
maxime în weekend - 18 - 20 noiembrie

Duminică
9

o
 C

Sâmbătă
11

o
 C

Vineri
9

o
 C

Viorel  
Screciu

Astăzi, fotbalul ro-
mânesc este popu-
lat de o adunătură 

de analfabeţi. 15

dan  
negru

Silvio Berlusconi 
rămâne unul din cei 
mai de seamă crea-

tori de media. 16

sport
Poli Timişoara 
joacă acasă cu  
Arieşul Turda 

Timişorenii întâlnesc  
lanterna roşie din seria  
B2 a ligii a II-a.  15

interviu
Nu sunt adeptul 
zicalei „De moarte 
şi de fisc  
nu scapă nimeni”

Interviu cu Mircea Călin, 
ditrectorul Direcţiei Generale a 
Finanţelor Publice Timiş.  11

actualitate
Patru familii vor 
locui la muzeul 
Satului Bănăţean

Consiliul Judeţean va încerca 
prin acest proiect să atragă  
cât mai mulţi turişti.  4

comunitate
Timişorenii au 
cheltuit 300.000 
de euro pe teste  
de paternitate
Unii părinţi plătesc şi 1.000 
de euro pentru a stabili 
paternitatea unui copil.  13

economic
Cofinanţarea, 
„mărul discordiei”  
între IMM şi bănci
România a absorbit doar 
4% din fondurile destinate 
finanţării proiectelor.  6
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Astăzi ai  
suplimentul 
Familie &  
Timp liber
paginile 7 - 9

Adopţia 
unui copil, 
îngreunată de 
birocraţie pag 7

Zodiacul ne poate 
ajuta să ne alegem 
partenerul de viaţă

Tinerii nu uită 
de voluntariat şi 
pun munca în faţa 
studiilor. pag 8-9

Timp liber - pagina 14
ZAMBArA: Dj johnny DaMix Vineri 18 noiembrie
DAoS: Concert Truda Sâmbătă 19 noiembrie

IATă feMeIA Pe CAre o IuBeSC 
Camil Petrescu, în regia Mihaelei Lichiardopol
TeaTRUL NaţIoNaL TIMIşoaRa
sâmbătă 19 noiembrie, ora 19, Sala Mare

Coriolan  
gârboni

„Decât să trăieşti o 
viaţă de cioară pe 

pământ, mai bine o 
zi de vultur!“ 13

SPECIAL - pag 10

roxANA DeACoNeSCu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Îşi fac veacul pe platforme 
industriale părăsite, printre 
blocuri, prin grădinile noastre 
sau chiar în scările blocurilor 
şi ne ameninţă familia şi pri-
etenii. Pe de altă parte, sunt 
totuşi nişte animale şi, nu de 

puţine ori, ne este milă când îi 
vedem mici şi neajutoraţi. Po-
trivit datelor oficiale, numărul 
câinilor fără stăpân din Timi-
şoara este de aproape 8.000. 
Cei mai mulţi dintre ei sunt 
bătrâni, bolnavi şi pricăjiţi, 
fapt care „le dă apă la moa-
ră“ celor care se luptă pentru 
drepturile animalelor. Cu toa-

te acestea, timişorenilor  le 
piere pofta de luptă pentru 
salvarea câinilor atunci când 
aceştia le muşcă prietenii, ve-
cinii, copiii ori părinţii! 

Motto-ul „Iubiţi şi câinii 
vagabonzi!” nu mai înseam-
nă nimic pentru mulţi din-
tre timişoreni, care se tem 
să mai iasă noaptea din casă 

de frica haitelor de câini fără 
stăpân. Adăposturi nu sunt 
suficiente pentru ei şi au-
torităţile nu au bani să mai 
construiască altele. Care e 
cea mai bună soluţie pentru 
Timişoara în lupta cu câinii 
comunitari? Să fie eutana-
sia sau sterilizarea? Părerile 
sunt împărţite şi adevărul e 

undeva la mijloc, ca de fie-
care dată. Pe de-o parte sunt 
timişorenii, sătui de haitele 
care forfotesc prin oraş, iar 
pe de altă parte sunt iubitorii 
de animale, care organizează 
dezbateri şi flash-mob-uri ca 
să tragă un semnal de alar-
mă pentru drepturile anima-
lelor. pag 2-3

Cele mai proaspete informaţii. Citeşte www.opiniatimisoarei.ro! Eşti câştigător şi ştii tot ce se întamplă.
www.opiniatimisoarei.ro - Contează pe ştirile timişorenilor!

ADMINISTrAţIe eConomiC SPorT auto Vedete CluBurIeVeniment SoCIAl CulTură uTIle TurISM

cel mai tare site de ştiri din timişoara

www.
opiniatimisoarei

.ro

Aproape 8.000 de câini  
fără stăpân mişună pe străzi
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Câinii vagabonzi sunt o 
problemă şi pentru localită-
ţile învecinate Timişoarei. 
Primarii se plâng că sunt 
nevoiţi să aloce mulţi bani 
pentru adunarea de pe 
străzi a haitelor de animale, 
bani ce ar putea fi investiţi 
în alte proiecte mai impor-
tante pentru comunitate. 
Deşi primarii se declară iu-
bitori de animale, ei sunt 
conştienţi că aceste haite 
sunt o problemă importantă 
pentru comunitatea pe care 
o conduc.

“Am facut un contract cu 
Danyflor să ne adune câinii 
de pe străzi. Până acum au 
fost făcute opt raiduri şi au 
fost adunaţi aproximativ 
200 de câini. Cam 20 de câi-
ni pe lună sunt ridicaţi din 
Giroc, aceasta este media. 
Pentru aceasta plătim apro-
ximativ 700 de lei pe cap de 
câine ridicat pentru că în 
aceşti bani intră tratamen-
tul, vaccinurile, hrana si 
prinderea câinilor”, spune 
Ionel Toma, primarul din 
Giroc.

Atât edilul din Giroc, cât 
şi Ioan Sorincău, primarul 
de la Moşnita Nouă, îi acuză 
pe hingherii de la Danyflor 
că după ce ridică animalele, 
le dau drumul în localitatea 
vecină. ”Altfel nu se explică 
cum patrupedele se întorc 
în locul din care au fost 
adunate”, spun edilii. Şeful 
Danyflor spune însă că nu 
au cum să-i arunce înapoi 
în teritoriu, deoarece aceştia 
sunt microcipaţi şi crotaliaţi 
cu semne în ureche, aşadar 
se cunosc cei care sunt adu-
naţi. (Liliana Iedu)

Eutanasie, sterilizare sau    adăposturi 
uriaşe pentru câini vagabo  nzi ai Timişoarei?

de câini, atât cât intră în 
adăposturile Danyflor. În-
seamnă 720.000 de lei în fi-
ecare an! Patrupedele sunt 
adunate de pe străzi de 
hingheri, duse la adăpost, 
vaccinate şi microcipate. 
Dacă ar fi să raportăm aces-
te cifre la cei aproape 8.000 
de câini din Timişoara, ar 
trebui să cheltuim 1,2 mi-
lioane de lei lunar şi peste 
14 milioane în fiecare an, 
fără să luăm în considera-
re şi câinii din judeţ, care 
mai sunt încă 4.000. Sume 
exorbitante, la care nu pu-
tem nici măcar visa.   

Sterilizare  
sau eutanasie

Asociaţiile în care s-au 
constituit zeci de iubitori 
de animale luptă pentru 
sterilizarea patrupedelor, 
însă sumele sunt destul de 
mari şi în această situaţie. 
Medici veterinari care să-i 
sterilizeze pe gratis nu se 
găsesc, fapt ce îl dovedeş-
te şi campania începută 
de Pet Hope, Primăria Ti-
mişoara şi Danyflor, pen-
tru sterilizarea a 500 de 
câini adunaţi de pe străzi. 
Pentru mâna de lucru, Pet 
Hope plăteşte 50 de lei, 
în urma unui consens cu 
medicii veterinari, în timp 
ce pentru materiale, trans-
port şi alte consumabile, 
primăria cheltuie încă 50 
de lei. Sterilizarea ne-ar 

costa 800.000 de lei pentru 
cei 8.000 de câini din Timi-
şoara, preţul putând ajun-
ge chiar şi la 150 de lei per 
câine. 

De cealaltă parte, euta-
nasia ar fi mai ieftină, însă 
nu mulţi sunt de acord cu 
uciderea căţeilor sau câini-
lor sănătoşi. Pentru un pa-
truped, eutanasia ar costa 
100 de lei, iar dacă s-ar face 
înţelegere cu medicii, ar 
putea costa mai puţin. 

Directorul firmei Dany-
flor, Ionel Puşcas, crede 
că ambele variante ne-ar 
putea scăpa de câini. ”Sunt 
bune amândouă. Este foar-
te foarte greu să lucrezi 
numai cu o soluţie. Dacă 
îi eutanasiem, nu e bine, 
că sar iubitorii de anima-
le, dacă îi sterilizăm, nu e 
bine pentru oameni, că se 

întorc tot pe străzi. Ar tre-
bui să-i strângem, să facem 
selecţie, pentru că sunt 
câini bolnavi, chiar şi cei 
de la Pet Hope au luat de 
la noi şi au recunoscut că 
au stricat mulţi bani pen-
tru tratamente, degeaba, 
că tot au murit. Sunt câini 
cu boli incurabile, bătrâni, 
agresivi. Eu ăştia i-aş eu-
tanasia. Cei care sunt cu 
posibilitate de adopţie, i-aş 
întoarce în teritoriu şi i-aş 
da la timişorenii care îi vor 
la blocuri, cu tutelă parţia-
lă”, explică Ionel Puşcaş. 

Iubitorii de animale nu 
sunt însă de aceeaşi părere. 
Ei spun că dacă s-ar face o 
campanie de sterilizare în 
masă, câinii ar dispărea cu 
timpul, pe cale naturală. 

”Noi am semnat un pro-
tocol cu primăria şi am 
sterilizat până acum 80 
de animale. Din acest pro-
tocol reiese că sterilizarea 
este unica soluţie accepta-
tă, deci s-a exclus eutanasia 
ca metodă, pentru că ori-
cum nu este legală. Există 
animale agresive, dar fiind 
sterilizate, pentru că auto-
mat femelele nu mai intră 
în călduri, nu se mai for-
mează haitele, nu mai sunt 
violenţi”, ne-a spus Ruxan-
dra Bizera, preşedinte Aso-
ciaţia Pet Hope Timişoara. 

Nu avem educaţie  
pentru adopţii!

Mulţi timişoreni s-au 
săturat însă de câinii fără 
adăpost de printre blocuri 
şi, de multe ori, îi întreabă 
pe iubitorii de animale de 
ce nu le oferă ei un adă-
post. ”Nu se înţelege în pri-
mul rând că ONG-urile nu 
sunt cele care iau animale-
le acasă. Noi suntem primii 
care nu ne dorim animale 
pe stradă. Nu avem cum 
să-i luăm pe toţi acasă, 
pentru că pur şi simplu nu 
putem. Nu ne permite nici 
legislaţia. E utopie când ne 
spune cineva să-i luăm aca-
să”, explică Ruxandra. În 

ceea ce priveşte adopţiile, 
nu foarte mulţi timişoreni 
au mers să ia acasă câini de 
la adăposturile Danyflor. 
Anul acesta, doar 200 de 
animale şi-au găsit stăpâni. 

Alina Andronic a luat 
un câine de pe stradă şi i-a 
oferit un adăpost. Ea crede 
că problema patrupedelor 
fără casă s-ar rezolva dacă 
mai mulţi oameni ar adop-
ta căţei. 

„Cu siguranţă problema 
s-ar rezolva dacă societatea 
actuală ar cultiva o educa-
ţie şi o conştiinţă civică. 
Astfel, s-ar conştientiza im-
portanţa adopţiei şi conse-
cinţele negative al abando-
nului. Nu cred că una din 
opţiuni este eutanasia, în 
schimb cred în sterilizare, 
pentru că aşa şi-au rezolvat 
şi alte ţări problema”, ne-a 
spus Alina.

Timişoara nu se con-
fruntă cu problema câini-
lor decât de 4 ani încoace. 
Şeful Danyflor spune că 
parlamentarii nu dau ni-
ciun semn că vor să scoată 
o lege care să reglemente-
ze situaţia. ”Parlamentarii 
parcă intenţionat au lăsat 
deoparte problema câini-
lor. La nivelul Consiliului 
Local Timişoara se putea 
face doar sterilizare cu în-
toarcere în teritoriu, însă 
n-au ajuns la un consens, 
că majoritatea consilieri-
lor locali sunt şi pentru 
eutanasie. Şi oricum, 90% 
dintre cetăţeni nu sunt de 
acord cu întoarcerea câini-
lor în teritoriu. Avem peste 
3.000 de sesizări de la oa-
meni care se plâng de câi-
ni. Noi unde să-i punem?”, 
se întreabă Ionel Puşcaş. 
Potrivit legii pe care parla-
mentarii o tot dezbat în ul-
timul an, autorităţile loca-
le vor putea alege cea mai 
optimă soluţie ca să scape 
de câinii fără adăpost.

roxANA DeACoNeSCu
roxana.deaconescu@opiniatimi-
soarei.ro
CAIuS SerACIN
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Sterilizarea presupune 
costuri foarte mari, bani de 
adăposturi nu există, euta-
nasierea ar însemna să-i 
omorâm pe toţi, iar adop-
ţia nu poate rezolva pe de-
plin problema celor 8.000 
de câini fără stăpâni! Pro-
blema câinilor comunitari 
s-a accentuat în ultimii pa-
tru ani, de când guvernul 
a decis că eutanasierea lor 
nu este legală. Parlamenta-
rii se chinuie încă din anul 
2008 să adopte o lege care 
să ne simplifice datele pro-
blemei. Între timp, tot mai 
mulţi oameni ajung la spi-
tal muşcaţi de patrupedele 
care devin tot mai violente 
şi mai înfometate.

Sabina Rogozea a fost 
şi ea victima câinilor co-
munitari din Timişoara. În 
urmă cu două săptămâni, 
pe strada Legumiculturii 
din zona AEM, tânăra de 24 
de ani a fost pur şi simplu 
sfâşiată de o haită de câini 
vagabonzi, când pleca de 
acasă. 

„S-a întâmplat când 
mergeam la lucru. La mine 
în zonă este o haită de pa-
tru sau cinci câini, care 
acum, pe perioada frigu-
lui, când sunt înfometaţi, 
devin foarte violenţi. Aşa 
s-a întâmplat şi cu mine. 
Pur şi simplu m-au atacat. 
M-au muşcat de picior, de 
mână, până mi-a dat sân-
gele. Ce să vă spun, că am 
trăit momente şocante”, 
ne-a povestit tânăra, amin-
tindu-şi cu groază de acele 
momente. Sabina este de 
părere că soluţia ideală 
pentru stârpirea acestui fe-
nomen care a luat amploa-
re în Timişoara nu poate fi 
alta decât eutanasia. „Nu 
cred că cineva mai doreş-
te să adopte un animal de 
jumătate de metru, foarte 

violent. Ar trebui eutanasi-
aţi! Şi o spun în condiţiile 
în care eu chiar iubesc câi-
nii. De altfel, acelor  câini 
care m-au muşcat, eu le dă-
deam de mâncare de fieca-

re dată când îi vedeam pe 
stradă”, mai spune tânăra. 
Pe lângă urmele lăsate de 
colţii fiarelor, Sabina mai 
are o teamă: frica de zi cu 
zi, că oricând haita o va 

ataca din nou. „De la acel 
moment, eu merg în zonă 
doar purtând un spray cu 
ultrasunete împotriva câi-
nilor. Altfel, nu mai ies din 
casă”, conchide Sabina Ro-

gozea. 
Abia după ce sunt muş-

caţi, timişorenii îşi dau sea-
ma de amploarea fenome-
nului şi încearcă să sune 
la Adăpostul de animale al 

Danyflor, firma de ecarisaj 
cu care Primăria Timişoara 
are contract. Adăpostul de 
lângă Groapa de gunoi de 
la Şag este însă plin şi nici 
măcar hingherii nu mai au 
unde să adăpostească ani-
malele violente. 

