmat 
cursurile la facultate. 

În Timişoara nu te bagi în 
afaceri ?

(Râde) Nu ştiu foarte multe 
despre piaţa economică din 

Timişoara. Aşa la prima vede-
re, faptul că sunt multe cafe-
nele, discoteci şi cred că o duc 
bine oamenii aici. 

Vorbind de familie, în france-
ză, numele tău s-ar traduce 
toţi sfinţii! Asta a fost şi ideea 
numelui pus de familia ta?

Nu. Este un nume dat de 
un frate de-al meu. Înainte de 
a mă naşte eu, fraţii împreună 
cu familia s-au adunat seara şi 
unul din ei a spus că a auzit 
un nume care i-a plăcut foar-
te mult: Tosaint. Mamei care 
stătea întinsă pe pat i-a plăcut 
şi ei, aşa că asta a rămas. Deci 
fratele meu m-a botezat.  

Cum este Europa în compa-
raţie cu Canada? 

Cea mai mare difenenţă 
este aceea de multiculturali-
tate. Canada este multicultu-
rală. Acolo vezi tote culturile 
prezente. De exemplu în Ed-
monton, oraşul meu este o 
mare comunitate de români. 
În Europa simt că e o singură 
cultură cu influenţe mici din 
alte culturi. În Canada sunt 
foarte mule culturi care au o 
influenţă foarte mare. 

Ce-ţi place în Timişoara?
Cel mai mult şi cel mai 

mult m-a impresionat dragos-
tea asta pentru fotbal. Pasiu-
nea suporterilor pentru fotbal 
în Timişoara este ceva ce nu 
se poate descrie. Este cam aşa 

cum e în Canada cu hocheiul. 
Toată lumea iubeşte hocheiul, 
toţi vorbesc doar despre ho-
chei, toate ziarele sunt numai 
despre hochei. 

Este o presiune pentru voi 
faptul că suporterii sunt aşa 
pasionali?

Fanii sunt cei mai tari la 
Timişoara. Îi iubesc. Presiunea 
este tot mai mare în fotbalul 
de astăzi, însă din punctul 
meu de vedere presiunea este 
a fiecărui jucător în parte să 
joace cât mai bine, să dea totul 
pentru echipă în aşa fel încât 
cariera sa să devină tot mai 
importantă, decât presiunea 
făcută de fani. Este o presiune 
pozitivă, atunci când lucrurile 
merg bine, când lucrurile nu 
merg bine, nu e chiar aşa po-
zitivă, dar e normal să fie când 
eşti sportiv. 

Ce zici de faptul că pre-
şedinţii cluburilor din 
România sunt toată ziua 
la televizor, nu fac altceva 
decât să-şi dea cu părerea 
despre jucători?

Nu sunt de acord să fie 
toată ziua acolo. Uitaţi-vă în 
Anglia. Acolo nu vezi patroni 
la televizor. Şi fotbalul ro-
mânesc ar trebui să o ia spre 
marile ligi din Europa: Anglia, 
Spania, Germania, acolo unde 
fotbalul se joacă pe teren nu 
pe la televizor. Acestea sunt 
ligi de top dintr-un motiv. 

Ce nu-ţi place în Timişoara?
Nu sunt foarte multe  lu-

cruri care să-mi displacă, 
însă cel mai mult şi cel mai 
mult e faptul că poţi fuma 
oriunde în spaţii închise: 
mall, baruri, restaurante. 
În Canada e un pic diferit. 
Poţi fuma doar afară şi cred 
că aşa este cel mai corect şi 
civilizat.  

Care e echipa ta favorită?
FC Barcelona. Tot timpul 

mi-am dorit să joc acolo, 
pentru oricine e un vis, însă 
stilul lor nu mi se potriveş-
te. Ei au stil de pase foarte 
scurte, în timp ce mie îmi 
place să joc mult mai direct. 
Ar fi un vis. Stilul meu s-ar 
potrivi cred mai bine în Ger-
mania, Anglia. 

După ce ai văzut că  Chaun-
cey Hardy, baschetbalist la 
Giurgiu a decedat în urma 
unui scandal, nu ţi-e teamă 
că ai putea păţi ceva în 
România?

Nu. În primul moment 
când am aflat mi-a părut 
foarte rău de el şi de familia 
lui. Dar cred că în momentul 
în care esti sportiv şi mergi 
în alte state în care nu eşti 
obişnuit cu limba sau cu al-
tele e bine dacă vrei să ieşi 
în oraş să-ţi alegi foarte bine 
anturajul şi să eviţi pe cât 
posibil aceste scandaluri. La 
el cred că a fost ghinion. 

În momentul în care ai venit 
în România te-ai sfătuit cu 
Lars Hirschfeld, jucător 
care a evoluat în România 
la CFR Cluj?

Nu. De fapt nici nu ştiam 
că el a jucat în România. Cul-
mea e că el e din acelaşi oraş 
cu mine şi e şi prieten cu fraţii 
mei mai mari.

Cât vei sta la Timişoara ?
E greu să spun, să promit, 

pentru că de cele mai multe 
ori nu depinde doar de mine. 
Agentul meu caută de fiecare 
dată oferte tot mai bune, din 
toate punctele de vedere. Pen-
tru mine este foarte frumos 
aici, dar să ne mai gândim şi 
că ar fi ca cei de la club să do-
rească să mă vândă. Iar eu nu 
voi avea ce face. 

E oraşul în care te vei 
stabili? Îţi vei întemeia o 
familie aici?

(Râde) Am doar 24 de ani. 
Cred că mama mea m-ar uci-
de. 

Cum e o zi normală din 
viaţa lui Ricketts?

De obicei dorm. Îmi place 
să stau pe net, să mă joc Call 
of Duty sau War World III. 
Mai joc Fifa, cu ceilalţi colegi 
şi când sunt obosit îmi place 
să mă relaxez.

Fanii sunt cei mai tari  
la Timişoara. Îi iubesc!

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

speCial

PUBLICITATE

În iarnă împlineşte un an de când joacă ca atacant la Poli Timişoara.  Are 24 de ani şi este născut în Ed-
monton (Canada). După ce a ajuns să joace la Poli a intrat şi în vederile selecţionerului Canadei. Are deja 
7 prezenţe în prima reprezentativă a acestui stat şi a înscris de două ori.
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Am dezvoltat de la an la an activitatile companiilor
Grupului MVT Logistik, telul nostru fiind acela de a oferi
servicii cat mai sigure si complete, spre deplina satisfactie

a partenerilor nostri. Privim calitatea nu ca pe un efort, ci ca pe un atribut
al succesului. Va oferim:

•Transporturi rutiere de marfuri generale, interne si 
internationale•Transporturi ADR•Servicii rutiere expres•Depozitare interna 

si in spatiul UE•Servicii aeriene expres•Rezervari ferry-boat •Grupaje de 
marfuri•Intermedierea tuturor tipurilor de transporturi rutiere de marfuri

