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Nicosevici

Atâta vreme cât Ian-
cu vorbeşte în nume-

le lui Poli eu refuz 
să-i dau banii mei. 6

radu Cleţiu - Clear. raducletiu2000@yahoo.com

ANDREEA HNYATEKandreea.hnyatek@opiniatimisoarei,ro 

Sunteţi o persoană ocu-pată? Dacă nu aveţi timp de curăţenia de dinainte de sărbători, în ajutorul dum-neavoastră vin firmele de curăţenie, care oferă servi-cii de calitate, cu produse şi aparatură profesională, la cele mai înalte standar-de. Pentru curăţenia gene-rală trebuie să scoateţi din buzunar aproximativ 7 lei pe mp. În aceasta se inclu-de spălat de geamuri, uşi, pardosele, mobilă şi insta-laţia sanitară. Dacă doriţi şi curăţirea tapiţeriei, pentru o canapea de 3 locuri veţi plăti 75 lei, pentru o cana-pea de două locuri 50 lei, 25 lei pentru un fotoliu şi 10 lei pentru un scaun. Curăţarea mochetei sau a covorului costă 5 lei, iar spălatul lor 10 lei. Dacă vă îngrozeşte spălatul gra-murilor puteţi să solici-taţi doar asta, preţul unui geam fiind de 3 lei. Dacă aceste sume vi se par prea mari pentu buzu-narul dumneavoastră, al-

ternativa sunt doamenele care fac curăţenie  genera-lă la domiciliu. Preţul este de aproximativ 15 lei pe oră, care poate fi negociat.Nu aveţi cu cine să lă-saţi copilul când mergeţi la petrecerea de Reveli-on? Dacă doriţi să vă pe-treceţi sărbătorile în afara casei şi  sunteţi fericiţii părinţi ai unui copil mic care nu vă poate însoţi, va trebuie să scoateţi din bu-zunar aproximativ 100 lei pe zi, pentru o bonă, indi-ferent de vârsta copilului. Aceasta va sta 24 din 24 cu copilul dumneavoastră, i se va dedica întru-totul, va respecta toate regulile casei şi tabieturile micuţu-

lui. Dacă aveţi de gând să faceţi o excursie în care să vă petreceţi şi Crăciunul şi Revelionul departe de casă, în zilele în care nu este sărbătoare, preţul este de aproximativ 80 lei pe zi. Nu puteţi lua cu dum-neavoastră în concediu animalul de companie? Dacă copilul nu este o  pro-blemă, însă sunteţi ferici-tul posesor al unui animal de companie care nu poate rămâne sigur, trebuie să ştiţi că în Timişoara exis-tă deja câteva pensiuni de animale. Vestea nu prea fericită este că locurile sunt cam pe terminate, însă dacă vă grăbiţi poate veţi avea noroc. ”La noi la pensiune sunt locuri care s-au rezervat din vară. Ne sună clienţi vechi pe care chiar nu mai avem cum să-i ajutăm. Avem arhiplin de câteva săptămâni”, a spus Aron Szasz manager la Pensiunea Delarci. Aici zilele de sărbătoare nu fac excepţie la preţ. 30 lei este suma pe care trebuie să o plătiţi pentru căţelul dum-neavoastră, care se va simţi 

ca acasă. Pentru pisici cos-tă 15 lei pe zi. La pensiune animalele se duc cu mân-care proprie. Dacă aveţi doi căţei, două pisici sau o combinaţie între aces-te animale şi doriţi un loc pentru ambii, preţul scade la 25 lei. O altă reducere ar fi dacă veţi lăsa animăluţul pentru mai mult timp. În aceste servicii se include cazarea cu căldură, scoa-terea acestuia afară de trei ori pe zi, pieptănat şi  joacă şi i se respectă toate tabie-turile.

Special
Servicii pentru sărbători: curăţenie, baby-sitting şi pensiune pentru animale

Garsonieră: 300 leiApartament cu două  camere: 350 leiApartament cu trei came-re: 400 lei
Apartament cu patru camere: 450 lei

Preţuri curăţenie  generală printr-o firmă

 Mancare proprie Carnet de sănătate Deparazitarea internă şi externă cu maxim 10 zile înainte de intrarea în pensiune
 Vaccin antirabic la zi O păturică
 O jucărie
 Mâncare

Ca să vă puteţi lăsa câine la pensiune acesta are nevoie de următoarele:

Goana 
după cadouri - idei şi 

sfaturi

Petrecerea de Revelion în Timişoara, sushi sau 
bucătărie 
românească             
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LA MULTI ANI !

Mariana  
Cernicova

Dan  
Negru

Sentimentul farsei 
adânceşte impresia că 

puţini mai preţuiesc 
cele petrecute în ’89. 3

Viorel  
Screciu

Selecţia fotbaliştilor 
ar trebui să înceapă 

pornind de la dotările 
din „cutiuţă”. 15

Cred în cei care-şi fac 
meseria cu pasiune. 

Mai mult decât în ru-
juri şi machiaje”. 16

Servicii pentru sărbători:  
curăţenie, baby-sitting şi  
pensiune pentru animale. 7

Se diStribuie gratuit într-un tiraj de 7.500 de exemplare

Ce nu ţi-e CLeAR? 

Revelion  
cu sushi  
sau produse 
tradiţionale pag 8-9

Goana după 
cadouri,  
idei şi  
sfaturi pag 10

Cele mai proaspete informaţii. Citeşte www.opiniatimisoarei.ro! Eşti câştigător şi ştii tot ce se întamplă.
www.opiniatimisoarei.ro - Contează pe ştirile timişorenilor!
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timp liber - pagina 14 Filarmonica „banatul”
concert - Florin Chilian
Joi, 16 noiembrie, Club Megalos

Duminică, 19 decembrie, ora 19.00,  
„Concert simfonic” 
Dirijor Roberto de Mayo din Italia

Sistemul de parcare Telpark,  
blestemul şoferilor timişoreni
dan şerban
dan.serban@opiniatimisoarei.ro

Aproape 200.000 de ma-
şini înmatriculate în Timi-
şoara, la care se mai adaugă 
câteva zeci de mii din alte 
judeţe, dar ale căror propri-
etari locuiesc aici, şi doar 
aproximativ 80.000 de lo-
curi de parcare. Cam astfel 
stă situaţia, însă nici pe şeful 
Administrării Domeniului 
Public (Liviu Barbu), nici pe 
cel al Primăriei Timişoara 
(Gheorghe Ciuhandu) nu 
pare să îi deranjeze, lucru 
lesne de înţeles atâta timp 
cât cei doi văd traficul su-
grumat din oraş din dreapta 
şoferului limuzinei de servi-
ciu şi din locuri de parcare 
special rezervate în buricul 
târgului. 

Pentru şoferii timişoreni 
„de rând”, care scot sume 
exorbitante din buzunar 
pentru achiziţionarea de 
abonamente Telpark, situa-
ţia stă taman invers: aceştia 
se trezesc şi fără loc de par-

care şi cu “gheara galbenă” 
agăţată de roata maşinii. 

Culmea tupeului, ba-
nii plătiţi de timişoreni pe 
abonamente şi taxe merg 
în proporţie de doar 10 la 

sută, în acest an, pe amena-
jarea locurilor de parcare. 
De la începutul lui 2010 şi 
până acum au fost amenja-
te doar 430 de locuri, după 
calculele ADP şi 727, după 

cele ale Primăriei. Există 
însă şi voci care spun că nu 
s-a făcut de fapt mai nimic, 
cu excepţia montării unor 
panouri pe străzi care au in-
trat sub administarea ADP, 

dovadă şi faptul că atât con-
silierii PDL, cât şi cei ai PNL 
au făcut front comun pen-
tru reorganizarea sistemu-
lui Telpark.

sport
2010 nu a fost  
la fel de prolific 
pentru Poli ca 2009
Locul 5 în campionat şi elimina-
rea din Cupă reprezintă marile 
nerealizări din 2010. ll 15

interviu
în lume sunt trei 
sute de milioane  
de diabetici! 

Interviu cu prof. dr. Viorel 
Şerban, şeful Clinicii Medicină 
Internă III. ll 11

exclusiv
medici apăraţi cu 
dinţii de instanţele 
medicale 

Valentina Sighişoreanu se 
chinuie să demontreze că a fost 
victima unei erori medicale. ll 4

economie
piaţa muncii  
cere mecanici  
de aeronave 
Pe specializările tehnice  
există un deficit mare de forţă 
de muncă în Timiş. ll 6
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În zona centrală, poţi să cauţi şi o oră după un loc de parcare 
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Am intrat, cu această săptămână, 
în obişnuitele manifestări ani-
versare. Obişnuite – pentru că de 
două decenii asemenea organi-
zări se întind pe câte o săptămâ-
nă, cei  care s-au remarcat în 1989 
dorind să menţină atenţia asupra 
secvenţei în care au fost actori, 
eroi (sau victime ale represiunii 
ceauşiste), ulterior – păstrători 
de memorie. Debutul a fost, deja, 
duminică, 12 decembrie: alertă, 
la propriu, cu bombă la parohia 
reformată. Glumă proastă, provo-
care, exerciţiu de vigilenţă – nu se 
ştie exact ce a fost. Dar sentimen-
tul amar al farsei adânceşte în 
plus impresia că destul de puţini 
români mai preţuiesc la adevăra-
ta lor valoare şi cele petrecute în 
1989, şi schimbarea produsă. Un 
sondaj de acum o jumătate de 
an evidenţia că peste 63% dintre 
români consideră că trăiau mai 
bine acum două decenii, iar 71% 
cred că Ceauşescu nu şi-a meritat 
soarta. Asta ca asta, dar 41% l-ar 
vota pe Ceauşescu pentru poziţia 
numărul 1 în stat şi, cu atâtea vo-
turi, Ceauşescu ar fi putut ajunge 
preşedintele României, în condiţi-
ile concurenţei politice libere! Ce 
spun astfel de cifre despre noi, ca 
popor? Că pe lângă criza econo-
mică am intrat şi într-o criză de 
idealuri? Că după ce ne-am luat 
„porţia de libertate” am irosit cu 
o viteză uriaşă rezervele de opti-
mism la scară naţională, de care 
dispuneam? Că normalitatea este 
plictisitoare şi că n-am identificat 
nici un obiectiv nou real, după ce 
am intrat în Consiliul Europei, în 
NATO şi în Uniunea Europeană? 
Probabil. Spaţiul Schengen şi zona 
euro – pe care le îndepărtăm voit 
de noi ca ţinte unificatoare  – sunt 
detalii destul de greu de perceput 
la nivel individual. Sunt destule 
alte ţări mult înaintea noastră ca 
dezvoltare economică şi maturita-
te politică pentru care Schengen 
şi euro nu sunt obiective majore. 
Marea Britanie, spre pildă. Şi asta 
nu provoacă frisoane publicului, 
nici nu exclude ţara în cauză de 
la tumultul vieţii din Uniunea 
Europeană. Să revenim, însă, la 
Timişoara. La decembrie şi la 
traseele memoriei. Vom asista la 
slujbe religioase, la depuneri de 
coroane, lansări de cărţi, simpo-
zioane ştiinţifice şi mese rotunde. 
Ne vom întreba (deja retoric) cât 
vor mai persista misterele, ce rol 
au avut serviciile secrete de la noi 
şi de aiurea, ce puteam face dife-
rit. Uitându-ne spre trecut, ştim că 
nu putem modifica nimic. Privind 
spre viitor, ar trebui, totuşi, să fim 
mai vigilenţi cu păstrarea memo-
riei revoluţiei. Nu de alta, dar să 
nu ajungem, peste ani, ca cele 
petrecute în 1989 la Timişoara 
(la Lugoj, la Arad…) să fie privite 
precum alerta de atentat cu 
bombă pe care am invocat-o la în-
ceput: drept un deranj sâcâitor şi 
costisitor, provocat de un nesimţit 
inconştient care, dacă va fi prins, 
va fi pedepsit conform legii.

Bomba  
revoluţiei

Mariana Cernicova

PUBLICITATE

“Telpark” este o adevărată 
aberaţie. 

Telpark-ul se extinde 
“discret şi în fugă,  
peste noapte”!

Profesorul universitar 
Dumitru Ţucu, în perioada 
în care a reprezentat PSD în 
Consiliul Local, a fost unul 
dintre cei mai aprigi contes-
tatari ai Telpark-ului. “Nu ar 
fi lipsită de interes ca adopta-
rea hotărârii de concesionare 
a unor bunuri către ADP şi 

implementarea sistemului de 
parcare Telpark să fie rezulta-
tul aprobării prin referendum 
local, aşa cum s-a procedat în 
alte oraşe din Europa, nu dis-
cret şi în fugă, peste noapte, 
cu multe greşeli şi bâlbe la re-
dactarea hotărârii. De ce atâ-
ta grabă?”, se întreba retoric 
consilierul PSD, în momentul 
în care s-a supus dezbaterii 
lărgirea sferei de aplicare a 
Telpark. În opinia sa “sistemul 
nu trebuie extins în tot oraşul 
pentru că devine o nouă ţaxă 

pe deţinerea autovehiculelor, 
deşi se cunoaşte că există ofi-
cial un impozit în acest sens, 
despre a cărei utilizare ştim 
iarăşi prea puţin”. 

Subteranele mai aşteaptă
În Timişoara sunt înma-

triculate aproape 200.000 de 
autoturisme, în timp ce locu-
rile de parcare sunt undeva 
în jur de 80.000, adică mai 
puţin de jumătate decât este 
necesar. O soluţie ar fi parcă-
rile subterane sau supratera-

telpark e deasupra legii

Chiar dacă nu a fost aprobată încă 
în Consiliul Local, extinderea de 
locuri de parcare în anumite zone a 
fost deja marcată de către Telpark. 
Consilierul local Ciprian Jichici a 
identificat mai multe străzi unde 
au fost montate panouri, înainte ca 
locurile de parcare să fie legifera-
te. Este vorba de străzile Labirint, 
Amforei, Kogălniceanu, Crizante-
melor şi zona Stadionului. “Discu-
tăm de locuri de parcare printre 

blocuri unde parchează zilnic mii 
de maşini. În zona stadionului 
amenajarea a constat în montarea 
unor popice de plastic”, a declarat 
Jichici. Ionel Ursu, şeful Telpark, 
nu vede nici o problemă în aceas-
tă chestiune. “În contractual de 
cesiune e specificată realizarea de 
investiţii. Noi am făcut locurile de 
parcare pe domeniul public şi din 
acest motiv am plasat indicatoare-
le”, a declarat Ursu.

Jos „gheara” T elpark  
de pe maşinil e timişorenilor!

Sistemul de parcare  
“Telpark” poate fi  
conside-rat un adevărat bir 
pentru posesorii de  
autovehicule din Timişoara

alina Sabou
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

gheorghe ilaş
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

Sistemul de parcare “Tel-
park”, din Timişoara, poate fi 
considerat un adevărat bir pe 
capul conducătorilor auto, în 
condiţiile în care aproape că 
nu există stradă pe care să 
poţi parca fără să achiţi taxa 
de rigoare. Achiziţionată din 
Ungaria, în 1998, cu suma 
de 75.000 de dolari, licenţa 
acestei afaceri a permis  im-
plementarea şi exploatarea 
parcărilor de autovehicule 
pe domeniul public din Ti-
mişoara, stârnind mânia au-
tomobiliştilor care s-au văzut 
nevoiţi să scoată din buzu-
nar 61 de lei în fiecare lună 
pentru a putea parca în oraş. 
La trei încălcări consecutive 
ale regulamentului se ajun-
ge la blocarea roţilor cu un 
dispozitiv care imobilizează 
maşina până la plata datorii-
lor. Câteva zeci de inspectori 
de parcare filmează maşinile 
fără tichete sau abonamente, 
care trebuie puse la vedere 
pe parbriz, şi emit somaţii 
de plată a amenzii în cazul 
contravenienţilor. Aproape 
500 de străzi din oraşul de pe 
Bega sunt împărţite în trei 
zone tarifare, iar un tichet 
universal de o zi costă 9 lei. 
Deşi la sfârşitul anului 2004 
contractul prin care o parte a 
oraşului a fost concesionată 
către SC “Administrarea Do-
meniului Public” SA a expi-
rat, Telpark-ul nu numai că 
nu a fost desfiinţat, ci printr-
o hotărâre de consiliu local, 
şi-a extins “domnia” pe alte 
177 de străzi. În fiecare an, 

În 2010 au fost 
amenjate doar 
430 de locuri de 
parcare, după 
calculele făcute 
de conducerea 
Telpark.

ninciu radoslav
„Mi s-au furat lucruri 
din maşină, într-o par-
care cu telpark şi nime-
ni nu răspunde.“

gigi prisecaru
„Nu s-a făcut un sistem 
pentru oameni, este 
un sistem care să ne ia 
banii.“

iancu ion
„Sunt foarte bune  
sistemele Telpark...  
Ne iau banii  
degeaba.“

Farkas gheorghe
„Nu sunt de  
acord. Am Telpark  
în faţa blocului. Este 
inadmisibil.“

PNL şi PDL fac front comun împotriva ADP
liliana iedu
liliana.iedu@opiniatimisoarei.ro 

Unul dintre consilierii 
locali care au făcut decla-
raţii dure la adresa ADP şi 
Telpark este liberalul Cipri-
an Jichici. Acesta a propus 
chiar desfiinţarea ADP, 
despre care a spus că este 
o „căpuşă” la bugetul local. 
Jichici a relatat, la o confe-
rinţă de presă, cum i-a fost 
ridicată maşina pentru că a 
parcat ilegal, iar în proce-
sul-verbal pe care trebuia 
să îl semneze la ridicarea 
maşinii se menţiona că 
maşina era gata zgâriată 
atunci când a fost tractată. 
Precizarea a fost ştearsă de 
pe document, când consili-
erul local a sesizat aberaţia 
şi a făcut scandal.