Ce-ar însemna  
construirea  
de adăposturi?

Ne-ar costa sute de mi-
lioane de lei din bugetul 
local dacă ar fi să salvăm 
toate aceste animale care 
mişună pe străzile din 
oraş. Şi asta în condiţiile 
în care Timişoara are ne-
voie de investiţii serioase 
la străzi, spitale ori în alte 
domenii. În fiecare lună, 
Primăria cheltuie din bu-
getul local 60.000 de lei 
pentru întreţinerea a 400 

Deşi pe străzile din timişoara mişună 8.000, în adăposturile de câini încap doar 400 de câini, 

ionel toma, primarul comunei Giroc

alina a adoptat un caine comunitar

Probleme sunt şi în judeţ!

n În fiecare lună, primăria cheltuieşte câte 60.000 de lei pentru întreţinerea câinilor fără stăpân

C omentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Deşi primarii se 
declară iubitori 
de animale, ei 
sunt conştienţi 
că aceste haite 
sunt o problemă 
importantă pentru 
comunitate.

Brigitte Bardot susţine sterilizarea sau adopţia câinilor fără stăpân

Celebra actriţă franceză Bri-
gitte Bardot, una dintre cele 
mai importante activiste 
pentru drepturile anima-
lelor din lume, pledează 
pentru sterilizarea sau 
adopţia câinilor vagabonzi 
din România şi acuză faptul 
că eutanasia ar fi o crimă. 
“Dumneavoastră vorbiţi 
despre eutanasie, eu vor-
besc despre crimă, despre 
genocid animal, deoarece 

nu se pune problema 
scurtării suferinţelor unei 
fiinţe, ci a exterminării unei 
întregi populaţii aflată în 
deplină sănătate. Există 
deopotrivă soluţii şi bugete 
pentru realizarea lor în 
mod corespunzător. Se 
pare că primăriile au destui 
bani pentru mii de ucideri 
costisitoare; atunci, de ce 
n-ar susţine asociaţiile de 
protecţie a animalelor în ac-

tivitatea lor de sterilizare, 
vaccinare şi înregistrare ale 
câinilor, acordându-le tim-
pul de a găsi adoptatori? 
De ce aceasta încrancenare 
în a dori sacrificarea mi-
lioanelor de câini perfect 
sănătoşi?”, a precizat pre-
şedinta Fundaţiei “Brigitte 
Bardot” într-o scrisoare 
deschisă adresată anul 
acesta Parlamentului Ro-
mâniei. (Gheorghe ilaş)

Nu cred că cineva 
doreşte să adopte un 
animal foarte violent. 
Ar trebui eutanasiaţi! 
Şi o spun în condiţiile 
în care eu chiar iubesc 
câinii. Câinilor care 
m-au muşcat, eu le 
dădeam de mâncare. 

SABINA rogoZeA
timişoreancă muşcată de câine

Ar trebui să-i strân-
gem, să facem selec-
ţie, pentru că sunt 
câini bolnavi, chiar 
şi cei de la Pet Hope 
au luat de la noi şi au 
recunoscut că au stri-
cat mulţi bani pentru 
tratamente, degeaba. 

IoNel PuşCAş
Director Danyflor

Noi suntem primii 
care nu ne dorim 
animale pe stradă. Nu 
avem cum să-i luăm 
pe toţi acasă, pentru 
că pur şi simplu nu 
putem. E utopie când 
ne spune cineva să-i 
luăm acasă. 

ruxANDrA BIZerA
Pet hope
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Instanţele din Timiş, acuzate că 
favorizează firmele de asigurări
gheorghe IlAş
georghe.ilas@opiniatimisoarei.ro

După mai multe premie-
re postrevoluţionare, printre 
care şi condamnarea unui 
medic la plata unor despă-
gubiri către pacientul său, 
instanţele de judecată din 
Timişoara sunt la un pas să 
schimbe jurisprudenţa şi în 
materia litigiilor dintre deţi-
nătorii de asigurări auto şi fir-
mele de asigurări. Mai exact, 
unele sentinţe pronunţate în 
ultima perioadă favorizează 
vizibil firmele de asigurări 
în dauna posesorilor de asi-
gurări RCA, cei din urmă fi-
ind puşi în situaţia de a plati 
despăgubiri de mii de euro în 
cazul unor coliziuni în trafic. 
“La nivelul justiţiabililor exis-
tă suspiciuni că magistraţii 
care ignoră obligaţia de des-
păgubire a companiei care a 
emis poliţa RCA şi dispun ca 
posesorul asigurării să achite 
eventualele reparaţii la ma-
şina lovită că ar beneficia, la 
rândul lor, de unele favoruri. 
Se discută despre poliţe de 
asigurare gratuite, ba chiar de 
asigurări CASCO, unde valori-
le de despăgubire sunt foarte 
mari”, spune avocata Carmen 
Obârşanu, care intenţionează 
să sesizeze Consiliul Superior 
al Magistraturii asupra aces-
tor noi practici judecătoreşti 
din Timiş. 

Posesor de rCa,  
obligat la plata unor 
despăgubiri  
de 14.000 de lei

“Sunt magistraţi care iartă 
firmele de asigurări de plata 
unor despăgubiri de zeci de 
mii de lei, obligând, de regulă, 
posesorul de RCA să plătească 
reparaţiile maşinilor avariate. 
Stabilesc cu de la sine putere 
plafoane de câteva mii de lei, 
peste care absolvă firmele de 
asigărări de orice obligaţie 
sau, mai mult, recomandă 
posesorului de poliţă RCA să 
ceară în instanţă, într-un alt 
proces, banii achitaţi în con-

tul asigurătorului”, mai spu-
ne avocata.

Una dintre victimele aces-
tui nou mod de a se împărţi 
dreptatea este Nicolae Neag, 
din Biled, care a fost obligat 
de către Judecătoria Timişoa-
ra la plata unei despăgubiri 
de 14.000 de lei către proprie-
tarul unei maşini tamponate 
în trafic. Asta, în ciuda fap-
tului că la vremea acciden-
tului, în data de 15.07.2007, 
era deţinătorul unei poliţe 
RCA încheiate cu SC Asigu-
rarea Românească ASIROM 
SA. “În timp ce conduceam 
autoturismul proprietate 
personală TM-10-MLC am 
fost implicat într-un eveni-
ment rutier, în urma căruia a 
rezultat rănirea uşoară a doi 
pasageri şi avarierea ambelor 
vehicole. La data producerii 
accidentului, autoturismul 
meu era asigurat la Asirom 
Timiş. În baza contractului 
de asigurare obligatorie RCA 
nr. 00054966J s-a deschis un 
dosar de daună, iar la data 
de 21.08.2008 s-a plătit suma 
de 19.769 de lei cu titlu de 
despăgubire pentru autotu-
rismul avariat. Ulterior, inti-
matul a venit şi a mai cerut 

suma de 14.100 de lei nece-
sară pentru repararea auto-
turismului”, spune Nicolae 
Neag, care a fost obligat de 
către instanţa de judecată să 
achite respectiva sumă. Banii 
i-au fost luaţi prin executare 
silită. “În momentul încheie-
rii asigurării RCA, asigurăto-
rul nu mi-a comunicat că în 
cazul în care se va produce 
evenimentul asigurat nu vor 
fi aplicate prevederile Legii 
136 din 1995 şi a Ordinului 
113133 din 2006 care stabi-
leşte limita de despăgubire la 
un nivel de cel puţin 100.000 
de euro”, spune Neag, care a 
piedut şi recursul la sentinţa 
Judecătoriei Timişoara, aşa că 
a fost bun de plată. Paradoxal, 
instanţa de recurs recoman-
dă petentului, dacă doreşte, 
să se “răfuiască” cu firma de 
asigurare pe cale separată, 
într-un alt dosar. “Este incre-
dibil ce s-a întâmplat! Practic, 
firma de asigurare a împărţit 
costul despăgubirii cu mine, 
deţinătorul poliţei RCA, şi 
asta cu ajutorul instanţelor 
de judecată!”, spune revoltat 
Nicolae Neag, a cărui acţiu-
ne împotriva Asirom, prin 
care solicita să i se restituie 

cei 14.000 de lei achitaţi în 
contul despăgubirii, i-a fost 
respinsă. 

„Firmele de asigurări 
trebuie să suporte  
despăgubirile  
poliţelor rCa!”

Un alt dosar în care pose-
sorul unei poliţe RCA a fost 
obligat la plata despăgubi-
rilor cot la cot cu firma de 
asigurare este dosarul nr. 
3712/325/2011 înregistrat 
la Judecătoria Timişoara. În 
data de 18.05.2008, în timp ce 
se deplasa cu un autoturism 
marca Opel, pe Calea Şagu-
lui, conducătorul auto Elena 
Muntean a provocat un acci-
dent de circulaţie. A intrat cu 
autoturismul pe banda opusă 
de mers şi a lovit cu partea 
din faţă o autoutilitară marca 
Citroen Jumper. În urma acci-
dentului, trei persoane care 
se aflau în cabina autoutilita-
rei au fost rănite grav, toate 
necesitând pentru vindecare 
nu mai puţin de 230 de zile 
de îngrijiri medicale. Ca şi 
în primul caz, deşi la data 
accidentului Elena Muntean 
deţinea o poliţă de asigurare 
RCA (nr. 000590613) valabilă, 

instanţele de judecată au obli-
gat-o la plata a peste 17.000 
de lei către victimele acciden-
tului, dar şi 5.100 de lei cu ti-
tlu de cheltuieli de judecată. 
“Prin contractul de asigurare 
RCA, asigurătorul este obligat 
să acopere integral valoarea 
prejudiciului, şi nu doar par-
ţial. Situaţiile în care asigura-
torul nu acordă despăgubiri 
în caz de accident sunt strict 
enumerate în cuprinsul art. 
27 din Ordinul nr. 11/2007. 
Situaţia în care se pretind 
despăgubiri pentru spitali-
zarea persoanei vătămate în 
urma accidentului nu este 
cuprinsă printre excepţiile 
enumerate la articolul în dis-
cuţie”, ne-a declarat avocata 
Carmen Obârşanu. Recursul 
în acest dosar urmează să fie 
soluţionat de către Curtea de 
Apel Timişoara. Referitor la 
practica instanţelor din Timiş 
de a obliga posesorii de poli-
ţe de asigurare RCA la plata 
unor despăgubiri în caz de ac-
cidente, purtătorul de cuvânt 
al Curţii de Apel Timişoara, 
judecătorul Cristian Pup, spu-
ne că, în virtutea legislaţiei 
în vigoare, firmele de asigu-
rări sunt obligate să suporte 

contravaloarea reparaţiilor 
sau a îngrijirilor medicale şi 
aopi, în cazul în care suma 
totală plătită excede limita 
de despăgubire prevăzută în 
contractul RCA să se îndrepte 
împotriva asiguratului. „La 
noi nu prea ajung asemenea 
litigii din cauză că, doar în 
foarte puţine cazuri, valoarea 
prejudiciului este de peste 
5 miliarde de lei vechi. Însă, 
de regulă, firma de asigurări 
trebuie să suporte valoarea 
reparaţiilor, iar dacă cuan-
tumul despăgubirii excede 
suma asigurată - să se îndrep-
te împotriva titularului de 
contract pentru recuperarea 
diferenţei”, ne-a declarat Cris-
tian Pup.

lIlIANA IeDu
liliana.iedu@opiniatimisoarei.ro

Consiliul Judeţean Ti-
miş are un proiect îndrăz-
neţ pentru Muzeul Satului 
Bănăţean, pentru care în-
cearcă să obţină finanţare 
europeană. Casele de aici 
vor fi promovate turistic cu 
familii care vor arăta vizita-
torilor că încă se poate trăi 
la fel cum se făcea în urmă 
cu mulţi ani.

„Muzeul - Viu al Satu-
lui Bănăţean“ se numeşte 
proiectul pe care cei de la 
Consiliul Judeţean Timiş 
doresc să îl promoveze, cel 
mai probabil începând din 
primavara anului viitor. 
Turiştii vor fi îndemnaţi să 
calce pragul Muzeului pen-
tru a vedea “pe viu” cum se 
trăia în urmă cu mulţi ani, 
atunci când nu exista inter-
net, televizor şi nici măcar 
radio, când nu se folosea  
aragazul şi nici cuptorul cu 

microunde şi când oamenii 
foloseau lămpi, în loc de 
electricitate.

“Se vor amenaja patru 
case ce vor fi locuite de per-
soane care pe toată durata 

anului vor demonstra că se 
poate locui în aceste sate. 
Cele patru case reprezintă o 
parte din etniile din Banat. 
Este vorba de o casă româ-
nească, o alta maghiară, 

una şvăbească şi încă una 
sârbească”, a declarat Dorin 
Hehn, consilier judeţean, 
membru al PNTCD Timiş.

“Cei care vor locui aici 
pentru a promova turistic 

Muzeul Satului vor fi plătiţi 
pentru munca prestată şi 
vor trăi în condiţii absolut 
legale, însă detaliile se vor 
stabili în studiile de fezabi-
litate ce vor fi făcute ulteri-

or”, a declarat şi consilierul 
judeţean Viorel Sasca. 

Acesta a adăugat că în 
muzeu se va face şi agrotu-
rism, pentru că în trecut oa-
menii din Banat din această 
îndeletnicire obişnuiau să 
trăiască şi nu aruncau ni-
mic, ba dimpotrivă, refolo-
seau tot ce foloseau.

Pentru ca acest proiect să 
fie promovat aşa cum se cu-
vine, Consiliul Judeţean s-a 
gândit să deschidă un cen-
tru informaţional al turis-
mului bănăţean în clădirea 
Bastionului Theresia din Ti-
mişoara unde să fie promo-
vat şi „Muzeul Viu al Satului 
Bănăţean“.

Pentru ca acest proiect să 
fie pus în aplicare, Consiliul 
Judeţean încearcă să atragă 
fonduri în valoare totală de 
750.000 de euro.

Patru familii vor locui cu acte în 
regulă la Muzeul Satului Bănăţean 
n Consiliul Judeţean va încerca prin acest proiect să atragă cât mai mulţi turişti n Mai mulţi şoferi se plâng că trebuie să plătească reparaţiile maşinilor, deşi au asigurări valabile
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Consiliul Judeţean Timiş are proiecte pentru dezvoltarea turismului  din zona Banatului
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Sunt magistraţi 
care iartă firmele de 
asigurări de plata 
unor despăgubiri 
de zeci de mii de lei, 
obligând, de regulă, 
posesorul de RCA să 
plătească reparaţiile 
maşinilor avariate. 