Chisoda,comuna Giroc,DN 59, Km8 + 550m stanga, jud.Timis; 
Tel.: 0256287932; Fax:0256244821; E-mail:office@mvtlog.ro

www.mvtlog.ro

SilViA STAiA
silvia.staia@opiniatimisoarei.ro

Principalele cauze ale 
stresului sunt grijile şi con-
flictele, schimbările hormo-
nale sau diferitele obiective 
pe care trebuie să le îndepli-
nim. Cele mai des întâlnite 
efecte ale stresului sunt an-
xietatea, oboseala,  depresia, 
problemele digestive, insom-
nia. Iată câteva recomandări 
ce ne ajută să ne relaxăm şi 
să ne echilibrăm psihicul şi 
fizicul.

exerCiţiile FiZiCe - stu-
diile arată că activităţile fizi-
ce moderate, făcute în mod 
regulat, îi pot ajuta pe cei cu 
depresii. Experţii susţin că 
mişcarea produce endorfine,  
nişte substanţe ce apar în 
creier în mod natural şi care 
au proprietăţi analgezice. Ele 
ajută la reducerea senzaţiei 
de durere şi cresc imunitatea 
corpului. De asemenea, exer-
ciţiile regulate ne protejează 
de apariţia cancerului sau a 
bolilor de inimă, induc sta-

rea de bine,  reglează tensiu-
nea arterială şi cresc încrede-
rea de sine. Cele mai indicate 
sunt plimbările în pas alert, 
în fiecare zi, minimum ju-
mătate de oră.

AlimeNTAţiA - alimente-
le ce conţin anumite vitamine 
şi minerale, consumate zilnic 
ajută la reducerea nivelului de 

stres.  Cele care conţin mag-
neziu, ca spanacul, broccoli, 
iaurtul, dovleacul, bananele, 
avocado, nucile, caisele, sti-
mulează producerea unui 
neurotransmiţător ce induce 
relaxarea şi somnul.  Vitami-
nele C, E, cele din complexul 
B, acidul folic cresc imunita-
tea, stabilizează starea emo-

ţională şi reglează nivelul de 
cortizol, un hormon eliberat 
pe bază de stres. Alimentele 
bogate în aceste vitamine sunt 
varza, morcovii, portocalele, 
ananasul, cerealele integrale, 
strugurii, kiwi. 

CioColATA - experimen-
tele au constatat reduceri 
ale nivelului hormonilor de 

stres şi ale altor schimbări 
biochimice asociate, la per-
soanele care se considerau 
foarte stresate şi care au con-
sumat 40g de ciocolată nea-
gră timp de două săptămâni.

Sexul - în timpul actului 
sexual sunt eliberaţi hormo-
nii plăcerii, care atenuează 
efectele stresului. În plus, 
este o activitate ce arde ca-
lorii, ne scapă de durerile 
de cap, iar respiraţia greoaie 
permite o mai bună oxigena-
re a corpului. Practicat o dată 
sau de două ori pe săptămâ-
nă, sexul creşte nivelul imu-
noglobulinei A, ce ne apără 
de răceală şi gripă.

muziCa - un studiu efec-
tuat la Universitatea din 
Buffalo asupra efectelor mu-
zicii la pacienţii operaţi la 
ochi a arătat nivele reduse de 
stres după operaţie, puls mai 
mic şi tensiune arterială mai 
scăzută. Când ascultăm mu-
zică, scade nivelul de adrena-
lină din creier şi creşte cel de 
serotonină, hormonul ferici-
rii. Acest lucru este asociat 
cu stările meditative care 
ajută la creativitate şi la rela-
xare, ceea ce reduce durerile 
acute şi grăbeşte vindecarea.

remedii NATuriSTe - 
aromoterapia dă rezultate 
foarte bune pentru reduce-
rea stresului. Uleiurile esen-
ţiale de lavandă, bergamotă, 
santal, trandafir, ylang ylang 
sau iasomie, picurate într-o 
lampă specială cu apă, ne 

scapă de anxietate. Ceaiuri-
le de valeriană sau de sună-
toare sunt sedative naturale. 
Un efect relaxant obţinem şi 
dacă mestecăm câteva frun-
ze de busuioc proaspăt de 
două ori pe zi. În loc să ape-
lăm la medicamente, ţigări 
sau alcool, care doar mas-
chează problema stresului, 
mai bine folosim ginseng si-
berian sau balsam de lămâie, 
ce calmează sistemul nervos.

apa - ori de câte ori sun-
tem nervoşi sau supăraţi, 
este foarte indicat să facem 
un duş lung sau o baie cu 
sare de mare, de mai multe 
ori pe zi dacă avem posibi-
litatea. Apa are puterea să 
ne cureţe la nivel energetic. 
Dacă suntem la mare, băi-
le de soare moderate sunt 
binevenite, prin secreţia şi 
sinteza vitaminei D. Ele ne 
schimbă dispoziţia şi ajută la 
prevenirea unor boli ca dia-
betul sau scleroza multiplă.

umorul - fie că ne ui-
tăm la o comedie sau glu-
mim cu prietenii, s-a de-
monstrat că râsul este una 
dintre cele mai bune terapii. 
Ajută la eliminarea stresului 
prin secreţia serotoninei. 
De asemenea, creşte imuni-
tatea, datorită secreţiei de 
hormoni ce ajută la reface-
rea celulei. În plus, râsul 
implică şi o activitate fizică 
ce lucrează muşchii abdo-
minali şi arde calorii. Este, 
deci, un mit că râsul îngraşă!

Cele mai bune recomandări  
ca să scăpăm de stres
n în zilele noastre, stresul a devenit ucigaşul numărul unu în lume
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Zi de zi ne citiţi cu tot 
mai mare atenţie, ne co-
mentaţi, ne semnalaţi re-
uşitele, dar şi greşelile, ne 
lăudaţi şi ne criticaţi deo-
potrivă, veniţi cu idei şi vă 
simţim mereu alături de 
noi. Pentru toate acestea, 
dragi cititori ai site-ului 
www.opiniatimisoarei.ro, 
cel mai tare site de ştiri 
din Timişoara, vă mulţu-
mim! 

De 1 noiembrie, pagina 
de internet a Opiniei Ti-
mişoarei a înregistrat deja 
peste 170.000 de vizitatori 
unici pe lună, de la lansa-
rea ei, în actuala variantă, 
la 1 noiembrie 2010. 

Diversitatea subiecte-
lor, urmărirea evoluţiei 
lor, ştirile din comunita-
te, informaţiile de ultima 
oră şi actualizarea lor per-
manentă şi exclusivităţile 
ne-au atras lună de lună 
tot mai mulţi vizitatori 
care au revenit de fiecare 
dată. 

Articolele sociale, eco-
nomice, de eveniment 
sau politice şi culturale, 
viaţa de noapte a Timi-
şoarei, utilele, noutăţile 
din muzică, film, din via-
ţa vedetelor, şi, extrem 
de important, anchetele, 
toate laolaltă înseamnă 
exact informaţiile de care 
cititorii opiniatimisoarei.
ro au nevoie şi pe care le 
aşteaptă în fiecare zi de la 
noi. 

Potrivit statisticilor ofi-
ciale oferite de sistemul 
de măsurare a audienţei 
online Trafic.ro, www.opi-
niatimisoarei.ro a crescut, 
într-un an de peste 40 de 
ori ori că număr de citi-
tori unici care îl accesează 
într-o zi. 

