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GheorGhe ilaş
georghe.ilas@opiniatimisoarei.ro

Revenirea revoluţionarilor 
în pieţele publice din Timişoa-
ra pentru a protesta împotriva 
intenţiei actualilor guvernanţi 
de a suspenda, de la 1 ianua-
rie 2012, cu anumite excepţii, 
indemnizaţia de revoluţionar 
ne-a oferit ocazia de a aborda 

un subiect sensibil, care poate 
declanşa, deopotrivă, patimi 
şi resentimente. 

Ne-am asumat riscul şi, 
prin urmare, vom încerca să 
ridicăm voalul ipocriziei, pe 
care unii revoluţionari cu pa-
talama l-au aşezat deasupra 
conturilor şi afacerilor per-
sonale favorizate de statutul 
special conferit de Legea 42. 

Averile acumulate de unii 
participanţi la Revoluţie, care 
s-au transformat într-un soi 
de gardă pretoriană pentru 
fostul preşedinte Ion Iliescu, 
riscă să erodeze credibilitatea 
discursurilor revendicative 
ce răsună, în aceste zile, prin 
pieţele Timişoarei, în condiţi-
le în care e greu de crezut că 
un revoluţionar care conduce 

un Q7 şi deţine câteva hecta-
re de teren abia îşi duce traiul 
de azi pe mâine. 

Desigur, nu discutăm aici 
de marea masă a revoluţi-
onarilor care vor fi afectaţi 
serios de retragerea sprijinu-
lui lunar conferit de legea re-
cunoştinţei, fiind solidari cu 
revendicările acestora. Citiţi 
în paginile 2-3 un amplu arti-

col despre momentul în care 
s-a „valorificat” pentru prima 
oară Revoluţia din Decem-
brie 1989, despre legea speci-
ală elaborată în acest sens, ce 
favoruri au fost conferite re-
voluţionarilor şi cine sunt cei 
care au profitat la maximum 
de statutul de participant cu 
legitimaţie la Revoluţia de la 
Timişoara. pag 2-3
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Revoluţionarii s-au dezbinat:     unii luptă pentru 
terenuri şi bani, iar ceilalţi nu    mai cer nimic

izbucnea niciodată dacă fos-
tul ministru al Agriculturii, 
Ilie Sârbu, nu ar fi promo-
vat, în preajma alegerilor 
locale din 2004, o hotărâre 
de guvern prin care ofererea 
revoluţionarilor timişoreni 
403 hectare de teren. Inten-
ţia era clară – susţinerea în 
alegerile locale, fapt care a 
şi fost consfinţit prin semna-
rea unui protocol prin care 
revoluţionarii se angajau să 
sprijine candidatura candi-
datului PSD, Horia Ciocârlie, 
la Primăria Timişoara. 

După ce au refuzat mai 

multe locaţii din judeţ, li-
derii revoluţionarilor au 
solicitat „pomana electora-
lă” în imediata apropiere a 
oraşului, în localitatea Gi-
roc, zonă construibilă, unde 
un metru pătrat de pământ 
ajungea, la vremea respecti-
vă, la 30-40 de euro. 

Exista un singur incove-
nient, faptul că în localita-
tea Giroc peste 200 de foşti 
proprietari îşi revendicaseră 
vechile amplasamente şi 
nu fuseseră puşi în posesie 
din lipsă de teren. Pentru a 
depăşi această problemă, o 

suprafaţă de 403 hectare a 
fost luată din administrarea 
Staţiunii de Pajişti Timişoa-
ra, trecută din proprietatea 
publică a statului în propri-
etatea privată a Girocului şi 
oferită revoluţionarilor. 

Nu mai conta că ţăranii 
din zonă aveau documente 
din care reieşea clar că şi 
acele pământuri au fost ale 
părinţilor şi bunicilor lor. 
Imediat au apărut tot felul 
de samsari în intermedierea 
şi cumpărarea de parcele din 
zonă, printre care şi fostul 
lider al Asociaţiei Luptăto-

rilor din Timişoara Arestaţi 
în Revoluţie (ALTAR), Costel 
Bursuc, care a reuşit să ia 
partea leului: nu mai puţin 
de şase hectare, în valoare 
de aproape două milioane 
de euro, cu doar câteva zeci 
de mii de euro. 

„Am recunoscut că am 
cumpărat şase hectare de 
teren în zona Giroc, cu bani 
pe care i-am împrumutat de 
la un prieten din Austria. Nu 
am şantajat pe nimeni pen-
tru a-mi vinde pământul. Eu 
am făcut o afacere! Am ofe-
rit mii de euro pe un teren 

care, deşi în documente apă-
rea liber de sarcini, ulterior 
am aflat că este revendicat 
de vechii proprietari. Eu 
am reprezentat interesele 
societăţii civile şi nu m-am 
gândit niciodată la afaceri. 
Dar, m-am gândit, de ce să 
profite de oportunităţi doar 
oamenii politici şi cei din ju-
rul lor? Aşa că am hotărât să 
fac şi eu ceva pentru familia 
mea”, spune Costel Bursuc, 
unul dintre revoluţionarii 
îmbogăţiţi după 1990. 

Un alt revoluţionar care 
a achiziţionat zeci de hecta-
re de teren la Giroc a fost şi 
Petru Juravle, care ulterior 
şi-a investit o parte din bani 
în imobilul care găzduieşte 
Asociaţia „Memorialul Revo-
luţiei” şi a încercat, în mai 
multe rânduri, să evacueze 
clădirea. Printre cei care au 
contestat vehement aface-
rea electorală de la Giroc s-a 
numărat şi actualul minis-
tru al Agriculturii, Valeriu 

Tabără. „Eu nu am niciun 
interes acolo, spre deosebire 
de Bursuc. Este o chestiune 
ilegală, abuzivă şi selectivă 
în favoarea unora. Are un iz 
politic...”, a precizat domnia 
sa, înainte de a depune la 
Ministerul Agriculturii un 
referat prin care a solicitat 
anularea respectivei hotă-
râri de guvern.

GheorGhe ilaş
georghe.ilas@opiniatimisoarei.ro
CaiUS SeRaCin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Lupta dură pentru tere-
nuri şi bani i-a dezbinat pe 
revoluţionari. O parte din ei 
doresc cât mai multe drep-
turi, pentru că au schimbat 
lumea, în timp ce alţii vor 
să fie lăsaţi în pace, cu ce 
au acum, căci şi aşa până în 
ziua de astăzi nu au bene-
ficiat de niciun tratament 
special, deşi legea le-ar fi 
conferit acest drept. 

Cei care încă îşi caută 
drepturile sunt şi fiii foşti-
lor martiri căzuţi pe străzile 
Timişoarei. Pentru că în pe-
rioada în care se depuneau 
acte şi documente pentru a 
primi terenuri şi bani încă 
îşi plângeau morţii, nu s-au 
ales de pe urma Revoluţiei 
decât cu numele de stradă al 
părinţilor lor şi cu o indem-
nizaţie de 1900 lei. 

Este şi cazul lui Gabriel 
Opre, fiul lui Gogu Opre, 
timişorean ucis în noaptea 
de 17 decembrie în Spitalul 
Judeţean şi apoi incinerat la 
Bucureşti, dar şi al lui Cla-
udiu Dorinel Ciobanu, fiul 
lui Constantin Ciobanu, şi 
el mort în Revoluţie şi făcut 
apoi cenuşă de Securitate. 

Din 2005, au tot sperat că 
vor beneficia şi ei de legile 
care i-ar fi împroprietărit, 
însă doar astăzi, la 22 de ani 
de la moartea părinţilor, au 
căpătat 500 de metri pătraţi, 
în zona Moşniţa-Plopi, deşi 
mulţi alţi luptători cu meri-
te deosebite au primit zeci 
de hectare de teren arabil 
sau intravilan.

”Ne-au dat acum două 
luni 500 de mp şi mai bene-
ficiez de o indemizaţie de 
1900 de lei din 2009. Până 
în 2009 nu am avut niciun 
beneficiu. Noi, copiii de 
urmaşi nu am beneficiat. 
Restul, în special luptători 
şi vă spun, nu adevăraţii 
luptători, ci falşii luptători, 
au luat şi terenuri agricole 
şi spaţii comerciale, tot. Noi 
am primit teren la Moşniţa 
Plopi, cei care au primit la 

Giroc au avut demult... Eu 
m-am dus aproape zilnic 
din 2005 la primărie şi mi 
s-a tot spus: nu avem teren 
arondat, nu avem nimic. 
Am vrut şi eu să beneficiez 
de un spaţiu comercial pe 
care l-am avut legal. M-am 
asociat, m-am dus la primă-
rie să depun actele şi mi s-a 
spus să aştept. Şi am aştep-
tat până în ziua de astăzi”, 
povesteşte Claudiu. 