CArMeN oBârşANu 
avocat

Este incredibil ce s-a 
întâmplat! Practic, 
firma de asigurare a 
împărţit costul des-
păgubirii cu mine, 
deţinătorul poliţei 
RCA, şi asta cu aju-
torul instanţelor de 
judecată! 

NIColAe NeAg 
asigurat asirom

Deşi au asigurări RCA valabile şoferii se pot trezi că trebuie să împartă cu asiguratorul daunele provocate în urma unui accident
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Birocraţia stă de foarte 
multe ori în calea fericirii 
unui copil orfan. Pot trece 
ani întregi până când un co-
pil ajunge să fie adoptat şi 
să-şi găsească o familie potri-
vită. Timişorenii se sperie de 
legislaţie şi nu se înghesuie 
să adopte copii. Cei care se 
decid totuşi să o facă se lo-
vesc de procedura stufoasă şi 
până la urmă o lasă baltă. 

„Este un mare tam-tam pe 
tema legislativă, încât cine 
doreşte să adopte ştie că este 
foarte greu şi durează foarte 
mult. Cine nu e suficient de 
determinat se împotmoleşte 
în sistem, care este destul de 
complicat”, explică Simona 
Czudar, preşedintele Asoci-
aţiei pentru Promovarea Ad-
opţiei. 

Problema este în legisla-
ţie, pentru că numărul copi-
ilor care stau în centrele de 
plasament chiar şi patru sau 
cinci ani până să-şi găsească 
o familie este foarte mare. 
Asta pentru că, înainte de 
a-i da spre adopţie, autorită-

ţile încearcă să-i reintegreze 
pe copii în familia natura-
lă. Acest proces presupune 
chiar şi căutarea rudelor 
până la cele de gradul patru. 

Unul dintre timişorenii 
care au hotărât să adopte un 
copil este Marian. Acesta a 
încercat ani buni, împreună 
cu soţia lui să conceapă un 
copil. Nu au reuşit aşa că au 
apelat la adopţie. Marian a 
demarat procedurile legate 
de adopţie în anul 2008, an 
în care s-a născut şi copilul 
pe care îl creşte acum alături 
de soţia lui ca pe propriul co-
pil. Cei doi  au trăit luni de 
zile cu gândul că oricând, 

mama naturală a micuţului 
pe care ei l-au adoptat poate 
să-l ceară înapoi.

„Am început acum trei 
ani, iar copilul s-a născut 
în noiembrie 2008 şi a fost 
abandonat de mama lui na-
turală, care avea 19 ani. Ea 
a venit apoi la Direcţie şi a 
zis că vrea să-l ia înapoi. A 
dat in judecată Direcţia de 
Asistenţă Socială, dar nu s-a 
mai prezentat la termenul 
de judecată, aşa că a pierdut 
copilul. Am trăit într-un stres 
continuu, pentru că în doi 
ani putea să-l ia acasă. Abia 
în 2010 am reuşit să-l ducem 
acasă şi acum face trei ani”, 
ne-a spus Marian, care, din 
motive lesne de înţeles do-
reşte să rămână în umbră.

Cursuri şi evaluări  
peste evaluări  
pentru viitorii părinţi

Un cuplu care doreşte să 
adopte un copil trebuie să 
depună o cerere la Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Timiş, 
pentru evaluarea condiţiilor 
morale şi materiale. Fami-
lia adoptivă este evaluată şi 

pregătită de asistentul social 
desemnat şi de un psiholog, 
pregătire care durează două 
luni. Asistentul social respon-

sabil va trebui să vorbească 
şi cu alţi membri ai familiei 
sau chiar şi cu prietenii apro-
piaţi. Tot în această etapă, 
cuplul solicitant urmează un 
curs prin care învaţă cum să 
integreze un copil orfan în 
familie. Abia apoi obţine un 
atestat de adopţie, care este 
valabil un singur an. 

Dacă până aici procedura 
pare destul de simplă, aceas-
ta se complică de îndată ce 
se trece la etapa de potrivi-
re copil-familie. Asistentul 
social trebuie să caute un 
copil compatibil cu familia. 
După ce este găsit, urmea-
ză procedura de pregătire, 
cu întâlniri şi programe 
de acomodare, precum şi 
cu un program de vizite. 
Dacă există o compatibilita-
te, copilul este încredinţat 
cuplului pentru trei luni, 
abia după aceea finalizân-
du-se toate procedurile, dar 
numai dacă totul decurge 
conform planurilor. Dacă 
părinţii adoptivi cred că au 
scăpat de sistem, se înşală! 
Asistenţii sociali vor mai sta 
cu ochii pe ei încă doi ani de 
la încuviinţarea adopţiei.

Toată această procedură 
complicată le dă multe bătăi 
de cap cuplurilor care doresc 
să adopte un copil şi mulţi 
renunţă la idee înainte de a 
intra în sistem. Cu toate aces-
tea, potrivit datelor DGASPC, 
anul acesta, 31 de copii au 
fost adoptaţi în Timiş, iar alţi 
11 urmează să fie adoptaţi, 
în timp ce în toată ţara se fac 
circa 1.200 de adopţii pe an. 

Potrivit unei legi noi care 
reglementează adopţiile, 
micuţii ar trebui să fie daţi 
spre adopţie la maximum 
un an după ce sunt aban-
donaţi, iar bebeluşii şi-ar 
putea găsi părinţi chiar şi în 
30 de zile. Asta se va întâm-
pla însă de anul viitor, înce-
pând din luna februarie.

An de an, în judeţul nos-
tru sunt abandonaţi aproape 
50 de copii care, odată cu 
trecerea timpului, au tot mai 
puţine şanse să-şi găsească 
o familie, deoarece majori-
tatea cuplurilor îşi doresc să 
adopte copiii cu vârsta până 
la un an.
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Lipsa cofinanţării este 
unul dintre motivele pentru 
care instituţiile publice şi 
companiile private din Ro-
mânia nu reuşesc să acceseze 
fondurile europene puse la 
dispoziţie de Uniunea Euro-
peană. În condiţiile în care 
în spaţiul comunitar se dau 
lupte grele pentru a se obţi-
ne o parte cât mai mare din 
bugetul european, România 
a reuşit să absoarbă doar 4% 
din fondurile destinate finan-
ţării proiectele eligibile. “Rata 
absorbţiei reale a fondurilor 
europene în România este 
de circa 4%, dar în următoa-
rea perioadă acest procent 
ar putea să salte spectaculos, 
în condiţiile în care există 
sute de proiecte care sunt la 
finalul perioadei de evaluare 
şi vor trece în partea de im-
plementare”, spune Carmen 
Boteanu, expert în cadrul 
Autorităţii de Management 
pentru Programul Creşterea 
Competitivităţii Economice. 

Reticenţa băncilor faţă de 
întreprinzătorii care solici-
tă bani pentru cofinanţarea 
proiectelor europene a fost 
sesizată şi de către Lelica Cri-
şan, directorul Oficiului Te-
ritorial pentru Întreprinderi 
Mici şi Mijlocii Timiş. “Pot să 
vă spun că numărul cererilor 
a crescut de 20 de ori faţă de 
2009, de exemplu, iar proiec-
tele propuse spre finanţare 

sunt foarte bune. Uneori, de-
partajările se fac la nivel de 
semne de punctuaţie, atât 
de apropiate sunt ca valoare 
economică. Din păcate, deşi 
valoarea proiectelor aprobate 
creşte pe zi ce trece, benefi-
ciarii nu au acces la credite 
bancare pentru cota de co-
finanţare şi de aceea nu le 
pot pune în practică”, spune 
Lelica Crişan. În viziunea sa, 
peste 80% din proiectele care 
câştigă finanţare europeană 
sunt blocate pentru că nu 
au susţinerea bancară pen-
tru cota de cofinanţare. Unul 
dintre cele mai importante 
proiecte din Timiş a cărui 
implementare stagnează din 
cauza lipsei de bani pentru 
partea de cofinanţare are ca 
obiectiv modernizarea uneia 
dintre cele mai mari mori din 
Timiş, cea din Giarmata. “E 
greu să obţii un credit de la 
bancă. Nu te mai împrumută 
nimeni, chiar dacă prezinţi 
garanţii mult peste valoarea 
creditului. Criza i-a îndepăr-
tat pe bancheri de agricul-
tori”, reclamă Virgil Bunescu, 
fermierul din Giarmata care 
stă pe loc cu un proiect apro-
bat în valoare de 2 milioane 
de euro, din care, jumătate, 
sunt bani nerambursabili. 

Până în 2013, românia 
trebuie să „absoarbă” de 
la ue 19,2 miliarde de euro

În ciuda acestor probleme 
cu care se confruntă com-
paniile care doresc să imple-

menteze proiecte finanţate 
din bani europeni, reprezen-
tanţii băncilor spun că nu 
există nici un fel de blocaje 
şi că s-au constituit departa-
mente speciale pentru eva-
luarea planurilor de afaceri 
şi acordarea de credite. Spre 
exemplu, UniCredit Ţiriac 
Bank a aprobat în primul se-
mestru din 2011 cofinanţări 
pentru absorbţia fondurilor 
UE desti nate sectorului privat 
în valoare de 700 de mili oane 
de lei. “Suma este în creştere 
de aproape şase ori faţă de 
creditele acordate în aceeaşi 

perioadă a anului trecut, iar 
volumul finanţărilor în ca-
zul proiectelor europene, 
din ultimii trei ani, a depăşit 
un miliard de lei”, spune co-
ordonatorul pentru fonduri 
europene din cadrul centralei 
de la Bucureşti, Marius Radu. 
Valoarea medie a unui credit 
pen tru sectorul corporate 
este de 1,2 mili oane de lei, iar 
pe segmentul business custo-
mers, de 600.000 de lei. Şi re-
prezentanţii Alpha Bank sus-
ţin că nu există probleme în 
acordarea creditelor pentru 
partea de cofinanţare a pro-

iectelor europene. “Se face 
analiza dosarului şi, pe baza 
unui plan de afaceri solid, se 
acordă creditul solicitat. Nu 
există nici un fel de reticenţă 
faţă de beneficiarii proiecte-
lor cu finanţare europeană”, 
spune şi Carmen-Lăcrămioa-
ra Cîrdei, directorul Sucur-
salei Alpha Bank Timişoara. 
Mai mult decât atât, BCR 
şi-a înfiinţat chiar şi produse 
bancare speciale şi servicii 
pentru cofinanţarea proiec-
telor europene. “Este vorba 
despre pachetele EU Office şi 
diverse programe de cofinan-
ţare. În cadrul centralei BCR 
s-a înfiinţat chiar o echipă 
EU Office, pentru sprijinirea 
beneficiarilor de fonduri eu-
ropene”, precizează şi direc-
toarea BCR Timişoara, Anca 
Flueraş. Politica băncilor faţă 
de beneficiarii proiectelor cu 
finanţare europeană s-a mo-
dificat mai cu seamă după 
Comisia Europeană a decis 
ca, de la 1 august 2011, cota 
de cofinanţare a României 
pentru proiectele cu finanţa-
re europeană să scadă de la 
15% la 5%. Să mai spunem că, 
pentru perioada 2007-2013, 
UE a alocat României fonduri 
de 19,213 miliarde de euro 
(79,22 miliarde de lei). Până la 
nivelul lunii iunie 2011 erau 
efectuate plăţi în valoare de 
13,2% din total, prefinanţări 
de 8,4% şi finan ţări de 4,8%.

eCoNomiC Familie & Timp liberCofinanţarea proiectelor 
europene, „mărul discordiei” 
între întreprinzători şi bănci

PulS eCoNoMIC

n România a absorbit doar 4% din fondurile europene disponibile

Tinerii nu uită 
de voluntariat. 
Mulţi studenţi 
pun munca în 
faţa studiilor
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n anul acesta, în Timiş au fost adoptaţi 31 de copii 
şi alţi 11 urmează să fie adoptaţi până la sfarşitul anului

Adopţia unui copil, 
îngreunată de birocraţie

Vând teren 
intravilan Giroc

14.500 mp, cu front 
stradal pe continuarea 

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

tel. 0721.227.457

SemnăTuRA eleCTRoniCă

Camera de Comerţ, Indus-
trie şi Agricultură Timiş, prin 
centrul Enterprise Network 
Europe, organizează, azi, 
cu începere de la ora 10, cel 
de-al patrulea panel regional 
având ca subiect consulta-
rea mediului de afaceri euro-
pean cu privire la semnătura 
electronică şi identificarea 
electronică.

TARife eliminATe De lA oRC

Ministerul Justiţiei a eliminat 
o parte din tarifele practi-
cate de oficiile registrului 
comerţului de pe lângă 
tribunale, printre care 
cele pentru transmiterea 
informaţiilor prin e-mail 
sau pe suport magnetic sau 
furnizarea de informaţii în 
limba engleză. Noul Ordin al 
Ministerului Justiţiei prevde 
un tarif de 2,42 lei pentru 
transmiterea documente-
lor prin fax, 6,45 lei pentru 
transmiterea prin poştă şi 
120,97 lei pentru transmite-
rea actelor în străinătate, cu 
confirmare de primire.

meToDA eSTimăRii

Agenţia Naţională de Ad-
ministrare Fiscală (ANAF) 
a publicat procedura prin 
care organele de inspecţie 
fiscală vor estima baza de 
impunere pentru impozite, 
taxe, contribuţii şi alte sume 
datorate bugetului general 
consolidat al statului. Astfel, 
ANAF stipulează metode-
le de estimare a bazei de 
impunere. Acestea sunt 
metoda sursei si cheltuirii 
fondurilor, metoda fluxu-
rilor de trezorerie, metoda 
marjei, metoda produsului/
serviciului şi volumului şi 
metoda patrimoniului net.

Zile liBeRe

Proiectul de lege care 
prevedea declararea şi in-
troducerea în Codul Muncii 
a încă două zile nelucrătoa-
re, respectiv 30 noiembrie 
şi 24 ianuarie, a fost respins 
de Camera Deputaţilor. 
Astfel, în momentul de faţă, 
singurele zile nelucrătoare 
prevăzute de Codul Muncii 
sunt 1 şi 2 ianuarie, prima zi 
şi a doua zi de Paşti, 1 mai, 
prima şi a doua zi de Rusalii, 
Adormirea Maicii Domnului, 
1 decembrie şi prima şi a 
doua zi de Crăciun. (G.i.)

PUBLICITATE

PUBLICITATE

PRIMEŞTE HORNARUL LA TINE ACASĂ
şi obţine certificatul de coş

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

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

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

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

SC ALCOM SA
SC ALCOM SA oferă spre vânzare un spaţiu comercial în suprafaţă de 86,7 mp, ideal pentru  

compartimentare şi creare garaje, sau desfăşurarea de diverse activităţi economice,  
situat în zona de blocuri în Timişoara, str. C.Porumbescu nr.2. 

Cei interesaţi sunt rugaţi să depună o scrisoare de intenţie la secretariatul societăţii din timişoara,  
str. proclamaţia de la timişoara nr.7, biroul 17 până la data de 30 noiembrie 2011.

Din păcate, deşi 
valoarea proiectelor 
aprobate creşte pe zi 
ce trece, beneficiarii 
nu au acces la credite 
bancare pentru cota 
de cofinanţare şi de 
aceea nu le pot pune 
în practică. 

lelICA CrIşAN 
director - oficiul Teritorial pentru IMM

E greu să obţii un 
credit de la bancă. 
Nu te mai împrumută 
nimeni, chiar dacă 
prezinţi garanţii mult 
peste valoarea credi-
tului. Criza i-a înde-
părtat pe bancheri de 
agricultori. 