Dacă în  septembrie 
2010, media cititorilor 
care deschideau www.
opiniatimisoarei.ro într-
o zi era de aproximativ 
200, astăzi acest număr 
a ajuns la peste 8000. 
(vezi de ex 26.10.2011, 
27.10.2011, 30.10.2011 
sau 31.10.2011) 

De asemenea, conform 
trafic.ro,  www.opiniati-
misoarei.ro avea 5.772 de 
vizitatori unici pe lună, în 
septembrie 2010, iar as-
tăzi a ajuns să depăşească 
o medie de 150.000, cu un 
vârf de 172.090 de vizita-
tori unici în luna iunie a 
acestui an şi un record de 
43.905 cititori într-o sin-
gură zi, în 24.06.2011. 

Odată cu numărul vi-
zitatorilor care se infor-
mează zi de zi de pe www.
opiniatimisoarei.ro a cres-

cut şi numărul afişărilor 
(click-uri făcute pe pagina 
de internet) pe care aceş-
tia le fac, semn că, odată 
ajunşi pe site-ul nostru, 
sunt interesaţi de mai 
multe subiecte, informa-
ţii, fotografii sau imagini. 

Potrivit măsurătorii ofi-
ciale trafic.ro, www.opini-
atimisoarei.ro a ajuns, de 
la un număr de aproxima-
tiv 50.000 de afişări în oc-
tombrie 2010, la aproape 
o jumătate de milion în 
octombrie 2011. 

Toate acestea au în-
semnat, aşadar, în doar 1 
an de muncă, impunerea 

www.opiniat imisoarei .
ro în top 10 al site-urilor 
Regionale din România în-
tocmit de Trafic.ro. 

 Suntem mândri că în-
tr-un timp atât de scurt, 
am reuşit să devenim un 
reper în presa online. Cu 
peste 60 de exclusivităţi 
şi alte zeci de materiale 
de autor, anchete şi repor-
taje, care au venit să în-
tregească ştirile la zi din 
Timiş şi Timişoara, www.
opiniatimisoarei.ro a 
ajuns, în doar 1 an, un im-
portant canal media din 
care au fost preluate arti-
cole, fotografii şi imagini 
de către colegii de breaslă. 

 Astfel, video-uri, poze 
şi informaţii în exclusi-
vitate ale www.opiniati-
misoarei.ro au devenit 
materiale cu greutate în 
principalele  jurnale de 
ştiri ale Protv, Antena 1, 
Realitatea TV sau Antena 
3. 

De asemenea, portalu-
rile centrale de ştiri, pre-
cum stirileprotv.ro, reali-
tatea.net sau antena3.ro, 
ziare.com, hotnews.ro, 

gsp.ro, sport.ro, adevărul.
ro, dar şi tabloidele liber-
tatea.ro, cancan.ro sau 
click.ro, au preluat o mul-
ţime de articole marca 
www.opiniatimisoarei.ro. 

Cu atâtea reuşite, site-
ul nostru a devenit şi o 
principală sursă de infor-
mare pentru colegii din 
presă locală. Zeci de ma-
teriale pe care le-aţi putut 
citi pe site-ul nostru în 
premieră, au fost mai apoi 
preluate ori prelucrate de 

colegii de la Protv Timi-
şoara, Realitatea TV Ti-
mişoara, TVR Timişoara, 
Analog TV, Europa Nova 
TV, Renaşterea, Ziua de 
Vest, Adevărul de Seară,  
Tion, Oră de Timiş, Deba-
nat. 

Mărturie că ne citiţi şi 
ne comentaţi stau o mul-
ţime de articole care au 
înregistrat zeci de mii de 
accesări ori sute de co-
mentarii din partea voas-
tră, dragi cititori. Bunăoa-

ră, www.opiniatimisoarei.
ro a acoperit cu succes 
câteva dintre subiectele 
fierbinţi ale acestui an 
cum ar fi Evaluarea Na-
ţională 2011 (75.860 de 
accesări), Repartizarea pe 
licee (51.016 accesări) ori 
mult contestatul examen 
de Bacalaureat 2011 sau 
prima zi de şcoală când 
un elev a venit îmbrăcat 
cu un tricou având înscris 
un mesaj extrem de expli-
cit (43.280 de accesări). 

La capitolul cele mai 
comentate subiecte regă-
sim ”Localitatea Banloc, 
zguduită de un scandal de 
proporţii!” (488 de comen-
tarii),  ”Şocant! Un bebeluş 
promovează homosexuali-
tatea în plin centrul Timi-
şoarei pe un panou publi-
citar!” (258 de comentarii), 
”Bacalaureat 2011 Limbă 
romană: se punctează sau 
nu ”Ultima noapte...” la 
subiectul 3?” (197 de co-
mentarii) sau ”Timişoara, 
capitala emigranţilor din 
toată ţara? Cum au fost 
asimilate ”viniturile”? 
(170 de comentarii). 

ComunitateComunitate12 

n Site-ul nostru a împlinit 1 an în noua prezentare la 1 noiembrie

LA MULŢI ANI, www.op  iniatimisoarei.ro!
Probabil că vă veţi întreba: 
„După bătrâneţe, ce..?”. Ei bine, 
iată un rezumat a ce cred eu. 
După bătrâneţe, vine răsplata! 
Dacă în viaţa ai respectat 
minim şapte priorităţi, atunci 
nu trebuie să te temi de ce va 
veni, după bătrâneţe. Prima 
prioritate: să ai o relaţie pro-
fundă cu Divinitatea. A doua 
prioritate: să ai o relaţie bună 
cu tine însuţi. Adică din când în 
când să te uiţi în oglindă şi să te 
chemi la taifas pe tine însuţi. Să 
te judeci tu pe tine. A treia prio-
ritate, care dacă le-ai îndeplinit 
pe primele două, vine de la 
sine: să ai o relaţie bună cu cei 
din jur! A patra prioritate, abia 
acum vine şi este... sănătatea. 
Fără sănătate e mai greu să le 
pui în practică pe următoarele, 
dar (atenţie!) nu imposibil. A 
cincea prioritate este să încerci 
să-ţi respecţi trupul, pe care l-ai 
primit, să-l îngrijeşti căci aşa 
cum se spune că suntem creaţi 
după chipul şi asemănarea 
Domnului, înseamnă căci cor-
pul nostru este templul divin, 
purtător al scânteii cereşti. A 
şasea prioritate ar fi să aduci 
viaţa pe pământ şi să încerci să 
nu o distrugi. Să aduci urmaşi 
şi să iubeşti şi să protejezi tot 
ce Divinitatea a creat în jurul 
tău. A şaptea prioritate este 
acea că trebuie să încerci să te 
perfecţionezi şi să ajungi într-o 
postură socială, profesională şi 
material – financiară cât mai 
bună. Iată că banii sunt cam 
pe ultimul loc în priorităţi şi nu 
sunt cel mai important lucru 
în viaţă (cum cred unii!), deşi 
lipsa mijloacelor financiare 
îngreunează câteodată pune-
rea în aplicare a proiectelor 
personale, dar niciodată banii 
nu influenţează proiectele... 
divine! Sigur că această listă 
a priorităţilor poate continua, 
fiind o problemă personală, dar 
aceasta ar fi lista “scurtă” mini-
mală a şapte priorităţi. Fiecare 
om este liber în credinţa sa să-şi 
adauge ce priorităţi sau restric-
ţii doreşte, dar fără a încălca 
liberul arbitru al celorlalţi. Cred 
că „giuvaerul” şederii noastre 
pe pământ, este tezaurizarea 
amintirilor noastre. Steiner 
spunea că“... atunci când omul 
a trecut pragul morţii, deci 
când şi-a părăsit trupul fizic şi 
eteric, sufletul se dăruieşte mai 
întâi, în mod special, amintirilor 
legate de existenţa trecută. 
Ştim că sufletul are nevoie de 
un anumit  timp ca să se dezo-
bişnuiască de tot ce îl leagă de 
ultima existenţă terestră. Deci, 
cred că e bine, ca atunci când 
sufletul îţi pleacă să ai amintiri 
bune cu tine în zborul celest şi 
nu amintiri odioase de crime 
şi nedreptăţi nemărturisite şi 
neiertate. Eh, ca doar una e să 
aştepţi judecata divină senin şi 
împăcat, înconjurat de amintiri 
frumoase şi alta să stai însin-
gurat rememorând nedreptăţi 
necontenit. Cred că după 
bătrâneţea profundă, omul 
trăieşte mai mult în trecut, 
amintindu-şi şi re povestindu-şi 
trecutul tocmai pentru sufletul 
său. Această perioadă este 
propice împăcării cu sine şi cu 
toţi cei din jur. Data viitoare, 
despre... după!