Liberalii lucrează acum 

la o strategie pentru re-
funcţionalizarea Telpark. 
În cadrul acesteia se va de-
cide ce formă de finanţare 
va fi pentru construirea de 
parcări: fonduri publice, 
private sau parteneriate 
public-private. „Trebuie să 
ştim clar şi care sunt loca-
ţiile pe care le vom asigura 
pentru această investiţie. 
Nu militez pentru desfiin-
ţarea sistemului de parca-
re, dar trebuie gândit pe 
nişte principii sănătoase, 
nu pe aiurelile de acum. 
Dacă există voinţă politică, 
nu ar fi nevoie de mai mult 
de trei luni pentru aproba-
rea unei strategii coeren-
te”, a punctat Jichici.

Sistemul Telpark este 
unul ineficient şi a fost 
creat pentru a da de lucru 
clientelei PNŢCD. Aceas-

ta este părerea lui Ovidiu 
Ciuhandu, consilier local al 
PDL. Mai mult, el spune că 
nici 10% din încasările ADP 
nu se investesc în parcările 
din oraş. „Cred că atunci 
când au înfiinţat Telpar-
kul, dincolo de necesitatea 
de a gestiona locurile de 
parcare din oraş a fost ne-
cesitatea de a da de lucru 
unei societăţi subordonate 

PNŢCD şi de a da de lucru 
lui Liviu Barbu, omul de 
curte a primarului Gheor-
ghe Ciuhandu”, a declarat 
Ovidiu Ciuhandu.  Consili-
erul local spune că în anii 
2005 – 2007 mai multi in-
vestitori s-au arătat intere-
saţi să construiască parcări 
în Timişoara, însă au fost 
împiedicaţi de Executivul 
Primăriei. 

Două soluţii ar exista, în 
concepţia lui Ovidiu Ciu-
handu pentru rezolvarea si-
tuaţiei parcărilor din oraş: 
concesionarea anumitor 
locaţii din zona centrală 
către firme private pentru 
realizarea parcărilor su-
praterane sau subterane şi 
implementarea unui sis-
tem de parcometre. Pentru 
acest lucru, parcarea ar tre-
bui limitată la două sau trei 
ore, în funcţie de zona re-
spectivă în care s-a parcat.

În schimb, şeful Tel-
park este de altă părere. 
„Toată lumea vorbeşte de 
parcometre. Ele nu ajută 
prea mult cetăţeanul, fiind 
o metodă greoaie dacă se 
plăteşte cu monede, dacă 
ar fi cu bancnote ar fi nişte 
costuri suplimentare seri-
oase”, a declarat Ursu.

Parcarea cu barieră de la Modex iscă şi acum nemulţumirea şoferilor  care consideră că sunt „supra-taxaţi“ când parchează aici

Ovidiu Ciuhandu Ciprian Jichici

Nu coNtează ciNe (Nu) face parcări, coNtează ciNe le Numără

„Anul acesta au fost ame-
najate 727 noi locuri de par-
care în sistem tradiţional şi 
încă 204 locuri de parcare 
sunt în lucru. În plus, au fost 
amenajate 557 de noi locuri 
de parcare ecologică. Un 
număr de 958 de locuri de 
parcare au fost reamenaja-
te. În zona Circumvalaţiunii 
s-au reamenajat 435 de 
locuri de parcare şi au fost 
amenajate 134 de noi locuri 
de parcare pe strada Cir-
cumvalaţiunii, 63 pe strada 
Amforei şi 36 pe strada 
Labirint. De asemenea, s-au 

amenajat parcări ecologice 
pe str. Teiului, Stelelor şi 
Ulmului”, se arată într-un 
comunicat de presă al 
Primăriei Timişoara în 3 
decembrie.
Datele prezentate de către 
şeful serviciului Telpark, 
Ionel Ursu, peste câteva 
zile arată alte cifre: „În 
2010, am realizat parcări în 
zona Circumvalaţiunii, pe 
strada Amforei, pe strada 
Labirint, 93 de locuri. Tot în 
zona Circumvalaţiunii, la 
complexul sportiv Bega, la 
bazinul de înot al Primăriei, 

e o platformă cu 135 de 
locuri. În derulare avem 
amenajarea de locuri de 
parcare pe strada Brânco-
veanu, circa 72 de locuri, se 
finalizează pe margine, la 
magazine. Pe strada Romu-
lus, de la Brâncoveanu la 
Corbului vor fi 84 de locuri, 
iar în primăvară vom intra 
şi pe Porumbescu, pentru a 
închide careul acesta. Acolo 
vor fi 48 de locuri, e spaţiu 
mai puţin”, ne-a spus Ursu. 
Numărătoarea finală pentru 
2010 ne arată că ar fi fost 
făcute circa 430 de locuri.

această afacere produce între 
12 şi 15 miliarde de lei vechi. 

Doar 20% din taxe,  
pentru parcări noi

Din datele furnizate de 
ADP, de la înfiinţarea “Tel-
park”, din 1998, până în 
2008, timp de zece ani, timi-
şorenii au plătit pentru par-
carea maşin      ilor în oraş nu 
mai puţin de 4,1 milioane de 
euro. Din aceşti bani, 790.000 
de euro au fost investiţi în 
parcări noi, 800.000 de euro 
în salarii, iar restul banilor, 
cu excepţia redevenţei foarte 
mici vărsate în bugetul local, 
au luat “destinaţii” mai pu-
ţin cunoscute. Unul dintre 
cei mai înfocaţi adversari ai 
“Telpark”-ului este Mihai Ga-
vrilescu, specialist în finanţe-
bănci, care, în ultimii ani, a 
adunat nu mai puţin de 200 
de amenzi. “Este un jaf pe 
faţă ! Totul este ilegal la acest 
sistem de parcare. Eu am fost 
prin toată Europa, dar nu am 
descoperit nicăieri această 
taxă pe folosirea domeniului 
public”, a protestat acesta, 
atenţionându-i pe şefii ADP 
că noţiunea de “trafic staţi-
onar”, care este invocat ca 
fiind rezolvat prin aplicarea 

ne, însă acestea întârzie să 
apară.

Prima parcare subterană 
realizată la Timişoara, lângă 
Direcţia Finanţelor Publice, 
proiect gestionat de ADP, nu 
va deveni funcţională prea 
devreme. Mai durează cam 
un an, după aprecierile şefu-
lui de la Telpark. Întârzierile 
sunt de peste un an şi s-au da-
torat unor probleme legate 
de situaţia juridică a terenu-
lui, mai apoi din cauza unei 
conducte de gaz ce trebuia 
deviată şi nici soluţia tehnică 
nu s-a potrivit din start con-
diţiilor din sol. Acum se lu-
crează încă la partea subtera-
nă, iar noul termen avansat 
de Ionel Ursu este toamna 
anului 2011. Parcarea este 
realizată în parteneriat cu 
societatea Constructim şi va 
avea aproape 500 de locuri. 

Alte trei parcări subterane 
ar putea fi realizate de către 
o firmă americană, dezvăluie 
Ursu. „Realizarea de parcări 
subterane în Timişoara merge 
foarte greu deoarece implică 
foarte mulţi bani şi nu s-au 
găsit investitori care să mobi-
lizeze atâţia bani. ADP nu este 
în stare, nu are asemenea fon-
duri şi nici nu poate angaja o 
asemenea linie de credit. Sunt 
investiţii de durată lungă, cu 
amortizare lentă. Preocupări 
există, s-a creat o comisie la 
nivelul Primăriei şi ADP, o 
comisie de negociere cu di-
verşi investitori. Chiar acum 
suntem în discuţii cu o firmă 
americană pentru construirea 
a trei parcări subterane pe trei 
locaţii pe care şi le-au ales ei. 
Noi le-am prezentat mai multe 
locaţii, au fost în urmă cu două 
luni aici, s-au retras, şi-au făcut 
nişte calcule. Ei vor să impună 
şi anumite reguli vizavi de par-
carea la nivel teran pe stradă, 
nu sunt dispuşi să facă investi-
ţii atât de mari în nişte parcări 
care apoi să stea goale. Trebuie 
stabilite nişte reguli de restric-
ţionare şi de limitare a timpu-
lui de staţionare în zona cen-
trală, la o oră sau două, pentru 
a-i determina să intre în acele 
parkinguri, unde pot sta toată 
ziua”, precizează Ursu.

Doar 10 la sută din bugetul ADP se foloseşte pentru investiţii în 
parcări noi, spun consilierii locali care doresc schimbarea totală a sis-
temului. „E o confuzie”, afirmă Ursu, care spune că se ia în considera-
re tot bugetul ADP când se face acest procent. Societatea mai execută 
şi lucrări de construcţii, are şi alte atribuţii, proaspăt primite de la 
CLT (coşerit, administrarea wc-urilor publice). Bugetul de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2010, aprobat în luna mai, arată următoarele cifre:

Buget ADP 2010: doar 10% pentru parcări

Venituri totale: 10.560.000 lei
Cheltuieli totale: 8.809.205 lei
Cheltuieli cu personalul: 
3.916.000 lei
Cheltuieli materiale: 
2.375.000 lei

Profit: 1.307.145
Surse proprii de finanţare a 
investiţiilor: 2.400.000 lei
Fond de salarii: 2.770.000 lei
Câştigul mediu lunar pe salariat: 
1.442,71 lei
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Sergiu miat
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O timişoreancă se chinuie 
de peste patru ani să demon-
treze în instanţă că a fost victi-
ma unei erori medicale grave, 
după ce doi medici de la Spi-
talul Judeţean de Urgenţă Ti-
mişoara, i-au recomandat un 
tratament cu Algocalmin şi 
Piafen pentru o nevroză inter-
costală, când femeia suferise 
o ruptură de splină. Colegiul 
Medicilor, dar şi Institutul de 
Medicină Legală Timişoara 
s-au grăbit să-i scoată basma 
curată, pe cei doi doctori acu-
zaţi de malpraxis. Victima, 
mamă a doi copii minori, e 
hotărâtă să mergă până în 
pânzele albe pentru a-şi afla 
dreptatea.

„Dacă urmam  
tratamentul lor, eram 
moartă demult”

Calvarul femeii a început 
în vara anului 2006, când s-a 
prezenzat la Serviciul de Ur-
genţă al Spitalului Judeţean 
din Timişoara, unde urma să 
fie supusă unor investigaţii 
medicale, pentru că acuza 
dureri abdominale puternice. 
Valentina Sighişoreanu, pe 
atunci în vârstă de 36 de ani, 
a fost consultată de mai mulţi 
medici, dar nici unul dintre ei 
nu i-a pus diagnosticul real. 
Bolnava a încăput apoi pe 
mâna medicului rezident Vi-
orel Bucur. După consultările 
de rigoare, Bucur a stabilit că 
femeia suferea de o nevroză 
intercostală  şi i-a prescris 
un tratament medicamentos 
cu Algocalmin, Mydocalm şi 
Piafen. Pentru că în perioada 
celor patru ore petrecute la 
Spitalul Judeţean, bolnava a 
leşinat de două ori, iar starea 
sănătaţii sale nu s-a amelio-
rat deloc, aceasta a decis să-
şi cheme medicul personal, 
care a decis internarea ei 
într-un alt spital. Aici a fost 
descoperită ruptura de splină, 
iar Valentina Sighişoreanu a 

fost operată imediat, după ce 
suferise iniţial alte două inter-
venţii chirurgicale efectuate 
în aceeaşi zi. Bolnava s-a ales 
cu splina extirpată, cu 60 de 
zile de îngrijiri medicale şi cu 
abdomenul brăzdat de trei 
operaţii, dintre care două de 
cezariană, suferite la naşterea 
copiilor săi. „Dacă aş fi urmat 
tratamentul lor şi plecam 
acasă cu reţeta de algocalmin 
prescrisă de ei, aş fi murit pe 
drum”, ne-a declarat Valenti-
na Sighişoreanu. 

Corb la corb,  
nu-şi scoate ochii

Ea le-a făcut plângeri pena-
le celor doi medici pe care-i 
consideră vinovaţi de calvarul 
îndurat şi a deschis şi o acţi-
une civilă la Judecătoria Timi-
şoara în care solicită despăgi-
biri în valoare de 150.000 de 
euro. La rândul lui, a fost se-
sizat şi Colegiul Medicilor din 
Timişoara care s-a pronunţat 
pe lângă problema reclamată. 

„Ruptura de splină nu a fost 
provocată de medici, iar paci-
enta a fost primită şi tratată 
(la Spitalul Judeţean) cu toată 
atenţia”, spun membri cole-
giului, fără să ţină seama de 
faptul că nu personalul medi-
cal de la Sp. Judeţean i-a pus 
diagnosticul corect şi nu aici 
a fost efectuată operaţia de 
extirpare a splinei. Răspunsul 
Colegiului Medicilor Timiş, 
semnat de dr. Doru Bordoş, 
se încheie magistral : „Con-
siderăm că asistenţa medica-
lă acordată a fost adecvată.” 
Plângerea penală împotriva 
medicilor Viorel Bucur şi Cos-
min Munteanu, de la Spitalul 
Judeţean, a fost şi ea soluţio-
nată cu neînceperea urmăririi 
penale împotriva celor două 
cadre medicale. 

expertiză medico-legală 
superficială

În aceste condiţii, apără-
torii Valentinei Sighişoreanu 
au solicitat efectuarea şi a 

unei expertize medico-lega-
le în acest caz. Aceasta a fost 
întocmită de Institutul de 
Medicină Legală Timişoara 
şi prezentată în instanţa de 
judecată, sub semnătura di-
rectorului instituţiei, Alexan-
dra Enache şi a profesorului 
Lazăr Fulger, medic primar 
chirurg. Raportul de exper-
tiză medico-legală a fost în-
tocmit doar pe baza analizei 
documentelor medicale în 
cazul Sighişoreanu, fără ca 
bolnava să fi fost solicitată 
pentru detalii. „Deşi pe mine 
nu m-au chemat deloc, chiar 
în debutul raportului, în re-
feratul medicului specialist, 
se precizează: Ruptura de 
splină în doi timpi constitu-
ie una din cauzele de eroare 
de diagnostic, binecunoscută 
în practica medicală. Aceeaşi 
autori scriu însă că decizia 
mea de a mă adresa unui ca-
binet medical privat a făcut 
să se producă, chipurile, o 
întîrziere de diagnostic, dar 
care nu a influenţat deci-
zia terapeutică şi rezultatul 
favorabil, al tratamentului 
chirurgical. Adică autorii re-
cunosc faptul că ruptura de 
splină e una din cauzele de 
eroare de diagnostic, dar îi 
scot basma curată pe cei doi 
medici care n-au descoperit 
afecţiunea de care sufeream 
în mod real ”, spune Valenti-
na Sighişoreanu, care preci-
zează că nici unde în experti-
ză nu se face referire la vreo 
culpă medicală.

caiuS Seracin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Zăpada care a căzut la 
mijlocul lunii decembrie în 
Timişoara a prins primăria 
din nou în offside. Pe lângă 
trotuare necurăţate, timişore-
nii au făcut slalom printre nă-
meţii de nea. A fost nevoie ca 
Poliţia Rutieră să aplice patru 
amenzi către Societatea Dru-
muri Municipale din subordi-
nea Primăriei ca pe străzi să se 
poată vedea vreun muncitor 
care să împrăştie sare sau să 
înlăture zăpada cu lopeţile 
din dotare. “Am constatat 
şi noi că în partea de sud au 
fost destule probleme cu So-
cietatea Drumuri Municipale. 
În nord, acolo unde Retim s-a 
ocupat cu deszăpezirea, nu au 
fost probleme. Nici la RATT 
nu s-au înregistrat dificultăţi 
decât în zona metropolitană 
Sânmihai, unde a trebuit să 
înlocuim autobuzele noi cu 
burduf cu altele vechi. În rest, 
nimic. RATT-ul a format echi-
pe mixte care s-au ocupat de 
calea fir. Am vorbit cu cei de 
la SDM şi mi-au spus că toate 
efectivele se vor concentra pe 
deszăpezire. Priorităţile noas-
tre sunt arterele principale, 
intersecţiile, traseele RATT, 
iar abia apoi străduţele“, a fost 
explicaţia primarului Ghe-
orghe Ciuhandu la 24 de ore 
de la căderea primului fulg 
de nea din Timişoara. Mulţi 
timişoreni, speriaţi de starea 
drumurilor, au decis să-şi lase 
maşinile acasă în parcare ori 
în garaj.  Astfel că mijloacele 
de transport în comun au fost 
arhipline încă de la prima oră 
a dimineţii. Staţiile RATT au 

fost şi ele pline ochi. “Circu-
lăm cu atenţie, pentru că ori-
când se poate întâmpla vreo 
nenorocire. Pe jos e oglindă. 
Intersecţiile mari s-au curăţat 
de la trafic, dar pe  străzile lă-
turalnice e jale mare. Nu s-a 
curăţat niciun centimetru”, 
se plânge unul dintre şoferii 
aflaţi în trafic. 