VIrgIl BuNeSCu 
fermier

Procedura de adopţie este complicată, dar copiii abandonaţi îşi găsesc fericirea în sânul unei familii noi

Este un mare tam-
tam pe tema legislati-
vă, încât cine doreşte 
să adopte ştie că 
este foarte greu şi 
durează foarte mult. 
Cine nu e suficient de 
determinat se împot-
moleşte în sistem, 
care este destul de 
complicat. 

SIMoNA CZuDAr
preşedinte aDoR

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

An de an, în 
judeţul nostru 
sunt abandonaţi 
aproape 50 de 
copii care, odată 
cu trecerea 
timpului, au tot mai 
puţine şanse să-şi 
găsească o familie.
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Tinerii sunt principalii 
voluntari din Timşoara. Fie 
că au venit din străinăta-
te în capitala Banatului să 
facă muncă gratuit în folo-
sul celorlalţi, fie că sunt ti-
mişoreni interesaţi de latu-
ra socială a comunităţii, cei 
mai mulţi voluntari sunt 
tineri cu vârsta de până la 
30 de ani. Centrul de Vo-
luntariat Timişoara, din 
cadrul Fundaţiei Student 
Plus (bd. Take Ionescu, 
nr. 40), oferă tinerilor din 
ţară, dar şi din străinăta-
te posibilitatea de a lucra, 
benevol, pentru o organi-
zaţie neguvernamentală. 
Aşa au venit  în capitala 
Banatului mai mulţi tineri 
din diferite ţări europene. 
„Avem voluntari veniţi din 
Germania, din Slovacia şi 
din Islanda, prin Serviciul 
European de voluntariat. 
În aceste ţări voluntariatul 
înseamnă dezvoltare perso-
nală, iar tinerii veniţi aici 
învaţă cum să-şi dezvolte 
aptitudinile sociale“, ne 
spune Maria Ciorba, coor-
donator programe Student 
Plus.

Străini din toată  
europa fac voluntariat  
la timişoara

Iulia are 19 ani. Este din 
Germania. A venit la Timi-
şoara în luna septembrie 
prin Serviciul European de 
Voluntariat. Va face muncă 
voluntară până în august 
2012. Tânăra a preferat să 
nu urmeze cursurile unei 
facultăţi, astfel că n-a mai 
continuat studiile după ter-
minarea liceului. În schimb 
s-a concentrat pe latura so-
cială, a muncii în folosul 
celorlalţi. „Aici predau en-
gleză seniorilor, bătrânilor. 
Am venit la Timişoara prin 
noroc. Am aplicat prin in-
termediul unei organizaţii 
de acasă şi am fost accep-
tată aici“, ne spune tânăra. 
Principala motivaţie care a 
ghidat-o spre munca bene-
volă este dorinţa tinerei de 
a se implica în comunitate, 
de a-i ajuta pe ceilalţi.

Suzana are 26 de ani şi 
a venit la Timişoara din 
Slovacia. Nu ea a ales Ro-
mania, ci Romania a ales-o 
pe ea, după cum ne spune. 
A vrut foarte mult să facă 
voluntariat, dar nu într-o 
ţară din Balcani, pentru că 
Balcanii îi cunoaşte. Deşi 
a avut mai multe oferte, 
a preferat Romania. „Din 
septembrie 2011 până în 

septembrie 2012 voi sta în 
Romania. Sunt implicată 
aici în mai multe proiec-
te, sunt trainer internaţi-
onal pentru elevi de liceu 
în cadrul unui proiect de-
rulat cu AIESEC, dar sunt 
implicată şi în alte acţiuni 
sociale, ca predatul limbii 
engleze şi altele“, expli-
că Suzana. „Aveţi o limbă 
complicată“, o rupe ea pe 
româneşte recunoscând că 
e principalul impediment 
deocamdată în derularea 
mai multor activităţi de 
voluntariat. Deşi a lucrat 
mai mulţi ani ca voluntar 
în Slovacia, a vrut să plece 
în altă parte şi aşa a ajuns 
la Timişoara. Acum aşteap-
tă să se implice în activităţi 
sociale, de folos pentru co-
munitate, pentru a-şi dez-
volta aptitudinile de comu-
nicare, de lucru cu ceilalţi.

Thorbergur este islan-
dez. Tânărul de 20 de ani 
a ajuns în Timişoara ca 
voluntar pentru că a vrut 
să vadă cum este să tră-
ieşti într-o ţară din această 
parte a Europei. Pentru el 
Romania este un loc exo-
tic, iar lunile petrecute aici 
l-au ajutat să descopere că 
munca de voluntariat spri-
jină comunitatea locală, 
dar îl ajută şi pe el să se 
descopere. Îi place aici tot, 
mai puţin mâncarea. Cu 
bucătăria din România nu 
s-a putut obişnui în cele 9 
luni de când este în oraşul 
de pe Bega. „Eu mă ocup 
cu partea de mentenanţă 
din centrul media al Cen-
trului de Voluntariat Timi-
şoara. Vreau să învăţ cât 
mai multe şi să acumulez 
o experienţă cât mai mare. 

Tinerii nu uită de voluntariat. Plecaţi în străinătate  
sau veniţi la Timişoara, mulţi pun munca în faţa studiilor
n Voluntarii români şi străini caută  locuri deosebite pentru munca benevolă

Cel mai important lucru pe 
care l-am învăţat aici a fost 
să fiu independent şi să mă 
descurc singur“, recunoaş-
te tânarul Thorbergur.

alexandra a stat  
6 luni în mozambic

Dar nu doar străini vin 
la Timişoara, şi timişoreni 
pleacă în străinătate. Ale-
xandra Orosfoian se numă-
ră printre aceştia. Ea a ple-
cat în urmă cu trei ani din 
capitala Banatului. A fost în 
Danemarca, pentru 9 luni 
şi, de acolo, în Africa, în Mo-
zambic. Şase luni petrecute 
printre mozambicani au 
scos la suprafaţă latura so-
cială a timişorencei. „Oricât 
ne place nouă, românilor, 
să ne plângem ce viaţă grea 
avem, nu ne putem compa-
ra cu Mozambic, de exem-
plu... acolo vezi cu adevărat 
ce înseamnă sărăcie“, sub-
liniază această. Alexandra 
a plecat pentru că, după o 
perioadă de muncă bene-
volă la o organizaţie din 
Timişoara, a observat cât 
de superficială este impli-
carea voluntarilor de aici. 
La început a ajuns în Dane-
marca unde a stat 9 luni. A 
participat la traininguri, la 
fel de fel de activităţi care 
au pregatit-o pentru timpul 
ce avea să-l petreacă pe con-
tinentul african. Dar cele 6 
luni de voluntariat in Mo-
zambic nu au semănat cu 
nimic din ce a văzut în fo-
tografii sau în filmele docu-
mentare. Timişoreanca ne 
povesteste cum a simţit pe 
propria piele ce înseamnă 
Africa: „Copilaşi care arată 
ca vai şi-amar de mama lor, 
cu haine rupte, desculţi, nu 
au ce mânca şi de la 5 ani 
fac deja tot felul de munci 
– spălat, gătit, cărat lemne, 
apă etc.“.

S-a întors mai deschisă 
faţă de nevoile celorlalţi, 
mai flexibilă în gândire şi 
la mediul în care trăieşte. 
Bineînţeles că abilităţile de 
comunicare şi de lucru cu 
ceilalţi şi le-a dezvoltat foar-
te mult prin munca alături 

de oameni diferiţi, ce pro-
vin din medii distincte.

Alexandra s-a întors de pe 
continentul negru hotărâ-
tă să continue în domeniul 
social. Acum se află în Da-
nemarca şi îşi pregăteşte o 
echipă de 11 oameni cu care 
să revină într-o ţară africa-
nă. Vrea să-i ajute pe acei oa-
meni, după ce a văzut cum 
trăiesc. Deşi este şi studentă 
la Universitatea de Vest, la 
Facultatea de Economie şi 
Administrarea Afacerilor, 
tânăra vrea să continue stu-
diile, dar deocamdată nici 
nu vrea să audă de abando-
narea voluntariatului pen-
tru că, spune ea, a găsit în 
sfârşit ceea ce îi place. Ce-a 
făcut în Mozambic? I-a în-
văţat să scrie şi să citească 
pe adulţi. Într-o ţară în care 
procentul de analfabeţi se 
ridică la două treimi din po-
pulaţie, autorităţile implică 
voluntarii în această direc-
ţie. În paralel, Alexandra a 
pus pe picioare o grădiniţă. 
Timp de 4 luni s-a zbătut şi, 
cu 2 luni înainte de a pleca 
din ţara africană, a reuşit 
să adune copiii la grădiniţă. 
„Acum sper doar să şi conti-
nue acest proiect...“, adaugă 
timişoreanca.

„Cu mancarea a fost o 
provocare pentru că 6 luni 
am mâncat aproape acelaşi 
fel în fiecare zi... orez, fasole, 
peşte şi xima (care e un fel 
de mămăligă, însă e albă şi 
nu are absolut nici un gust)... 
apă aveam 2 ore diminea-
ţa şi 2 ore seara... însă erau 
zile când nu aveam deloc şi 
atunci trebuia să aducem 
de la o pompă. Acolo vezi 
toate femeile cărând diverse 
chestii pe cap (apă, lemne 
etc.). Am încercat şi eu cu 
un bidon de 20 L însă am re-
nunţat după primi 10 m. Şi 
femeile acestea fac kilometri 
zilnic...“, îşi aminteşte Ale-
xandra. Tânăra povesteşte 
că triburile din Mozambic 
le acordă o atenţie deosebi-
tă albilor, pe care îi numesc 
muzungu-muzungu, tocmai 
pentru că sunt atât de rar de 
văzut prin acele părţi.

Voluntarii desfăşoară diverse activităţi prin care sunt implicaţi în comunitatea locală

Vreau să învăţ cât 
mai multe şi să acu-
mulez o experienţă 
cât mai mare. Cel mai 
important lucru pe 
care l-am învăţat aici 
a fost să fiu indepen-
dent şi să mă descurc 
singur. 

ThorBergur 
voluntar din Islanda

Sunt implicată aici în 
mai multe proiecte, 
sunt trainer interna-
ţional pentru elevi 
de liceu în cadrul 
unui proiect derulat 
cu AIESEC, dar sunt 
implicată şi în alte 
acţiuni sociale. 

Suzana
 voluntar din Slovacia

Oricât ne place nouă, 
românilor, să ne plân-
gem ce viaţă grea 
avem, nu ne putem 
compara cu Mozam-
bic, de exemplu... 
acolo vezi cu ade-
vărat ce înseamnă 
sărăcie. 

AlexANDrA oroSfoIAN 
voluntar din România
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Domnule Mircea Călin, de 
ce în România nu se potri-
veşte sintagma americană, 
aceea că “de taxe şi de 
moarte nu scapă nimeni”? 
Cam mulţi scapă de taxe în 
România...

Îmi permit să vă contrazic. 
Dacă într-adevăr lucrul acesta 
de întâmpla, să zicem, undeva 
în anii ’90, sistemul, cel puţin 
în ceea ce priveşte administra-
rea impozitelor şi taxelor în 
România şi în judeţul Timiş a 
evoluat foarte mult în ultimul 
timp. Şi dacă în anii 90, toate 
evidenţele fiscale, atât cele 
de declarare cât şi cele de ad-
ministrare a impozitelor, se 
conduceau manual, pe nişte 
registre şi măsurile de execu-
tare se luau aleatoriu, în func-
ţie de ordinea descrescătoare 
a obligaţiilor, în momentul de 
faţă şi când spun momentul 
de faţă, vorbesc despre anul 
2000 deja, odată toată eviden-
ţa fiscală a contribualilor se 
ţine pe sistem informatic, iar 
măsurile de executare silită, 
începând cu 2004, se aplică 
pe toată baza de date, la orice 
contribuabil. Tocmai, poate 
vă aduceţi aminte foarte bine, 
la un moment dat apăruseră 
prin ziare nişte articole legate 
de somaţii emise la contribua-
bili care aveau de plată 1 leu, 
sau 5 lei. Tocmai ăsta era mo-
tivul, scoţându-se aceste soma-
ţii, pe toată baza de date, ne 
era destul de greu să putem să 
facem o diferenţiere a sumelor 
datorate de contribuabili.

Lucrurile au evoluat faţă de 
anii 90, dar eu ştiu că ame-
ricanilor le e frică de fisc ca 
de moarte...

Nu, nici nu poate să fie acea 
frică, pentru că, să nu uităm că 
în America, Al Capone a fost 
prins de fisc acum mulţi ani, 
iar în România sistemul de fisc 
a început să se dezvolte prac-
tic după anii 90. Să nu uităm 
că economia SUA, în anii 50 – 
60 era la un alt nivel decât eco-
nomia noastră. Nici nu sunt 
adeptul zicalei „De moarte şi 
de fisc nu scapă nimeni”... Noi 
nu dorim să fim o sperietoare, 
noi dorim să fim o sperietoare 
pentru acei contribuabili care 
nu-şi respectă obligaţiile fisca-
le faţă de stat. 

Există tot felul de firme, 
SRL-uri care încasează 
facturi peste facturi, nu-şi 
plătesc contribuţiile, nu au 
bunuri pe firmă şi nimeni 
nu le poate face nimic... 

Asta e o legendă pe care pot 
sa o demontez în momentul 
de faţă. Există într-adevăr mul-
te societăţi de tip fantomă, 
care se înfiinţează peste noap-
te, dau un tun bugetului de 
stat şi tot aşa cum s-au înfiin-
ţat, aşa şi dispar, dar există în 
momentul de faţă mai multe 
prevederi legale pentru aceste 
situaţii. Totuşi, aplicarea lor 
presupune o forţă de muncă 
foarte mare şi resurse umane 
însemnate... La nivelul judeţu-
lui Timiş se administrează un-

deva la 190.000 de contribua-
bili persoane fizice şi juridice... 
Aceşti contribuabili care îşi 
înfiinţează societăţi fantomă, 
se înfiinţează si se desfinţează 
foarte repede, este destul de 
greu să fim cu omul potrivit la 
locul potrivit tot timpul... De 
cele mai multe ori, fiscul poa-
te să meargă de la un punct, 
la un anumit punct. De acolo 
trebuie sa intre alte organe. 
Noi nu putem decât să facem 
constatarea, să încadrăm fapta 
undeva în lege şi să o trimitem 
mai departe. Fie la organele de 
cercetare penală, la gardă şi 
aşa mai departe.

Dar există prevederi legale 
potrivit cărora se poate 
atrage răspunderea admi-
nistratorului... 

Sigur că da. Deci atragerea 
în răspundere solidară este re-
glementată de articolul 27 din 
ordonanţa 92 din 2003. Ca un 
exemplu pot să vă spun că, fă-
când o comparaţie între anul 
2009, 2010 şi 2011 pe cele 10 
luni, în 2009 Direcţia Generală 
a Finanţelor Publice Timiş s-au 
emis 6 decizii a tragere în răs-
pundere solidară, în anul 2010 
au fost 8, iar în anul 2011 pe 
primele 10 luni am emis nu 
mai puţin de 55.