După  
bătrâneţe:  
77 de ani  
şi... încă

Coriolan 
Gârboni
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după campania derulată şi pe www. opiniatimisoarei.ro,  
andreas Cristea urmează un tratament în Spania

Jurnaliştii şi-au băut cafeaua în fiecare joi împreună cu cititorii 
pentru a afla direct de la ei pulsul oraşului şi problemele lor

Echipa www.opiniati-
misoarei.ro s-a implicat 
în viaţă comunităţii şi 
mai multe săptămâni la 
rând, jurnaliştii şi-au băut 
cafeaua în fiecare joi îm-
preună cu cititorii pentru 
a afla direct de la ei pul-
sul oraşului şi probleme-
le cu care se confruntă, 
majoritatea subiectelor 
importante regăsindu-se 
şi în publicaţia noastră de 
print, Săptămânalul Opi-
nia Timişoarei. 

Totodată, ne-am impli-
cat într-o campanie uma-
nitară pentru salvarea vie-
ţii unui băieţel de numai 4 
ani, Andreas Cristea, care 
suferea de o boală necru-
ţătoare şi care avea nevoie 
de un tratament costisi-
tor. Cazul său a fost pre-
luat inclusiv de site-urile 
românilor din diaspora 
care au pus umărul la aju-
torarea familiei. În acest 
moment, spun medicii de 
la Spitalul de Copii Louis 

Turcanu din Timişoara, 
micuţul este bine şi e în 
Spania unde urmează un 
tratament. 

www.opiniatimisoarei.
ro a devenit principalul 
canal media care a readus 
în prim plan un sport care 
n-a avut parte de prea 
multă expunere în presă 
în ultimii ani: automobi-
lismul! 

Echipele de raliu Opi-
nia Timişoarei Rally Team 
şi Forţa Viola Racing Team 
au avut un rol important 
şi în campionatul Jude-
ţean de Automobilism 
Timiş. Piloţii celor două 
echipe, Alexandru Krepe-
lka de la Opinia Timişoa-
rei şi Sergiu Gao Tîrla de 
la Forţa Viola au devenit, 
la doar câteva runde de la 

înscrierea în competiţie, 
rivali de moarte pentru 
Florin Staici şi Bogdan 
Stanoiev, piloţi care până 
la începutul anului 2011 
dominau detaşat cursele 
de raliu din judeţ. Perfor-
manţele lui Krepelka şi a 
lui Gao au aprins de mul-
te ori spiritele după fieca-
re etapă între suporterii 
lui Staici şi Stanoiev de la 
echipă XMotors. După 10 
etape disputate în Campi-
onatul de Raliu Judeţean, 
Forţă Viola Racing Team 
s-a impus în competiţia pe 
echipe, iar Alexandru Kre-
pelka şi-a adjudecat titlul 
de cel mai bun pilot din 
Timiş în 2011.

Şi, nu în ultimul rând, 
www.opiniatimisoarei.ro 
este gazda unuia dintre 

cele mai populare concur-
suri din Timişoara: San 
Marzano şi opiniatimi-
soarei.ro îţi aduc prânzul 
la birou!  Zilnic, de luni 
până vineri, site-ul nostru 
oferă câte 2 pizza delicioa-
se cititorilor fideli! Am de-
păşit deja numărul de 100 
de pizza livrate câştigăto-
rilor! 

Dragi cititori, echipa 
celui mai tare site de ştiri 
din Timişoara vă mulţu-
meşte încă o dată şi va 
asigură că se va strădui în 
continuare să fie la înălţi-
me. 

Creşteţi împreună cu 
noi pe www.opiniatimi-
soarei.ro!

Site-ul www.opiniatimisoarei.ro,  
citat de cele mai importante site-uri de ştiri

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Echipa celui mai 
tare site de ştiri 
din Timişoara vă 
mulţumeşte încă o 
dată şi va asigură 
că se va strădui în 
continuare să fie 
la înălţime.
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expofilme party

www.fortaViola.rotimp liber

De multă vreme în România 
nu se mai vorbeşte despre 
fotbal în adevăratul sens al 
cuvântului. Este mai degrabă 
o discuţie, aproape intermi-
nabilă, despre corupţie şi vi-
olenţă. Chestiunile colaterale 
au ajuns, din păcate, să facă 
subiectul articolelor de ziar şi 
al talk-how-urilor televizate. 
Aproape că nu există zi sau 
etapă în care aceste pro-
bleme, care ar trebui să fie 
străine fotbalului adevărat, 
să nu sară în evidenţă mai 
mult decât prestaţia, de altfel 
jalnică, a jucătorilor din 
teren. Să rememorăm câteva 
exemple din ultima vreme.
1. Conducerea fotbalului 
românesc, în frunte cu şeful 
ferefeului şi al ligii „profesio-
niste”, este cercetată de DNA 
pentru abuz în serviciu.
2. Trei din foştii conducători 
ai arbitrilor au fost, sau sunt, 
încarceraţi şi cercetaţi de 
aceleaşi organe de anchetă.
3. În ultima etapă, la meciul 
Petrolului cu Steaua, un 
huligan loveşte un jucător 
stelist, iar un întreg stadi-
on cere  sânge şi moartea 
adversarilor.
4. Într-o altă partidă, Steaua-
Rapid, jucătorii se iau la 
bătaie sub ochii spectatorilor 
şi a milioanelor de telespec-
tatori. 
5. O parte din galeria Petro-
lului ia cu asalt autocarul 
celor de la Astra şi sparge cu 
pietre geamurile vehicolului 
care îi transporta pe jucători.
6.În ligile inferioare scanda-
lurile şi bătăile între jucători, 
jucători-conducători şi arbi-
trii sunt la ordinea zilei.
7. În ziua în care M.Sandu 
este chemat la DNA, din 
faţa acestei instituţii, câţiva 
membrii ai galeriei Craiovei, 
care nici măcar nu apucase-
ră să protesteze împotriva 
dezafilierii echipei lor, au fost 
băgaţi de jandarmi în dube 
şi amendaţi. Deh! E mai uşor 
să „salţi” patru oameni de 
pe trotuar decît să ţii în frâu 
o adunătură de huligani 
autodenumiţi ultraşi.
8. Antrenorul Astrei, Şumu-
dică, după zece meciuri fără 
înfrângere, îşi dă demisia din 
cauza amestecului patro-
nului în alcătuirea echipei. 
Parcă am mai auzit asta şi pe 
la alţii!
9. Apropos de Astra. Echipa 
prahoveană riscă să piardă 
şi „la masa verde” meciul cu 
Rapidul pentru că a folosit 
şase jucători extracomunitari 
în loc de cinci. Halal profesi-
onalism!
10. De curând oficialii forma-
ţiei de liga a doua Săgeata 
Năvodari i-au acuzat pe cei 
de la FC Snagov că au încer-
cat să „cumpere” meciul. 
Ehei! Păi dacă începem să 
facem inventarul blaturilor 
din fotbalul românesc nu 
ne-ar ajunge hârtia de ziar 
pe următorii cinci ani.
Lista ar putea fi, fireşte, între-
gită. Dar oare cine sunt cei 
care ar trebui să fie respon-
sabili pentru toate acestea? 
Probabil râul, ramul... şi 
mioriţa... lae... bucălae.