Din februarie, şase  
firme se vor ocupa  
de deszăpezire

Ciuhandu a promis că la 
următoarea zăpadă care va 
cădea în oraş, Primăria va fi 
mai pregătită decât acum, mai 
ales că mai multe firme se vor 
ocupa de deszăpezire. “In 11 
ianuarie se va organiza o lici-
taţie, iar oraşul va fi împărţit 

în 6 zone şi fiecare firmă se va 
ocupa de zona sa de acţiune. 
Oraşul trebuia de mai de mult 
împărţit în aşa fel, dar din ca-
uza licitaţiilor contestate s-a 
ajuns aici. A trebuit refăcut 
caietul de sarcini, apoi licitaţia 
şi tot aşa”, s-a mai scuzat Ciu-
handu. Primarul a făcut apel la 
cetăţeni să-şi cureţe trotuarele 
în faţa caselor sau blocurilor, 
în caz contrar riscând amenzi.

anCheTăaCTualiTaTe

gheorghe ilaş
gigi.ilas@opiniatimisoarei.ro

Perioada sărbătorilor de 
iarnă reprezintă, în fiecare 
an, un adevărat test de vigi-
lenţă pentru gardienii din 
Penitenciarul Timişoara, în 
condiţiile în care o mare par-
te dintre vizitatori încearcă 
să strecoare către deţinuţi 
obiecte interzise. Cele mai 
frecvente obiecte de acest 
gen sunt telefoanele mobi-
le, care sunt ascunse în cele 
mai neaşteptate locuri. După 
ce s-au descoperit aparate 
telefonice şi cartele SIM în 
conserve de carne, sticle de 
suc, oale cu untură şi câr-
naţi, mere, zarzavaturi şi 
pereţii dubli ai unor genţi 
de voiaj, zilele trecute, o fe-
meie a încercat să păcălească 
vigilenţa paznicilor de la pe-
nitenciarul de pe Popa Şapcă 
ascunzând un telefon mobil 
în scutecele copilului de nici 
un an. Trucul a fost sesizat la 
timp de paznici, iar femeia 
s-a ales cu un dosar penal. 
„Obiectele descoperite fac 
parte din categoria bunurilor 
interzise a fi primite, păstra-
te şi folosite de către persoa-
nele private de libertate pe 
timpul executării pedepsei 
cu închisoarea. Introducerea 
în mod ilicit în penitenciar 
a bunurilor şi obiectelor in-
terzise a se afla în posesia 
persoanelor private de li-
bertate, în scopul utilizării 
de către acestea, constituie 
infracţiune şi se pedepseşte 
cu închisoare de la o lună la 
2 ani sau cu amendă. De ase-
menea, persoanelor care nu 
respectă regulile de vizitare 
li se poate interzice accesul 
în unitate pe o perioadă de 
6 luni. Dacă această faptă 
este săvârşită de personalul 
din sistemul administraţiei 
penitenciare, la maximul 
pedepsei se poate adăuga un 
spor de până la 2 ani”, atrage 
atenţia purtătorul de cuvânt 
al Penitenciarului Timişoara, 
subinspectorul Magdalena 
Radu. În anul 2008, numărul 

telefoanelor mobile confis-
cate de la deţinuţii din Peni-
tenciarul Timişoara a fost de 
peste 400, iar anul trecut au 
fost găsite alte 265 de apa-
rate telefonice, 205 cartele 
SIM şi 142 de încărcătoare. 
Numărul mare de telefoa-
ne confiscate de la deţinuţi, 
prin intermediul cărora unii 
interlopi îşi conduc afacerile 
de afară chiar din celule, i-a 
determinat pe reprezentan-
ţii închisorii să se gândească 
la o formă de comercializare 
a aparatelor, iar banii să in-
tre în bugetul instituţiei.

„Staţia de bruiaj a fost 
localizată cu uşurinţă,  
întrucât este şi emiţă-
tor!”

În tentativa de a reduce 
numărul incidentelor cu 
telefoane mobile, în urmă 
cu ceva timp, conducerea 
Penitenciarului Timişoara a 
achiziţionat un aparat per-
formant de bruiaj a convor-
birilor telefonice. Se spera că 
telefoanele din interior vor 
deveni inutilizabile, în con-
diţiile în care semnalul GSM 
urma să fie „avariat” pe cana-
lele de emisie-recepţie. Spre 
norocul deţinuţilor, incon-
fortul GSM a fost resimţit din 

plin, în cele două săptămâni 
ale aplicaţiei, şi de locuitorii 
din zona adiacentă străzii 
Popa Şapcă, dar în mod spe-
cial de agenţii economici de 
pe strada Demetriade, care 
nu au ezitat să facă reclama-
ţii după reclamaţii la opera-
torii de telefonie mobilă. “Pe 
partea dinspre penitenciar, 
semnalul era foarte slab, în 
valuri, iar uneori se întreru-
pea de tot. Colegii ieşeau pe 
holuri pentru a căuta locuri 
în care să poată vorbi, lucru 
ce-i distragea de la probleme-
le de serviciu. Unii s-au adu-
nau la mine în birou pentru 
că acolo era puţin semnal. 
La vremea respectivă, am 
făcut reclamaţii la operatorii 
GSM şi aşa am aflat că este 
vorba despre un bruiaj rea-
lizat cu aparatură specială”, 
povesteşte Leonard Guraga-
ta, patronul unei firme de 
transport de pe strada Deme-
triade, care s-a văzut pus în 
imposibilitatea de a-şi moni-
toriza şi dispecera cele peste 
50 de TIR-uri plecate în cursă. 
Pentru a descoperi sursa de 
bruiaj a reţelelor de telefonie 
mobilă şi radiocomunicaţii 
din zona de est a oraşului, 
reprezentanţii firmelor de te-
lefonie mobilă au făcut o se-

sizare la Direcţia Teritorială 
Timişoara a Inspectoratului 
General pentru Comunicaţii 
şi Tehnologia Informaţiei. 
“Ştiam că există o perturba-
ţie pe frecvenţele comerciale 
din acea parte a oraşului. Am 

făcut măsurători şi am depis-
tat sursa bruiajelor, întrucât 
orice staţie de bruiaj este şi 
emiţător în acelaşi timp, deci 
poate fi localizată cu uşurin-
ţă. Am pus în vedere celor 
de la penitenciar să reducă 
semnalul bruiajului sau să 
renunţe la folosirea acelui 
aparat”, ne-a dezvăluit di-
rectorul instituţiei, ing. Ioan 
Olariu. Varianta bruierii sem-
nalului GSM în stabilimentul 
de pe strada Popa Şapcă a 
fost confirmat, confidenţial, 
şi de un avocat din Baroul Ti-
miş. “Unul dintre foştii mei 
clienţi, care are de executat 
o pedeapsă privativă de liber-
tate, mă mai suna din când 
în când pentru a-i transfera 
credite pe cartela telefonică. 
În perioada experimentului 
cu aparatul de bruiaj, nu m-a 
mai contactat timp de aproa-
pe două săptămâni”...

“Primii afectaţi de bruiaj 
au fost procurorii şi 
poliţiştii ce monitorizau 
convorbirile deţinuţilor”

Perturbarea frecvenţelor 
GSM din zona Penitenciaru-
lui Timişoara a fost confir-
mată, neoficial, de directo-
rul de atunci al instituţiei, 
Ioan Băla. Îşi asumase riscul 

unei asemenea operaţiuni, 
după ce, în toamna anului 
2008, conducerea Penitenci-
arului Tg. Jiu a recunoscut 
public că foloseşte o apara-
tură specială de bruiaj pen-
tru a bloca telefoanele mo-
bile deţinute clandestin de 
deţinuţi. “Am pus în funcţi-
une acel aparat, însă din ca-
uza semnalului foarte puter-
nic, perturbarea reţelei GSM 
s-a resimţit în toată zona. 
Totuşi, nu acesta a fost mo-
tivul pentru care am renun-
ţat la blocarea convorbirilor 
clandestine ale deţinuţilor. 
Ne-au sărit în cap reprezen-
tanţii serviciilor secrete, 
DIICOT şi alte structuri de 
cules informaţii, care s-au 
văzut puşi în imposibilitatea 
de a mai asculta telefoanele 
şi, în acest fel, de a afla date 
importante pentru anche-
tele în derulare. Paradoxal, 
primii afectaţi de măsura 
noastră nu au fost deţinuţii, 
ci poliţiştii şi procurorii care 
lucrau la anumite cazuri”, 
ne-a explicat directorul Ad-
ministraţiei Naţionale a Pe-
nitenciarelor, chestorul Ioan 
Băla. Experimentul bruierii 
telefoanelor mobile aflate în 
posesia deţinuţilor urmează 
să fie reluat...

PUBLICITATEPUBLICITATE

Staţia de bruiaj GSM din Penitenciarul 
Timişoara, scoasă din uz de servicii

Deţinuţii sunt nevoiţi să folosească telefonul fix pentru că nu au telefoane mobile aparatul de bruiaj GSm din penitenciar

„Pe fruntea noastră scrie Strasbourg” 

La termenul de miercuri, 
instanţa de judecată a admis 
obiecţiile apărării la conţinu-
tul raportului de expertiză 
Medico-legală. „Am solicitat 
efectuarea unei contraexper-
tize, avînd în vedere superfi-
cialitatea cu care s-a efectuat 
raportul trimis instanţei şi 
care, de fapt, nu răspunde la 
obiectivele stabilite iniţial de 

solicitanţi”, spune Andreea 
Todor, de la cabinetul de avo-
catură Florin Kovacs, apără-
torul Valentinei Sighişoreanu. 
„Dacă instanţele române nu 
ne dau dreptate în acest caz 
foarte clar de culpă medica-
lă, pe fruntea noastră scrie 
Strasbourg”, a spus avocatul 
Kovacs. În ceea ce-i priveşte 
pe cei doi medici învinuiţi şi 

care ar trebui să-i plătească 
victimei despăgubiri de 
150.000 de euro, aceştia au 
susţinut în toate declaraţiile 
că nu au nici o vină şi că au 
procedat conform uzanţelor 
medicale în cazul Sighişorea-
nu. În ultimii 20 de ani, nici un 
medic din Timişoara nu a fost 
găsit vinovat şi condamnat 
pentru vreo eroare medicală.

Medicul „Algocalmin” şi 
doctorul „Piafen” apăraţi cu 
dinţii de instanţele medicale

Zăpada a prins din nou 
autorităţile în offside! 
Drumuri necurăţate şi  
patinaj în trafic la Timisoara!

Valentina Sighişoreanu

La următoarea 
zăpadă care va 
cădea în oraş, 
Primăria va fi 
pregătită, mai ales 
că mai multe firme 
se vor ocupa de 
deszăpezire.

„Ne-au sărit în cap 
reprezentanţii 
serviciilor secre-
te, DIICOT şi alte 
structuri de cules 
informaţii, care s-au 
văzut puşi în impo-
sibilitatea de a mai 
asculta telefoanele 
şi, în acest fel, de a 
afla date importan-
te pentru anchetele 
în derulare“

 chestor ioan băla
directorul Administraţiei  

Naţionale a Penitenciarelor
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andreea hnyatek
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei,ro 

Sunteţi o persoană ocu-
pată? Dacă nu aveţi timp 
de curăţenia de dinainte de 
sărbători, în ajutorul dum-
neavoastră vin firmele de 
curăţenie, care oferă servi-
cii de calitate, cu produse 
şi aparatură profesională, 
la cele mai înalte standar-
de. Pentru curăţenia ge-
nerală trebuie să scoateţi 
din buzunar aproximativ 
7 lei pe mp. În aceasta se 
include spălatul geamuri-
lor, uşi, pardosele, mobilă 
şi instalaţia sanitară. Dacă 
doriţi şi curăţirea tapiţeri-
ei, pentru o canapea de 3 
locuri veţi plăti 75 lei, pen-
tru o canapea de două lo-
curi 50 lei, 25 lei pentru un 
fotoliu şi 10 lei pentru un 
scaun. Curăţarea mochetei 
sau a covorului costă 5 lei, 
iar spălatul lor 10 lei. Dacă 
vă îngrozeşte spălatul gea-
murilor puteţi să solicitaţi 
doar asta, preţul unui spă-
lat fiind 3 lei. 

Dacă aceste sume vi se 
par prea mari pentu bu-
zunarul dumneavoastră, 

alternativa sunt doamnele 
care fac curăţenie  genera-
lă la domiciliu. Preţul este 
de aproximativ 15 lei pe 
oră, care poate fi negociat.

Nu aveţi cu cine să lă-
saţi copilul când mergeţi 
la petrecerea de Reveli-
on? Dacă doriţi să vă pe-
treceţi sărbătorile în afara 
casei şi  sunteţi fericiţii 
părinţi ai unui copil mic 
care nu vă poate însoţi, va 
trebui să scoateţi din bu-
zunar aproximativ 100 lei 
pe zi, pentru o bonă, indi-
ferent de vârsta copilului. 
Aceasta va sta 24 din 24 
cu copilul dumneavoastră, 
i se va dedica întru-totul, 
va respecta toate regulile 
casei şi tabieturile micuţu-

lui. Dacă aveţi de gând să 
faceţi o excursie în care să 
vă petreceţi şi Crăciunul şi 
Revelionul departe de casă, 
în zilele în care nu este 
sărbătoare, preţul este de 
aproximativ 80 lei pe zi. 

Nu puteţi lua cu dum-
neavoastră în concediu 
animalul de companie? 
Dacă copilul nu este o  
problemă, însă sunteţi 
fericitul posesor al unui 
animal de companie care 
nu poate rămâne sigur, 
trebuie să ştiţi că în Timi-
şoara există deja câteva 
pensiuni de animale. Ves-
tea nu prea fericită este că 
locurile sunt cam pe ter-
minate, însă dacă vă gră-
biţi poate veţi avea noroc. 
”La noi la pensiune sunt 
locuri care s-au rezervat 
din vară. Ne sună clienţi 
vechi pe care chiar nu mai 
avem cum să-i ajutăm. 
Avem arhiplin de câteva 
săptămâni”, a spus Aron 
Szasz manager la Pensiu-
nea Delarci. Aici zilele de 
sărbătoare nu fac excepţie 
la preţ. 30 lei este suma 
pe care trebuie să o plătiţi 
pentru căţelul dumnea-

voastră, care se va simţi 
ca acasă. Pentru pisici cos-
tă 15 lei pe zi. La pensiune 
animalele se duc cu mân-
care proprie. Dacă aveţi 
doi căţei, două pisici sau 
o combinaţie între aces-
te animale şi doriţi un 
loc pentru ambii, preţul 
scade la 25 lei. O altă re-
ducere ar fi dacă veţi lăsa 
animăluţul pentru mai 
mult timp. În aceste ser-
vicii se include cazarea cu 
căldură, scoaterea acestu-
ia afară de trei ori pe zi, 
pieptănat şi  joacă şi i se 
respectă toate tabieturile.

alina Sabou
alina.sabou@opiniatimisoarei.ro

Trei sferturi din absolven-
ţii de liceu vor să devină stu-
denţi. Patronii şi profesorii 
spun, de ani de zile, că acest 
procent este prea mare şi că 
nu toţi elevii au înclinaţia 
potrivită către continuarea 
unei forme de învăţământ 
superior. Lucrurile nu se 
pot schimba peste noapte, 
aşa că Inspectoratul Şcolar 
Timiş duce muncă de media-
tor între cerinţele elevilor şi 
cele ale mediului de afaceri 
pentru că nimeni nu vrea ca 
şcoala să mai creeze şomeri. 