Cine sunt falşii luptători? 
Cei care au ”aflat” în 1996 
că au participat la Revoluţie. 
”Sunt foarte mulţi care în 
’96 au descoperit că în ’89 
au fost împuşcaţi. S-a făcut 
în ’96 o revoluţie şi noi nu 
ştim? Cum e posibil ca un 
om împuşcat, rănit, să se 
trezească doar în ’96 că i 
s-au întâmplat toate astea. 
Noi a trebuit să ne justifi-

căm morţii, să ducem acte, 
documente, filmări, în timp 
ce oricine vine astăzi şi gă-
seşte doi martori care spun 
că a fost în Piaţa Unirii este 
declarat luptător. Nu mi se 
pare normal”, spune şi Ga-
briel Opre. 

Le e ruşine să spună  
că părinţii lor  
au luptat în revoluţie

Pentru lăcomia cu care alţi 
revoluţionari şi-au umplut  
buzunarele şi şi-au construit 
vile, cei care de 22 de ani nu 
mai ştiu ce înseamnă sărbă-
tori pentru că trebuie să-şi 
comemoreze părinţii spun că 
sunt zi de zi denigraţi şi le cer 
guvernanţilor un singur lu-
cru: să facă ordine acolo unde 
chiar este cazul.

”Noi din ’89 nu mai avem 
sărbători. Nimeni nu-şi 

poate imagina ce înseam-
nă pentru noi Crăciunul, 
Revelionul, când eu ştiu că 
nu am cum să sărbătoresc, 
fiindcă trebuie să-mi come-
morez tatăl. Aceste sărbă-
tori nu mai sunt pentru noi 
sărbători. Am o fiică de doi 
ani care îşi vede bunicii din 
partea soţiei şi mă întrebă 

pe mine unde e tatăl meu şi 
eu îi spun sus şi-i arăt spre 
cer. Mi-e ruşine să mai spun 
că tatăl meu a murit la Re-
voluţie pentru că sunt cata-
logat drept milog, cerşetor”, 
mărturiseşte Gabriel Opre.

Claudiu Ciobanu îl com-
pletează şi spune că guver-
nul, când se ia de luptători, 
nu face altceva decât să lo-
vească în copiii de martiri. 
Nici lui nu i se pare normal 
ca urmaşii martirilor să fie 
aruncaţi în aceeaşi oală cu 
luptătorii remarcanţi, care 
mulţi dintre ei sunt falşi. 

”Eu nu zic să nu se facă 
curăţenie, nu la cei 50-60 de 
copii de urmaşi, ci la luptă-
torii falşi. Guvernanţii, poli-
ticienii de azi şi-au construit 
scara pe cadavrele părinţilor 
noştri. Noi nu suntem asis-
taţi sociali, pentru simplul 

motiv că mie legea nu-mi dă 
dreptul să muncesc. Spre de-
osebire de luptători, eu dacă 
muncesc, îmi pierd indemi-
zaţia. La ei nu e aşa. Ei au 
dreptul să muncească, dar să 
şi primească indemnizaţie. 
Dacă vor să facă curăţenie să 
o facă la luptători şi să-i des-
copere pe luptătorii falşi. Eu 
din şase-n şase luni mă duc la 
casa de pensii cu acte să arăt 
că nu am alte venituri”, con-
chide Ciobanu. 

„terenurile de la Giroc”, 
afacerea electorală care 
a băgat milioane de 
euro în conturile unor 
revoluţionari

Unul dintre cele mai mari 
scandaluri imobiliare din 
zona Timişoarei, care a dus 
la îmbogăţirea peste noapte 
a sute de revoluţionari, nu 

Liderii revoluţionarilor au cumpărat zeci de hectare de teren pe care acum încearcă să le vândă pentru a se îmbogăţi

Ce indemnizaţii  
au revolutionarii?

Eu am reprezentat 
interesele societăţii 
civile şi nu m-am 
gândit niciodată la 
afaceri. Dar, m-am 
gândit, de ce să pro-
fite de oportunităţi 
doar oamenii politici? 
Aşa că am hotărât 
să fac ceva şi pentru 
familia mea. 

CoSTeL bURSUC
revoluţionar

Am o fiică de doi ani 
care îşi vede bunicii 
din partea soţiei şi mă 
întrebă unde e tatăl 
meu şi eu îi spun sus 
şi-i arăt spre cer. Mi-e 
ruşine să mai spun că 
tatăl meu a murit la 
Revoluţie pentru că 
sunt catalogat drept 
milog, cerşetor. 

Gabriel oPre
urmaş revoluţionar

Eu nu am niciun inte-
res acolo la „Memori-
alul Revoluţiei“, spre 
deosebire de domnul 
Costel Bursuc. Este 
o chestiune ilegală, 
abuzivă şi selectivă 
în favoarea unora 
dintre revoluţionarii 
din decembrie ’89. 
Are un iz politic... 

PeTru juravle
revoluţionar

Guvernanţii, politicie-
nii de azi şi-au constru-
it scara pe cadavrele 
părinţilor noştri. Dacă 
vor să facă curăţenie, 
să-i descopere pe 
luptătorii falşi. Eu din 
şase-n şase luni mă 
duc la casa de pensii 
cu acte să arăt că nu 
am alte venituri. 

CLaUdiU CiobanU
urmaş revoluţionar

n De la lupta pentru libertate, au trecut la lupta pentru bani şi terenuri, pentru care au bătut palma cu        politicienii ca să o câştige

C omentează pe 
opiniatimisoarei.ro

La cel mai recent protest al revoluţionarilor, aceştia au reuşit să se certe ca la uşa cortului

LiLiana iedU
liliana.iedu@opiniatimisoarei.ro

 
În Timişoara sunt 1.300 de 

revoluţionari cu acte în regulă, 
care deţin certificate care ates-
tă faptul că au participat la Re-
voluţia din 1989. Însă nu toţi 
beneficiază de indemnizaţiile 
acordate de stat. Legea spune 
că, un deţinător de certificat de 
revoluţionar care este angajat 
la stat sau la privat şi are sala-
riul mediu brut pe economie, 
nu mai poate primi indemni-
zaţia de revoluţionar. 

Aceste ajutoare sunt acor-
date în funcţie de gradul de 
invaliditate şi variază între 
2.000 si 2.200 de lei. De ele be-
neficiază răniţii în Revoluţia 

din Decembrie 1989 şi urma-
şii eroilor care încă mai sunt 
la studii. Indemnizaţia celor 
care au fost răniţi în Revoluţie 
variază şi ea, tot în funcţie de 
gradul de invaliditate, însă în 
medie este la fel, de 2.000 de 
lei, cu conditia ca veniturile să 
nu depăşească salariul mediu 
brut pe economie.  

În judeţul Timiş, aproxima-
tiv 1.000 de persoane benefici-
ază de aceste indemnizaţii. Gu-
vernanţii au propus recent un 
proiect de lege de suspendare 
a plăţii acestor bani pentru 
copiii de urmaşi şi luptătorii 
cu merite deosebite, fapt ce i-a 
nemulţumit pe revoluţionari 
şi chiar i-a determinat să iasă 
în stradă.

Cei care de 22 de 
ani nu mai ştiu ce 
înseamnă sărbători 
pentru că trebuie 
să-şi comemoreze 
părinţii spun 
că sunt zi de zi 
denigraţi.