De unde diferenţa asta? Ca le-
gislaţia ziceţi că era din 2003...

Da, legislaţia este din 
2003, ea s-a tot modificat pe 
parcursul anilor, până s-a 
lărgit practic sfera în care ne 
putem încadra pentru atrage-
rea în răspundere solidară. La 
început procedura era destul 
de greoaie şi destul de limi-
tată asupra sferei contribua-
bililor, în momentul de faţă 
ea ne dă dreptul să atragem 
în răspundere solidară de la 
contribuabilii care, dau un 

exemplu, nu-şi cer insolven-
ţa când trebuie să şi-o ceară, 
până la contribuabilii care 
îşi creează insolvabilitatea 
cu 3 ani anterior înainte de 
momentul la care îl facem 
noi insolvabil. Deci sfera con-
tribuabililor în momentul de 
faţă este largă faţă de ce a fost 
la un moment dat. Sigur că 
încercam şi noi să ne adap-
tăm vremurilor şi sigur că o 
legislaţie care acum întră în 
vigoare, până în momentul 
în care ne dăm şi noi seama 
ce se întâmplă în sfera asta, 
durează puţin timp. Recupe-
rarea creanţelor depinde de 
cât de repede de mişcam. În 
condiţiile în care aplicăm şi 
măsurile asiguratorii înainte 
de atragerea în răspundere 
solidară, timpii de mişcare ai 
noştri sunt mult mai rapizi. 

 
Aveţi această posibilitate?

Sigur că da. În general 
aceste decizii de măsuri asi-
guratorii pe procedura fisca-
lă sunt emise înainte de fina-
lizarea controlului, sau exact 
înainte de emiterea deciziei 
de atragere în răspundere 
solidară. Deci cu cât emitem 
această decizie de măsuri 
asiguratorii mai repede, cu 
atâta contribuabilul are timp 
mai puţin să îşi înstrăineze 
bunurile. Pot să vă spun ca 
o noutate absolută, că sun-
tem pe cale, în momentul de 
faţă, să semnăm un protocol 
cu primăria, protocol care ne 
va aduce, sper, un real ajutor 
în sensul că vom avea acces 
la baza de date a primăriei 
şi vom putea să vedem în 
orice moment toate bunuri-
le mobile şi imobile pe care 
o societate sau o persoană 
fizică le deţine. Până acum 
procedura era foarte greoaie 
pentru că făceam adresa de 

înaintare către primărie, pri-
măria ne răspundea într-un 
anumit termen, noi făceam 
foarte multe adrese, blocam 
puţin şi activitatea lor, toc-
mai pentru a evita toate pier-
derile astea de timp, noi vom 
încerca să facem un protocol 
cu ei să avem acces la baza 
de date direct de aici. 

Se spune că timişorenii 
sunt foarte buni platnici. 
Câti datornici aveţi?

Este destul de greu să faci 
o analiză comparativă cu 
anii precedenţi. Ce vă pot 
spune în momentul de faţă, 
făcând o analiză între anul 
2010 şi 2011, ca şi încasări 
totale pe cele 10 luni din 
2010 şi din 2011, suntem cu 
puţin sub suma din 2010. Pot 
să vă spun că pe primele 10 
luni, în 2010 am emis pe toa-
ta direcţia generală 79166 de 
somaţii, în primele 10 luni 
din 2011 am emis 92490 de 
somaţii. Tot ca o comparaţie, 
popririle bancare au crescut 
de la 29370 în 2010 la 34671 
în 2011. Popririle la terţi, de 
la 2367 la 2856. Sechestre pe 
bunuri mobile: de la 164 la 
218. Sechestre pe bunurile 
imobile: de la 109 la 164. Aici 
vizavi de scăderea încasărilor 
între 2010 şi 2011 este destul 
de complicat să facem ana-
liza pentru că, cu data de 1 
ianuarie 2011, un numar de 
57 de contribuabili arondaţi 
direcţiei generale, au migrat 
la direcţia de mari contribu-
abili din Bucureşti. Ca să vă 
faceţi o idee ce ar însemna 
lucrul acesta, pot să vă spun 
că în anul 2010 aceşti 57 de 
mari contribuabili au decla-
rat la bugetul de stat, 416,6 
milioane de lei noi. Şi au plă-
tit la bugetul de stat în cursul 
anului 2010, 364,4 milioane. 

Ca şi număr de contribuabili 
totali pe direcţia generală a 
finanţelor publice, la data 
de 31.10.2011 înregistram 
196 986 de contribuabili, 
din care persoane juridice 49 
392. Restul fiind o dată acele 
persoane fizice care sunt lua-
te în evidenţă dupa acel cod 
de înregistrare fiscală şi care 
înseamnă activităţi indepen-
dente, iar diferenţa repre-
zintă tot restul persoanelor 
fizice. Că au o amendă, că au 
de plătit ceva, că au emis o 
decizie de impunere.

Câţi  contribuabili înregis-
trează datorii....?

În momentul de  faţă la 
31.10.2011, numărul total 
de contribuabili cu obliga-
ţii restante au fost 59 360, 
dintre care persoane juridi-
ce 15 300, persoane fizice 
44 060. Comparativ cu anul 
precedent, avem o creştere 
de contribuabili cu obliga-
ţii. În cea mai mare parte 
creşterea cea mai mare este 
la persoanele fizice, nu la 
persoanele juridice, la per-
soanele juridice creşterea 
este nesemnificativă. În 
schimb la persoanele fizice 
este o creştere mare, atât 
din punct de vedere al nu-
mărului contribuabililor cât 
şi din punctul de vedere al 
obligaţiilor datorate bugetu-
lui general consolidat. Acest 
lucru se datorează o dată 
lărgirii bazei de impozitare 
pe de o parte, iar creşterea 
mare a obligaţiilor compa-
rativă cu 2010 este exact im-
pozitarea acelor tranzacţii 
cu bunuri pe TVA.

Care e în momentul de faţă 
situaţia cu celebrul dosar 
Poli?

Deci în momentul de faţă, 

la data de 30.10.2011 obligaţii-
le lui Fotbal Club Poli Timişoa-
ra erau un cunatum total de 
15570 mii lei noi, aia înseam-
nă în lei vechi undeva la 15 
miliarde 570 de milioane. Ele 
sunt obligaţii constituite în-
cepând cu luna a 4-a 2011 şi 
până la 25.10.2011, ca măsuri 
de executare ele sunt aceleaşi 
pe care le cunoaşteti foarte 
bine, în sensul că sunt poprite 
toate conturile, există acele se-
chestre pe drepturile de dispu-
nere asupra drepturilor fede-
rative de joc. Ştiţi foarte bine 
că în 2011 în urmarea unor 
transferuri făcute de club am 
încasat o sumă destul de mare.

Deci să clarificăm. Banii 
care au venit din acele tran-
sferuri nu au plecat în altă 
parte. Au venit la dumnea-
voastră, în contul datoriilor 
pe care clubul le avea către 
finanţe.

Sigur, deci acolo unde toa-
te transferurile, sau în urma 
transferului, clubul de fotbal a 
obţinut sume de bani, toate au 
venit în conturile noastre. 

Care sunt jucătorii asupra 
cărora este sechestru?

În momentul de faţă: Cur-
tean, Matei şi Goga.

S-a tot discutat despre pre-
siuni in acest dosar Poli... 
Le-aţi simţit?

Nu nu am avut. Am citit şi 
eu. Din punctul meu de vede-
re, după 20 de ani de finanţe, 
cred că a fost cel mai greu do-
sar de executare pe care l-am 
avut.

Să ştiţi că mulţi acuză finan-
ţele, în dosarul Poli...

Sigur, e foarte uşor să 
arunci vina întotdeauna pe 
cine ţi-e cel mai comod să 
o faci. Dar haideţi să luăm 
esenţa problemei până la 
urmă. Obligaţiile datorate 
de clubul Poli nu le-am cre-
at noi. Inclusiv în momentul 
de faţă obligaţiile pe care le 
are clubul sunt aproape în 
totalitate obligaţii declara-
te de către club. Nu există 
o diferenţă între o societate 
comercială şi o altă societate 
comercială. Nu există dife-
renţă între obligaţii datorate 
de stat. Codul de procedură 
fiscală nu face o diferenţa în-
tre măsurile de executare pe 
care trebuie să le aplicăm la 
o societate care are 100 de lei 
datorie şi una care are 70 de 
miliarde datorie. Şi dacă ar fi 
să o luăm ca interes imediat 
al statului, societatea care 
are obligaţii mari trebuie 
executată mai repede. 

Care este cea mai mare 
problemă a finanţelor în 
România?

Din punctul meu de vede-
re, mentalitatea.

Ce credeţi că merge cel mai 
bine?

Sistemul informatic.

Nu sunt adeptul zicalei „De 
moarte şi de fisc nu scapă nimeni”

Citeşte un interviu 
mai amplu pe 
opiniatimisoarei.ro

SPeCial

PUBLICITATE

Este masterand în fiscalitate din 1991. De-a lungul timpului a ocupat diferite 
funcţii de conducere şi execuţie în cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice 
Timiş. Din octombrie 2010 este directorul executiv al acestei instituţii.

MIrCeA CălIN

Am dezvoltat de la an la an activitatile companiilor
Grupului MVT Logistik, telul nostru fiind acela de a oferi
servicii cat mai sigure si complete, spre deplina satisfactie

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

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

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

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

www.mvtlog.ro

SIlVIA STAIA
silvia.staia@opiniatimisoarei.ro

berbeC - visează la un 
partener care să îi ofere ro-
mantism, sex de calitate şi 
devotament total. Când îşi 
găseşte jumătatea, pune ba-
zele noii familii, indiferent 
de diferenţele ce pot exista 
între parteneri. Este liderul 
familiei şi luptă până în pân-
zele albe ca să o întreţină. 
Copiii sunt de o vitalitate 
excepţională, au nevoie de 
afecţiune, dar nu o cer.

taur - nici nu concepe 
să nu se căsătorească, dar 
are nevoie de sfatul celor 
apropiaţi să facă acest pas. 
Munceşte enorm să ofere fa-
miliei o casă frumoasă şi un 
trai îndestulător. Are nevoie 
de un partener care îi oferă 
stabilitate afectivă şi sigu-
ranţă financiară. Copiii sunt 
încăpăţânaţi, ambiţioşi şi au 
nevoie de independenţă.

GemeNi - amână cât pot 
momentul căsătoriei, pen-
tru că au nevoie de libertate. 
Chiar şi după acest pas, îşi 
rezervă un timp doar pen-

tru preocupările personale. 
Grijulii şi înţelegători, buni 
povestitori, părinţii gemeni 
au o cultură vastă şi îşi edu-
că odraslele în aceeaşi idee. 
Copiii sunt ageri, vorbăreţi, 
foarte inteligenţi şi gata ori-
când de o plimbare cu bici-
cleta.

raC - are nevoie de mul-
tă iubire şi afecţiune, şi de 
un partener care să rămână 
alături de el până la sfârşitul 

vieţii. Face orice sacrificiu 
pentru familie. Îşi respectă 
părinţii şi moştenirile. Ca 
părinte, este iubitor şi le in-
suflă copiilor adevăratele 
valori. Copiii sunt extrem de 
sensibili, fac crize de nervi 
şi au nevoie de foarte multă 
afecţiune.

leu - caută un partener cu 
un statut social foarte bun şi 
un cont în bancă pe măsură. 
Dacă are un ideal personal, 

este capabil să sacrifice şi fa-
milia pentru acesta. Când îşi 
găseşte perechea, se şi căsă-
toreşte. Părinţii sunt iubitori, 
dar nu au răbdare. Copiii 
sunt emotivi şi vor atenţie 
continuă. Nu este bine să fie 
pedepsiţi sau criticaţi.

FeCioară - vrea un par-
tener independent şi des-
curcăreţ, care să muncească 
împreună cu ea la realizarea 
aceluiaşi ţel. Este sinceră, 

serioasă şi devotată familiei. 
Insuflă valorile etice copiilor 
pe care îi educă ireproşabil. 
Copiii nu mint aproape de-
loc, sunt impulsivi şi răbdă-
tori.

balaNţă - croită pentru 
căsătorie, dar nu se grăbeşte 
să facă acest pas. Caută un 
partener alături de care să 
aibă o familie echilibrată şi 
armonioasă. Este generoasă 
şi iubitoare, iar ca părinte, 
blândă şi plină de afecţiune. 
Copiii sunt calmi, răbdători, 
încăpăţânaţi şi caută elegan-
ţa.

SCorPioN - conduce 
familia cu o mână de fier. 
Este un partener de viaţă 
puternic, pe care cei dragi 
se pot baza, dar de bunăvo-
inţa căruia nimeni nu poate 
profita. Ca părinte, îşi învaţă 
copiii valorile importante ale 
vieţii, iar aceştia nu prea îi 
iasă din cuvânt. Copiii sunt 
exuberanţi, curioşi, dificili, 
cu simţul proprietăţii bine 
dezvoltat.

SăGetător - poate fi 
aventurierul ce pleacă tim-
puriu de acasă pentru a-şi 
trăi viaţa şi a acumula experi-
enţă. Când este pregătit să îşi 
întemeieze propriul cămin, 
devine unul dintre cei mai 
buni parteneri de viaţă şi un 
părinte fascinant. Nimeni nu 
se plictiseşte lângă el. Copiii 
sunt bătăioşi şi se plictisesc 
repede, nu le plac constrân-
gerile în educaţie.

CaPriCorN - făcut să 
aibă familie. Poate aştepta 
mult până este convins că a 
găsit partenerul potrivit de 
viaţă, care trebuie să fie ca 
el, lucid, raţional, respon-
sabil, inteligent, cu situaţie 
financiară bună, să îi ofere 
siguranţă. Ca părinte, prefe-
ră stilul sever, îi învaţă pe co-
pii adevăratele valori. Copiii 
sunt plini de bun simţ, înţe-
lepţi, le place să stea singuri, 
au nevoie de afecţiune, dar 
nu o arată.

VărSătorul - preferă să 
trăiască o poveste de dragos-
te numai cu persoana iubită. 
Acceptă căsătoria când con-
sideră că a găsit persoana po-
trivită. Nu vrea un partener 
posesiv, dar dacă se îndrăgos-
teşte, îl idealizează. Când are 
copii, are nevoie de sprijin 
moral şi financiar. Copiii sunt 
liniştiţi şi prudenţi, enigma-
tici, se izolează de părinţi, au 
o personalitate puternică.

Peşti - este fie foarte pre-
ocupat de întemeierea unei 
familii, fie simte nevoia de 
libertate şi nu îşi doreşte res-
ponsabilităţile unui cămin. 
Este un partener şi un pă-
rinte extrem de responsabil, 
care face tot posibilul să îi asi-
gure familiei tot ce are nevo-
ie. Nu vede întemeierea unei 
familii fără o situaţie financi-
ară bună. Caută un partener 
echilibrat, să îi ofere stabilita-
te. Copiii sunt extrem de sen-
sibili şi uşor de crescut.