Profilul tehnologic este 
cel mai vulnerabil în faţa 
schimbărilor din mediul 
economic. Anunţurile de 
angajare sunt pline de 
locuri de muncă pe care 
cei mai mulţi tineri nu le 
agreează: mecanici auto, 
frigotehnişti, tâmplari, elec-
tricieni, zidari etc. Joburile 
rămân vacante pentru că 
prea puţini se profesionali-
zează pe anumite sectoare 
care sunt încă necesare pe 
piaţa muncii. O noutate în 
acest domeniu sunt meca-
nicii de aeronave. Domeniul 
este în dezvoltare în Banat 
şi companiile aeriene care 
operează la Timişoara au fă-
cut solicitări pentru pregăti-
rea unor clase speciale. 

„Piaţa muncii din Timiş 
cere mecanici de aeronave. 
E o specializare pe care o 
introducem din acest an în 
planul de şcolarizare. Există 

o componentă a transportu-
lui aerian bine dezvoltată şi 
ia amploare în contextul în 
care aeroportul e unul re-
gional. Timişoara e cel mai 
important nod aerian regi-
onal după Budapesta. Piaţa 
e în plină dezvoltare, zona 
e în dezvoltare şi pe aceas-
tă componentă avem un 
deficit de forţă de muncă. 

Conducerea aeroportului Ti-
mişoara, operatorii de aero-
nave şi companiile aeriene 
şi-au arătat disponibilitatea 
de a se implica în acest pro-
iect pe care l-am propus”, a 
declarat, pentru „Opinia Ti-
mişoarei”, inspectorul şco-
lar general Marin Popescu.

Se fac mai multe  
clase tehnologice

Conducerea Inspecto-
ratului Şcolar s-a pliat an 
de an pe cerinţele pieţei 
locale şi cum cererea de 
profesionişti tehnologici 
a devenit tot mai mare 
s-a mărit numărul de cla-
se pe anumite domenii. 
Astfel, din 2012 o să fie cu 
12 clase mai multe la pro-
fil tehnologic, în timp ce 
pentru clasele teoretice se 
vor introduce doar 7, iar 

pe vocaţional – 1. La ni-
vel local şi regional există 
structuri pentru dezvolta-
rea parteneriatului social, 
din care fac parte agenţi 
economici, mediile preu-
niversitar şi universitar, 
psihologi şi Agenţia pentru 
Ocuparea Forţei de Mun-
că. „E important pentru 
noi ca cifra de şcolarizare 
pe care o propunem să se 
plieze pe ceea ce consoţiul 
regional şi comitetul local 
de dezvoltare a identifi-
cat. Cifra de şcolarizare se 
fundamentează împreună 
cu partenerii noştri, nu se 
face după ureche, că îşi 
doresc copiii să meargă în-
tr-un loc sau altul. Facem 
acest lucru în interesul ele-
vului, dar avem o corelare 
cu piaţa muncii”, mai spu-
ne Popescu.

Dacă în mediul urban lu-
crurile sunt mai clare, în ora-
şele mai mici nu s-a mizat, în 
ultimii 20 de ani, pe profilul 
tehnic, pentru că nu existau 
întreprinderi prea multe. Fa-
bricile care s-au deschis apoi 
au schimbat cerinţele şi IŞJ 
solicită schimbarea opţiu-
nilor şi orientarea către ce 
cere piaţa, nu pe ce posturi 
trebuie date pentru speciali-
zările cadrelor didactice. La 
Grupul Şcolar Agricol Biled, 
de exemplu, nu se mai pre-
gătesc decât mecanici agri-
coli. La liceele din Timişoara, 
mecanicii auto sunt cei mai 
mulţi, domeniu secondat de 
construcţii, meseriaşii în in-
dustria textilă, ori turism şi 
alimentaţie. 

nu sunt clase destule
Rezultatele unui sondaj 

efectuat de IŞJ printre pes-
te 6.600 de elevi de clasa 
a VIII-a au arătat că peste 
44% dintre şcolari ar opta 
pentru învăţământul teore-
tic, aproape 39% ar dori un 
liceu cu profil tehnologic, 
iar peste 16,5% cred că li s-ar 
potrivi un liceu vocaţional. 
Profilul tehnologic este defi-
citar pe sectoarele de bază: 
15% ar dori să dobândească 
diplomă în turism şi ali-
mentaţie, dar clase sunt nu-
mai pentru 6% dintre ei; la 
fel la comerţ - 5% cereri ver-
sus 2% realitatea din şcoli. În 
schimb, la clasele unde baza 
este protecţia mediului sunt 
prea puţini elevi, deşi speci-
alizarea ar fi una de viitor.

6 I eConomiC

Unde se duc 
banii noştrii?

Radu Nicosevici

Noi, cetăţenii municipiului Timi-
şoara suntem renumiţi pentru 
faptul că ne aşezăm la ghişeele 
fiscului, imediat după Revelion, 
să ne plătim dările. Aşa suntem 
noi bănăţenii, ne place să ne 
achităm datoriile, mai ales 
cele pentru primărie. Ştiu că 
prin alte părţi ale ţării suntem 
subiect de glume. Ba mai mult, 
televiziunile din Bucureşti ne 
arată cum stăm la coadă, încă 
din primele zile ale anului ca să 
ne plătim impozitele.
Sincer, nu mă deranjează ce zic 
alţii. Ştiu că suntem mai civili-
zaţi decât ei. Pentru că a fi un 
bun contribuabil este un semn 
de civilizaţie.
Mă deranjează, însă, ce se face 
cu banii noştri. O să vă dau un 
exemplu. Banii pentru Poli îi 
dau din tot sufletul, pentru că 
sunt timişorean şi Poli e echipa 
mea. Dar nu sunt de acord ca în 
numele echipei mele şi a ceea 
ce reprezintă ea să vorbească 
Iancu. Dacă vrea bani de la 
mine şi de la tine, atunci să se 
civilizeze. Nici eu şi nici tu nu ne 
simţim reprezentaţi ca polişti 
şi ca timişoreni de asemenea 
indivizi. Mie mi-e ruşine când 
cunoscuţi din alte părţi ale ţării 
remarcă „ieşirile” lui Iancu.
Cred că timişorenii sunt de 
acord să dea bani pentru Poli, 
dar nu sunt de acord să-i dea lui 
Marian Iancu. Dar atâta vreme 
cât Iancu vorbeşte în numele 
lui Poli şi ne face de ruşine, eu 
refuz să-i dau banii mei.

Special
Servicii pentru 
sărbători: curăţenie,  
baby-sitting şi  
pensiune pentru  
animale

Piaţa muncii din Timiş 
cere mecanici de aeronave

Garsonieră: 300 lei
Apartament cu două  
camere: 350 lei
Apartament cu trei came-
re: 400 lei
Apartament cu patru 
camere: 450 lei

Preţuri curăţenie   
generală printr-o firmă

l Mâncare proprie
l Carnet de sănătate
l Deparazitarea internă 
şi externă cu maxim 10 
zile înainte de intrarea în 
pensiune
l Vaccin antirabic la zi
l O păturică
l O jucărie

Ca să vă puteţi lăsa 
câine la pensiune 
acesta are nevoie  
de următoarele:

goana  
după cadouri 
- idei şi  
sfaturi

petrecerea de revelion  
în timişoara,  
sushi sau  
bucătărie  
românească             
pagina 8-9

Dat fiind că 
cererea de 
profesionişti 
tehnologici a de-
venit tot mai mare 
s-a mărit numărul 
de clase pe anu-
mite domenii.
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LA MULTI ANI !

inspectoratul şcolar anunţă înfiinţarea unor clase cu specializarea de mecanici de aeronave
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Muzică dată la maxim, 
lumini, animatoare, 
tombole şi multă băutură. 
Dacă vreţi să vă petreceţi 
noaptea dintre ani, într-un 
club, de astea veţi avea 
parte. Cluburile de fiţe din 
Timişoara au nenumărate 
surprize şi programe iar 

aceste locuri sunt cele 
mai căutate, în rândurile 
tinerilor. Pentru o seară de 
Revelion care include bău-
turi, muzică, extravaganţă 
şi ceva aperitive, preţul 
este de aproximativ 250 lei, 
în majoritatea cluburilor şi 
barurilor din oraş.

noaptea de revelion în cluburi sau baruri

Dacă vă plac mâncărurile 
româneşti şi tradiţiile ţării 
noastre, pentru noaptea 
de Revelion, restaurantul 
Gradina Bănăţeană vă 
pregăteşte un program 
special, cu un meniu bogat 
şi muzică live cu Gigi Nanu. 

MeNiu  
„grădina bănăţeana”

Tartine cu icre de Manciuria
Terină de vânat 
Muleuri de peşte
Ruladă de brânză
Papiote de salam de Sibiu
Roşii umplute cu vinete
Rulouri cu şuncă şi cremă 
de hrean
File de peşte cu sos de lămâie
Legume asortate
Ruladă de purcel la tavă
Piept de curcan şi sos 
demy-glas
Cartofi la cuptor
Varză călită
Murături asortate
Tort de casă cu fructe
Sarmale bănăţene
Ciorbă de potroace

Meniul include o listă lungă 
de băuturi alcoolice şi non-
alcoolice.
Preţul unui meniu este 
de 200 lei pe persoană. 
Rezervările se pot face la 
tel. 0722874850

noaptea de revelion 
într-un restaurant cu 
specific românesc

Dacă vreţi să scăpaţi de 
aglomeraţia din oraş, puteţi 
opta pentru 2 zile de relaxare 
şi distracţie. În Buziaş, la ho-
telul Parc de 3 stele, sejurul 
include cazare pentru 2 nopţi, 
mic dejun şi masa festivă de 
Revelion. Meniul este cu spe-
cific internaţional, iar noap-
tea dintre ani va fi marcată de 
surprize şi programe artistice 

pregătite de organizatori. Mu-
zica va fi întreţinută de forma-
ţia „Prietenii mei”, Nicoleta 
Vlasici şi Petre Irimica.  Aveţi 
acces gratuit la sala de fitness, 
saună şi piscină. Dacă vreţi să 
beneficiaţi de tratamente spa, 
scoateţi din buzunar sume 
cuprinse între 15 lei şi 60 lei. 
Pentru o persoană, sejurul de 
două zile costă 660 lei.

Revelion la Complexul 
Hotelier Parc Buziaş

Restaurantul Sushi Ya, 
pune la dispoziţie trei meni-
uri pentru noaptea de Reve-
lion. În funcţie de preţ aveţi 
de ales între diferite prepara-
te exotice şi sofisticate. Toate 
cele trei meniuri au aperiti-
ve reci, calde, fel principal, 
sushi, desert şi băuturi. Unul 
dintre meniuri este vegeta-
rian, pentru cei care ţin la 
siluetă şi la un stil de viaţă 
sănătos.

Noaptea de Revelion într-un restaurant exotic

meniu reStaurant SuShi ya
Aperitiv rece
Ouă de prepeliţă cu somon şi sos tartar
Roşii cu mozzarela                                              
Salată de vinete coapte tailandeză
Aperitiv cald
Spring roll creveţi
Creveţi butterfly tempura
Calamar prăjit
Fel principal

Muşchiuleţ de porc cu legume
Sushi
Desert
Creme Fantasy
Băuturi
Apă, şampanie, vin, sake, bere     

Preţ: 150 lei pe persoană. 
Rezervări la tel. 0722278744

Pentru un număr mare de 
locuri şi o atmosferă româ-
nească puteţi alege să vă pe-
treceţi noaptea dintre ani la 
o cantină studenţească. Me-
niul este pentru orice gust, 
de la bucate tradiţionale ro-
mâneşti, la preparate extra-
vagante.

Meniul include băuturi şi 
costă aproximativ 150 lei pe 
persoană.

Distracţie într-o cantină studenţească

Petrecerea de Rev  elion în Timişoara
alina degău
alina.degau@opiniatimisoarei.ro 

Ofertele de Revelion pen-
tru anul acesta sunt, per-
fecte pentru toate gusturile 
şi pentru toate buzunarele. 
Localurile din Timişoara au 
pregătit oferte speciale, iar 
cei care încă nu s-au hotărât 
ar fi bine să o facă pentru că, 
aproape peste tot, mai sunt 
foarte puţine locuri libere. 
Sărbătoarea dintre ani, poa-
te fi petrecută şi în oraş dacă 
nu aveţi bani ca să mergeţi în 
vacanţe exotice sau la munte. 
În fiecare an, în centrul ora-
şului se organizează concerte 
şi spectacole, perfecte pentru 
cei cu un buget limitat. Focu-
rile de artificii de la miezul 
nopţii sunt spectaculoase, iar 
dacă atmosfera este încărcată 
cu surprize şi muzică bună, 
seara de Revelion poate fi 
una reuşită.

Pentru cei care vor să săr-
bătorească noaptea dintre 
ani în compania prietenilor, 
cu un meniu special creat 
pentru fiecare gust, pot să o 
facă în barurile şi restauran-
tele din Timişoara. Tradiţia 
spune că pentru noaptea de 
Revelion, meniul trebuie să 
conţină carne de peşte pen-
tru a avea un an îmbelşugat. 
Pentru că nici carnea de porc 
nu poate lipsi de pe mese în 
pragul sărbătorilor, fiecare 
restaurant are în meniu pre-
parate din carne de porc, peş-
te, mâncăruri româneşti sau 
bucătărie japoneză, cu prepa-
rate specifice. Fie că alegeţi 
să vă petreceţi noaptea din-
tre ani într-un restaurant, bar 
sau într-un club trebuie să 
alegeţi cu grijă oferta care să 
vă satisfacă gusturile, atât în 
materie de mâncare, cât şi în 
materie de muzică.
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george Schinteie
george.schinteie@opiniatimisoarei.ro

Domnule Viorel Şerban, în 
limbajul cotidian se foloseşte 
foarte frecvent cuvântul 
diabet, el definind o boală. De 
ce este aşa de temut această 
afecţiune?

Observaţia frecvenţei aces-
tei boli care se numeşte dia-
betul zaharat este adevărată, 
dar şi justificată. Aş mai cita 
alături de diabet frecvenţa 
cuvântului tensiune. Despre 
diabetul zaharat se discută 
în ultimele decenii din ce 
în ce mai mult din cauză că 
frecvenţa acestei boli este în 
continuă creştere. Acest lucru 
n-ar fi foarte periculos, dacă 
diabetul zaharat netratat, sau 
incorect tratat, n-ar produce 
nişte complicaţii care alterea-
ză calitatea vieţii şi  scurtează 
durata ei. Nu vreau să dau un 
semnal negativ pacienţilor 
noştri, pentru că la Centrul 
de diabet Timişoara se tra-
tează aproximativ 20.000 de 
oameni, dar trebuie să spun 
că dacă glicemia nu este con-
trolată de ani de zile, compli-
caţiile sunt foarte posibile şi 
îmbolnăvesc diverse organe  
importante, cum sunt inima, 
rinichii, ochii. Aceasta este 
justificarea temerii de această 
boală.

Când trebuie să decidă 
cineva că este necesar să se 
controleze?

În general populaţia ar tre-
bui să fie mai avizată şi mai 
grijulie în legătură cu sănăta-
tea. De pildă, există categorii 
de oameni care au risc mare 
de a face diabet, cum ar fi co-
piii, fraţii, părinţii, unor dia-
betici cunoscuţi. Aceştia sunt 
obligaţi, dacă-şi au grijă de 
sănătate să-şi controleze gli-
cemia chiar în momentul în 
care au aflat, sau la scurt timp 
după aceea.

Această boală este transmi-
sibilă?

Diabetul nu este contagios, 
dar este transmisibil genetic. 
Au o componentă de predis-
poziţie genetică toate catego-
riile de diabet, şi cel netratat 
cu insulină şi cel tratat cu in-
sulină. 

Se transmite genetic în ramu-
ră directă sau şi îndepărtată?

Cu cât gradul de rudenie 
este mai apropiat cu atât 
riscul este mai mare. Cu cât 
omul înaintează în vârstă, de 
asemenea şi riscul este mai 
mare. Din această cauză orga-
nizaţiile ştiinţifice internaţi-
onale spun că după vârsta de 
45 de ani, cel puţin o dată la 
un an, fiecare om ar trebui să-

şi controleze glicemia. La cei 
cu greutate supranormală, cu 
cât surplusul ponderal de gre-
utate este mai mare, cu atât 
riscul de a face diabet este mai 
mare. Cu cât activitatea fizică 
este mai redusă, cu atât ris-
cul este mai crescut. Există o 
serie de factori de risc pentru 
diabet, dar foarte importanţi 
sunt predispoziţia genetică, 
obezitatea şi sedentarismul. 