Liderii 
revoluţionarilor au 
solicitat „pomana 
electorală” în Giroc, 
zonă construibilă, 
unde un metru 
pătrat ajungea la 
30-40 de euro.
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Circa 400 de deţinuţi periculoşi 
din închisorile Europei vor fi 
transferaţi la Timişoara şi Arad
GheorGhe ilaş
georghe.ilas@opiniatimisoarei.ro

Peste 12.000 de infractori 
români încarceraţi în închi-
sorile din străinătate vor fi 
repatriaţi anul viitor, înce-
pând cu 1 ianuarie, pentru 
a-şi ispăşi pedepsele pe plaiu-
rile mioritice. Dintre aceştia, 
circa 400 de persoane vor fi 
dirijate către penitenciarele 
din Timişoara şi Arad, în ciu-
da faptului că gradul de ocu-
pare a acestor puşcării este 
de aproape 100%, iar normele 
europene de deţinere impun 
cel puţin şase metri cubi de 
aer pentru fiecare persoană 
privată de libertate, încadra-
tă în regimul semi-deschis 
sau deschis. Cu toate aces-
tea, deţinuţii au dreptul să-şi 
ispăşească condamnările în 
închisori aflate în proximi-
tatea domiciliilor pentru a li 
se înlesni ţinerea legăturii cu 
familia. “Încă nu avem o evi-
denţă nominală a deţinuţilor 
care vor fi repatriaţi şi a zone-
lor din care provin, de aceea 
încă nu vă pot spune câte per-
soane vor fi repartizate la Pe-
nitenciarul Timişoara. Dar se 
va aplica principiul obligato-
riu care-i permite deţinutului 
să-şi ispăşească pedeasa cât 
mai aproape de casă pentru a 
ţine legătura cu familia”, ne-a 
declarat directorul general al 
Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor din România, 
chestorul Ioan Băla. 

numărul deţinuţilor  
din românia va creşte 
cu aproape 50%

Repatrierea deţinuţilor se 
va face în baza Deciziei-cadru 
2008/909/JAI a Consiliului Eu-
ropei, din 27 noiembrie 2008, 
privind aplicarea principiului 
recunoaşterii reciproce în ca-
zul hotărârilor judecătoreşti 
în materie penală care impun 

pedepse sau măsuri privative 
de libertate în scopul execută-
rii lor în Uniunea Europeană. 
Statele membre au fost obli-
gate să adopte măsurile ne-
cesare pentru a se conforma 
acestei decizii europene până 
la data de 5 decembrie 2011 şi 
să transmită Secretariatului 
General al Consiliului şi Co-
misiei textul dispoziţiilor care 
transpune în legislaţia naţio-
nală obligaţiile ce derivă din 
Decizia-cadru 909, după care 
autorităţile europene trec la 
evaluarea modului în care 
ţările UE s-au conformat aces-
tor dispoziţii. “Urmeaza ca în 
sistemul penitenciar, în 2012, 
să fie repatriaţi 12.000 de de-
tinuţi din Europa. Acum sun-
tem la jumătate din angajaţii 
de care avem nevoie, funcţi-
onăm la cotă de avarie. Stăm 
şi ne întrebăm ce se întâmplă 
dacă se fac alte disponibili-
zări, aşa cum se preconizează 

anul viitor, când populaţia 
penitenciară se va dubla? Ni-
meni nu se gândeşte la asta? 
În prezent, în cele 45 de puş-
cării din ţară sunt deja peste 
28.000 de deţinuţi”, atrage 
atenţia liderul Federaţiei Sin-
dicatelor din Penitenciare, So-
rin Dumitraşcu, deşi decizia 
europeană este cât se poate 
de imperativă. Conform arti-
colului 15 din Decizia-cadru 

2008/909/JAI „în cazul în care 
persoana condamnată se află 
în statul emitent, aceasta este 
transferată în statul de execu-
tare în momentul convenit de 
autorităţile competente din 
statul emitent şi din statul de 
executare, în termen de ma-
ximum 30 de zile de la luarea 
deciziei finale privind recu-
noaşterea hotărârii judecăto-
reşti şi executarea pedepsei 
de către statul de executare. 
În cazul în care circumstanţe 
neprevăzute împiedică trans-
ferarea persoanei condamna-
te în termenul stabilit, autori-
tăţile competente ale statului 
de executare şi ale statului 
emitent se contactează reci-
proc fără întârziere. Transfe-
rarea se efectuează imediat 
ce respectivele circumstanţe 
încetează să mai existe. Auto-
ritatea competentă a statului 
emitent informează imediat 
autoritatea competentă a sta-

tului de executare şi convine 
împreună cu aceasta asupra 
unei noi date pentru transfe-
rare. În acest caz, transferarea 
se efectuează în termen de 10 
zile de la noua dată astfel sta-
bilită”.

austria a fost la  
un pas de a construi  
un penitenciar  
nou la timişoara 

Printre soluţiile de cazare 
a deţinuţilor „europeni” lu-
ate în calcul de conducerea 
Penitenciarului Timişoara se 
numără şi reabilitarea unor 
spaţii de deţinere din judeţul 
Caraş-Severin sau amenajarea 
de noi celule în puşcăria de pe 
Popa Şapcă. Asta, până prinde 
contur construirea unui pe-
nitenciar nou la periferia Ti-
mişoarei. „Încă nu ştim exact 
câţi deţinuţi vor fi repartizaţi 
către noi şi Arad, dar după ul-
timele evaluări se pare că în 

jur de 400 de persoane. Sigur 
că actualele spaţii de deţinere 
sunt insuficiente, în condiţi-
ile în care gradul de ocupare 
a penitenciarului nostru se 
apropie de maxim. Evaluăm 
oportunitatea reabilitării unor 
spaţii dintr-o fostă unitate 
militară din Caraş-Severin, 
pentru transferarea deţinuţi-
lor mai puţin periculoşi, dar 
şi extinderea, pe cât posibil, 
a spaţiilor de deţinere din 
clădirea de pe Popa Şapcă”, a 
declarat fostul director al Peni-
tenciarului Timişoara, comisa-
rul Florin Şerpe, actualmente 
avansat în staff-ul Adminis-
traţiei Naţionale a Penitenci-
arelor. O bună oportunitate 
de a construi la Timişoara un 
penitenciar nou, modern, s-a 
pierdut în 2004, când Minis-
terul Justiţiei din Austria, prin 
ministrul Dieter Bohmdorfer, 
a solicitat acordul autorităţilor 
de la Bucureşti pentru finanţa-
rea unei puşcării în care să fie 
trimişi toţi infractorii români 
aflaţi în închisorile austriece. 
În ciuda unui prim aviz de 
principiu, afacerea a căzut din 
cauza protestelor din ţară, în 
care se spunea că România va 
fi transformată într-o colonie 
penitenciară. “Totul era aran-
jat ca acest penitenciar să se 
facă la Timişoara. Am fost la 
Viena, am discutat cu oficialii 
de acolo, ei erau de acord să 
finanţeze lucrarea şi costurile 
întreţinerii deţinuţilor, care se 
ridicau la peste 13 milioane de 
euro anual. În final, ministrul 
Rodica Stănoiu a refuzat sem-
narea protocolului”, îşi amin-
teşte chestorul Ioan Băla. Ca o 
ironie a sorţii, la şapte ani de 
la acea ofertă a austriecilor, 
România îşi va prelua gratuit 
infractorii din toate ţările Uni-
unii Europene...

Roxana deaConeSCU
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Dacă până acum câţiva 
ani acestea erau nelipsite 
din portofelele bugetarilor, 
lucrurile s-au schimbat de-a 
lungul timpului. Aşa se face 
că tot mai puţini angajaţi de 
la instituţiile statului se bu-
cură în luna decembrie de 
această mică atenţie. 

La Timişoara, încă de 
anul trecut, se zvonea că an-
gajaţii primăriei nu vor pri-
mi primă de Crăciun, însă 
lucrurile s-au rezolvat. Ei au 
primit totuşi această primă, 
însă sub formă de sporuri. 
Anul acesta, problema s-ar 
putea pune la fel, având în 
vedere faptul că reprezen-
tanţii instituţiei ne-au de-
clarat că încă nu se ştie ce 
se întâmplă şi că mai e mult 
până la Crăciun. 

Potrivit liderului de sindi-
cat însă, toţi angajaţii Primă-
riei Timişoara şi ai servicii-
lor publice din subordine ar 
trebui să primească aceste 
prime de Crăciun. 

„În contractul colectiv de 
muncă pe care l-am semnat 
există asemenea drepturi. 
Contractul nu a fost de-
nunţat în 30 de zile. Ar fi 
însemnat că până în 10 no-
iembrie să fie transmis către 
sindicat denunţarea. Prin 
urmare, noi considerăm că 
trebuie respectat contractul 
de muncă. Trebuie să le pri-
mim în mod normal”, a spus 
Tiberiu Negrei, liderul Sindi-
catului Liber din Primăria 
Timişoara. 

Valoarea primei de Cră-
ciun este echivalentă cu sa-
lariul mediu pe economie al 
lunii noiembrie. Aşa se face 
că toţi angajaţii primăriei, ai 
direcţiilor din cadrul consi-
liului local, inclusiv poliţiştii 
locali, să primească aceste 
sporuri de sărbători. 

Bugetarii din judeţ 
primesc daruri  
în funcţie de 
posibilităţile bugetelor 

La fel se întâmplă şi la 
primăriile din judeţul Timiş, 
mai spune Tiberiu Negrei. 
Sumele vor fi însă diferite, 
în funcţie de posibilităţiile 
bugetelor locale. 