Zodiile şi familia
n Zodiacul ne poate ajuta să ne alegem partenerul de viaţă potrivit



12 17 -23 NoIeMBrIe 2011, Nr 179

www.opiniatimisoarei.ro

oPINIA TIMIşoAreI
SăPTăMâNAl INDePeNDeNT 13 

roxANA DeACoNeSCu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Încrederea se duce pe apa 
sâmbetei pentru un sfert din 
timişenii care cheltuie bani 
frumoşi pentru un test de 
paternitate la Institutul de 
Medicină Legală din Timişoa-
ra. 20% dintre cei care decid 
să facă un astfel de test află 
că lucrurile nu sunt chiar aşa 
cum sunt prezentate de soţi-
ile sau de partenerele lor de 
viaţă.   

În ultimii cinci ani, timi-
şorenii au cheltuit aproape 
300.000 de euro pentru aces-
te teste, fie că au făcut-o la ce-
rerea instanţei, fie că au mers 
de bunăvoie la IML. Un test de 
paternitate pe baza testului 
ADN costă 3.600 de lei, adică 
36 de milioane de lei vechi. 
Este cel mai sigur test care 
se poate face, însă mai există 
şi cel serologic, în funcţie de 
grupa sanguină, care costă 
doar 145 de lei. Acesta din 
urmă spune doar că părintele 
”poate fi” tatăl biologic al co-
pilului testat, pe când testul 
de paternitate pe baza ADN-
ului este sută la sută sigur.

Nu foarte mulţi părinţi 
apelează însă la serviciile IML, 
asta poate şi din cauza preţu-
lui destul de ridicat. Specia-
liştii timişoreni fac teste mai 
mult pentru instanţele de ju-
decată ori pentru poliţie.

”Facem teste de pater-
nitate la cererea instanţei 
sau la cererea părinţilor. 
De la instanţă ne cer pa-
ternitatea ori tăgada de pa-
ternitate. Diferenţa este că 
paternitatea o cere mama, 
atunci când caută tatăl co-
pilului, iar tăgada înseam-
nă că tata şi-a recunoscut 
copilul prin căsătorie, dar 
crede că nu mai e al lui”, 
ne-a explicat Gheorghe 
Gruin, medic primar de 
laborator la IML Timişoa-
ra. Purtătorul de cuvânt al 
Judecătoriei Timişoara spu-
ne că cele mai mult sunt 
cazuri în care un părinte 
solicită astfel de informaţii 
sperând că scapă de plata 
pensiei alimentare.

”De regulă, testele ADN 
se fac atunci când fie se 
stabileşte paternitatea, fie 
se contestă, prin tăgadă. 
Aceasta este stabilirea co-
pilului din afara căsătoriei 
sau a unuia din căsătorie. 
Tatăl pleacă pe undeva, lasă 

doi copii şi vine acasă şi gă-
seşte trei. Fiind în căsătorie, 
se prezumă că el este tatăl 
copilului, dar vrea să fie 
sigur, ca să ştie dacă mai 
plăteşte pensie alimentară 
în caz de divorţ”, explică ju-
decătorul Dumitru Hantea. 

Certuri în familie
Scandalurile se ţin lanţ de 

îndată ce părinţii află rezul-
tatele, mai ales pe cele nega-
tive. Printre cei care merg să 
facă teste de paternitate se 
numără şi mame care habar 
nu au cu cine au făcut copilul. 

„Sunt unele mame care 
chiar că nu ştiu săracele al 
cui e copilul, dar şi bărbaţii 
apelează la serviciile noastre. 
Cam 20% - 25% din cazuri 
sunt excluderi, adică rezulta-
tele sunt negative. La început 
a fost interesant, veneau să 
ne povestească viaţa lor, se 
băteau aici lângă laborator, 
dar acum nu mai am răbdare 
să ascult poveştile lor”, ne-a 
povestit Gheorghe Gruin. 

Pentru testul încrederii 
este necesar ca ambii părinţi 
să îşi dea aprobarea. Cuplul – 
presupusul tată, mama, dar şi 
copilul – trebuie să se prezin-
te la sediul IML din cartierul 
Ronaţ, dar numai în zilele de 
luni, între orele 8:00 – 12:00, 
cu actele de identitate şi cu 
certificatul de naştere al copi-
lului, dar şi cu banii necesari 
pentru taxă, care se achită la 
casieria institutului. Pentru 
efectuarea expertizei, spun 
medicii, copilul trebuie să fie 
mai mare de cinci luni şi ju-
mătate, iar eliberarea rezulta-
tului are loc în şase săptămâni 
din momentul recoltării. În fi-
ecare an, specialiştii de la IML 
Timişoara efectuează cam 60 
de teste pentru stabilitarea 
paternităţii.

CAIuS SerACIN
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Mâncarea multă, la un 
preţ mai mic decât cea de la 
restaurant, dar şi de calitate, 
ca la mama acasă, au făcut 
din cantinele studenţeşti lo-
calurile cele mai des folosite 
de timişoreni când vine vor-
ba să-şi astâmpere foamea. 
Oameni cu bani, studenţi 
sau pur şi simplu oameni 
care au un drum în comple-
xul studenţesc, merg zilnic 
la cantina studenţească pen-
tru o masă caldă. Nu doar 
cantinele studenţeşti sunt 
solicitate. În cantinele licee-
lor din Timişoara se prepară 
cea mai bună mâncare din 
oraş care mai apoi e livrată 
de firmele de catering către 
cele mai importante firme 
multinaţionale. Adminis-
tratorii acestor afaceri spun 
că fenomenul mâncatului 
la sau de la cantină este în 
creştere mai ales în această 
perioadă de criză. 

„Singurele zile în care 
putem spune că nu merge 
aşa bine sunt cele de luni şi 
vineri, zile în care de obicei 
studenţii vin de acasă cu 
mâncare, respectiv, pleacă 
spre casă. În rest se fac cam 
600-700 de porţii pe zi, care 
se dau”, spune Toader Apă-
văloaie, administratorul 
cantinei de la Universitatea 
Politehnica. Secretul acestei 
cantine este faptul că mân-
carea e delicioasă, iar în bu-
cătărie e curăţenie lucie. Nici 
preţul nu este foarte piperat, 
un meniu putând fi achziţio-
nat şi contra sumei de 8 lei. 
„Nu doar studenţii mănâncă 
la noi. Sunt şi ingineri, de 
obicei foşti studenţi care în 
tinereţe au mâncat aici, iar 
acum vin cu colegii lor de la 
multinaţionale în pauzele de 
masă”, explică Apăvăloaie. 

De altfel, la ora prânzului 
cantina UPT din Complexul 
Studenţesc este unul dintre 
cele mai aglomerate localuri 
în care se poate servi masa. 
Zilnic la orele prânzului, greu 
găseşti loc la o masă, în con-
diţiile în care în sală pot sta 
chiar şi 300 de persoane. Pe 
lângă cei care stau la mese, 
alte zeci de persoane stau la 
coadă să-şi comande o ciorbă 
de văcuţă, o costiţă friptă sau 
o porţie de piure contra unei 
sume modice: 7 lei. 

David Pop de exemplu este 
student la Facultate de Medi-
cină. La orele prânzului şi-a 
făcut o obişnuinţă din a servi 
masa la cantina studenţească, 

deşi trebuie să vină din zona 
centrală până în Complex pe 
jos. „Ce mă atrage aici? Faptul 
că sunt preţuri mici, iar mân-

carea este foarte bună. Pot 
spune că se aseamănă cu cea 
făcută de mama acasă”, spu-
ne tânărul de 24 de ani. Meni-

ul pe care-l comandă e sfânt: 
ciorbiţă, pireu şi frigărui de 
porc, iar bunătăţile îl costă 
doar 8 lei. Ca el, sunt mulţi 
alţi timişoreni. De exemplu 
Janina Dima este funcţionară 
în buricul târgului la serviciul 
de probaţiune de pe lângă 
tribunalul Timiş. Când nu-i 
ajunge timpul să gătească 
acasă vine împreună cu fiul 
ei să mănânce la cantină. 
„Astăzi am venit aici, pentru 
că oricum stau în zonă şi îmi 
place foarte mult mânarea de 
aici. Este foarte gustoasă. Văd 
că şi fiului meu îi place”, spu-
ne aceasta. 

Cantinele din liceele 
timişorene sunt  
folosite şi de studenţi

Nu doar cantinele stu-
denţeşti merg de minune în 
această perioadă. La fel de 
bine o duc şi cantinele licee-
lor din oraşul de pe Bega. În 
Timişoara există 20 de canti-

ne şcolare, iar oamenii merg 
şi aici să servească prânzul. 
În mare lor majoritate sunt 
studenţi care stau în inter-
natele respectivelor unităţi 
de învăţământ, însă dacă 
cineva vreodată doreşte să 
servească un prânz o poate 
face dacă îşi face o progra-
mare cu o zi înainte. „Pre-
ţul pentru cei care locuiesc 
acolo este cuprins între de 9 
şi 13,5 lei per elev, preţ care 
include mic dejun, prânz 
şi cină. De obicei mănâncă 
elevii şi studenţii cazaţi aco-
lo. Multe cantine din oraş 
sunt folosite de firmele de 
catering care gătesc aici şi 
bineînţeles acestea asigură 
şi mâncarea altor persoane 
decât cea a elevilor şi a stu-
denţilor”,  spune Francisc 
Halasz, inspector şcolar ad-
junct la IŞJ Timiş.   

ComuNitateComuNitate12 

n Unii părinţi scot din buzunar chiar şi 1.000 de euro pentru a stabili paternitatea unui copil

n Peste 1.000 de persoane mănâncă zilnic la cantina studenţească din complex

Timişorenii au cheltuit 
300.000 de euro în ultimii cinci 
ani pe... teste de paternitate

Criza îi întoarce  
pe studenţi la cantină! Dacă aveţi timp aş dori să vă 

povestesc ceva. În 1977 am 
cunoscut un om, inteligent, şcolit şi 
cu o funcţie importantă în finanţele 
bănăţene. Era o persoană sclipitoare 
în inteligenţa sa şi deosebit de 
convingătoare în argumentele sale 
logice. Eu fiind proaspăt student şi... 
proaspăt pretendent la mâna fiicei 
sale, aveam şansa să-l întâlnesc pe 
acest domn, destul de des. Toate 
erau bune şi frumoase, până când 
ajungeam la probleme existenţiale 
şi religioase. El susţinea că Dumne-
zeu nu există, că toată religia este o 
prostie inventată de popi pentru a 
jecmăni prostimea. Mai spunea că 
nu există viaţă de apoi şi că impor-
tant este să-ţi trăieşti viaţa din plin 
aici pe pământ, căci după moarte 
vom fi toţi hrană pentru viermi.
Mai avea o vorbă, şi anume: „de-
cât să trăieşti o viaţă de cioară pe 
pământ, mai bine o zi de vultur..!“. 
Anii au trecut şi cu ei şi tinereţea 
noastră a tuturor. Domnul 
respectiv, a devenit între timp... 
socrul meu şi bunic al copiilor mei. 
Proaspăt pensionat socrul meu, a 
început să realizeze că pensio-
narea a adus cu sine şi multe 
problemele de sănătate. Viaţa 
sa de vultur se transforma uşor, 
uşor într-o altă viaţă a unei alte 
zburătoare. Şi atunci, a început 
umilinţa sa: operaţie de cancer la 
colon, apoi, după doi ani, operaţie 
pe inimă cu bypass. După alţi cinci 
ani diabet şi altă operaţie de can-
cer la colon. Viaţa devenea tot mai 
grea şi umilitoare pentru bărbatul 
mândru din tinereţe. Parcă toate 
aceste boli veniseră asupra lui ca 
să-i înfrângă mândria şi bucuria 
de a trăi intens... dar pe pământ. 
Ultima umilinţă a venit după anul 
2000 şi a fost... amputarea picioru-
lui drept, datorită unei cangrene. 
Socrul meu îmi era la fel de drag 
mai ales că deja începuse să scrie 
poezii filozofice, despre viaţă, 
moarte şi univers. Dumnezeu era 
pomenit tot mai des în versurile 
sale. În ultimii 20 de ani ai săi de 
viaţă, bătrân, slăbit, chel şi cu pu-
ţini dinţi în gură, operat de trei ori, 
cu piciorul amputat, socrul meu 
îmi spunea că nu credea să ajungă 
vreodată să trăiască aşa cum nu 
şi-a dorit, ca o cioară şi nu ca un 
vultur, semeţ şi mândru. Înainte 
de moartea sa, şi-a publicat un 
frumos volum de poezii, cu multe 
versuri religioase. Dar cel mai 
important fapt, a fost căci cu câ-
teva zile înainte de moartea sa, a 
cerut un preot să se spovedească. 
Făcea această spovedanie după 
aproape 65 de ani. Şi totuşi, cel 
mai important lucru pentru mine 
s-a întâmplat după moartea sa. 
La trei zile, noaptea m-am trezit 
din cauza mobilei care trosnea 
zgomotos şi insistent în dormitorul 
meu. Deschizând ochii, am văzut 
clar o siluetă în faţa mea. M-am 
ridicat în fund şi m-am ciupit dar 
silueta era tot acolo, plutind în 
aer. Era o siluetă de bărbat, foarte 
clar definită. Un bărbat îmbrăcat 
într-un elegant costum maro, cu 
părul dat pe spate. Mi-a vorbit 
(fără să deschidă gura) spunând: 
„Ce mai faci tu băiatul meu?“ 
Eram atât de surprins şi nu-mi era 
teamă de loc de acestă arătare. 
Dar nu i-am răspuns! Silueta a stat 
acolo mai mult de un minut şi am 
avut timp suficient s-o contemplu 
şi să-mi dau seama ca nu visez! 
Am realizat şi am înţeles complet, 
aproape telepatic că era socrul 
meu, aşa cum arăta el la puţin 
peste patruzeci de ani, aşa cum 
l-am cunoscut eu pe el în tinereţea 
sa. Elegant, îmbrăcat cu gust, cu 
piciorul amputat...acum la locul 
său. Stătea plutind în aer, împăcat 
cu sine, privind în gol, prin mine... 
Vă mărturisesc că m-am bucurat 
de această întâlnire, şi am realizat 
că în faţa mea, nu s-a materializat 
din neant o stafie ci un spirit călă-
tor, uşor derutat, parcă atemporal, 
spirit care a venit la patul meu 
să-mi spună că... există viaţă şi 
după moarte! Apoi, uşor s-a....
evaporat, lăsând în urmă-i un uşor 
miros de tămâie.

Ateul  
credincios

Coriolan 
Gârboni

oPinie

unii părinţi scot bani frumoşi din buzunar pentru testul de paternitate sperând să nu mai plătească pensie alimentară

Alături de studenţii din Complexul Studenţesc, timişorenii se înghesuie la cantină la masa de prânz

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

PUBLICITATE

Ce mă atrage aici? 
Faptul că sunt preţuri 
mici, iar mâncarea 
este foarte bună. Pot 
spune că se aseamă-
nă cu cea făcută de 
mama acasă. 

daVid PoP
student anul IV Medicină

Am venit aici, pen-
tru că oricum stau 
în zonă şi îmi place 
foarte mult mânarea 
de aici. Este foarte 
gustoasă. Văd că şi 
fiului meu îi place. 

jANINA DIMA
timişoreancă

De regulă, testele 
ADN se fac atunci 
când fie se stabileşte 
paternitatea, fie se 
contestă, prin tăga-
dă. Tatăl copilului-
vrea să fie sigur, ca să 
ştie dacă mai plăteşte 
pensie alimentară în 
caz de divorţ. 