Stresul nu este un factor de risc?
Stresul nu face decât să 

accentueze un diabet de care 
omul nu ştie. Favorizează 
creşterea glicemiei, dar nu de-
termină diabetul.

Domnule profesor, aţi fost 
prudent, afirmând că nu tre-
buie să alarmăm populaţia, 
dar poate că ar trebui să se 
alarmeze factorii de decizie 
pentru un program mai 
riguros educaţional privind 
această boală, nu?

Există un program naţio-
nal de diabet care asigură în 
mod gratuit pacienţilor deja 
cunoscuţi medicaţie de cea 
mai bună calitate şi suficientă. 
Cu privire la precocitatea sau 
stabilirea diagnosticului, este 
foarte adevărat că ar trebui 
nu să se organizeze acţiuni de 
mare amploare şi foarte cos-
tisitoare de genul celei care 

a avut loc acum doi-trei ani, 
pentru depistarea diabetului, 
ci fiecare medic de familie ar 
trebui să-şi sfătuiască pacien-
ţii, ba chiar mai mult, să le de-
termine glicemia ei înşişi, cu 
nişte aparate foarte simple şi 
apoi să-i trimită la specialişti. 
Pentra asta ar fi nevoie de mai 
multă educaţie medicală efec-
tuată şi în cadrul sistemului 
medical dar şi prin mass me-
dia de orice fel. 

În cadrul sistemului medical 
se face acest lucru, acum?

Nu suficient. De exemplu, 
în România, timpul pe care 
un medic îl acordă unui paci-
ent venit la consultaţie pen-
tru a-l educa, nici măcar nu 
se plăteşte. Casa de asigurări 
pentru sănătate nu plăteşte 
consultaţia pentru educaţia 
pacientului. La noi nici nu 
există profesia de educator 
în diabet care în străinătate 
există, la noi nefigurând nici 
în nomenclator. Ne luptăm 
de ani de zile pentru acest 
lucru, ca să fie oameni plă-
tiţi anume pentru această 
muncă. Sunt puţine locuri 
unde se face educaţie ştiin-
ţifică conştientă cum este de 
exemplu, la Centrul medical 
pentru evaluarea copiilor şi 
tinerilor cu diabet zaharat 
de la Buziaş. 

Ce loc ocupă diabetul pe o 
grilă privind gradul de mor-
talitate?

Diabetul se află printre pri-
mele cinci cauze de îmbolnă-
viri şi de deces în lume.

România pe unde se află?
În România, de-adevăra-

telea se tratează 500.000 de 
bolnavi, dar sunt cu mult mai 
mulţi, care, fie că nu ştiu că 
sunt bolnavi, fie ştiu, dar re-
nunţă la tratament din mo-
tive subiective. Faţă de restul 
Europei stăm cam la fel, cu o 
frecvenţă variată. În România 
există diferite date, depinde 
de cine le publică. Se vorbeşte 
de un procent de 9% din popu-
laţie, mie mi se pare mult, dar 
înregistraţi sunt cam 3% din 
populaţia de peste 18 ani. În 
lume sunt actualmente apro-
ximativ 300 de milioane de 
diabetici. 

Cum poate fi stopată extinde-
rea în masă a acestei boli?

Mai întâi modul de viaţă. 
Cu genetica nu te poţi lupta. 
Dar poţi să faci ca acea pre-
dispoziţie să-şi întârzie apari-
ţia sau să nu apară de loc. Se 
ştie că 80% dintre diabetici au 
fost sau sunt obezi. Dacă-şi 
păstrează greutatea norma-
lă şi au activitate fizică chiar 
moderată, dar regulată, dacă 

proF. dr.  
Viorel şerban

născut în localitatea Urdari, 
jud. gorj

situaţia civilă: căsătorit

absolvent al Facultăţii de 
medicină, Universitatea 
de medicină şi Farmacie 
timişoara, promoţia 1966. 
este pe rând medic de dis-
pensar, cercetător, doctor în 
medicină, asistent univer-
sitar, conferenţiar, profesor 
universitar, medic primar 
medicină internă, supra-
specializare în diabetologie 
pedriatică. 37 de cărţi, din 
care 29 ca redactor şi autor, 
8 ca şi colaborator, cu teme 
din bolile metabolice şi 
medicină internă. distins cu 
diverse diplome şi titluri atât 
în ţară cât şi în străinătate.

Hobby: literatura

În lume sunt aproximativ trei  
sute de milioane de diabetici!

PUBLICITATE

andreea hnyatek
andreea.hnyatek@opiniatimisoarei,ro 

Nu avem nevoie de stu-
dii sau cercetări care să 
confirme că femeile sunt 
înnebunite să cumpere 
câte un lucru nou în fiecare 
zi, cât de mic sau mărunt, 
din slăbiciune,  din dorin-
ţa de a se descoperi mereu 
altfel sau din orice alt mo-
tiv. Pentru că ne apropiem 
cu paşi repezi de perioada 
cadourilor, ne propunem 
să vă ajutăm cu câteva idei 
pentru a vă surprinde per-
soanele dragi. În general 
oamenii sunt atraşi de lu-
cruri unicate, rezistente şi 
dacă se poate să fie şi iefti-
ne este ideal. 

Un lucru care rămâne şi 
în acest an în topul prefe-
rinţelor cumpărătorilor de 
cadouri sunt obiectele per-
sonalizate. Cănile, pernele 
şi tablourile sunt ocupan-
tele podiumului. Cu apro-
ximativ 30/40 lei puteţi 
să dăruiţi unei persoane 
dragi, o cană personalizată 
cu o fotografie şi un mesaj 
reprezentativ. Cu 40/60 lei 
se poate printa pe o per-
nuţă acelaşi lucru sau ceva 
mai scump dar de efect, un 
tablou care variază între 60 
şi 80 lei. ”Clienţii sunt cam 

aceeaşi ca şi anul trecut în 
perioada aceasta. Se înca-
drează în categoria 25-30 
de ani şi fac cadouri par-
tenerilor de viaţă”, spune 
Emanuel Lembac, mana-
ger la magazinul Crystal 
Gifts, unde se personali-
zează obiecte. 

O altă idee de ca dou 
sunt bijuteriile „handma-
de”. Sunt confecţionate 
manual, cu talent, răbdare, 
bun gust şi imaginaţie. Un 
inel, o pereche de cercei, 
un colier sau o brăţară din 
lut este un cadou per-
fect pentru o doamnă. 
Se pot asorta cu ţinu-
tele elegante de seară, 
sunt de diferite culori 
şi din materiale diferi-
te. Preţurile încep de 
la 15 lei şi pot ajun-
ge până la 100 lei, în 

Goana după cadouri - idei şi sfaturi
nu fumează, au un somn sa-
tisfăcut, pot preveni apariţia 
diabetului. 

Iar regimul alimentar?
Cu calitatea alimentelor 

avem o problemă, pentru că 
în ultimele decenii alimenta-
ţia s-a schimbat foarte mult. 
A devenit hiperconcentrată 
caloric şi cine ştie, aditivii şi 
conservanţii ce efecte mai au?!

În altă ordine de idei, sunteţi 
şi profesor, de ce se mai 
îndreaptă azi tinerii spre 
medicină?

Din păcate, azi la medicină 
intră mediocrii sau submedio-
crii, nu mai intră spuma absol-
venţilor, cum era în tinereţea 
mea. Examinez studenţi de 
vreo 30 de ani şi realizez foar-
te bine calitatea mai scăzută a 
celor care vin la medicină.

De ce vor tinerii să facă 
medicina?

Pentru că se intră uşor, iar 
apoi, multora le place să li se 
spună „domnul doctor”! Unii 
dintre ei sunt buni. Dar po-
blemele medicinii de azi sunt 
complexe. În afară de cea dis-
cutată, este exodul medicilor, 
şi al celor buni, şi al celor mai 
puţin buni, şi al asistentelor. 
Va fi o problemă foarte mare 
în viitorul foarte apropiat. 

Dacă acum aţi termina liceul, 
ştiind în ce stadiu este medi-
cina în ţara noastră, spre ce 
v-aţi îndrepta?

Mi-e greu să spun, pentru 
că nu pot să fac abstracţie că 
am o jumătate de secol de 
medicină în spate. Eu sunt în 
mare parte satisfăcut de ceea 
ce am făcut în medicină. Am 
o profesie care mi s-a potrivit. 
Multă muncă, învăţătură, cum 
se zice,  multe examene, mul-
tă muncă la patul bolnavilor, 
suferinţă cât cuprinde în jurul 
tău. Şi chiar dacă aş şti ce cu-
prinde medicina, eu cred că 
tot spre medicină m-aş îndrep-
ta. Eu nu sunt decepţionat de 
profesia medicală, ci de alte 
lucruri, şi anume de incapaci-
tatea generală a medicinei de a 
rezolva  foarte multe boli, cum 
am dori, astfel încât să sufere 
mai puţină lume. Şi sunt de 
asemenea decepţionat de con-
diţiile în care suntem obligaţi 
să lucrăm acum. Cu toate că 
spre deosebire de alte specia-
lităţi, diabetologia şi pacienţii 
cu diabet zaharat nu duc lipsă 
de medicamente. Deocamdată, 
ceea ce este foarte important.

Prof. dr. Viorel şerban este membru al academiei oamenilor de ştiinţă românia. autorul unor premiere în me-
dicina românească, printre care fondarea Centrului medical Clinic de evaluare şi recuperare pentru Copii şi 
adolescenţi „Cristian şerban” de la Buziaş, unic în ţară.

funcţie de model şi gust. 
Alte idei de cadouri pentru 
doamne ar mai fi casetele 
de bijuterii, lumânările de-
corative, un portcard sau 

un portmoneu 
care pot 
începe de 
la 25 lei şi 

ajung până 
la aproxima-
tiv 150 lei.

P e n t r u 
bărbaţi puteţi 
cumpăra  un 
ceas, un breloc, 

o scrumieră, un 
set de bărbierit 

sau un desfăcă-
tor de sticle. Preţu-

rile sunt la fel ca la doam-
ne, încep de la 25 lei şi pot 
ajunge până la 150.

 Nu uitaţi de cadourile 
specifice pentru sportivi, 
suporteri, colecţionari şi 
pentru persoanele cu hob-
by-uri. Pentru cadourile 
„business” puteţi alege un 
suport pentru pixuri, un 
zar decizional, un suport 
de cravate sau nişte bile 
antistres. Pentru un astfel 
de cadou veţi cheltui între 
50 şi 150 lei. Pentru fumă-
tori puteţi alege un port 
pentru ţigări, o scrumie-
ră sau o tabachieră care 
costă între 25 şi 100 lei. 

Dacă trebuie să cumpăraţi 
un cadou unei persoane 
haioase, lucrurile sunt 
puţin mai simple: un tri-
cou sau un dop amuzant 
pentru  sticlă, un breloc 
haios, o puşculiţă, un pa-
chet de criză sau un joc, 
sunt lucruri de efect care 
au un preţ avantajos şi se 
şi păstrează. Dacă timpul 
vă permite să căutaţi lo-
curile potrivite, puteţi să 
plătiţi o sumă de numai 
50 lei pe unul din aceste 
cadouri.

Nu uitaţi că toate ca-
dourile trebuie să fie 
ambalate şi împachetate. 
Pentru aceste servicii veţi 
plăti cam 15 lei, în funcţie 
de dimensiunea cadoului, 
iar pe o plăsuţă veţi da 
cam 10 lei.

„Clienţii sunt cam ace-
eaşi ca şi anul trecut 
în perioada aceasta. 
Se încadrează în cate-
goria 25-30 de ani şi 
fac cadouri parteneri-
lor de viaţă.”

 emanuel lembac
manager Crystal gifts

Un lucru care 
rămâne şi în 
acest an în topul 
preferinţelor 
cumpărătorilor 
de cadouri sunt 
obiectele  
personalizate.
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caiuS Seracin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Numărul tot mai mic de 
creşe din judeţul Timiş, pre-
cum şi faptul că peste doar 
un an numă rul copiilor care 
trebuie să meargă la creşe va 
fi mai mare nu-i afectează 
doar pe părinţi. Grădiniţele 
din oraş au început deja lu-
crările de extindere şi sunt 
deja în “şantiere” pentru ca 
din 2012 să acopere cel pu-
ţin o parte din necesarul de 
locuri din aceste instituţii. 
Un astfel de caz este şi Grădi-
niţa numărul 14 de pe strada 
A. Odobescu. Aici se lucrează 
cât e ziua de lungă, pentru ca 
toate să fie puse la punct, iar 
părinţii copiilor de până la 
un an să-şi poată aduce liniş-
tiţi pruncii aici. „Încercăm 
să facem cea mai frumoasă 
şi cochetă creşă din oraş. Am 
inceput deja să văruim toate 
sălile libere pe care le avem 
şi în curând vom avea spa-
ţiul ideal pentru o creşă. Nu 
vor fi mai mult de 30 de lo-
curi, însă toţi părinţii, spun 
eu, vor fi mulţumiţi“, spune 
Angela Răducan, directoarea 
Grădiniţei nr. 14.

Merită spus că investiţia 
în unitatea de învăţământ 
se va  face din sponsorizări, 
asta  pentru că cei din Pri-
marie susţin că nu au fon-
duri pentru construirea de 
noi creşe. Partea interesan-
tă este că, aşa cum aflăm 
din acest număr al ziarului 
Opinia Timişoarei, cu toate 
că spune că nu sunt bani 
pentru investiţii, primarul 
Gheorghe Ciuhandu refuză 
să vândă terenurile aflate în 
proprietatea primăriei, dar 
sub clădiri private, pe motiv 
că municipalitatea trebuie 

să aibă patrimoniu.  “Tot 
ce facem, facem din spon-
sorizări. Investiţia e undeva 
la două miliarde lei vechi, 
cel puţin. Vă daţi seama că 
avem nevoie de tot nou: pă-
tuţuri speciale pentru bebe-
luşi, lenjerie, masă pentru 
schimbat scutece, ca să nu 
mai vorbim de bucătărie. 
Aici practic vom face o nouă 
bucătărie, pentru că mânca-
rea la creşă este total diferită 
faţă de cea de la grădiniţă: 
procentajul de proteine este 
altul, totul e altfel”, mai spu-
ne Angela Răducanu. 

locuri mult prea  
puţine pentru copiii  
din Timişoara

La nivelul judeţului Ti-
miş, numărul unităţilor 
pentru copiii sub trei ani 

este de 15! 13 creşe sunt 
în Timişoara, iar în Lugoj 
mai sunt doar două. “Nu-
mai când am anunţat că 
vom face creşă deja au su-
nat peste 30 de persoane 
interesate. Asta înseamnă 
că s-au ocupat locurile 
pe care le vom avea. Ce 
pot eu să vă spun e că 
zilnic avem oameni care 
sună şi se interesează de 
numărul de locuri”, mai 
spune directoarea Angela 
Răducanu.  Acelaşi răs-
puns vine şi de la Inspec-
toratul Şcolar Timiş. “Vă 
daţi seama că numărul de 
creşe este mult mai mic 
decât cel al copiilor, dar 
nu avem ce face. Primăria 
ar trebui să se ocupe de 
construirea de noi creşe”, 
spune şi Marin Popescu, 

inspectorul general şco-
lar Timiş. 

alegerea creşei: „Cât 
mai aproape de casă”

Preţurile în Timişoara 
la creşele particulare nu 
sar de 600 lei, iar la cele 
de stat preţul e în jur de 
250 de lei. “Vreau să-mi 
dau copilul la o creşă şi 
caut de câteva săptămâni. 
Are doar 1 an şi 3 luni , iar 
la grădiniţă nu mi-l pri-
meşte pentru că nu vor-
beşte deloc şi nici nu face 
la oliţă singur. Important 
în alegerea creşei este să 
fie cât mai aproape de 
casă sau de serviciu”, spu-
ne una dintre mămicile 
din Timişoara venită să se 
se intereseze de locurile 
din creşă.

ComuniTaTePuBliCiTaTe

Criza economică loveşte  
în creşele din Timişoara!

Cererea de locuri în creşele din Timişoara este cu mult mai mare decât oferta disponibilă

Giulgiul  
de aur...