Cât despre angajaţii Pre-
fecturii Timiş sau ai Consi-
liului Judeţean, aceştia nici 
nu visează să capete prime 
de sărbători. Potrivit pur-
tătorilor de cuvânt ai celor 
două instituţii, nici măcar 
cei care se află în sindicat nu 
vor avea parte de daruri, fie 

ele în lei, fie în produse. 
Potrivit legii, nici poliţiş-

tii nu vor căpăta prime de 
sărbători, dar membrii de 
sindicat vor primi pachete 
pentru copii. ”Ne-am aliat 
cu IPA şi cu Corpul Naţional 
al Poliţiştilor să fie pachetul 
mai consistent. O să facem 
cam 800 - 900 de pungi cu 
produse de aproape 40 de 
lei, depinde câţi copii ne 
vin pe liste, pentru că facem 
liste cu membrii care au co-
pii”, a spus Doinel Malcoci, 
liderul sindical al poliţiştilor 
timişeni. 

La retim, aDP şi la 
aquatim se aşteaptă 
bonusuri de crăciun 

În ceea ce priveşte insti-
tuţiile din subordinea Con-
siliului Local, primele nu 
sunt bătute în cuie. Vorbim 
aici despre Colterm, RATT, 
Aquatim, Retim ori despre 
Administrarea Domeniului 
Public. 

Angajaţii Colterm s-ar pu-
tea să nu fie atât de norocoşi 
ca şi cei ai Primăriei Timi-
şoara. Potrivit purtătorului 
de cuvânt al instituţiei, încă 
nu s-a anunţat dacă se vor 
da tradiţionalele prime. „De-
ocamdată nu ştim nimic. 
Cel mai probabil nu vom 
primi, pentru că nici anul 
trecut nu s-au dat primele 
de Craciun”, ne-a spus Laura 
Bondrilă, purtător de cuvânt 
Colterm. 

Nici cei aproape 1.000 de 
angajaţi ai Regiei Autonome 

de Transport în Comun din 
Timişoara nu vor primi bo-
nusurile de sărbători. „La fel 
ca şi anul trecut, nici anul 
acesta nu se vor da prime 
de Craciun”, ne-a declarat 
Cosmin Bradu, purtător de 
cuvânt al RATT. 

Nu la fel se poate spune 
însă despre cei care adună 
gunoiul în Timişoara. An-
gajaţii Retim, 605 la număr, 
potrivit directorului institu-
ţiei, vor avea parte de prime 
de Crăciun, ca în fiecare an. 

„Vom da de sărbători. Nu 
ştiu încă sub ce formă, dar le 
vom da un bonus”, ne-a spus 
directorul Florin Cepanariu. 

Şi cei aproape 920 de an-
gajaţi ai Aquatim din jude-
ţul Timiş s-ar putea bucura 
mai mult de sărbătorile de 
iarnă. Directorul societăţii 
spune că nu s-a luat încă o 
decizie dacă oamenii vor 
primi prime de Crăciun ori 
nu, însă indicatorii Aquatim 
arată că decizia ar putea fi 

una în favoarea angajaţilor. 
„Nu ne-am hotărât încă, dar 
indicatorii Aquatim sunt 
foarte buni, deci este posi-
bil să fie prime. Anul trecut 
le-am dat bonuri valorice”, 
ne-a mărturisit Ilie Vlaicu. 

Sărbătorile vor fi mai fru-
moase şi pentru cei care ne 
amendează pentru parca-
rea ilegală. Cei 212 angajaţi 
ai ADP vor fi mai bogaţi cu 
aproape 200 de lei în preaj-
ma sărbătorilor de iarnă, aşa 
cum au fost şi anul trecut. 

„Sigur că le dăm prime. 
Încă nu am decis care va fi 
valoarea primei. O să dis-
cutăm zilele următoare în 
consiliul de administraţie, 
pentru că oricum mai avem 
de discutat ceea ce se va în-
tâmplă anul viitor. Trebuie 
să le dăm ceva oamenilor 
de sfârşit de an”, a spus Li-
viu Barbu, şeful Societăţii de 
Administrare a Domeniului 
Public. 

Prime de crăciun pentru 
sindicaliştii din sănătate 

Dacă este să discutăm 
despre sistemul sanitar, aici 
nici nu se mai pune pro-
blema primelor. Medicii şi 
asistentele care lucrează la 
spitalele de stat din Timişoa-
ra nu au primit prime nicio-
dată, numai dacă s-au înscris 
în sindicate. 

La Spitalul Judeţean din 
Timişoara, aproape 1.400 
de angajaţi vor primi câte 
un mic bonus de Crăciun, 
bani adunaţi din cotizaţii. 

Potrivit liderului sindicatu-
lui Sanitas, Veronica Roth, 
fiecare membru de sindicat 
va primi 50 de lei că şi primă 
de Crăciun. 

La fel se întâmplă şi la 
celelalte spitale, unde lide-
rii de sindicat au luat mă-
suri şi au adunat fie o sumă 
modică, fie câte o plasă de 
dulciuri pentru membri şi 
pentru copiii lor. 

Prime în învăţământ?
Inspectorii şcolari din Ti-

miş nu văd nicio primă de 
sărbători în acest an şcolar. 
”Din câte ştiu eu, niciodată 
nu s-au dat prime de Crăciun 
în Inspectoratul Şcolar”, ne 
spune Francisc Halasz, in-
spector general adjunct în 
cadrul ISJ Timiş. De partea 
cealaltă, nici dăscălii nu stau 
prea bine din acest punct de 
vedere. Cei care sunt mem-
bri de sindicat şi au copii, 
vor primi pentru aceştia un 
pacheţel cu dulciuri. Dacă 
în anii trecuţi profesorii pri-
meau tichete cadou la sfârşit 
de an de la autorităţile loca-
le, 2011 nu le mai aduce aşa 
ceva. 

Aşa este şi la privat. Pa-
tronii care nu dispun de 
suficiente fonduri că să dea 
prime de Crăciun, le oferă 
angajaţilor câte un pachet 
cu dulciuri şi cu produse de 
sărbători.

Cine primeşte prime  
de Crăciun în Timişoara?
n Sărbătorile sunt tot mai aproape, aşa că fiecare angajat, fie că lucrează 
la stat, fie că lucrează la privat, se aşteaptă să primească prime de Crăciun

n Repatrierea infractorilor se face pentru ca aceştia să poată fi aproape de familiile lor

Comentează pe 
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Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Cei care se vor bucura de prime de sărbători vor fi mai puţini decât în anii precedenţi Deşi este aproape plin, Penitenciarul Timişoara va trebui să găsească loc şi pentru deţinuţii repatriaţi

Există ceva în conducătorii naţiunii 
române (mă refer aici cu precădere 
la cei de după Revoluţie), care îi 
împiedică într-un fel foarte intere-
sant să fie consecvenţi în ceea fac 
sau în ceea ce spun. Începând cu 
nivelul local până la cel naţional, 
şi ajungând chiar până la legea 
fundamentală a ţării, fiecare şi-a 
imaginat şi îşi imaginează că pro-
pria lui gândire şi propriile lui idei 
năstruşnice reprezintă adevărul 
absolut. Un adevăr pe care, dacă 
nu îl pune in practică, îşi ratează 
menirea mesianică de conducător 
mai mic sau mai mare de români. 
Desigur, de cele mai multe ori, 
modificarea şi încălcarea neîntre-
ruptă a regulilor are în spate nu 
numai convingerea superiorităţii 
propriilor idei ci şi o doză foarte 
sănătoasă de interese obscure şi 
meschine. 
Exemplul concludent îl avem foarte 
aproape de noi, chiar în modul în 
care funcţionează propriul nostru 
Consiliul Local. Daca este să fac 
o retrospectivă a celor trei ani şi 
jumătate din mandatul actual, nu 
cred să fi existat vreo lună în care 
să nu se fi încălcat măcar odată un 
regulament de funcţionare. Pentru 
cineva din exterior, privită prin 
această prismă, Timişoara pare 
oraşul urgenţelor eterne. Lună de 
lună, proiecte de hotărâri venite 
cu minute înainte de şedinţe, 
sau chiar şedinţe convocate pe 
genunchi, ar putea să dea impresia 
că oraşul este sub asediu constant 
şi o armată de albinuţe harnice din 
aparatul primăriei lucrează peste 
puteri şi peste program pentru a-l 
menţine pe linia de plutire. Reali-
tatea este din păcate cu totul alta, 
şi este o realitate marcată pe de 
o parte de incompetenţă şi pe de 
altă parte de tot felul de interese 
obscure. 
Ceva mai departe de urbea noas-
tră, avem un exemplu emblematic 
pentru evoluţia societăţii româ-
neşti în ultimii douăzeci de ani. 
Aţi ghicit, vorbesc de învăţământ. 
Încercarea de a identifica un singur 
ministru de resort care să nu fi ve-
nit cu propriile modificări majore 
şi extrem de importante, este din 
start sortită eşecului. Nouă, zece, 
douăsprezece, unsprezece sau opt 
clase obligatorii, patru, şapte sau 
cine mai ştie câte materii la baca-
laureat şi tot felul de alte examene 
aiuritoare sunt numai câteva 
mostre din această înţelepciune 
ministerială fără margini. Între 
timp, învăţământul românesc se 
duce constant la vale şi nimic nu 
mai pare capabil să îl oprească. 
Acest ping-pong constant şi extrem 
de periculos cu orice fel reguli, 
începând cu cele de la nivel local şi 
terminând cu legile electorale şi cu 
Constituţia aduce în lumină o ca-
renţă gravă a societăţii româneşti: 
lipsa totală de control a societăţii 
civile asupra politicienilor. Evident, 
controlul principal este exercitat 
de cetăţeni, la fiecare patru (?) 
ani. Însă cred cu tărie că într-o 
ţară ca a noastră, acest lucru nu 
este suficient. Iniţiativele politice 
dubioase în orice domeniu nu ar fi 
posibile dacă în România ar exista 
şi acele voci independente, atât de 
necesare într-o societate sănătoa-
să, care să reacţioneze dur la orice 
derapaj al puterii. Îmi doresc să 
apuc să fac politică într-o Românie 
în care, pe lângă un control mult 
mai strict al clasei politice şi al pu-
terii, să existe în fiecare domeniu 
un set de reguli de bază care să fie 
respectate de toţi, şi care să nu fie 
schimbate după inspiraţia, trăirile 
mesianice şi interesele obscure ale 
conducătorilor de moment. Poate 
că îmi doresc prea mult …
    