Nimic  
despre fotbal

Viorel  
Screciu
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cIneMa cITy
a naibii dragoste: 14:50

aventurile lui Tintin - Secretul licornu-
lui 3d: 13:40 15:50 18:00 20:10 22:20

Care-i numărul tău?: 14:50 17:10

Casa de vis: 18:40 20:40 22:40

Cei trei muschetari 3d : 13:30 15:50 
16:20 18:10 20:30 22:50

în Timp: 13:20 15:30 17:40 20:00 22:30

Johnny english... se întoarce: 19:20 
21:30

Killer elite - înfruntarea: 19:20

O singură zi: 14:20 17:10 19:10

Pericol nevăzut: 21:40

Pumni de oţel: 16:40 21:30

Ştrumpfii 3d: dublat -  14:10

JOi, 3 nOiembrie
bugar’d: Sexy Boom Boys by Catalin Botezatu
Play lounge Club: Tequila Party
life!Pub: Concert Rockabil

Vineri 4 nOiembrie
Fratelli: Dj Rudy Stock’r
Zambara: Chris Carrier
Setup: B-Complex (Hospital Records, SK)
daos: SADEWART
bugar’d Pub: Videoteca cu Flow
le Cinema: French Riviera rythms

SâmbăTă 5 nOiembrie
daos Club: Alternative Quartet
Setup Venue: Phi Life Cypher (London, UK) & 
Dragonu 47
Wake up: Hospital Party
Play lounge Club: Hit the House Night

duminiCă 6 nOiembrie
no name: No Name Biergarten
life!Pub: Relax Music

spectacole
Teatrul German de Stat Timişoara: joi 
3 noiembrie, ora 19.30, în sala Teatrului 
German de Stat, „Don Carlos“, de Friedrich 
Schiller în regia lui Alexander Hausvater. 

Teatrul German de Stat Timişoara: dumi-
nică 6 noiembrie, ora 17.00, în sala Teatrului 
German de Stat, «Frumoasa şi Bestia», de 
Simona Vintilă. 

Filarmonica banatul, sala Capitol: Joi 3 
noiembrie, ora 19.00, sub conducerea maes-
trului Gheorghe Costin, recital de bijuterii 
muzicale interpretate la vioară, acompania-
tă de orchestra simfonică a filarmonicii. 

Filarmonica banatul, sala Capitol: vineri 
4 noiembrie, ora 19.00, un concert de 
muzică din filme interpretat de artiştii filar-
monicii care cântă la instrumente de suflat. 
Dirijor - Aurel Manciu din Germania, care 
este şi iniţiatorul acestui proiect interesant. 

Teatrul naţional Timişoara: joi, 3 noiem-
brie, ora 19.00, Studio 5, Crize sau Încă o 

poveste de dragoste de Mihai Ignat, un 
concept de Roberta Popa Ionescu. 

Teatrul naţional Timişoara: vineri, 4 
noiembrie, ora 19.00, Studio 5, Crize sau 
Încă o poveste de dragoste de Mihai Ignat, 
un concept de Roberta Popa Ionescu. 

Teatrul de copii iulia: duminică 6 noiem-
brie, ora 11, spectacolul Lupul Fioros.

Scârţ loc lejer: vineri 5 noiembrie, ora 
19.30, Ferma Animalelor – spectacol cu 
cântec – adaptare după romanul lui George 
Orwell.

Scârţ loc lejer: sâmbătă 6 noiembrie, ora 
19.30, Ferma Animalelor – spectacol cu 
cântec – adaptare după romanul lui George 
Orwell.

Teatrul naţional Timişoara: duminică 6 
noiembrie, ora 19.00, Sala 2 Iulius Caesar 
după William Shakespeare, un spectacol de 
Alexander Hausvater.

dAN duţu
dan.dutu@opiniatimisoarei.ro

La finalul acelui sezon, în 
2009, argeşenii retrogradau, 
iar patronul Cornel Penescu 
intra în puşcărie. Alb-violeţii 
de pe Bega au mai stat încă 
două sezoane şi ei în primul 
eşalon şi au fost şi ei trimişi 
în liga a doua. Unde vor dis-
puta o dublă, primul meci 
având loc la finele acestei 
săptămâni.

Numele de Piteşti are o 
rezonanţă adâncă în istoria 
ultimilor ani când vine vor-
ba de Poli Timişoara. Iată 
despre ce este vorba: Dacia 
Piteşti îl avea ca preşedinte 
pe Constantin Stroe, acelaşi 
care conducea şi clubul ar-
geşean de prima divizie FC 
Argeş. Trebuie spus că pen-
tru o perioadă echipa care 
activa în primul eşalon s-a 
numit FC Argeş Dacia Piteşti 
denumire ce exprima rapor-
turile de colaborare cu pro-
ducătorul de automobile din 
Piteşti.

În “era” Zambon, a avut 
loc o fuziune, între Poli şi FC 
Dacia Piteşti, a doua echipă 
a oraşului Piteşti, fuziune 
cu clauze destul de severe 
pentru gruparea timişorea-
nă; să ne aducem aminte, 
s-a produs şi o schimbare în 
numele Politehnicii. Motivul 
fuziunii a fost ocuparea unui 
loc de divizia B, după ce în 
acel an Poli a retrogradat în 
divizia C. Deci, practic, înce-
pând cu acest moment (fuzi-
unea cu Dacia Piteşti - 2000), 
situaţia numelui, palmaresu-
lui lui Poli a început să fie un 
pic neclară, iar după acest 
episod a avut loc cea mai 

neagră etapă din istoria Po-
litehnicii. Italianul Claudio 
Zambon a apărut, “în ecua-
ţie”, în primăvara lui 2000, 
înainte de finalul acelui se-
zon, când încă echipa era 
în B. Cu el în rol de patron 
(neoficial), Poli va pierde în 
ultima etapă din 1999/2000 
(înaintea italianului inves-
titor la echipă era Eugen 
Seracin) la Rm. Vâlcea, 1-4, 
şi va retrograda, dar va scăpa 
ulterior graţie locului primit 
de la Dacia Piteşti. Zambon 
va fi, oficial, instalat patron 
de către Primărie, în vară, 
după ce s-a bătut palma cu 
Constantin Stroe. La echipa 
de pe Bega antrenor secund 
era Valentin Velcea , actu-
alul “principal” al echipei 
bănăţene.