Coriolan Gârboni

Nicolae Iorga, spunea : „Re-
cunoaşterea posterităţii e un 
giulgiu de aur pe trupul celui 
asasinat“...
Tristeţea mă apasă de fiecare 
dată, când mă gândesc la aces-
te cuvinte, ale marelui istoric 
român. Dar vă mărturisesc că 
prefer să punem câte un giulgiu 
de aur pe trupul marilor oame-
nii născuţi în Banat, decât să-i 
asasinăm încă o dată, ignorân-
du-le valoarea, din nou şi iar din 
nou! Nepăsarea noastră faţă de 
ei, pare un „perpetuum mobile” 
al caracterului  nostru naţional.  
În relaţiile mele interumane 
şi „intermuzicale”, am avut, 
de multe ori, ocazia să cunosc  
oameni de o excepţională 
valoare. Am adus şi omagiat la 
Timişoara pe Gabriel Banat (un 
mare violonist american, născut 
în Timişoara). La 81 de ani, 
Gabriel a cântat cu orchestra 
noastră la vioara sa Stradivarius 
(proprietate personală!) şi, deşi 
n-a mai fost în Romania de 64 
de ani, Gabriel vorbea perfect 
româneşte, dar şi ungureşte şi 
nemţeşte... Ca orice bănăţean. 
De unde şi-a luat şi numele! 
V-aţi gândit vreodată cât de dor 
i-a fost de Lugojul său natal, lui 
Bela Lugosi, daca i-a adoptat  
numele? Dacă nu ştiţi, vă spun 
eu cât de dor i-a fost de Banatul 
său natal, lui Gabriel: atât de 
dor, încât  si-a luat numele regi-
unii  sale, ca şi nume de scenă! 
Gabriel Banat – violonistul! La 
fel ca şi Bela Lugosi - actorul! 
Bela Lugojanul... De câte ori 
trec pe lângă câte o baltă din 
Freidorf mă gândesc la Tarzan. 
Ştiu că el  n-a înotat nicioda-
tă în vreo baltă bănăţeană, 
deoarece a emigrat pe la vreo 
doi ani, împreună cu familia în 
America. Dar, când eram copil 
(aşa pe la vreo opt ani) mer-
geam cu prietenii şi ascultam cu 
gura căscată,  poveştile pesca-
rilor de pe bălţi. Aceşti  pescari, 
ne îmbătau cu false povestiri, 
despre cum înota Tarzan în bal-
ta de la picioarele noastre. Şi, 
vai Doamne, cum credeam tot 
şi cum visam să fiu şi eu la fel! 
Dar, vremea trece, şi giulgiul de 
aur al posterităţii este tot mai... 
zdrenţuit! Cârpim câteodată, 
cu un petec grosolan,  giulgiul-
amintire al unui mare om! 
Câteodată,  petecul  recunoşti-
inţei noastre e colorat strident, 
când promovarea e prost 
facută, sau e un petecuţ subţirel 
şi transparent atunci când avem 
fonduri puţine. Dacă, totuşi, nu 
ne promovâm valorile la justa 
valoare, măcar să-i visăm şi să 
le pomenim numele şi  altora 
(dar şi nouă inşine), spre a nu-i 
asasina... încă o dată!

Opinia de artist

lorin ioan Fortuna
www. Lorin-fortuna.ro

Partea a doua  
(continuare din numărul anterior)

Trebuie să se cunoască, în contextul celor 
menţionate anterior,  faptul că numai ca urmare 
a unei ample şi aprige bătălii civilizaţionale, pur-
tată pe o perioadă foarte îndelungată (începând 
cu agresiunea civilizaţională la care ne-a supus 
CV-Reptiliană-Şerpiliană-indigo (CV de tip 
CVOAC , iar culoarea menţionată este specifică 
energiei luminoase fundamentale, aferentă re-
spectivei CV) ,care s-a soldat cu declanşarea aşa 
numitei: Revolte Luciferice (de către: Luciferos, 
unul dintre fii fostului Demiurg planetar: Teros), 
datorită căreia s-a născut o nouă CV, în cadrul 
Planetei, denumită: CV-Animalieră-Goriliană-
Modificată, prin şerpilenizare-indigo (de unde 

şi mitul şarpelui amăgitor , din cadrul religiilor 
de tip creştin), formată din mutanţi civilizaţionali 
(obţinuţi prin agresarea şi exorcizarea civilizaţi-
onală a multor reprezentanţi ai CV-Animalieră-
Goriliană-albă, băştinaşă planetar şi totodată 
realizatoare a Planetei în care suntem intergraţi 
existenţial), CV care era cât pe ce să ne răpească 
dreptul de conducere, la nivel superm, a Planei 
pe care ne aflăm ( denumită iniţial: Planeta Tera) 
şi chiar să ne anihileze fiinţal , la nivel civili-
zaţional, pentru a ne lua locul şi a ocupa astfel 
întreaga Planetă. 

Mai trebuie să se cunoască şi faptul că, în 
cadrul unor agresiuni civilizaţionale asemănă-
toare, au fost anihilate fiinţal, la nivel civilizaţio-
nal, mai multe alte CV (în special din categoria 
de CV denumite generic : democratice-CVD), 
între care şi câteva dintre acele CV care s-au im-
plicat în reallizarea („naşterea”) noastră, la nivel 
civilizaţional, după cum trebuie să se cunoască şi 
faptul că în îndelungata bătălie pe care am pur-

tat-o, la nivel civilizaţional, pentru a ne elibera 
civilizaţional, am fost ajutaţi de mai multe CV 
(aparţinând tot grupării de CVD), cât şi de alte 
CV (aparţinând grupării de CV oligarice- CVO, 
dar neagresoare civilizaţional: CVONAC).

Pe de altă parte, revenind, în cadrul expu-
nerii, la punctul de la care am plecat pentru a in-
troduce alineatul anterior, referitor la agresiunea 

şi exorcizarea civilizaţională, realizată până la 
înrobirea civilizaţională a CV agresate şi uneori 
chiar până la anihilarea fiinţeală civilizaţională 
a respectivei CV, pentru a i se ocupa locul exis-
tenţial (ca spaţiu creaţionist virtual), în favoa-
rea CVOAC care a agresat-o până la anihilare 
fiinţială civilizaţională, trebuie să menţionez că 
am constatat personal şi probabil voi mai con-
stata că şi cei mai aprigi detractori ai cunoaşterii 
Ezoterismului omenesc şi totodată apărători a 
menţinerii marii majorităţi a Populaţiei Lumii 
Planetare Fizice (LPF) doar în cadrul ideologi-
ilor religioase, se recrutează tot din cadrul celor 
refugiaţi în falsele speranţe ale  ideologiilor re-
spective, de care au devenit dependenţi, ca de 
nişte „droguri”, în cazul practicanţilor simpli ai 
religiilor în cauză, sau prin faptul că sursa lor 
existenţială devenită rezidă , în principal, tocmai 
din promovarea respectivelor religii, în calitate 
de „profesionişti” religioşi, în cazul clerilcilor şi, 
mai ales,  ai ierarhilor religioşi. (Va urma)

Iniţiere în ezoterism

Consiliul de Administraţie al S.C. ALCOM S.A. cu sediul social în Timişoara, Str. Proclamaţia de la Timişoara nr.7, înregistrată la Registrul 
Comerţului Timiş sub nr. J35/56/1991, având cod unic de înregistrare RO 1801848, capital social subscris şi vărsat 310.340 lei, cont RO86 
BRDE 360S V005 5092 3600 deschis la BRD AG.CONTINENTAL Timişoara

Convoacă
Pentru data de 20.01.2011 ora 10.00  
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor

S.C. ALCOM S.A. la sediul societăţii din Timişoara, Str. Proclamaţia de 
la Timişoara nr.7, pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor 
la sfârşitul zilei de 07.01.2011, considerată ca dată de referinţă.

Menţionăm că doar persoanele care sunt acţionari la această dată au 
dreptul de a participa şi de a vota în cadrul Adunării Generale Extraordi-
nare.

Adunarea Generala Extraordinară a Acţionarilor S.C. ALCOM S.A. va 
avea următoarea ordine de zi:

Modificarea actului constitutiv al societăţii pentru reducerea numărului 
de membri ai Consiliului de Administraţie de la 5 la 3. Astfel, paragraful 1 
al art.19 va avea următorul conţinut:

“Societatea este organizată pe baza sistemului unitar, fiind administrată 
de către un Consiliu de Administraţie format din 3 membri.”

Modificarea actului constitutiv al societăţii prin adăugarea literei i) la 
art.20 referitor la atribuţiile Consiliului de administraţie cu următorul con-
ţinut:

“Aprobarea tuturor contractelor de închiriere, a actelor adiţionale la con-
tractele de închiriere,  precum şi aprobarea organizării unor licitaţii pentru 
execuţia de lucrări şi a contractelor finale pentru execuţia de lucrări.”

Aprobarea actului constitutiv în forma actualizată
Aprobarea datei de 10.02.2011 ca dată de înregistrare în conformitate cu 

prevederile art. 238 alin. I din Legea 297/2004.
Împuternicirea D–nului Director General Preunca Daniel Gheorghe pen-

tru efectuarea formalităţilor de înregistrare la Oficiul Registrului Comer-
ţului a prezentei hotărâri

Pentru data de 20.01.2011 ora 11.00  
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor                     

S.C. ALCOM S.A. la sediul societăţii din Timişoara, Str. Proclamaţia de 
la Timişoara nr.7, pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la 
sfârşitul zilei de 07.01.2011, considerată ca dată de referinţă.

Menţionăm că doar persoanele care sunt acţionari la această dată au dreptul 
de a participa şi de a vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. ALCOM S.A. va avea ur-
mătoarea ordine de zi:

Revocarea membrilor Consiliului de Administraţie
Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administraţie pentru perioada 

16.04.2010 – până la revocare
Numirea celor 3 (trei) noi membri ai Consiliului de Administraţie
Aprobarea remuneraţiilor noilor membri ai Consiliului de Administraţie 

pentru exerciţiul financiar 2011, în cuantum de 1,500 RON/lună brut fiecare
Aprobarea prelungirii liniei de credit acordată de CEC Bank SA Sucursala 

Timişoara pentru un plafon maxim de 300.000 lei. Desemnarea D-nului Direc-
tor general pentru semnarea contractului de linie de credit, a contractelor de 
garanţie şi a tuturor înscrisurilor necesare 

Delegarea Consiliului de Administraţie pentru aprobarea constituirii unei 
garanţii asupra oricărui imobil al societăţii în scopul semnării contractului de 
linie de credit cu CEC Bank SA Sucursala Timişoara

Aprobarea datei de 10.02.2011 ca dată de înregistrare în conformitate cu 
prevederile art. 238 alin. I din Legea 297/2004.

Împuternicirea D–nului Director General Preunca Daniel Gheorghe pentru 
efectuarea formalităţilor de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului a 
prezentei hotărâri.

Candidaturile pentru funcţia de membru în Consiliul de Ad-
ministraţie se vor depune cu maxim 10 zile înainte de data Adu-
nării Generale Ordinare a Acţionarilor, conform art.5 alin.8 din 
Regulamentul CNVM nr.6/ 2009.

Accesul acţionarilor îndreptăţiti să participe la Adunarea 
Generală a Acţionarilor, este permis prin simpla probă a iden-
tităţii acestora, făcută, în  cazul acţionarilor  persoanelor fizice, 
cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi a ac-
ţionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială dată 
persoanei fizice care le reprezintă.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă pot participa la 
Adunarea Generală direct sau pot fi reprezentaţi prin alte per-
soane, cu excepţia administratorilor, pe bază de procură specia-
lă. Acţionarii care nu au capacitatea legală precum şi persoanele 
juridice pot fi reprezentaţi prin reprezentanţii lor legali, care la 
rândul lor pot da procura specială.

Formularul de procură specială, conform cu prevederile 
Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009, se poate obţine începand 
cu data convocării de la sediul societăţii. După completarea şi 
semnarea procurii speciale de către acţionar, exemplarul origi-
nal se va depune la sediul societăţii cu 48 de ore înainte de data 
Adunării Generale, un exemplar va fi înmanat reprezentantului, 
iar cel de-al treilea rămâne la acţionar.

Textul integral al documentelor, al proiectelor de hotărâre 
precum şi orice alte informaţii referitoare la problemele incluse 
pe ordinea de zi a Adunării Generale sunt disponibile la sediul 
societăţii din Timişoara, Str. Proclamaţia de la Timişoara Nr.7.

Nu este permis votul prin mijloace electronice.
În vederea exercitării votului prin corespondentă, buletinele 

de vot care poartă ştampila societăţii şi pe care sunt redactate 
toate punctele înscrise pe ordinea de zi cu opţiunile “pentru”, 
“împotriva” sau “abţinere” vor fi disponibile la sediul societăţii 

din Timişoara, Str. Proclamaţia de la Timişoara Nr.7 de la data 
convocării, acţionarii având obligaţia de a transmite buletinul 
de vot completat, însoţit de copie de pe actul de identitate, prin 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire la sediul socie-
tăţii din Timişoara, Str. Proclamaţia de la Timişoara, Nr. 7 cu 48 
de ore înainte de data Adunării Generale.

Dacă nu sunt întrunite condiţiile de validitate la prima con-
vocare, se convoacă Adunarea Generală Extraordinară si Or-
dinară a Acţionarilor pentru a doua oară, cu aceeaşi ordine de 
zi, pentru data de 21.01.2011, ora 10.00  respectiv ora 11.00  la 
sediul societăţii din Timişoara, Str. Proclamaţia de la Timişoa-
ra, Nr. 7.

Preşedinte Consiliu de Administraţie
Preunca Daniel Gheorghe

ANUNT EZOTERIC 
Asociatia lucrative autorizata,care colaboreaza cu Miscarea Ezoterica 
Sarmisegetuza,ofera celor interesati posibilitatea de a afla informatii existentiale 
caracteristice,referitoare la finite individuale superioare(oameni) si respectiv la finite 
collective,formate din oameni(de tip social:familie,neam,ginta;de tip 
organizational:asociatii,organizatii,societati comerciale,institutii;respective de tip 
locational:immobile domiciliare,sedii organizationale,localitati s.a.).Fiintele in cauza 
trebuie sa fie nascute ,respectiv infiintate dupa data de 19.12.1989(adica in noua ERA 
ZODIACALA NR.9,care a inceput in data de 20.12.1989),informatiile respective fiind 
obtinute prin consultarea secventei calendaristice natale,specifica fiintelor 
individuale,respective fiintelor collective,in cauza,in cadrul Calendarului Ezoteric-
Hexadal-Zecimal-Lumesc-Fizic ,specific Civilizatiei care a realizat Planeta in a carei 
Lume Planetara Fizica suntem integrati existential.De asemenea se pot oferi consultatii 
referitoare la beneficitatea unor secvente calendaristice din cadrul aceluiasi calendar in 
vederea programarii temporale a realizarii unor evenimente deosebit de importante 
precum:incheierea unei casatorii,procreerea unui copil,incheierea unei afaceri 
importante,sustinerea unui examen important,construirea sau achizitionarea unei locuinte 
s.a. 
Informatii suplimentare la telefon 0765 432 983 

lorin ioan Fortuna

dan mereanu, pierdut 
legitimaţie transport 
UVt, o declar nulă.

caiuS Seracin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Consilierii locali au gă-
sit soluţia ieşirii din cri-
ză a bugetului local. Cel 
puţin asta susţin Traian 
Stoia, Ovidiu Ciuhandu, 
Valentin Moldovan, Petru 
Ehegartner, Francisc Sza-
bo şi Adriana Blaj, care 
au propus pentru urmă-
toarea şedinţă din plenul 
Consiliului Local proiectul 
de hotărâre care prevede 
vânzarea terenurilor care 
aparţin primăriei şi pe 
care se află proprietăţi pri-
vate. Primarul Gheorghe 
Ciuhandu nu vrea să audă 
de acest lucru nici în rup-
tul capului, explicaţia sa 
fiind una singură: “Nicio 

primărie din ţară sau din 
afară nu-şi vinde patrimo-
niul, ci chiar încearcă să-l 
îmbogăţească, cumpărând 
terenuri“. 