DuMITru hANTeA
judecător

Sunt unele mame 
care chiar că nu 
ştiu săracele al cui e 
copilul, dar şi bărbaţii 
apelează la servi-
ciile noastre. Cam 
20% - 25% din cazuri 
sunt excluderi, adi-
că rezultatele sunt 
negative. 

gheorghe gruIN
medic primar

Mulţumiri pe şerveţele

Clienţii foarte mulţumiţi 
de serviciile cantinei lasă 
aproape zilnic câte un 
mesaj de mulţumire către 
conducerea administra-
tivă a cantinei. Mesajele 
sunt scrise pe şerveţele 
puse la dispoziţie de 
cantină şi pe ele se poate 
citi : „Mulţumesc pentru 
această masă copioasă, 
de-a dreptul delicioasă, ca 
la mama acasă ! Şi e doar 
8 lei!”

Nu doar studenţii 
mănâncă la noi. Sunt 
şi ingineri, de obicei 
foşti studenţi care în 
tinereţe au mâncat 
aici, iar acum vin cu 
colegii lor de la multi-
naţionale în pauzele 
de masă. 

ToADer APăVăloAIe
administratorul cantinei  

de la Universitatea Politehnica
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În vara anului 1930 naţio-
nala de fotbal a României 
traversa Atlanticului la 
bordul vasului „Conte 
Verde” pentru a participa 
la campionatul mondial 
organizat în Uruguay. Era 
perioada romantică a 
acestui sport când boemia 
era mai de preţ decât pa-
tima rezultatului imediat 
chiar dacă jucătorii erau 
mai implicaţi afectiv. Tot 
în acel an România zdro-
bea Grecia cu un sec 8 -1. 
În vremurile noastre 
„excursiile” naţionalelor 
la turneele finale euro-
pene sau mondiale sunt 
sublime, dar lipsesc cu 
desăvârşire.
În anii ’30 reprezentativa 
era un fel de combinată 
între Timişoara şi Bucu-
reşti cu jucători aduşi de 
la Chinezul apoi Ripensia 
sau Venus. Octav Luchide, 
unul dintre conducătorii 
de pe bancă a acelei ge-
neraţii, era, în particular, 
traducătorul unor librete 
ale unor opere italiene ce 
se jucau, la acea vreme, 
pe scenele bucureştene. 
Ionică Bogdan, fostul 
mare jucător al perioadei 
interbelice, l-a avut ca 
profesor de franceză, ita-
liană şi mai apoi diriginte 
pe George Călinescu. 
Alt nume important al 
fotbalului nostru, Sonny 
Niculescu, în timp ce juca 
la Unirea Tricolor, termina 
Conservatorul şi ajun-
gea prim-violoncelist al 
orchestrei radio. Ca să nu 
mai pomenim de faptul că 
francezul Albert Camus, 
posesor al unui premiu 
Nobel, a jucat şi el fotbal 
ca portar.
Se vor găsi destui care să 
ne spună că erau alte vre-
muri, altă viteză de joc, alt 
angajament fizic, alt sis-
tem. Nimic mai adevărat! 
Numai că aici am vrut să 
aduc în discuţie diferenţa 
de calitate... umană. Oa-
menii aceia mai treceau 
pe la şcoală, unii chiar 
prin facultăţi, citeau, sa-
vurau spectacole de teatru 
sau de operă şi erau de o 
mie de ori mai sensibili. 
Astăzi fotbalul românesc 
este populat, în majori-
tatea lui, de o adunătură 
de analfabeţi. Prestaţiile 
jalnice din teren, din afara 
lui, sunt şi rezultatul slabei 
„mobilări” intelectuale 
atât a conducătorilor cât 
şi a jucătorilor. Să fie oare 
vorba de fatalitate sau 
ghinion? Nici pomeneală! 
Ghinionist a fost doar Iuri 
Gagarin care, după ce a 
înconjurat pământul de 
şapte ori, a ajuns tot în... 
URSS.

Analfabeţii

Viorel  
Screciu

oPinie
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 Aventurile lui Tintin: Secretul Licornului 
14:40 19:10

Cei trei muschetari:  14:50 17:10 19:30 
21:50

Culoarea sentimentelor: 15:50 20:50

În Timp: 15:30 17:50 20:10 22:20

Jaf... la turnul mare: 14:10 16:20 18:30 
20:40 22:50

nemuritorii 3D - Războiul Zeilor: 18 
13:30 15:45 18:00 20:20 22:40

Panica pe Wall Street:18:40

Saga Amurg - Zori de Zi - Partea i: 15:00 
17:30 20:00 22:30

Spy Kids 4D - Safirul timpului: 13:00 
17:00

Strumpfii 3D: 13:10

Joi, 17 noiemBRie
Heaven Studio: Alex Velea
Daos Club: Ada Milea & Quijote
life!Pub: Amala
el Che: Urban Beats II - Mighty Boogie & KuKy

VineRi 18 noiemBRie
le Cinema: Nick Warren
Bunker: The Hepcats
Daos: Good Vibrations 17
fratelli: Dj Johnny DaMix 
Zambara: Andrey Pushkarev

SâmBăTă 19 noiemBRie
Pantheon: Miss Agentia Anka Staar
Daos: Concert Truda
Bunker: Un, dos, tres, TEQUILA!!!!
Casa Studenţilor: Mare adunare folk

DuminiCă 20 noiemBRie
Zambara: Elless - 5h set 
no name: No Name Biergarten

spectacole
Teatrul merlin Timişoara: joi 17 noiem-
brie ora 11.00. Concert Cari Tibor. 

filarmonica Banatul, Sala Capitol: joi 17 
noiembrie ora 19 recital Franz Liszt. În spec-
tacol Heliana Munteanu mezzosoprană. 

Teatrul naţional Timişoara: vineri 18 
noiembrie, ora 19.00, Sala 2, Boala Familiei 
M. Un spectacol de Radu Afrim, după Fausto 
Paradivino. 

Teatrul naţional Timişoara: sâmbătă 19 
noiembrie, ora 19, Sala Mare, spectacolul 
Iată femeia pe care o iubesc de Camil pe-
trescu, în regia Mihaelei Lichiardopol. 

Teatrul merlin Timişoara: duminică 20 
noiembrie ora 17.00. Reprezentarea poveştii 
Capra cu trei iezi. Spectacol de animaţie cu 
păpuşi, recomandat copiilor preşcolari, dar 
şi celor din ciclul întâi gimnazial (3 - 10 ani). 

Teatrul naţional Timişoara: duminică 20 

noiembrie, ora 19.00, Sala 2, Boala Familiei 
M. Un spectacol de Radu Afrim, după Fausto 
Paradivino.

Teatrul maghiar de Stat „Csiky Gergely”: 
sâmbătă 19 noiembrie, ora 19, Sala Studio, 
Devianţa, regizor Nemeth Akos. 

Teatrul maghiar de Stat „Csiky Gergely”: 
,sala Studio, marţi 22 noiembrie, ora 19: 
spectacolul de teatru Prah, în regia lui 
László Sándor. 

opera naţională română Timişoara: du-
minică 20 noiembrie, ora 19, sala Mare, Gi-
selle. Balet în două acte. Muzica înregistrată 
Adolphe Charles Adam, libretul: Theophile 
Gautier şi Jules Henri Saint - Georges. 

Teatrul naţional Timişoara: marţi 22 
noiembrie, ora 19.00, Studio 5 Aeroport 
după Ştefan Caraman, un spectacol de Iona 
Ardelean - Ieremia.

DAN Duţu
dan.dutu@opiniatimisoarei.ro

În urmă cu aproape două 
luni încercam să anticipăm 
care vor fi echipele angrenate 
în lupta pentru promovare. 
Atunci lista cuprindea şapte 
nume: ALRO Slatina, Gaz Me-
tan Turnu Severin, UTA, FC 
Bihor, FC Argeş şi bineînţeles 
cele două retrogradate, Gloria 
Bistriţa şi Poli Timişoara. Oda-
tă cu consumarea etapelor, 
echipele mai sus amintite s-au 
dezumflat, rând pe rând. 

Prima care a cedat a fost 
Gaz Metan Severin. Trei vic-
torii consecutive în startul se-
zonului, apoi două egaluri şi 
a urmat prima înfrângere în 
faţa Timişoarei. Acum, aproa-
pe de finalul primei părţi a 
campionatului, severinenii 
sunt o echipă de pluton. 

Apoi FC Argeş care a re-
zistat până în etapa a cincea 
când a fost învinsă pe teren 
propriu de Gloria Bistriţa şi a 
rămas puţin în urmă. A venit 
şi eşecul din etapa a zecea, în 
compania celor de la ALRO şi 
Poli Timişoara (et.12) şi argeşe-
nii au rămas pe poziţia a treia 
după 13 runde. 

Dacă vorbim de oltenii din 
Slatina, aceştia au fost con-
sideraţi surpriza ediţiei însă 
după şase etape acumulaseră 
doar trei puncte. Abia în eta-
pa a şaptea au înregistrat pri-
ma victorie iar acum cei de la 

ALRO sunt poziţionaţi în pri-
ma jumătate a clasamentului. 

Eterna rivală a Timişoarei, 
pe lângă Dinamo Bucureşti, 
echipa de pe Mureş a deza-
măgit încă din start. Egaluri si 
înfrângeri acasă, pigmentate 
cu câte un success “afară” nu 
au reuşit să menţină pe UTA 
în frunte şi nici măcar să o 
ţină aproape de adevăratele 
pretendente la promovare. 
Aşa că, înainte cu două etape 
de pauza de iarnă alb-roşii se 
situează pe locul 8, fără şanse 
reale de revenire. 

Ultimii pe aceasta listă, nu 
neapărat în această ordine, 

cei de la FC Bihor, echipă care 
a reuşit la finalul sezonului 
2010-2011 să termine pe locul 
secund în seria Vest a Ligii a II-
a, loc ce ducea la promovarea 
în Liga I. Clubul orădean se 
afla de mai mult timp în insol-
venţă, având datorii către stat, 
furnizori şi foşti jucători. Co-
misia de Licenţiere a dat undă 
verde pentru promovarea 
orădenilor, dar preşedintele 
Viorel Duru a făcut recurs, aşa 
cum s-a întâmplat şi în cazuri-
le lui Poli Timişoara sau Gloria 
Bistriţa. Ca urmare a verdictu-
lui primit de la Tribunalul de 
Arbitraj Sportiv, prin care se 

respingea memoriul depus de 
oficialii FC Bihor pentru nepri-
mirea licenţei de Liga I, echipa 
orădeană a aflat faptul că şi-n 
ediţia de campionat 2011-
2012 va evolua tot în eşalonul 
secund. Asa ca FC Bihor a luat-
o de la început. Şi a făcut-o cu 
stângul, 0-2 cu Poli, apoi parcă 
şi-a revenit şi a copiat parcur-
sul UTA-ei, aşezându-se pe po-
ziţia 10 cu două etape înainte 
de finalul turului.

Au rămas în discuţie Glo-
ria Bistriţa şi Poli Timişoara, 
echipe clasate în această or-
dine în clasamentul Seriei 
Vest din B2, desprinse la şase 

puncte de poziţia a treia. 
Ambele echipe au mers cap 
la cap, după 13 etape fiind 
la egalitate de puncte, ace-
laşi golaveraj, dar bistriţenii 
ocupă totuşi fotoliul de lider 
pentru că au mai multe goluri 
marcate. Dacă în primele opt 
etape alb-violeţii nu au cu-
noscut înfrângerea, în etapa 
următoare se produce primul 
scurtcircuit. Echipa antrenată 
de Valentin Velcea este învin-
să de nou promovata Luceafă-
rul Oradea, producând prima 
mare surpriză a sezonului. Nu 
trece decât o etapă şi Bistriţa 
bifează şi ea primul insucces 
– tocmai în fieful Aradului. 
Mulţumim UTA! Interesant 
este că bistriţenii au pierdut 
patru puncte pe teren pro-
priu, câte două cu Poli respec-
tiv FC Bihor, în timp ce bă-
năţenii rămân invincibili pe 
“Dan Păltinişanu”. În ultimele 
două confruntări ale primei 
părţi a sezonului se poate face 
diferenţa. Gloria întâlneşte în 
deplasare Luceafărul Oradea, 
naşa Timişoarei, şi apoi “aca-
să” pe ALRO Slatina. Echipa 
de pe Bega evoluează în acest 
weekend pe teren propriu 
împotriva Arieşului Turda, 
“lanterna” clasamentului şi în 
etapa 15 se va deplasa la Râm-
nicu Vâlcea. Teoretic ardelenii 
au un program mai greu deci 
există toate premiSele ca Poli 
Timişoara să termine turul pe 
primul loc.

Promovarea în Liga I,  
o dispută între două echipe

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

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

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

muzeul de Artă - Palatul Baroc: Expoziţia Co-
lecţiei Kormendi-Csak. Expoziţia poate fi vizitată 
zilnic, până la orele 16 până în 30 noiembrie. 

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.

n Dacă la începutul campioantului în lupta pentru promovare erau implicate 7 
formaţii, acum, aproape de sfârşitul turului, au mai rămas doar două: Poli şi Bistriţa

transformers 3

horoscop
BerBec    
Incepeţi munca la 
un proiect creativ 
şi ambiţios, care vă 
este foarte drag. 
Veţi primi sprijin 
din toată inima de 
la un prieten apro-
piat şi de la rude. 
Pentru unii nativi 
este posibil să 
apară o implicare 
emoţională cu un 
coleg de sex opus. 
        
taur     
Săptămâna aceas-
ta vă implicaţi în 
diverse activităţi 
sociale, culturale 
sau comunitare. 
Se pare că prie-
tenii apropiaţi vă 
îndeamnă să par-
ticipaţi mai des la 
astfel de activităţi. 

Gemeni     
Treburile cu 
caracter personal 

se vor desfăşura 
fără probleme. Pe 
plan sentimental, 
vă veţi bucura de 
deliciile intime în 
compania parte-
nerului de cuplu. 
Banii sunt încă 
fructul interzis.
           
rac     
Perioada actuală 
este extrem de 
benefică şi fi-
nanţele care vin 
din investiţii vor 
fi substanţiale. 
Siguranţa la locul 
de munca vă dă 
încrederea de 
care aveţi nevoie 
pentru a explora 
noi zone şi pentru 
a trece de la un 
succes la altul. 
        
leu     
Dacă vă doriţi o 
slujbă peste hota-
re, veţi primi oferte 

avantajoase în 
această perioadă. 
Elevii din această 
zodie vor urma cur-
suri de pregătire 
pentru un examen. 
O rudă mai tână-
ră, de departe, vă 
vizitează pentru 
câteva zile. Senti-
mental, lucrurile 
devin interesante. 

Fecioară
Nativii căsătoriţi 
se află în căuta-
rea unei locuinţe. 
Primiţi o ofertă 
tentantă care se 
potriveşte per-
fect cu rigorile 
dumneavoastră. 
Aveţi şi resursele 
necesare pentru a 
achiziţiona aceas-
tă proprietate.  

Balanţă   
Nu vă gândiţi 
să vă schimbaţi 

locul de muncă 
pentru că acest 
lucru ar putea 
duce la regres. 
Restanţele din 
trecut vor fi 
şterse în această 
perioadă şi veţi 
reuşi să achitaţi 
o datorie sau un 
împrumut. 
          
scorpion     
Este o perioada 
norocoasă pentru 
nativii din această 
zodie, pentru a 
finaliza o par-
te din planurile 
făcute, începute şi 
neterminate. Pre-
siunea de lucru 
la job este mai 
mică şi vă oferă 
posibilitatea de a 
ţine mai aproape 
un grup de colegi 
mai experimen-
taţi şi care sunt şi 
înţelegători.