doi piteşteni  
au ajutat timişoara 

Vechea echipă a Politeh-
nicii Timişoara a retrogra-
dat definitiv în Divizia B 
în anul 1997, dispărând de 
pe prima scenă fotbalisti-
că a ţării, deşi beneficia de 
jucători cu nume ca Iosif 
Rotariu (actualul secund 
al lui FCU Poli), Mugur 
Guşatu sau Adrian Săvoiu. 
Timp de doi ani, Poli n-a 
reuşit să revină în Divizia 
A, ba mai mult, un an mai 
târziu a retrogradat chiar 
în al treilea eşalon. Din 
milă, respect sau interes, 
Constantin Stroe şi Gabri-
el Sicoe, conducătorii clu-
bului FC Argeş, au decis ca 
să sacrifice pe Dacia Piteşti 
pentru binele Timişoa-
rei. Deşi cele două echipe 
nu au evoluat în aceeaşi 
serie a Diviziei B în sezo-

nul 1999-2000, Dacia şi-a 
cedat locul său şi o parte 
dintre jucători, printre 
care Alin Chiţa, Cristi Bra-
tu (finul lui Zambon), Ma-
rius Diţă şi Daniel Stanciu 
(n.n. pură coincidenţă de 
nume cu actualul manager 
sportiv al Timişoarei). Cel 
care a beneficiat de gestul 
de caritate al lui Stroe şi 
Sicoe a fost patronul lui 
Poli Timişoara, italianul 
Claudio Zambon. În loc să 
pornească o strategie de 
revitalizare a fotbalului 
timişorean, Zambon şi-a 
bătut joc de lotul avut la 
dispoziţie şi de echipa sa. 
După ce a terminat pe lo-
cul opt în primul an, Zam-
bon a reuşit să se certe cu 
toată lumea, inclusiv cu 
proprii jucători. În sezo-
nul 2001-2002 Poli a trimis 
în teren numai juniori şi a 
înregistrat rezultate umili-
toare: 1-8, 0-7 (de trei ori), 
1-7 (de două ori), 0-6 (de 
două ori), 1-6 sau 0-5, în 
timp ce un scor de 0-3 era 
o adevărată realizare. La 
sfârşitul campionatului, 
Poli Timişoara a terminat 

cu -8 puncte din cauză că 
a fost depunctată de FRF şi 
cu 105 goluri primite.

dacia a cedat locul
Reprezentanţii cluburilor 

Dacia Piteşti şi FC Politehni-
ca Timişoara au ajuns la un 
acord total, în conformitate cu 
prevederile regulamentului 
de organizare, pentru schim-
barea locurilor în campiona-
tul de fotbal. Conform unui 
protocol încheiat, secţia de 
fotbal a clubului sportiv Dacia 
Piteşti renunţă la dreptul de 
participare în campionatul 
Diviziei B, seria a II, începând 
din sezonul competiţional 
2000/2001, în favoarea echipei 
FC Politehnica Timişoara, în 
baza unor precizări şi condiţii 
ce trebuie respectate de repre-
zentanţii părţilor. La negoci-
eri, din partea clubului Dacia 
Piteşti a fost prezent directo-
rul general al Uzinelor Dacia, 
Constantin Stroe, iar din par-
tea grupării timişorene au luat 
parte primarul în exerciţiu al 
Municipiului Timişoara, Ghe-
orghe Ciuhandu şi patronul 
echipei, Claudio Zambon, plus 
alţi cinci reprezentanţi ai clu-

bului. Poli Timişoara a retro-
gradat la sfârşitul sezonului 
competiţional 1999/2000, în 
Divizia C, ocupând locul 15, cu  
42 de puncte (-9 la adevăr). Da-
cia Piteşti a terminat sezonul 
pe locul 4, acumulând 54 p.

În 1997-99 Poli nu reuşeşte 
să revină în prima divizie, iar 
în anul 2000 echipa termină 
din nou pe locul 15 şi trebuie 
să părăsească divizia B. Dacia 
Piteşti îi oferă locul ei şi Poli va 
evolua încă în divizia secundă 
(2000-‘02). Echipa ajunge pe 
mâna lui Zambon. Nemul-
ţumit, probabil, de prestaţia 
jucătorilor, italianul intră în 
conflict cu ei, le adresează 
cuvinte jignitoare, le spune 
să-şi trimită prietenele şi so-
ţiile la produs dacă au nevoie 
de bani, îi sechestrează într-
un motel din Timişoara şi în 
cele din urmă aceştia părăsesc 
echipa. Noii jucători care i-au 
înlocuit nu pot evita ultimul 
loc, FRF contribuie cu o penali-
zare de 15 puncte şi Poli a fost 
singura echipă din istoria ţării 
care a terminat întrecerea cu 
un punctaj negativ. Pentru ca 
nebunia să poată începe, în 
divizia C, ediţia 2000-‘01, pe 
locul 2 termină AS Politeh-
nica, echipă nou promovată 
(n.n. deci nu poate fi adevărat 
că această echipă nu a fost 
niciodată afiliată la FRF), apoi 
aceasta se va clasa pe locul 8 
în sezonul următor (fireşte, di-
vizia C, organizată de FRF). În 
2002-‘03 divizia C ar fi trebuit 
să aibe două echipe Politehni-
ca şi asta pentru că legile euro-
pene intra destul de greu sau 
niciodată în România.

Poli şi Argeş s-au 
întâlnit în B în urmă 

cu jumătate de secol

Papillon Café: expoziţia de  grafică  a  tinerei  
artiste  Bianca  Gădean, Schimbări de stare. 
Expoziţia va sta pe simeze în perioada 27 octom-
brie – 24 noiembrie 2011.

muzeul de artă - Palatul baroc: expoziţia „Mutter-
land Wort“, ce poate fi vizitată până în 6 noiembrie.

institutul Francez Timişoara: expoziţia Am-
bronay - alt sat, altă poveste. Expoziţia poate fi 
vizitată până în 5 noiembrie.

Galeria Calina - Spaţiu de artă Contempo-
rană: expoziţia de pictură Forever a artistului 
Köteles Róbert. Expoziţia poate fi vizitată zilnic 
până în 27 noiembrie.

Timisoara - muzeul de arta - Palatul baroc: 
Colecţia de artă plastică întemeiată de Anna Kör-
mendi şi arhitectul Máté Csák. Expoziţia poate 
fi vizitată până în 30 noiembrie zilnic de marţi 
până vineri până la ora 16.

muzeul de artă - Palatul baroc: Expoziţia 
Colecţiei Kormendi-Csak.