20 de milioane de euro 
la bugetul local

Conform consilierului 
local Traian Stoia care este 
unul dintre iniţiatorul pro-
iectului, această măsură ar 
aduce la bugetul local în jur 
de 20 de milioane de euro, 
bani cu care s-ar putea re-
zolva toate problemele le-
gate de de infrastructură şi 
clădiri istorice renovate în 
Timişoara. “Când am făcut 
acest proiect am făcut o 
analiză amănunţită, sunt 
aproximativ 800 de tere-
nuri în această situaţie. Cu 

tot cu cele de pe legea 112 
s-ar aduna la bugetul local 
aproximativ 20.000.000 
de euro. Ce se pot face cu 
aceşti bani? Simplu tot. 
Vânzând aceste terenuri, 
primăria va reuşi să aibă 
bani pentru a face infra-
structura necesară între-

gului oraş, se pot reface 
şcoli, clădiri şi câte şi mai 
câte. Nu va mai fi nevoie ca 
primăria să ia credite peste 
credite”, spune Traian Sto-
ia. Răspunsul primarului 
Ciuhandu este direct şi 
clar. Acesta spune că pro-
blema vânzării terenurilor 

se va pune doar în ziua în 
care va fi terminat Noul 
Plan Urbanistic General. 
„Proiectul propus este in-
complet şi prost formulat. 
O decizie finală poate fi lu-
ată după ce se finalizează 
PUG-ul. Fiecare caz trebuie 
analizat în parte. Nu pu-
tem vinde din senin toa-
te terenurile oraşului. Pe 
un asmenea proiect nu se 
poate lua încă o hotărâre. 
Alte oraşe din străinătate 
cumpără terenuri pentru 
a-şi îmbogăţi patrimoniul, 
iar noi îl vindem? Acest 
lucru nu se va întâmpla 
în mandatul meu”, spune 
Gheorghe Ciuhandu. Pro-
iectul ar urma să intre în 
plenul Consiliului Local în 
20 decembrie.

Vânzarea terenurilor primăriei soluţia ieşirii din criza economică?

„Numai când am 
anunţat că vom face 
creşa au sunat peste 
30 de persoane inte-
resate. Asta înseam-
nă că s-au ocupat 
locurile pe care le 
vom avea”

angela răducanu
directoare grădiniţa  

cu program prelungit nr 14

Gheorghe Ciuhandu Traian Stroia
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Iarna fotbalului
Viorel Screciu

Viaţa aşa cum e ea

Holly Berenson şi Eric 
Messer sunt doi adulţi 
mult prea preocupaţi de 
ascensiunea profesională 
pentru a avea o viaţă pri-
vată normală şi o relaţie de 
cuplu stabilă, motiv pentru 
care prima lor întâlnire 
romantică se transformă 
într-un dezastru, femeia 
jurând să nu îi acorde o 
altă şansa tânărului cu care 
nu pare să aibă nimic în 
comun. Singura persoană 
care îi apropie pe cei doi 
este micuţa Sophie, fiica 
celor mai buni prieteni ai 
lor pe nume Peter şi Alison 
Novack, pe care amândoi o 
iubesc în egală măsură şi pe 
care o răsfaţă ca pe propriul 

copil. Atunci când Peter şi 
Alison decedează într-un 
tragic accident de auto-
mobil, iar bunicul dinspre 
tată al orfanei se dovedeşte 
prea bătrân şi bolnav pen-
tru a o putea îngriji, Holly 
Berenson şi Eric Messer 
sunt numiţi tutorii legali 
ai Sophiei şi trebuie să îşi 
asume responsabilitatile ce 
decurg din această calitate. 
Neexperimentaţi şi îngroziţi 
de faptul că nu se vor ridica 
la înălţimea misiunii încre-
dinţate de către prietenii 
lor decedaţi, Eric şi Holly 
se mută în aceeaşi casă şi 
caută o modalitate de a 
se înţelege pentru binele 
copilului.

spectacoleFilme party expo

Condiţia fotbalului românesc 
este ilustrată, printre altele, şi 
de prestaţiile clanului Becali. 
Victor şi Ioan se laudă că în 
„tinereţea lor revoluţionară” 
vindeau ceasuri contrafăcute 
pe plajă la Napoli şi bilete 
la suprapreţ în faţă la Scala. 
De oier ce să mai zicem? Nu 
am pretenţia ca oamenii care 
populează fotbalul nostru 
să fie recrutaţi din rândurile 
membrilor Academiei Române 
sau ale savanţilor, dar nici să 
fiu agresat intelectual, mai în 
fiecare zi, de prestaţiile jalnic 
de inculte ale acestora. Este o 
explicaţie pentru halul în care 
a ajuns fotbalul românesc, 
„îngheţat” parcă într-o iarna 
fără de sfârşit şi cu perspectiva 
unei primăveri iluzorii.
Mai mult decât atât. Exis-
tă percepţia absolut falsă, 
din punctul meu de vedere, 
conform căreia fotbalistul 
nu trebuie decât să le aibă 
cu „varza”. Dar ce ne facem 
fraţilor dacă „mansarda” este 
lipsită de mobilă? Înainte de 
muşchi, sportul înseamnă, 
în primul rând, inteligenţă 
şi cultură. Altfel „iarna” se in-
stalează în procesorul de pe 
umeri şi funcţiile se blochea-
ză. Marile echipe sunt for-
mate din tipi inteligenţi care 
gândesc mai mult şi mai bine 
decât adversarul din faţă. 
Prin urmare, selecţia fotba-
liştilor ar trebui să înceapă 
pornind de la dotările din 
„cutiuţă”. După ce Barcelona 
a bătut cu 5-0 pe Sociedad, 
Messi a declarat că a fost un 
meci greu. Asta spune totul 
despre felul în care un tip cu 
creier vede înăuntrul feno-
menului.
Uhrin junior revine la Poli. Sunt 
aproape convins că mutarea 
este una bună. Ne aflăm într-o 
conjunctură favorabilă cum 
n-am mai avut până acum. Ar 
fi păcat să nu profităm de ea. 
”Granzii” îşi dau cu stângul 
în dreptul, Clujul şi Urziceniul 
dau în gropi, aşa că acum e 
momentul.
Uhrin a plecat de la Timişoara 
într-o iarna şi a revenit în alta. 
E cazul să vină şi pentru noi 
primăvara. Ce ziceţi?

PUBLICITATE

PUBLICITATE

ioan gogoşanu
ioan..gogosanu@opinitimisoarei.ro

 
După un an în care a 

realizat cea mai bună per-
formanţă din istoria clu-
bului în campionat (locul 
secund), a disputat finala 
Cupei României, a partici-
pat în premieră în Cham-
pions League şi, ulterior, 
în grupele Ligii Europa, 
2010 nu a fost la fel de pro-
lific pentru Poli Timişoara. 
Chiar dacă s-a aflat din nou 
în lupta pentru titlu, ediţia 
2009/10 a încheiat-o abia 
pe locul al 5-lea. În Euro-
pa League nu a mai prins 
faza grupelor, iar din Cupa 
României a ieşit prematur, 
fiind eliminată în sferturi.

Totuşi, în 2010, “alb-vio-
leţii” au obţinut şi rezultate 
remarcabile. De-a lungul 
întregului an au disputat 42 
de meciuri oficiale şi au su-
ferit numai şase înfrângeri, 
din care doar trei în Liga 
întâi. Adversarele în faţa 
cărora au pierdut au fost FC 
Vaslui şi Gaz Metan Mediaş, 
în câte un caz, FC Braşov şi 
Manchester City, de câte 
două ori. Dacă în campio-
nat au capotat numai pe 
stadionul Dan Păltinişanu, 
singurele eşecuri din de-
plasare s-au înregistrat în 
Cupa României, la Braşov, 
şi în play-off-ul Europa Lea-
gue, la Manchester.

Turul ediţiei 2010/11 le-a 
oferit bănăţenilor prilejul 
unui nou record, încheind 
cele 17 etape, plus prima a 
returului, fără să cunoască 
gustul amar al înfrânge-
rii. În Europa, cu o perfor-
manţă identică se mai pot 
lăuda Manchester United 
(Anglia), FC Porto (Portuga-
lia), Litex Lovech (Bulgaria) 
şi Maribor (Slovenia), însă 
toate aceste grupări au dis-
putat mai puţine partide 
decât Poli.

De asemenea, în 2010, 
timişorenii au mai reali-
zat un lucru deosebit. În 
contextul rivalităţii dintre 
Timişoara şi Bucureşti, au 
fost invincibili în confrun-
tările cu reprezentantele 
acesteia, chiar în condiţiile 
în care cinci din cele şap-
te partide au avut loc pe 
stadioanele din capitală. 
Împotriva lui Rapid mai 
întâi au câştigat la “masa 

verde”, după ce giuleştenii 
s-au încăpăţânat să utilize-
ze doi jucători înregistraţi 
fraudulos, iar apoi, la înce-
put de octombrie, au reci-
divat, graţie dublei lui Ianis 
Zicu. În ambele meciuri 
din Ghencea, cu Steaua, 
“alb-violeţii” au înregistrat 
remize. Cosmin Contra a 
fost eroul acestor dueluri, 
marcând trei din cele patru 
goluri ale Politehnicii.

A devenit un obicei ca 
bănăţenii să plece cu punc-
te şi de pe stadionul marilor 
rivali de la Dinamo. După 
ce în luna mai au obţinut o 
victorie istorică, în toamnă 
au smuls numai un punct, 
după un joc fără goluri. Nici 
nou-promovata Sportul 
Studenţesc nu a avut mai 
mulţi sorţi de izbândă, pier-
zând la Timişoara, cu 2-1. 
Cu această ocazie, Cristian 
Scutaru a înscris primele 
lui goluri în Liga I chiar la 
debutul lui Cosmin Contra 
ca antrenor.

Din cele 65 de goluri re-
alizate în acest an, Dorin 
Goga şi Ianis Zicu au avut 
cele mai multe reuşite, 
câte zece. Goga a fost prin-
cipalul marcator în returul 
sezonului precedent, însă 
în campionatul în curs 
de desfăşurare s-a întâlnit 

Pagină  
oferită  
de dacs

distribuitor  UrSUS BreWerieS
băuturi alcoolice, răcoritoare, vinuri
Adresa: Str. Demetriade, Nr. 1/5, Timişoara     Telefon relaţii clienţi: 0745.529.507

tiMiş

Genova: vineri miercuri 14:00
Greu de pensionat: vineri - miercuri 16:00, 18:00, 20:00

CineMa City
Harry Potter şi talismanele Morţii: Partea I vineri - mier-
curi - miercuri: 13:10, 16:00, 19:10, 22:00, 
Sorocul vineri: miercuri: 13:10, 17:20
3 zile de coşmar: vineri - miercuri: 13:50, 16:20, 18:50, 
21:20  
Megamind: vineri - miercuri: 14:20, 16:20, 18:20, 20:20, 
22:20
Viaţa aşa cum e ea: Vineri 14:40, 17:00, 19:20, 21:40
Cronicile din narnia: Călătorie pe mare cu Zori-de-Zi 
vineri - miercuri 14:50, 17:10, 19:30, 21:50
tROn: Moştenirea vineri - miercuri: 15:00, 17:30, 20:00, 
22:30 
tu, din nou!!: vineri - miercuri:  15:10, 19:20  
Harry Potter şi talismanele Morţii: Partea I Cinema 
City - 
Fură şi fugi: vineri - miercuri, luni, marţi, miercuri: 21:30, 
duminică 11:00

JOi, 16 deCeMbRie
Megalos: Concert Florin Chilian
Heaven Studio: Christmas Party
Club 30: Concert Cover Band Club 30

VineRi, 17 deCeMbRie
Megalos: Gift Party
Porky’s: Concert Viţa de Vie
Green Pub: Chic Retro Night
dublin express: Karaoke Night

SâMbătă, 18 deCeMbRie
Megalos: Megalos Party  
Heaven Studio: Champagne Show “Mumm Lingerie”
dublin express: Funky Boogie Night
Celso Club: Saturday Night Fever

duMiniCă, 19 deCeMbRie
Van Graph K’fe: Babilonia 
Club d’arc: Hits Party

Luni, 20 deCeMbRie
Megalos: Live Acoustic Music

Librăria Humanitas Joc Secund: Expoziţie de lucrări - Şi 
tu poţi fi înger! poate fi vizitată până în 7 ianuarie.

iulius Mall: copiii de la aRtelierul de idei organizează o 
nouă expoziţie de pictură pe sticlă şi arteliere gratuite de 
creativitate şi pictură pentru toţi copiii. Expoziţia poate fi 
vizitată până în 27 Decembrie. 

Rock House: expoziţia anuală timişoreană de arhitectură 
2010. Vor expune specialişti europeni, dar şi fotografi de 
arhitectură. Expoziţia poate fi vizitată zilnic de la ora 12. 

Centrul Cultural Francez: expoziţia Art from Scrap 
deschisă până în 15 ianuarie. Expun artiştii Cosmin Florin 
Moldovan, Benjamin Varga şi Dan Vişovan. 

iulius Mall, etajul i: expoziţia „Art is Lifestyle/ Arta este 
lifestyle” prezentată de Galeria Jecza cu lucrări de Horia 
Damian, Peter Jecza, Ioan Augustin Pop, Cristian Sida, 
Gheorghe Fikl, Cosmin Moldovan ş.a.

Muzeul de artă timişoara: Salonul anual al artelor vizu-
ale, la care participă cu lucrări peste 170 de artişti plastici 
şi decoratori profesionişti din Timişoara, Reşiţa, Arad, 
Lugoj. Expoziţia poate fi vizitată până în 6 ianuarie.

teatrul naţional timişoara: joi, 16 decembrie, ora 19.00, 
Sala 2 Iulius Caesar după William Shakespeare, un specta-
col de Alexander Hausvater

Filarmonica „banatul”, Sala Capitol: vineri, 17 decem-
brie, ora 19, Concert de Crăciun cu Big bandul Timişoara. 
Dirijor: Franz Hoffner. Işi dă concursul Corul de copii al 
Colegiului Naţional de Artă „Ion Vidu” Timişoara

teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely: joi, 16 decem-
brie, ora 19:00, Sala Studio, „Cum vă place?” de Koltai M. 
Gábor.

teatrul German de Stat timişoara: sâmbătă 18 decem-
brie, ora 19.00, în sala Studio a Teatrului Maghiar de Stat, 
„Lectură scenică - BACANTELE”. Concepţia şi interpretarea: 
Wolf E. Rahlfs

Filarmonica „banatul”, Sala Capitol: duminică, 19 
decembrie, ora 19, Concert simfonic, Dirijor Roberto de 
Mayo din Italia.

teatrul German de Stat timişoara: duminică  19 decem-
brie, ora 19.00, în sala Teatrului German, „Cui i-e frică de 
Virginia Woolf?”, regia: Michael Bleiziffer.

horoscop
BerBec taur gemeni rac leu Fecioară Balanţă scorpion Săgetător capricorn VărSător Peşti

Emoţiile dau în 
clocot, pentru 
că se apropie 
evenimente 
care au un efect 
puternic asupra 
psihicului tău. 
Ori ajungi 
la marginea 
isteriei din 
cauza nervilor 
acumulaţi 
într-o situaţie 
neprevăzută, 
ori în pragul 
unei crize de 
lacrimi din 
cauza emoţiilor 
enorme care 
preced acel mo-
ment special. 
Greu să-ţi 
păstrezi calmul 
în această 
situaţie. 

A venit vremea 
unei decizii 
capitale prin 
care să dai altă 
consistenţă 
proiectelor în 
desfăşurare. 
Că e vorba de 
o investiţie 
de zile mari, 
de o afacere 
importantă, 
de o alegere 
dificilă în 
carieră, ceea 
ce va urma va 
fi în interesul 
tău. De acum 
înainte te vei 
simţi mai sigur 
pe tine, pe 
poziţia ta, şi 
vei fi mândru 
de ceea ce ai 
realizat. 

Nu te simţi 
prea bine 
într-un mediu 
rigid, marcat 
de conservato-
rism, de teamă 
de nou sau de 
schimbare, de 
pragmatism. Tu 
eşti genul mai 
superficial, mai 
aerian, şi nu 
te poţi adapta 
într-un regim 
dictatorial, 
în care nu ai 
voie să te mişti 
liber. Dacă nu 
respecţi aceste 
norme, s-ar 
putea să nu te 
poţi încadra 
în anumite 
termene mai 
severe. 

Viaţa de cuplu 
este fericită, 
pentru că au 
loc evenimente 
care vă pun pe 
amândoi, ca 
pereche bine 
închegată, într-
o lumină foarte 
bună. Mergeţi 
împreună la 
o petrecere, 
ieşiţi în lume, 
vă distraţi, 
atrageţi atenţia 
asupra voastră 
şi aproape că 
stârniţi invidii 
pe unde treceţi 
datorită bunei 
armonii şi 
compatibilităţi 
dintre voi, care 
vi se citeşte pe 
chip. 