Eterna  
schimbare a 
schimbării

Ciprian 
Jichici

oPinie

Deţinuţii au dreptul 
să-şi ispăşească 
condamnările în 
închisori aflate 
în proximitatea 
domiciliilor pentru 
a li se înlesni 
ţinerea legăturii  
cu familia.

Medicii şi 
asistentele care 
lucrează la 
spitalele de stat 
din Timişoara nu 
au primit prime 
niciodată, numai 
dacă s-au înscris în 
sindicate.



6 8 - 14 deCeMbrie 2011, nr 181 

www.opiniatimisoarei.ro

MiodraG hojda
miodrag.hojda@opiniatimisoarei.ro

Alimentaţia sănătoasă nu 
reprezintă numai o manca-
re bine gătită, mese servite 
la ore fixe şi multă apă con-
sumată. În perioada iernii, 
corpul are nevoie de mulţi 
nutrienţi pentru a fi în lar-
gul lui. Dacă vara şi toamna 
fructele şi legumele sunt 
peste tot şi le consumăm în 
cantităţi mari, iarna acestea 
lipsesc de pe masa noastră 
de zi cu zi. Iar cele pe care le 
cumpărăm din piaţă sau din 
supermarket nu sunt proas-
pete. Ele sunt, totodată, 
sărace în vitaminele şi mi-
neralele de care are nevoie 
organismul. Una dintre solu-
ţiile recomandate de specia-
liştii în nutriţie o reprezintă 
suplimentele alimentare. 
Acestea joacă un rol foarte 
important în viaţa noastră 
de zi cu zi. Ele îi oferă cor-

pului şi, indirect, minţii, tot 
ce au nevoie pentru a func-
ţiona la cel mai înalt nivel. 
Cum iarna mişcarea nu se 
numără printre priorităţile 
celor mai mulţi dintre noi, 
iar sedentarismul este mai 
mult decât prezent, supli-
mentele alimentare îi oferă 
corpului energia de care are 
nevoie pentru a fi în formă.

În anumite perioade, 
cum este cea de creştere 
– pentru copii şi tineri, de 
convalescenţă sau când ni-
velul de stres este ridicat, 
nevoile organismului cresc, 
iar masa bogată pe care o 
servim nu ajunge pentru a 
detensiona corpul la nivel 
de fibră, de celulă. Acestea 
sunt momentele în care 
suplimentele de vitamine 
şi minerale pot fi necesare. 
Mai mult decât atât, supli-
mentele nutritive s-au trans-
format dintr-un moft într-o 
necesitate în aceste zile şi 

datorită preţurilor care au 
devenit accesibile pentru 
toată lumea.

consultaţi medicul  
sau un specialist!

„Oricine, în aproape ori-
ce moment poate lua su-
plimente nutritive. Ele nu 
au un efect negativ asupra 
organismului. E, totuşi, re-
comandat persoanelor cu 
afecţiuni cardiace, precum 
şi celor care au probleme cu 
tensiunea arterială sau cu 
alte probleme de sănătate să 
consulte medicul de familie 
înainte să folosească aces-
te suplimente“, ne spune 
Adrian Irode, consultant de 
nutriţie şi alimentaţie sănă-
toasă în Timişoara. 

„Ele sunt recomandate 
iarna, când legumele şi fruc-
tele nu sunt proaspete, iar 
corpul nu-şi poate lua doza 
zilnică de nutrienţi“, adaugă 
acesta.

Suplimentele alimentare 
nu intră în categoria medi-
camente, dar sunt destinate 
îmbunătăţirii unor proble-

me de sănătate. Ele pot fi fo-
losite înaintea sau în timpul 
tratamentelor medicamen-
toase, în perioadele solici-
tante pentru organism, pre-
cum examenele sau efortul 
fizic intens. Suplimentele 
întăresc imunitatea organis-
mului. Medicul este cel care 
hotărăşte sau nu dacă e ca-
zul să luaţi suplimente nu-
tritive. De asemenea, discu-
ţia cu un nutriţionist sau un 
profesionist de fitness (care 
este la curent cu toate nou-
tăţile în domeniul nutriţiei, 
mai ales pentru sportivi) 
este folositoare pentru a des-
coperi ce suplimente să folo-
siţi. Părinţii n-ar trebui să 
hotărască pentru copiii lor, 
iar dacă aveţi tendinţa să vă 
consultaţi cu prietenii, gân-
diţi-vă de două ori pentru că 
nu întodeauna ce-i face bine 
unei persoane îi face bine şi 
alteia. Fiecare organism re-
acţionează diferit!

O cantitate mai mare 
de suplimente nu face mai 
bine corpului tău! Sunt ca-
zuri în care organismul îşi 
ia porţia necesară de nutri-
enţi şi elimină diferenţa, 
dar nu reacţionează la fel 
pentru toate suplimentele 
alimentare. Supradoza este 
foarte periculoasă şi are 
consecinţe grave. Specia-
liştii recomandă încetarea 
consumului de suplimen-
te odată ce ai observat că 
acestea au efecte negative 
asupra ta. În cazul în care 
apar senzaţii neplăcute, 
e bine să mergi la medic. 
El va şti ce să facă. Primul 
lucru, spun specialiştii în 
nutriţie, este să opreşti 
consumul de suplimente 
nutritive, până ce medicul 
de familie nu-ţi spune să 
continui.
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Echipa de consultanţi ai 
Camerei de Comerţ, Indus-
trie şi Agricultură din Timi-
şoara a elaborat proiecte eu-
ropene în valoare totală de 
aproape 20 milioane de euro, 
majoritatea fiind finanţate 
prin Programul Operaţional 
Sectorial - Dezvoltarea Re-
surselor Umane (POS-DRU) 
2007-2013. În condiţiile în 
care România întâmpină pro-
bleme serioase în tendinţa de 
a atrage cât mai mulţi bani 
europeni, rata de absorbţie 
până în prezent fiind de circa 
4%, performanţa scriitorilor 
de proiecte de la CCIAT este 
cu atât mai demnă de eviden-
ţiat. „Avem o echipă tânără 
de specialişti în scrierea de 
proiecte europene şi pot să 
vă spun că, până în prezent, 
toate proiectele propuse spre 
finanţare au fost declarate 