Comentează pe 
www.fortaviola.ro

n Cele două echipe s-au înfruntat ultima 
oară în 2009, atunci când Poli a bătut cu 2-1

transformers 3

horoscop
BerBec     
Nu lăsaţi persoa-
nele din anturaj 
să vă influenţeze. 
Veţi lua nişte 
decizii care vor 
marca viitorul 
dumneavoastră 
şi al familiei. 
Cariera profesio-
nală, dar şi viaţa 
personală se pot 
schimba major 
în urma acestor 
decizii.
        
taur     
Toate demersurile 
pe care le faceţi în 
această perioadă 
au un singur rol: 
liniştea familiei. 
Tot ce trebuie să 
luaţi în calcul este 
felul în care aveţi 
grijă de persoana 
iubită. Munca 
multă nu este o 
scuză!

Gemeni     
Vorba multă, 
sărăcia omului. E 
timpul să munciţi 
şi să culegeţi nişte 
roade sădite în 
timpul verii. Apre-
cierile nu întârzie 
să apară, dar 
numai în cazul în 
care aveţi grijă să 
vă faceţi treaba.
           
rac     
Bani vin dintr-o 
direcţie neaştep-
tată. O moştenire 
în familie sau o 
rudă îndepărta-
tă nu uită ce aţi 
făcut pentru ea 
în urmă cu mult 
timp. Acum e vre-
mea răsplatei, iar 
contul dumnea-
voastră va suferi o 
modificare con-
sistentă. În bine, 
desigur.

leu     
Aveţi nevoie de un 
concediu sau mă-
car de câteva zile 
libere în care să vă 
încărcaţi bateriile. 
Munca din ultime-
le săptămâni a fost 
epuizantă, deşi nu 
vreţi să recunoaş-
teţi asta. Faceţi-vă 
un cadou: plecaţi 
un weekend de-
parte de lume!
        
Fecioară
Veştile bune 
ajung şi la dum-
neavoastră. După 
o perioadă în care 
aţi fost destul de 
stresaţi din cauză 
că aţi avut nişte 
aşteptări care nu 
s-au realizat, iată 
că lucrurile încep 
să se îndrepte. 
Trebuie doar să 
aveţi răbdare.

Balanţă   
Cariera este pe 
primul plan. 
Urmaţi-vă instin-
cul atunci când 
trebuie să luaţi 
o decizie profe-
sională. Nu veţi 
regreta, ba mai 
mult, şefii vor 
aprecia curajul şi 
inventivitatea de 
care daţi dovadă. 
          
scorpion     
Sunteţi mai rela-
xat. O călătorie 
care v-a tensionat 
s-a sfârşit şi pu-
teţi să vă puneţi 
ordine în gânduri, 
dar şi să le arătaţi 
şefilor că sunteţi 
o persoană pe 
care pot conta. 
Tot ce trebuie să 
faceţi în perioada 
următoare este să 
fiţi mai insistent.

Săgetător     
Dragostea revine 
în prim plan în 
viaţa dumnea-
voastră. Cineva vă 
face ochi dulci şi, 
dacă n-aţi obser-
vat până acum, 
cu siguranţă o să 
priviţi altfel lu-
crurile în viitorul 
apropiat. Lăsaţi-vă 
pradă instinctului. 
Nu aveţi nimic de 
pierdut.
          
capricorn     
Proiectele la care 
aţi muncit din 
greu în ultimele 
săptămâni încep 
să se concretizeze. 
Rezultatele obţinu-
te nu vă vor deza-
măgi, dimpotrivă, 
lucrurile încep să 
arate tot mai bine. 
Continuaţi în ace-
eaşi direcţie.

VărSător    
Activitatea pro-
fesională trece 
prin nişte încer-
cări. Vă gândiţi 
serios să vă 
schimbaţi do-
meniul de lucru, 
dar aveţi câteva 
rezerve care vă 
ţin în loc. Aveţi 
răbdare, totul 
se va rezolva de 
la sine foarte 
curând.
          
PeŞti     
Banii vă cam 
lipsesc şi noi 
oportunităţi nu 
se ivesc în zare. 
Nu dezarmaţi. 
Urmaţi sfaturile 
prietenilor mai în 
vârstă, cu experi-
enţă, care vor să 
vă ajute. Vă pot 
da câteva idei 
foarte bune.

aventurile lui tintin: secretul licornului

Bazat pe celebrele şi îndrăgitele 
personaje create de Hergé, filmul 
urmăreşte aventurile unui tânăr şi 
îndrăzneţ reporter pe nume tintin 
(interpretat de jamie Bell) şi ale 
credinciosului său câine snowy. din 
clipa în care tintin devine posesorul 
unei machete de vapor care ascunde 
un secret bine păstrat de secole, ivan 
ivanovitch sakharine - un individ ti-
călos şi diabolic - porneşte pe urmele 
lui. sakharine (interpretat de daniel 
Craig) este convins că tintin a furat 
nepreţuita comoară a unui pirat pe 
nume red rackham. Cu ajutorul lui 
snowy, al isteţului dar  impulsivului 
Căpitan Haddock (interpretat de andy 
serkis) şi al detectivilor thompson şi 
thomson (simon pegg şi nick Frost), 
tintin va străbate jumătate de ma-
pamond, într-o cursă nebunească, în 
căutarea licornului, epava unui vapor 
care ascunde o comoară… dar şi un 
vechi blestem.

Joi 3 noiembrie
Cerul va fi mai mult însorit. 
Minima: 1˚
Maxima: 16˚

Vineri 4 noiembrie
Cerul va fi însorit.
Minima: 2˚
Maxima: 17˚

Sâmbătă 5 noiembrie
Cerul va fi parţial înnorat.  
Minima: 2˚
Maxima: 18˚

Duminică 6 noiembrie
Cerul va fi parţial  
înnorat.  
Minima:  4˚
Maxima:  18˚

Luni 7 noiembrie
Cerul va fi parţial  
înnorat.  
Minima: 4˚
Maxima: 18˚

marţi 8 noiembrie
Cerul va fi parţial înnorat. 
Posibile averse de ploaie. 
Minima: 3˚
Maxima: 15˚

miercuri 9 noiembrie
Cerul va fi parţial  
înnorat. Posibile  
averse de ploaie. 
Minima:  1˚
Maxima:  15˚

meteo
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sâmbătă, 5 noiembrie, ora 12.00 stadion: dan păltinişanu arbitru: adrian Comanescu

Poli tiMiŞoara Fc argeŞ

liVe TexT

Unul dintre cei mai lon-
gevivi cântăreţi de muzică 
populară din Banat cele-
brează în această lună 40 de 
ani de când cântă din suflet 
pentru bănăţeni. Va concer-
ta la Opera Naţională din Ti-
mişoara. 

Îndrăgitul interpret va 
sărbători cei 40 de ani de 
activitate tot pe scenă, prin-
tr-un concert special numit 
”Ţara mea-i Banatu’ meu”, 
la care vor fi invitaţi oas-
peţi de seamă şi interpreţi 
de folclor de valoare. Vor 
urca pe scenă, alături de el, 
Benone Sinulescu, Ana Păcă-
tiuş, Sava Negrean Brudaş-
cu, Gheorghe Turda, Traian 
Jurchela, Carmen Popovici, 
Mariana Deac, Petrică şi Ra-
mona Viţă, Eugen Mihăilă, 
Luciana Maria Ene, Titus 
Frunzăverde, Pera Teodoro-
vici şi Tamburaşii, Petrică 

Pasca, Radu şi Ilie Vincu şi 
Orchestra Virtuozii Banatu-
lui. 