Numai iubirea 
poate alunga 
orice motiv de 
supărare, încât, 
dacă te întorci 
de la serviciu 
un pachet 
de nervi, o 
discuţie cu 
persoana iubită 
te va detaşa 
de toate. Nu-l 
împovara, 
totuşi, pe cel 
drag de prob-
lemele tale din 
afara cuplu-
lui, oricâtă 
toleranţă şi 
înţelegere ar 
arăta, pentru 
că mai mult 
decât să te 
asculte şi să te 
aline

Te preocupă 
mult viitorul 
tău profesional 
şi ai ajuns într-
un moment 
decisiv pentru 
următorii ani 
în carieră. Te 
gândeşti serios 
să înveţi ceva 
nou, să urmezi 
o facultate 
sau un curs de 
specialitate. 
Dacă eşti 
pregătit pentru 
schimbarea 
cea mare, 
acum poate 
fi momentul 
când ai putea 
descoperi 
soluţia optimp 
pentru ceea ce 
ţi-ai propus. 

Ca să poţi duce 
la îndeplinire 
toate plan-
urile pe care 
le pregăteşti 
pentru perioada 
următoare e 
nevoie de ceva 
ajutor şi de la 
ceilalţi care 
au un rol de 
jucat în această 
poveste. Nu 
încerca să duci 
tu în spate tot 
greul evenimen-
telor care se 
apropie, oricât 
de priceput ai 
fi, pentru că la 
un moment dat 
vei ajunge la 
capătul puter-
ilor cu riscul de 
a claca. 

Nu te lăsa 
păcălit de cei 
care vor să-ţi 
vândă luna 
de pe cer pe 
preţ de nimic, 
pentru că sigur 
e o minciună la 
mijloc. Numără 
cu atenţie banii 
pe care îi ma-
nipulezi zilele 
acestea, citeşte 
cu grijă şi cele 
mai ascunse 
clauze ale 
contractelor şi 
nu bate palma 
chiar cu ori-
cine, mai ales 
cu cei despre 
care ai auzit 
deja că ar avea 
o reputaţie 
proastă. 

Ca să poţi 
pleca în curând 
în vacanţă, 
trebuie să-ţi 
rezolvi în avans 
toate sarcinile 
care ar fi aco-
perit perioada 
respectivă, 
pentru că nu 
vrei să laşi 
nimic nerezol-
vat pe timpul 
sărbătorilor. Lu-
crezi mult, chiar 
sau îţi iei de 
muncă şi acasă, 
sârguincios şi 
harnic, dar şi 
foarte motivat, 
pentru că vei 
avea ceva de 
câştigat de pe 
urma acestor 
eforturi. 

Visezi să pleci 
undeva de 
sărbători şi e 
posibil că visul 
să înceapă să 
prindă deja 
contur, pentru 
că se poate 
ivi un prilej 
excelent de a 
pleca de acasă. 
Dacă nu tu eşti 
cel care urcă 
în maşină şi 
pleacă, atunci 
ţi se anunţă 
musafiri dragi 
de Crăciun 
şi începi de 
pe acum să 
intri în priză, 
deoarece vrei 
să pregăteşti 
totul ca la 
carte. 

Ţii mult 
la liniştea 
căminului tău 
încât nu te-ar 
deranja deloc 
dacă ai fi mai 
mult singur, 
pentru că aşa 
îţi poţi rezolva 
o serie de sar-
cini pe care nu 
ai fi putut duce 
la îndeplinire 
dacă ai fi fost 
înconjurat de 
copii, gălăgie, 
veselie, 
distracţie. 
Fără să te bată 
nimeni la cap, 
doar tu cu 
problemele 
tale, vei reuşi 
să te eliberezi 
de sarcini.

Ai învăţat, 
cândva, că 
există soluţii 
la orice 
problemă şi 
ajunge doar 
să umbli 
prin amintiri 
şi prin 
experienţa 
acumulată an-
terior pentru 
a şti ce e de 
făcut în orice 
împrejurare. 
Nu poţi spune 
că nu ştii, 
pentru că 
sigur ai mai 
trecut printr-
o situaţie 
similară 
cândva şi te-ai 
descurcat 
foarte bine.

San Marzano şi Opinia Timisoarei îţi aduc prânzul la birou

detalii pe www.opiniatimisoarei.ro
Răspunde corect la o întrebare şi două pizza sunt deja în drum spre biroul tău!

Poli la sfârşitul lui 2010

PUBLICITATE

ianis Zicu a fost principalul marcator în acest tur cu 10 reuşite Dorin Goga a înscris 8 goluri în returul campionatului trecut

COMPETIţIA NR. MECIURI VICTORII EGALURI ÎNFRâNGERI GOLAVERAJ

Campionat 35 15 17 3 56-36

Cupa României 3 1 1 1 4-3

Europa League 4 1 1 2 5-7

Total 42 17 19 6 65-46

doar de două ori cu golul. 
Zicu a fost de departe cel 
mai bun transfer realizat 
în vară. Chiar dacă a sosit la 
Timişoară fără să fi făcut o 
pregătire adecvată, şi-a tre-
cut în cont zece goluri, mul-
te dintre ele fiind decisive. 
Şi “repatrierea” lui Mircea 
Axente s-a dovedit o mu-
tare inspirată, tânărul ata-
cant figurând pe lista mar-
catorilor în cinci rânduri în 
campionat şi în două cazuri 
împotriva finlandezilor de 
la MyPa.

La cinci puncte în spa-
tele surprinzătorului lider, 
Oţelul Galaţi, şi cu zero în 
dreptul rubricii “înfrân-
geri”, gruparea timişoreană 
dă speranţe suporterilor ca 
în 2011, când este de aştep-
tat să revină în mod oficial 
la denumirea tradiţională 
de “Poli”, în vitrina clubu-
lui să poposească şi mult 
aşteptatul titlul de campi-
oană, care a a fost adus ulti-
ma oară pe Bega în 1938 de 
Ripensia.



16 I 16 - 22 decembrie 2010, nr 132

Studioul din Timişoara al Reali-
tatea TV a trecut printr-un moment 
de criză. La finele săptămânii trecu-
te, în sediul staţiei tv de la Centrul 
Bancar au intrat executorii judecă-
toreşti. Aceştia au fost nevoiţi să 
golească sediul de echipamentele 
transmisiilor, motivul fiind datori-
ile neplătite către firma de leasing 
prin care s-a cumpărat aparatura şi 
s-a dotat studioul. Echipa s-a văzut 
nevoită să oprească munca pentru 
câteva zile, pentru că nu au mai 
avut cu ce să îşi facă treburile. Si-
tuaţia se va redresa, se pare, după 
ce vor fi trimise către Timişoara 
echipamente de la alte staţii Reali-
tatea TV din ţară. Studioul teritorial 
funcţionează de doi ani, iar activita-
tea i s-a restrâns tot mai puternic în 
ultimul an.

D’ale CeTăŢii

Pe Vladimir l-am cunoscut la 
„Malldova” în Chişinău, avea 
o fetiţă de mână de vreo 6-7 
anişori, cu care am făcut o fo-
tografie, puştoaica fiind o privi-
toare de “Deal or not deal, Da 
sau Nu”, showul meu din Mol-
dova. Nadejda, aşa o cheamă 
pe fetiţă, e elevă la şcoala unde 
preda tatăl ei, Vladimir. Am 
stat de vorbă câteva minute, 
timp în care mi-am amintit de 
profesoara din România care 
făcea greva foamei în direct, la 
televizor. Mi-o aminteam ruja-
tă şi machiată, live din patul de 
spital. Vladimir predă matema-
tică dimineaţa şi uneori după-
amiază şi câştigă, pe lună, vreo 
1.400 de lei moldoveneşti. Asta 
înseamnă cam 350 RON, dar 
stă în învăţământ din pasiune, 
îi place ce face… S-a mutat 
într-un sat aflat la câţiva km de 
Chişinău, unde are o gospodă-
rie cu animale, păsări… Asta 
îl salvează … „Deschid mintea 
copiilor” mi-a spus, asta-i place 
şi nu se plânge deloc. Mi-a 
povestit cum drumul lui până 
la şcoală e o bucurie, convins 
fiind că a găsit în mine un alt 
pasionat de munca lui...  Mi-a 
spus că vacanţele îl plictisesc şi 
cât de norocos se consideră că 
e unul din puţinii care a reuşit 
să-şi facă din hobby o mese-
rie….
Atât Vladimir cât şi profesoa-
ra pregătită oricând să intre 
în direct la vreo televizune, 
machiată, rujată şi nemâncată 
au un strămoş comun. Spiru 
Haret, omul care a reformat în-
văţământul românesc, cel fără 
de care, azi arătam altfel, noi 
ca naţie. În drumul spre casă 
mă gândeam ce alegere ar face 
domnul Spiru Haret dacă ar 
fi să aleagă între cei doi? Dar 
dumneavoastră, pe mâna cărui 
învăţător v-aţi lăsa copilul? Am 
să aleg eu primul: Vladimir! 
Cred în cei care-şi fac meseria 
cu pasiune. Mai mult decât în 
rujuri, machiaje şi „live-uri”… 
Arghezi avea dreptate: „învăţă-
torul e o lumânare care arde, 
luminindu-i pe alţii…”

Dan Negru

Învăţătorul...

Duminică
19 decembrie

Cerul  
va fi parţial  
noros, posibile 
ninsori.
Minima:  -10˚
Maxima:  -2˚

miercuri
22 decembrie

Cer mai mult  
noros, ceaţă  
şi ploaie pe  
tot parcursul zilei.
Minima: -1˚
Maxima: 5˚

marţi
21 decembrie

Cer mai mult noros, 
burniţă, ceaţă şi 
averse de ploaie pe 
tot parcursul zilei.
Minima:  -4˚
Maxima:  4˚

Luni
20 decembrie

Vreme  
închisă,  
ninsoare  
abundentă.
Minima:  -4˚
Maxima:  3˚

Sâmbătă
18 decembrie

Se anunţă  
ninsori în  
toată regiunea  
de vest 
Minima:  -10˚
Maxima:  -3˚

Vineri
17 decembrie

Cerul va fi  
parţial noros,  
posibile  
ninsori.
Minima:  -8˚
Maxima: -4˚

Joi
16 decembrie

Cerul va fi  
parţial noros,  
posibile  
ninsori.
Minima:  -9˚
Maxima: -2˚

meteo

reţeta săptămânii

... zVonuri ... BârFe ... comBinaţii ... zVonuri ... BârFe ... comBinaţii ...

Meniul pentru o masă de 
sărbătoare diferă pentru 
fiecare familie în funcţie de 
tradiţiile locului, de prefe-
rinţele personale, de cultu-
ră... La români, de Crăciun 
par să nu lipseasă sarma-
lele, piftia, friptura tradiţio-
nală de porc sau pasăre la 
cuptor. Noi continuăm însă 
să vă propunem şi alte vari-
ante selectate din bucătăria 
tradiţională a altor popoare. 
Reţeta pe care v-o sugerăm 

în această săptămână vine 
din Australia şi este des în-
tâlnită pe masa de Crăciun.

ingrediente:
- 1 ½ kg carne de porc,
- 50 g unt,
- 20 mg de ulei (două-trei 
linguri),
- 2 linguri de făină,
- 1 ceaşcă de supă de carne,
- 200 mg de smântână,
- busuioc, coriandru,
- sare, piper după gust

mod de preparare:
Carnea se spală, se şterge 
cu un şervet curat şi apoi se 
porţionează în cuburi mari, 
ca pentru tocană. Se sărează 
şi se piperează. Într-un vas, 
se pun la încins untul şi 
uleiul şi se prăjesc înnăbuşit 
bucăţile de carne. Se scot 
pe un alt vas iar în grăsimea 
rămasă se pune făina, se 
adaugă supa de carne şi se 
dau câteva clocote ameste-
când continuu ca să nu se 

lipească. Se presară busuioc 
şi coriandru (de preferinţă 
proaspete) sare şi piper după 
gust. Se pune smântâna şi se 
mai dau câteva clocote până 
totul se transformă într-un 
sos consistent care se toarnă 
peste bucăţile de carne. Se 
dă la masă cu garnitură de 
cartofi natur sau piure.

Friptură de porc cu smântână

Reţeta săptămânii vă este oferită de

Zaher, „lucrat” 
de servicii!

După ce şi-a mutat car-
tierul general al tranzacţi-
ilor cu ţigări, alcool şi alte 
mărfuri de contrabandă în 
Uzbekistan, fostul „infrac-
tor de serviciu” al regimului 
Constantinescu (cum era de-
numit de presă în perioada 
1997-2000), Zaher Iskanda-
rani, a intrat într-un adevă-
rat con de umbră al afaceri-
lor underground. În ultimii 
ani, numele sirianului a mai 
apărut la ştiri doar când 
i-a cumpărat fiului său un 
club de fiţe, cu un milion de 
euro, când a fost la un pas 
de a-şi pune în valoare cen-
tura neagră la karate în faţa 
unui ofiţer de poliţie, într-
un bar din Mall, sau, mai re-
cent, când fiul său, Rami, l-a 
agresat pe fotbalistul Laszlo 
Sepsi. În rest, linişte... Surse 
bine conspirate în zona ser-
viciilor secrete ne-au dezvă-
luit că, în următoarele zile, 
Zaher Iskandarani ar putea 
deveni „infractor de servi-
ciu” şi al actualului regim. 
Un dosar gros întocmit de 
DNA, în care se descâlcesc 
iţele spălării a aproape 14 
milioane de euro, aşteap-
tă să fie completat cu un 
mandat de arestare, astfel 
că „prinţul Banatului” ar pu-
tea lipsi de la show-urile de 
modă programate de Cătă-
lin Botezatu, pentru urmă-
toarea perioadă, în clubul 
fiului său...

Mariajul perfect În pana... Realităţii

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...

Recunoscut pentru 
nonşalanţa cu care, une-
ori, face dezvăluiri din cu-
lisele fotbalului mioritic, 
Miodrag Giuchici, fostul 
mare jucător al Politeh-
nicii Timişoara, nu scapă 
niciun prilej pentru a-şi 
revendica paternitatea 
descoperirii şi lansării pe 
orbita performanţei a lui 
Gabriel Torje. Mijlocaşul 
lui Dinamo face parte, în 
ultima vreme, din orice 
discurs mai mult sau mai 

puţin public a lui Mima 
Giuchici, care spune că 
are casete video cu evolu-
ţia lui Torje de când acesta 
nici nu împlinise 10 ani. 
„Din cele peste 3.000 de 
dvd-uri cu fotbal pe care 
le am acasă, majoritatea 
cu meciurile mele sau ale 
echipei Srbianka Giuchici, 
pot aduna zeci de ore cu 
fazele importante şi go-
lurile lui Torje. La 16 ani 
l-am dat la Poli şi imediat 
a confirmat! Cred că este 
cel mai bun produs al 
echipei mele, Srbianka!”, 
s-a lăudat, zilele trecute, 

Mima, la o cină cu prie-
tenii. Fostul artist al balo-
nului care, timp de câţiva 
ani, a încântat publicul de 
pe „Dan Păltinişanu” se 
aşteaptă, probabil, ca emi-
sarii clubului din Anglia 
care-l curtează pe Torje 
să-i solicite, contra cost, 
materiale video cu ascen-
siunea fotbalistică a micu-
ţului mijlocaş originar din 
Timişoara. Iar când e vor-
ba despre sume de trans-
fer ce depăşesc 4 milioane 
de euro, cu siguranţă că şi 
„profesorului” îi revine un 
procent important...

„Inventatorul“ lui Torje

Gabriel Torje

Cine ar fi crezut că 
cel mai înverşunat tânăr 
pesedist din Timişoara 
va ajunge să aibă o rela-
ţie atât de bună cu şeful 
ţărăniştilor? Dacă aţi fi 
urmărit evoluţia lui So-
rin Grindeanu în ultimii 
ani, până în 2008 şi apoi 
din 2008 încoace, aţi fi 
tentaţi să credeţi că vre-
un spirit a pus stăpânire 
pe trupul actualului vi-
ceprimar. Acest post îi 
prieşte şi i se potriveşte 
ca o mănuşă, aşa că prin-
tre social-democraţii din 
urbe au început să apa-
ră zvonuri cum că Grin-
deanu nu prea mai vrea 
să candideze în 2012 în 

locul lui Gheorghe Ciu-
handu. Ce-i drept, nu-l 
ajută nici culoarea par-
tidului, nu foarte iubită 
în Timişoara. Nu ar fi 
mare mirare ca Sorin 
Grindeanu să nici nu 
intre în competiţia cu 
eternul primar Ciuhan-
du, ştiind că eforturile 
ar fi zadarnice, dar şi 

pentru că atribuţiile de 
viceprimar îi sunt mai 
pe placul său. De altfel, 
Grindeanu are un ante-
cedent din a se retrage 
pe ultima sută de me-
tri: a făcut-o în faţa lui 
Titu Bojin, la alegerile 
pentru şefia PSD. Atunci 
nu a dat nicio explicaţie 
credibilă.

Sorin Grindeanu şi Gheorghe Ciuhandu