eligibile şi, majoritatea, au 
trecut în faza de implemen-
tare. Au fost încurajaţi să aibă 
idei, să fie creativi, iar temele 
de proiect au fost identifi-
cate, de multe ori, în urma 
unor discuţii libere referitoa-
re necesităţile întreprinzăto-
rilor privaţi sau a instituţiilor 
publice din zona transfronta-
lieră”, ne-a declarat Menuţa 
Iovescu, director general al 
CCIA Timiş. În viziunea sa, 
Guvernul trebuie să aibă o 
atitudine pro activă în relaţia 
cu beneficiarii de proiecte 
europene, nu să le pună beţe 
în roate. “Suntem doritori să 
absorbim fondurile europe-
ne puse la dispoziţia noas-
tră de Uniunea Europeană, 
19,2 miliarde de euro până 
la finalul anului 2013, însă 
pentru aceasta este esenţial 
să avem nişte instituţii ale 
statului care să fie pro active 
şi interesate ca aceşti bani să 
se absoarbă, nu instituţii-frâ-

nă, care pentru orice hârti-
uţă să returneze proiectele, 
iar banii europeni să se ab-
soarbă cu întârziere”, a mai 
spus Menuţa Iovescu. Dintr-o 
statistică pusă la dispoziţia 
noastră de către Silvana Ada-
movici, directorul Direcţiei 
Relaţii Economice Interne şi 
Externe din cadrul CCIAT, 
reiese că, în prezent, valoa-
rea proiectelor aflate în faza 
de implementare se ridică la 
suma de 19.807.625 de euro, 
din care aproape 1,2 milioa-
ne de euro reprezintă partea 
de cofinanţare a CCIAT. “Este 
vorba despre 14 proiecte 
mari, majoritatea derulate în 
parteneriat cu alte camere de 
comerţ din ţară sau instituţii 
publice din Romania, Serbia 
si Ungaria, finanţate din Fon-
dul Social European – POS-
DRU 2007 – 2013. Proiectul 
cu cea mai mare finanţare, 
în valoare de 4.971.139 euro, 
este destinat dezvoltării spiri-

tului antreprenorial şi creşte-
rii competitivităţii în afaceri. 
Implementarea acestuia a 
început în data de 3 ianuarie 
2011 şi are o durată de 36 de 
luni. Următorul proiect ca 
valoare de finanţare este in-
titulat “Schemă inovativă de 
adaptabilitate specifica siste-
mului cameral românesc”, 
iar prin intermediul acestuia, 
începând cu 1.11.2011, timp 
de 36 de luni, vor fi accesaţi 
4.495.814,52 euro. Pe locul III 
în topul proiectelor finanţate 
din bani europeni întocmite 
de consultanţii CCIAT  se află 
cel ce vizează “Adaptabilita-
tea angajaţilor, succesul an-
gajatorilor – ASA”, care mai 
absoabe timp de 36 de luni, 
începând tot din 1.11.2010, 
suma totală de 2.260.985 
euro”, ne-a declarat Silvana 
Adamovici. 

PuBLicitate

Sănătate & FrumuseţeCCIAT a „absorbit“ aproape 20  
de milioane de euro din bugetul UE

PULS eConomiC

n Cele mai multe proiecte europene sunt finanţate prin Programul 
Operaţional Sectorial - Dezvoltarea Resurselor Umane (POS-DRU) 2007-2013

organizează concurs la sediul CAS Timiş în data de 09.01.2012, ora 10 - proba scrisă şi în data de 
11.01.2012, ora 12 – interviul, pentru ocuparea  următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

ll ConSilier Cl. i PrinCiPal – biroul ProGraMe de SănăTaTe
ll ConSilier Cl i aSiSTenT – CoMParTiMenTul Cd FarMaCii         

Dosarele de înscriere în vederea participării la concurs se depun la secretariatul comisiei de con-
curs la sediul CAS Timiş - Compartimentul Resurse Umane, et.1, camera 38, până la data 23.12.2011.

Informaţii privind condiţiile de participare la concurs, actele necesare înscrierii, bibliografia  
şi relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei, unde acestea sunt afişate şi la 

Compartimentul Resurse Umane - CAS Timiş, telefon: 0256/201772 sau 0256/492484 int.129.

Casa de asigurări de Sănătate Timiş
cu sediul în Timişoara, str. Corbului nr. 4

Controalele medicale, 
anulate din lipsa banilor

Celulele stem, poliţa de asigurare  
de viaţă pentru nou-născut
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n Legumele şi fructele nu sunt proaspete şi nu asigură corpului tot ceea ce are nevoie

În sezonul rece, suplimentele nutritive 
sunt recomandate pentru organism

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

Cine angajează Deţinuţi?

Bursa locurilor de muncă 
pentru deţinuţi, organizată 
în premieră naţională de 
Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Mun-
că Timiş şi Penitenciarul 
Timişoara, a scos în evidenţă 
reticenţa angajatorilor 
faţă de persoanele care au 
ispăşit o pedeapsă privativă 
de libertate. La întâlnirea cu 
cei 75 de deţinuţi care şi-au 
completat un CV şi au fost 
escortaţi la Casa Tineretului 
în speranţa găsirii unui loc 
de muncă după eliberarea 
din penitenciar a venit o 
singură firmă, din domeniul 
textil, care a oferit 100 de 
locuri de muncă.

imPoziT PenTru florari

Potrivit unui proiect de mo-
dificare a Codului Fiscal ela-
borat de Ministerul Finanţe-
lor, toţi micii producători de 
legume, fructe, flori, cereale 
şi material lemnos vor plăti 
impozit de 16% din veniturile 
nete. De la acest impozit vor 
fi exceptaţi crescătorii de 
animale şi păsări, apicultorii 
şi crescătorii de viermi de 
mătase care nu vând către 
colectori sau procesatori. 

reCalCulare Pensii

O decizie recentă a Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie 
(Decizia nr. 19/2011) dă po-
sibilitatea pensionarilor să 
ceară recalcularea pensiilor 
provenite din fostul sistem al 
asigurărilor sociale de stat, 
prin luarea în considerare a 
formelor de retribuire obţi-
nute în acord global. 

Probleme la selgros

O firmă din localitatea Dar-
vari, judeţul Călăraşi, a ce-
rut, recent, la Tribunalul Bra-
şov declanşarea procedurii 
de insolvenţă împotriva 
firmei „Selgros Cash&Carry“ 
SRL Braşov, totodată fiind 
depusă şi o plângere penală 
împotriva conducerii acestei 
companii. SC „Pierre Style“ 
SRL Darvari pretinde de la 
„Selgros” achitarea unei 
datorii de circa 450.000 lei. 
Această valoare este com-
pusă din 300.000 lei pentru 
confecţii textile livrate de 
„Pierre Style“ şi neachitate, 
plus 150.000 lei dintr-o 
creanţă cesionată de „Pierre 
Company“ SRL Bucureşti. 
(G.I.)

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

Suplimentele sunt 
recomandate iar-
na, când legumele 
şi fructele nu sunt 
proaspete, iar corpul 
nu-şi poate lua doza 
zilnică de nutrienţi. 

adRian iRode
consultant de nutriţie  

şi alimentaţie sănătoasă

Avem o echipă tâ-
nără de specialişti în 
scrierea de proiecte 
europene şi pot să vă 
spun că, până în pre-
zent, toate proiectele 
propuse spre finan-
ţare au fost declarate 
eligibile. 

Menuţa ioveSCu
director general al CCIA Timiş

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Suplimentele alimentare 
îţi dau mai multă energie 

şi asigură organismului 
nutrienţii de care are nevoie

S.c. PreBY 
aDVertiSinG S.r.L. 

cu sediul în Peciu Nou, nr. 971, jud. Timiş, număr 
înmatriculare O.R.C. J35/989/2009, Cod unic de 
înregistrare: RO25497909, 

declarăm pierdute acte de societate: 
certificat constatator 30460/28.04.2009 

şi 44262/29.06.2009.

SN  „aEROpORTUL INTERNaŢIONaL TIMIŞOaRa – TRaIaN VUIa” Sa

anunţă licitaţie publică deschisă, pentru închiriere spaţii destinate acţivităţii de „închirieri auto”. 
Licitaţia va avea loc în data de 13.12.2011, ora 10:00,  

la sediul Sn aeroportul internaţional timişoara – traian Vuia Sa.

documentaţia privind licitaţia, poate fi procurată de la sediul sn aeroportul internaţional timişoara – traian Vuia sa, începând cu data apariţiei anunţului.
În cazul în care licitaţia nu va fi adjudecată la primul termen, a doua şedinţă de licitaţie se va ţine în termen de 7 zile, respectiv în data de 20.12.2011.

data şi ora limită de depunere a ofertelor :13.12.2011 ora 9.00 la sediul aeroportului, Biroul Comercial şi achiziţii publice.
licitaţia începe de la 300 euro + tVa.

informaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0256 386007 – Biroul achiziţii Publice

Cu sediul în comuna Ghiroda, str. Aeroport nr. 2
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Mai bine de jumătate din-
tre români evită vizitele regu-
late la doctor şi merg la con-
trol doar când au probleme 
de sănătate. Un obicei prost, 
spun medicii specialişti. Noi 
vă enumerăm motivele pen-
tru care este atât de impor-
tantă o vizită la doctor!