Concertul va avea loc în 
12 noiembrie, începând cu 
ora 19:00. Biletele pentru 
spectacol se găsesc la Agen-
ţia Teatrului Naţional, între 
orele 11:00 - 19:00. Costă 40 
de lei un bilet, iar cei care 
doresc să stea la balcoane 
vor scoate din buzunar 40 
de lei pentru două locuri.

Spectacol cu Petrică Moise
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Pe când lucram în radio 
am respectat un pact 
propus de un dj ameri-
can în 1980. Acela de 
a nu pronunţa numele 
asasinilor celebri, a 
hoţilor faimoşi… Asasinul 
lui John Lennon, spre 
pildă, poate asta căuta, 
celebritatea. Şi media 
i-a oferit-o din plin… 
Apelul dj-ului american 
a devenit prin anii ’90 un 
gest de frondă a oame-
nilor de radio împotriva 
nebunilor, a dereglaţilor 
care căutau celebritatea 
cu orice preţ… 
Zilele astea toată presa de 
la noi pronunţă numele 
unui dement care a intrat 
pe teren la un meci de fot-
bal, lovindu-l mişeleşte pe 
stelistul Galamaz. Numele 
bietului om bolnav psihic 
trona pe ecranele televizi-
unilor de ştiri… Dementul 
şi-a atins scopul, s-a vorbit 
peste tot despre el. E atât 
de uşor să nu faci nimic 
sau şi mai grav, să faci 
rău, şi să apari apoi la 
toate televiziunile… Cu 
ceva vreme în urmă un 
om labil psihic s-a aruncat 
de la balconul parlamen-
tului, după care a devenit 
vedeta talk-showurilor te-
levizate… Asasinul lui Ioan 
Luchian Mihalea dă inter-
viuri şi pe ucigaşul Miha-
elei Runceanu l-am văzut 
la televizor ca invitat în 
multe showuri. O tânără 
educatoare, acuzată de 
furt, a ţinut paginile ziare-
lor doar pentru că a pozat 
goală, deşi era acuzată de 
furt şi chiar condamnată, 
pare-se… Haosul e genera-
lizat… Infractorii, curvele, 
criminalii, huliganii sunt 
subiecte de breaking-news 
şi invitaţi de onoare în 
talk-showuri. Culmea, dis-
cuţia cu ei, în platourile de 
televizune, se poartă de la 
egal la egal cu moderato-
rul şi asta pentru că sunt 
tot mai rari moderatorii 
de forţă, cei care au pute-
rea să ridiculizeze astfel 
de invitaţi.
Mi-e dor de Florin Căli-
nescu, de forţa cu care-şi 
“ucidea” un invitat care 
merita să fie călcat în 
picioare… Ştia să o facă… 
Imaginaţi-vă fauna din 
talk-showurile de azi într-
un dialog cu Călinescu 
sau Tucă…
Sunt multe radiouri în 
lume care repectă codul 
de a nu pronuţa nume-
le asasinului lui John 
Lennon… Noi îi invităm 
în emisiuni şi le scriem 
numele pe ecranele 
televizoarelor… Măcar 
atât, nu le mai pronunţaţi 
numele!

Apel cu lichele...

Dan  
Negru

oPiNie
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Cine îi construieşte 
garajul prefectului?

Mircea Băcală, prefectul 
de Timiş, a tot căutat şi cu 
greu a găsit o firmă care să îi 
construiască un garaj, pen-
tru maşina personală. Con-
structorii se temeau ca dra-
cu’ de tămâie, când auzeau 
cum îl cheamă pe clientul 
lor. Chiar prefectul a poves-
tit păţania. “Au venit zeci de 
constructori la mine, foarte 
amabili, ba chiar s-au prins, 
pe rând, că vor construiască 
garajul, dar când au aflat că 
prefectul este clientul lor au 
spus imediat, politicoşi, că 
nu pot să lucreze la garaj”, 
a povestit Mircea Băcală. 
Prefectul crede că oamenii 
s-au speriat pentru că ori nu 
aveau actele în regulă, iar 
vestea controalelor făcute 
din ordin al prefectului a 
ajuns departe, ori pentru că 
aceştia s-au temut de perfec-
ţionismul reprezentantu-
lui Guvernului în teritoriu. 
Până la urmă, un construc-
tor s-a îndurat să se apuce 
de lucrare… Oare o termină 
la timp?!

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

mircea băcală

Evalvios până la 
Dumnezeu şi înapoi, 
şeful Regiei Autonome 
de Transport în Comun 
din Timişoara nu mai 
are timp de nimic de 
când a ridicat o biserică 
ortodoxă în curtea de-
poului regiei de pe Bu-
levardul Take Ionescu. 
Surse bine camuflate în 
amvonul lăcaşului de 
cult spun celor care vor 
să audă că Goia petrece 
mai mult timp în bise-
rică, recitând ore în şir 
acatiste pentru bunul 
mers al lucrurilor în Re-
gia de Transport decât 
în biroul de director. 
Acesta nu îşi mai găseşte 
vreme nici măcar să le 
răspundă jurnaliştilor la 

întrebări, care vor să îi 
informeze pe timişoreni 
despre starea transpor-
tului în comun din oraş. 
Acum, ca nişte drept 
credincioşi creştini ne 
întrebăm: Goia caută 
răspuns la problemele 
RATT-ului în rugăciuni 
şi cărţi bisericeşti sau 
pur şi simplu se ascunde 
în lăcaşul de cult, unde 
nu se aud „vorbele de 
duh“ lipsite total de ev-
lavie pronunţate de că-
lători la adresa şefilor 
regiei? Încurcate sunt 
căile... RATT-ului! Amin!

Ioan Goia, şeful RATT, ctitor de biserică

Două tabere de avocaţi 
se “bat” pentru funcţia de 
decan al Baroului Timiş
Epoca lazăr grunean-
ţu (foto) la conducerea 
Baroului Timiş pare să 
apună pe zi ce trece, în 
condiţiile în care anul 
viitor vor fi organizate 
alegeri pentru funcţia 
de decan al avocaţilor 
timişeni, iar actualul 
conducător nu mai are 
dreptul să participe. 
Surse absolut credibile 
din tagma avocaţilor 
ne-au sesizat că, în 
perspectiva alegerilor 
de anul viitor, în culisele 
Baroului Timiş se dă 
o luptă surdă pentru 
acapararea funcţiei de 

decan. Pe de-o parte, 
decanul Facultărţii de 
Drept, Radu Motica, 
încearcă să-l impună pe 
protejatul său, avocatul 
Cristian Clipa, în timp ce 
actualul decan, Lazăr 

Gruneanţu, ar dori să 
transfere „sceptrul” 
baroului către avocatul 
Lucian Berce, nimeni 
altul decât ginerele său. 
Această dispută la vede-
re, care a stârnit acţiuni 

discrete de lobby printre 
cei peste 700 de avocaţi 
din Timiş, s-a resimţit 
şi cu ocazia alegerilor 
membrilor din Consiliul 
Baroului, în luna aprilie, 
când Clipa l-a devansat 
pe Berce cu scorul de 
233 la 221. Finala compe-
tiţiei pentru câştigarea 
funcţiei de decan al 
Baroului Timiş se va da 
anul viitor, la alegerile 
generale...

ioan goia