Săgetător     
Umează câteva 
zile favorabile 
în care primiţi o 
sarcină impor-
tantă de care să 
vă ocupaţi. Viaţa 
sentimentală 
rămâne satis-
făcătoare atâta 
timp cât acordaţi 
atenţie sufici-
entă nevoilor 
partenerului de 
viaţă. 

capricorn     
Programul foarte 
încărcat vă ţine 
departe de par-
tenerul de cuplu, 
astfel că, măcar la 
sfârşit de săptă-
mână, acordaţi-i 
atenţia voastră. 
Banii nu vă priso-
sesc: e indicat să 
fiţi mai economi 
în perioada urmă-
toare.

VărSător    
Dacă primiţi 
sarcini de lucru 
suplimentare, nu 
vă refuzaţi şeful, 
deşi este posi-
bil să rămâneţi 
după program 
pentru a le fina-
liza. Acest lucru 
poate afecta 
promisiunile pe 
care le-aţi făcut 
familiei, pentru 
că nu le respec-
taţi.  

Peşti     
Staţi departe de 
persoanele plic-
tisite sau de cele 
care sunt cunos-
cute că se impli-
că în scandaluri. 
Nu daţi crezare 
unor persoane 
care au ceva de 
spus cu privire 
la partenerul de 
cuplu.

nemuritorii 3D: răzBoiul zeilor

la ere după ce mitica luptă dintre 
Zei şi titani s-a încheiat, o nouă forţă 
malefică ameninţă ţinuturile: însetat 
de putere, regele Hyperion (mickey 
rourke) declară război umanităţii. 
după ce strânge o armată de soldaţi 
desfiguraţi de propria lui mână, răsco-
leşte grecia în căutarea unei arme cu 
puteri magice - arcul lui epirus, făurit 
de însuşi ares.
numai posesorul arcului are puterea 
să îi elibereze pe titani din temniţa 
munţilor tartaros, în care fuseseră 
închişi în vremuri imemoriale. Cu 
dorinţa lor de răzbunare şi cu arma 
magică, Hyperion poate să-i distrugă 
atât pe oameni cât şi pe zei. legaţi de 
o veche lege antică ce le interzice să 
intervină în conflictul dintre oameni, 
zeii sunt neputincioşi în faţa propriu-
lui sfârşit, dar Zeus are un plan: el îl 
alege în secret pe tezeu, care, ajutat 
de o bandă de proscrişi, va trebui să îi 
salveze pe oameni de Hyperion şi să 
împiedice măcelărirea zeilor.

Joi 17 noiembrie
Cerul va fi mai mult senin. 
Dimineaţa va fi ceaţă. 
Minima: -4˚
Maxima: 9˚

Vineri 18 noiembrie
Cerul va fi însorit. Ceaţă 
dimineaţa
Minima: - 2˚
Maxima: 11˚

Sâmbătă 19 noiembrie
Cerul va fi senin. Dimineaţă 
ceaţă.  
Minima: -5˚
Maxima: 9˚

Duminică 20 noiembrie
Cerul va fi însorit. 
Dimineaţă ceaţă.   
Minima:  -4˚
Maxima:  9˚

Luni 21 noiembrie
Cerul va fi parţial înnorat. 
Dimineaţă ceaţă.    
Minima: -3˚
Maxima: 7˚

marţi 22 noiembrie
Cerul va fi parţial înnorat. 
Minima: - 3˚
Maxima: 7˚

miercuri 23 noiembrie
Cerul va fi senin. 
Minima:  -3˚
Maxima:  7˚

meteo

Compozitorul Franz Liszt 
va fi a treia mare personali-
tate care va avea o stea pe 
aleea muzicienilor din Ti-
mişoara din faţa Filarmoni-
cii Banatul. Evenimentul de 
dezvelire va avea loc vineri, 
18 noiembrie, în jurul prân-
zului.  La momentul festiv, 
vor participa, alături de Ioan 
Coriolan Garboni, directo-
rul general al Filarmonicii 
Banatul şi Lorena Vlad, pre-
şedinta Asociaţiei ProPhil-
harmonia, reprezentanţi ai 
Centrului Cultural al Repu-
blicii Ungare din Bucureşti 
şi ai Primăriei Timişoarei. 

Cu o seară înainte, timi-
şorenii sunt invitaţi la un 
concert în memoria pianis-
tului. De la ora 19, timişore-
nii pot asculta un recital de 
lieduri, gen muzical rafinat, 

îmbogăţit şi prin asocierea 
cu pagini memorabile din 
lirica universală a marelui 
artist.

O nouă stea pe aleea 
Muzicienilor din Timişoara

PUBLICITATE

loC eChIPă MeCIurI V e I golAVerAj PuNCTe

1 Gloria Bistriţa 13 8 4 1 24 - 12 28
2 Poli timişoara 13 8 4 1 22 - 10 28
3 FC Argeş Piteşti 13 6 4 3 20 - 17 22
4 Unirea AIba-Iulia 13 5 5 3 13 - 8 20
5 Chindia Târgovişte 13 5 5 3 13 - 11 20
6 Alro Slatina 13 5 4 4 12 - 10 19
7 Luceafărul Oradea 13 5 4 4 13 - 12 19
8 FCM UTA Arad 13 4 5 4 15 - 12 17
9 Gaz Metan Severin 13 5 2 6 16 - 16 17
10 FC Bihor Oradea 13 4 5 4 13 - 16 17
11 FC Maramureş Baia-Mare 13 4 3 6 18 - 18 15
12 CSM Râmnicu-Vâlcea 13 4 2 7 14 - 21 14
13 Mureşul Deva 13 4 1 8 8 - 23 13
14 FC Olt 13 3 3 7 12 - 16 12
15 Juventus Bucureşti 13 2 5 6 10 - 14 11
16 Arieşul Turda 13 2 4 7 9 - 16 10

ClaSameNtul liGii a ii-a, Seria b2

Echipa pe care o va întâlni 
Poli în următorul meci are o 
istorie îndellungată. Echipa 
s-a înfiinţat în 1907. Până în 
1936, formaţia turdeană a 
participat doar la competiţii 
situate valoric sub nivelul 
campionatului divizional 
românesc. Primul sezon în 
Liga Nord a Diviziei C, 1936-
1937, l-a terminat pe locul 6, 
iar în campionatul următor 
s-a retras din competiţie la 
sfârşitul turului. Arieşul a re-
venit în Divizia C după 20 de 
ani de la ultima participare 
iar in 1960 turdenii an câş-
tigat campionatul regional, 
prevestind performanţele din 
anul următor. Sezonul 1960-
1961 este cunoscut ca unul de 
referinţă în istoria Arieşului 
Turda. Echipa a ocupat locul 
6 în seria a treia a Divizia B, 
iar în Cupa României a trecut 
pe rând de Corvinul Hune-
doara (2-0) în 16-imi, Penicili-
na Iaşi (7-1) în optimi, Ştiinţa 
Timişoara (2-1) în sferturi şi 

UTA (3-0) în semifinale. Fina-
la jucată împotriva Rapidului 
la 12 noiembrie 1961 pe sta-
dionul Republicii a câştigat-o 
cu 2-1. Arieşul Turda şi-a con-
tinuat drumul în Divizia B 
până în 1964 când a început 
o serie de retrogradări şi pro-
movări succesive încheiate 
în 1968, odată cu câştigarea 
campionatului judeţean. Din 
1968 până în 1973 a jucat în 
Divizia C, după care au urmat 
patru sezoane în Divizia B şi 
alte şapte în Divizia C. Singu-
ra performanţă notabilă în 
această perioadă de timp a 
fost accederea în semifinalele 
Cupei României în sezonul 
1980-1981. În 1985 a promo-
vat în Divizia B, rezistând 
doar un sezon şi revenind 
apoi în Divizia C. După două 
sezoane s-a reîntors în Divizia 
B, însă nici de această dată 
nu a reuşit să se menţină în 
cea de-a doua divizie valorică 
a fotbalului românesc. Din 
1989 până în 2006 a jucat 

fără întrerupere în Divizia C, 
excepţie făcând doar sezoa-
nele 1990-1991, 1992-1993 
Şi 1993-1994, când a evoluat 
în campionatul judeţean. În 
2007 Arieşul a promovat în 
liga a doua unde evolueaza 
si în prezent. Pe la Arieşul a 
trecut atât Alexandru Pelici 
cât şi Aurel Şunda, nume de 
referinţă în fotbalul local. 

Pentru a marca împlini-
rea a 50 de ani de la câştiga-
rea Cupei României, oficialii 
clubului turdean şi Primăria 
Turda au pregătit un moment 
special, eroii din 1961 ur-
mând a fi premiaţi. Pentru 
fotbaliştii care au reuşit să în-
vingă Rapidul cu 2-1 şi să adu-
că Cupa României la Turda 
au fost pregătite diplome dar 
şi o cupă pe care scria „Arie-
şul Turda. 1961-2011. Cupa 
e-n rapid spre Turda”. Doar 
că acestă cupă şi diplomele 
au rămas la stadion. Niciunul 
dintre fotbaliştii de atunci nu 
a izbutit să ajungă la stadion.

Cine este Sticla Arieşul Turda?
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Sunt unul din marii 
admiratori ai omu-
lui de televiziune 
Berlusconi… Dinco-
lo de orice, Silvio 
Berlusconi rămâne 
unul din cei mai 
de seamă creatori 
de media, unul din 
mari oameni de 
televizune din toate 
timpurile… Primul 
care mi-a povestit 
fascinat de Berlus-
coni a fost Lazarov, 
au lucrat împreună 
mulţi ani. Apoi am 
întâlnit producători, 
prezentatori sau re-
dactori de televiziu-
ne care au asistat la 
şedintele de redacţie 
interminabile în 
care Berlusconi se 
implica. Televiziunea 
e una din marile lui 
pasiuni, se vede asta 
privind imperiul Me-
diaSet, creaţia lui.
Există câteva inven-
ţii din zona market-
ingului de televizune 
şi a programelor tv 
(v-aş plictisi dacă 
vi le-aş detalia aici) 
care ţin azi de ma-
nualul elementar de 
televizune şi care-i 
aparţin lui Berlus-
coni… A inventat 
drumuri noi, dar aş 
pune pariu că mulţi 
dintre prezentatorii, 
redactorii sau şefii 
canalelor de televi-
zune care anunţă 
cu bucurie demisia 
lui, habar n-au că 
Berlusconi le-a influ-
enţat meseria, prin 
invenţii şi drumuri 
noi, bătătorite de 
toţi azi…
Le-aş cere colegilor 
mei de breaslă, bu-
curoşi nevoie mare 
de demisia politi-
cianului, şi curioşi 
doar de petrecerile 
bunga-bunga, să 
pună mâna pe o 
carte de televizune… 
Vor descoperi uimiţi 
că domnul Berlus-
coni le-a influenţat 
meseria!!!

Totuşi  
Berlusconi…

Dan  
Negru

oPinie
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Turul palatelor 
ţigăneşti din 
Timişoara

Fostul director adjunct al 
Direcţiei de Tineret şi Sport 
Timiş, Radu Tîrpe intenţi-
onează să bulverseze piaţa 
turismului local prin imple-
mentarea unei idei de afaceri 
de un exotism şi curaj mana-
gerial aparte. După ce a stu-
diat cu atenţie punctele de 
atracţie ale Timişoarei, tână-
rul social-democrat, proprie-
tar al unei agenţii de turism, 
a ajuns la concluzia că nici 
Palatul Baroc, nici Catedrala 
Mitropolitană, nici parcurile 
înşirate de-a lungul şi de-a 
latul oraşului de pe Bega nu 
ar stârni emoţia vilegiaturiş-
tilor la fel de mult ca şi un... 
tur al palatelor ţigăneşti. 
Presăraţi prin majoritatea 
zonelor rezidenţiale din Ti-
mişoara, cu acceptul tacit al 
edililor locali, mastodonţii 
cu turnuleţe par un soi de 
implanturi imobiliare care, 
cu siguranţă, ar putea să in-
tereseze grupurile de asiatici 
cu aparate foto prinse de gât 
sau studenţii la Arhitectură 
din te miri ce universităţi ale 
Europei. Partea de business 
odată pusă la punct, urmea-
ză şi presărarea dozei de 
adrenalină, respectiv aborda-
rea baştanilor. În acest punct 
lucrurile s-ar putea, oare-
cum, complica, în condiţiile 
în care pelerinajele cu turişti 
prin faţa palatelor ar deran-
ja, indiscutabil, siesta cailor 
şi căprioarelor crescute prin 
sufrageriile de abanos...

Bârfă super-adevărată,  
confirmată din „n“ surse

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

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

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

Recunoscută pentru 
francheţea şi transpa-
renţa cu care tratează 
subiectele tabu din justi-
ţia timşoreană, avocata 
Carmen Obârşanu (foto) 
pare să fi stârnit unele or-
golii sensibile din Baroul 
Timiş, motiv pentru care 
a intrat în programul de 
„protecţie” a mărturiilor 
incomode exersat, din 
când în când, în interio-
rul breslei. Prima măsură 
a decanului Lazăr Gru-
neanţu, lezat de declara-
ţiile de presă ale fostei 
judecătoare referitoare 
la vila avocaţilor de la 

Gărâna, a luat forma unei 
adrese prin care Obârşan-
ca este chemată cu actele 
la control. Mai exact, apri-
ga avocată este somată ca 
într-un termen rezonabil 
să prezinte organelor de 
control fiscal ale Baroului 
Timiş toate registrele de 
încasări pe anul în curs, 
cotoarele carnetelor de 
delegaţii avocaţiale, ex-
trasele de cont bancar, 
chitanţele care să ateste 
plata contribuţiilor la 
bugetul baroului, într-un 
cuvânt – control exhaus-
tiv şi total. În condiţiile 
în care pregătirea unei 

asemenea documentaţii 
înseamnă alocarea unei 
bune perioade de timp, 
avocata Obârşanu este 
convinsă că asistă la o 
subtilă formă de presiu-
ne profesională, motiv 
pentru care este decisă 
să strice unele jocuri de 
interese şi, în toamna 
anului viitor, să-şi depu-
nă candidatura pentru 
funcţia de decan al bres-
lei avocaţilor...

Avocata Carmen Obârşanu a intrat în 
programul de „protecţie“ a mărturiilor 
incomode la Baroului Timiş

Timişoara se 
mândreşte cu 
cel mai sexy 
arbitru din box
Este super sexy, însă 
are un job urât de 
toţi: trebuie să deci-
dă care boxer a dat 
mai bine cu pumnul 
şi care a luat mai 
mulţi pumni. Într-un 
cuvânt, tânăra este 
arbitru de box. Cu 
toate acestea, însă 
banii câştigaţi din 
sport sunt mult prea 
puţini, aşa că ramo-
na Chirhoc (foto) nu 
se sfieşte să recu-
noască, ori de câte 

ori este întrebată 
cu ce se ocupă: este 
vânzătoare la un 
magazin de lenjerie 
intimă. Pe lângă 
asta, superba timi-
şoreancă a apărut şi 
în diferite pictoriale 
incitante pentru 
fanii sportului cu 
mănuşi.