Potrivit rezultatelor celui 
mai recent studiu realizat de 
IMAS, o firmă renumită în 
domeniul cercetării de piaţă, 
58% de români nu merg la 
controalele medicale de ruti-
nă sau le fac doar atunci când 
nu stau bine cu sănătatea. 
Mai mult, aproximativ 10% 
din români nu au fost nicio-
dată la un astfel de control! 

medicul de familie,  
cel mai important

Pentru a preveni bolile tre-
buie să îi facem măcar o dată 
pe an o vizită medicului de 
familie. El stabileşte ce fel de 
analize ar trebui să ne facem 
şi ne trimite la un specialist 
în domeniu. Din păcate însă, 
pentru a face analizele, trebu-
ie să scoatem şi ceva bani din 
buzunar. 

În Timişoara, de exemplu, 
medicii de familie au încheiat 
contracte cu mai multe labo-
ratoare din oraş, însă acestea 
nu oferă decât câteva pachete 
de analize gratuite pe an. Dr. 
Delia Cionca Guler are peste 
3.000 de pacienţi înscrişi pe 
liste. Le poate oferi analize 
gratuite doar la 50 dintre ei, 
iar aceştia se nimeresc să fie 
tot bolnavi, pentru că se aleg 
urgenţele.

”Nici măcar un sfert dintre 
ei nu îşi fac controalele anua-
le. Pe vremea ministrului Eu-
gen Nicolăescu, când îşi pu-
teau face analize gratuite în 
luna în care s-au născut, toţi 
pacienţii erau la noi la uşă. 
Acum nu mai vin, că se fac 
pe bani. Dacă nu au proble-
me, nu vin, pentru că nu sunt 
deloc conştiincioşi. Mai sunt 
bătrâni care mai cer analize, 

care au timp, dar sunt paci-
enţi care se înscriu pe listă şi 
nu vin ani întregi la control”, 
ne-a povestit medicul Delia 
Cionca Guler. În urmă cu câţi-
va ani, a semnat contracte de 
colaborare cu trei laboratoare 
din Timişoara, care îi oferă 
mult prea puţine analize gra-
tuite pentru pacienţi: la un 
laborator are aproape 30 de 
analize în şase luni, la altul 
10, iar cu alte centre medicale 
lucrează doar contra cost. 

investigaţiile anuale 
sunt obligatorii...  
în străinătate

În multe ţări, controalele 
medicale periodice sunt obli-
gatorii, iar cei care nu le fac 
primesc amenzi atât de mari 
încât şi-ar fi dorit să le fi făcut. 

La noi însă, pe nimeni nu in-
teresează sănătatea oameni-
lor.

”Este o prevenţie. Este 
bine ca fiecare dintre cetăţe-
nii acestei ţări să facă acest 
control periodic pentru că 
este bine pentru ei. Dar nu 
prea se face. Intervine rapor-
tul cost-eficienţă: este mai ief-
tin să previi decât să tratezi. 
Să zicem că un cancer de col 
uterin este descoperit în fază 
incipientă: cât costă atunci 
când l-ai descoperit la început 
şi cât costă când tumora s-a 
dezvoltat şi cere operaţii, zile 
de spitalizare, chimioterapie, 
radioterapie. Pentru toată lu-
mea e bine, în primul rând 
pentru pacienţi, apoi pentru 
medic, dar şi pentru stat, pen-
tru fondul de asigurări, că nu 
se cheltuie banii aiurea”, ne-a 
declarat Claudia Iftode, preşe-
dintele Patronatului Medici-
lor de Familie Timiş. 

Problema s-ar putea regle-
menta legislativ, cred specia-
liştii, pentru ca pacienţii asi-
guraţi să plătească o parte din 
costul spitalizării dacă desco-
peră o boală mult mai târziu, 
ceea ce înseamnă că nu au 
făcut examenul periodic. 

În Timişoara există pes-
te 200 de medici de familie, 
iar la nivelul judeţului sunt 
aproape 500. 

analize scumpe
O baterie minimă de ana-

lize, aşa cum le numesc me-
dicii, costă aproape 150 de 
lei. Măcar o dată pe an, sunt 
necesare investigaţii pentru 
colesterol, glicemie, calciu, 
magneziu, o analiză de urină 
şi altele. ”Aşa ne dăm seama 
dacă dezvoltă ceva cronic sau 
nu”, spune doctorul Delia 
Cionca Guler.

Medicul de familie poves-
teşte că nici măcar copiii care 
trebuie să meargă la şcoală 
nu îşi mai fac analizele perio-
dice, deşi mai multe instituţii 
de învăţământ cer adeverinţă 
cu rezultatele acestor con-
troale. 

Timişoreanca Ana Pop are 
67 de ani şi doar de câteva ori 
în viaţă a mers la un control 
periodic anual. A aşteptat chiar 
şi o lună până să prindă analize 
gratuite de la medicul de fami-
lie şi a mers să le facă tocmai 
când boala i s-a agravat.

”Analizele costă foarte 
mult. Eu fac controale numai 
atunci când e nevoie, când 
iau deja medicamente. Asta 
este, dau mai mulţi bani, 
dar îi dau o dată. M-a trimis 
doamna doctor cardiolog să 
fac analize şi am aşteptat o 
lună după fonduri. Oricum, 
trebuia să mă duc de un an la 
control, dar n-am avut bani”, 
ne-a spus Ana Pop, care acum 
are probleme mari cu inima. 
Poate dacă se trata din timp, 
nu mai arunca atât de mulţi 
bani pe medicamente.

Controalele medicale, 
anulate din lipsa banilor

Celulele stem, poliţa 
de asigurare de viaţă 
pentru nou-născutn Timişorenii merg la doctor doar când sunt bolnavi. 

De ce e bun controlul medical anual şi cât costă analizele?

n Tot mai multe tinere mămici din Timişoara recurg 
la noul procedeu de păstrare a grefelor din celule
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liliana.iedu@opiniatimisoarei.ro

Femomentul de păstrare 
a celulelor stem de la noul-
născut a luat amploare, în 
ultima perioadă şi în Ro-
mânia. Multe din viitoarele 
mămici, încă de când află 
că sunt însărcinate caută 
oferta cea mai bună de păs-
trare a celulelor stem ale 
viitorului lor copil. Aces-
tea nu sunt altceva decât 
o asigurare de viaţă, de să-
nătate, pentru nou-născut. 
Cu celulele stem se pot 
vindeca zeci de boli grave, 
iar dacă fiecare persoană 
îşi păstrează aceste celule, 
într-o bancă specializată, 
nu mai are nevoie de un do-
nator, în cazul în care este 
diagnosticat cu boli ale sân-
gelui mai ales.

În Timişoara există o sin-
gură astfel de Bancă de ce-
lule stem, este particulară, 
însă este unica din vestul 
ţării. Mai avem, în Româ-
nia, astfel de instituţii în 
Cluj-Napoca si în Bucureşti, 
însă multe sunt mămici-
le care preferă să păstreze 
celulele stem ale micuţilor 
lor în străinătate, iar oferte-
le sunt destul de atractive.

Sunt avantaje şi deza-
vantaje. În primul rând, 
un avantaj pentru depozi-
tarea grefei, la Timişoara, 
spre exemplu, pentru cele 
care nasc în acest oraş, este 
că datorită timpului scurt 
scurs pe drum între sala 
de naşteri şi Banca de ce-
lule stem, se păstrează tot 
mai multe astfel de celule 
stem. Dacă o mămică alege 
să păstreze celulele stem 
ale micuţului ei în străină-
tate, cu cât mai multe ore 
se scurg de la naştere până 
la Bancă, cu atât mai multe 
celule se pierd. Se ajunge 
să se piardă până la 22% 
din celulele prelevate, iar 
numărul celulelor este im-
portant în cazul unui trans-
plant. Partea bună a lucru-
rilor, în ambele cazuri, este 
că celulele se păstrează 
timp de 20 de ani.

ce costuri implică
Cât despre costuri, aces-

tea nu reprezintă un efort 
prea mare, având în vedere 
că tot mai multe viitoare 
mămici preferă să nască 
„la particular”. Orice mă-

mică poate păstra, contra 
unei sume, celulele stem 
ale micutului său. În Timi-
soara, se percep trei taxe 
de 250 de euro si una de 50 
de euro, pentru serviciile 

de logistică, analize, recol-
tare şi procesare. În total 
800 de euro. Acestor bani li 
se adaugă încă 30 de euro 
pe lună, timp de 20 de ani, 
atât cât au termen de vala-
bilitate celulele prelevate. 
Bineînţeles, suma se poate 
achita si integral, caz în 
care se oferă şi o mică re-
ducere .

La fel se întâmplă şi în 
străinătate. Valoarea rate-
lor diferă, însă preţul este 
cam acelaşi peste tot. 

În Banca de celule, grefe-
le se păstrează la tempera-
turi de până la minus 160 
de grade Celsius, iar aici nu 
intră decât personalul auto-
rizat.

cum se face  
recoltarea de grefe

La naştere, medicul spe-
cialist recoltează sângele 
rămas în cordonul ombili-
cal al nou-născutului, ime-
diat după ce acesta a fost 
tăiat, dar şi din placentă. 
Nu este un procedură dure-
rosă nici pentru mamă, nici 
pentru copil. 

„Un cuplu trebuie să fie 
informat despre serviciile 
unei Bănci de celule stem şi 
să ia o decizie corectă. Vii-
torii părinţi trebuie să ştie 
că stocarea privată oferă 
o grefă compatibilă 100% 
pentru cel căruia i s-a re-
coltat şi 25% pentru fiecare 
frate cu aceeaşi părinţi bi-
ologici”, a explicat Ioannis 
Kountouris, director gene-

ral al Băncii de celule stem 
de la Spitalul Athena din 
Timişoara.

Părerile sunt împărţite
Deşi primul transplant 

cu celule stem a avut loc 
în anul 1988, la noi în ţară 
abia acum îşi face loc pe 
piaţă această posibilitate de 
stocare a grefelor din celule. 
Unele viitoare mămici sunt 
mai reticiente în privinţa 
utilităţii acestui procedeu 
şi mai reţinute atunci când 
vine vorba de bani, altele au 
căutat asiduu cea mai bună 
variantă de stocare.

„Este ca o asigurare pen-
tru copilul tău, în cazul în 
care se va îmbolnăvi pe viitor 
este util pentru tine, ca mă-
mică să ştii că poţi face ceva 
pentru a-l salva. Eu le sfătu-
iesc sincer pe toate mămicile 
să se gândească la această va-
riantă pentru că poate salva 
vieţi”, ne-a declarat Adina 
Musta, o viitoare mămică.

„Nu-i mult, dar nici prea 
puţin. Părerea mea, pe lângă 
această sumă pentru celulele 
stem, viitorii părinţi trebuie 
să mai fie pregătiţi cu bani 
şi pentru naştere. În cazurile 
în care rh-ul mamei nu este 
tocmai bun, mai trebuie făcut 
la naştere un vaccin, care nu 
este prea ieftin. Se strâng cam 
multe, deci totuşi trebuie câţi-
va bănuţi”, a spus şi Carmen 
Miron, o altă viitoare mămică.

În banca de celule stem din timişoara grefele se păstrează la minus 160 de grade celsius

o vizită la medicul de familie, măcar o dată pe an, ne poate ajuta să prevenim foarte multe boli

Un cuplu trebuie să 
fie informat despre 
serviciile unei Bănci de 
celule stem şi să ia o 
decizie corectă.

ioanniS koUnToURiS  
director general al Băncii de celule 

stem de la Spitalul Athena

Este ca o asigurare 
pentru copilul tău, 
în cazul în care se va 
îmbolnăvi pe viitor 
este util pentru tine, 
ca mămică să ştii că 
poţi face ceva pentru 
a-l salva. 

adina mUSTa 
viitoare mămică

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

anaLiza Preţ

hemoleucogramă 16-18 lei
Glicemie 8-10 lei
Colesterol 10 lei
Trigliceride 13-14 lei
Calciu 10 lei
Magneziu 8 lei
Fier 9 lei

preţUri analize  
UzUale pentrU 
hipertensiVi

Nici măcar un sfert 
dintre ei nu îşi fac 
controalele anuale. 
Pe vremea ministrului 
Eugen Nicolăescu, 
când îşi puteau face 
analize gratuite în luna 
în care s-au născut, toţi 
pacienţii erau la noi la 
uşă. Acum nu mai vin, 
că se fac pe bani.

dr. delia CionCa Guler
medic de familie

boli care pot 
fi prevenite 
prin controale 
regulate

Cancerul. Toate tipurile 
de cancer
Bolile de inimă
Hepatita
Diabetul
Bolile pulmonare
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Revoluţionarii din Timişoa-
ra au declanşat, recent, o 
serie de acţiuni de protest 
împotriva intenţiei actualei 
guvernări de a suspenda pe 
o perioada de un an, cu câ-
teva excepţii, plata indemni-
zaţiei de revoluţionar. Con-
sideraţi că aceste acţiuni au 
şi conotaţii politice?

Nu am suficiente detalii 
despre protestul revoluţio-
narilor din Timişoara, doar 
informaţiile din presă, şi  
mi-e greu să fac un comen-
tariu. Dar în acest context aş 
vrea să vă spun opinia mea: 
indemnizaţiile de revoluţio-
nari sunt justificate numai 
pentru cei răniţi în revolu-
ţie, cei care au rămas cu boli, 
inclusiv psihice şi pentru 
urmaşii celor omorâţi sau 
care şi-au pierdut capacita-
tea de muncă. Ceilalţi care 
au participat la revoluţie şi 
şi-au riscat viaţa, dar sunt 
bine sănătoşi, le mulţumim 
şi le amintim de obligaţia de 
fidelitate faţă de ţară. Nu au 
ieşit în stradă pentru bani, ci 
pentru idei şi libertate. 

Cum explicaţi opoziţia 
reprezentanţilor PNŢCD 
din Timişoara, un partid cu 
valenţe presupus democra-
tice, faţă de deschiderea 
biroului europarlamentar 
al dvs. în sediul Societăţii 
Timişoara?

Au fost chestiuni de con-
junctură, din necunoaşte-
re sau din rea-voinţă. Sunt 
membru al Societaţii Ti-
mişoara, aşa cum sunt şi 
alţi politicieni, din diferite 
partide... Ei mi-au propus 
să îmi deschid cabinet parla-
mentar la Timişoara şi sunt 
onorată. Mă bucur că am 
ocazia să vorbesc cu oame-
nii din Timişoara, să particip 
la diferite evenimente ale 
comunităţii. O clarificare 
juridică însă: precizez că nu 
am subînchiriat camera în 
care funcţionează Societatea 
Timişoara, ci doar contribui 
la o parte din cheltuieli.

Sunteţi unul dintre politi-
cienii care nu se sfiesc să 
spună lucrurilor pe nume, 
chiar dacă acest lucru pro-
voacă un anumit  disconfort 
în tabăra democrat-liberală. 
Cum comentaţi ultimele 
acţiuni ale procurorilor 
anticorupţie, soldate cu 
arestarea unor fruntaşi ai 
PDL?

Nu este nicio reglare de 
conturi. Sunt dosare ale pro-
curorilor, sunt reale, nu sunt 
dosare politice. Asta am vrut 
în România de atâţia ani. 
PDL este singurul partid 
politic din ultimii 20 de ani 
care nu intervine în justiţie 
şi nu îşi apără cercetaţii pe-
nal, aşa cum am văzut de 
atâtea ori la PSD şi încă mai 
vedem. Vă reamintesc ca în 
octombrie 2011 am adoptat 
în unanimitate în Biroul Per-
manent al PDL Codul Etic şi 
din acel moment îl aplicăm 

în partid şi i-am exclus pe cei 
care sunt arestaţi preventiv 
de judecători. E cazul lui So-
rin Apostu, al lui Silviu Bian 
şi alţii. Asta este reacţia nor-
mală a unui partid politic 
care respectă opinia publică 
şi îşi respectă promisiunile. 
Cu alte cuvinte, procurorii 
şi judecătorii sunt liberi să 
ancheteze, să aresteze, să 
condamne politicieni, inclu-
siv din cei aflaţi astăzi la pu-
tere. Am vrut ca nici un po-
litician să nu poată încălca 
legea nepedepsit.  Asta avem 
acum, este meritul PDL şi al 
preşedintelui. Nu sunt mo-
destă, sunt realistă, am avut 
şi eu o contribuţie la aceas-
tă stare de fapt. Şi vreau să 
apărăm ceea ce am obţinut 
şi să mergem mai depar-
te, inclusiv la a avea soluţii 
mai rapide în instanţele de 
judecată şi condamnări des-
curajante. Repet, asta nu s-a 
întâmplat în cazul nici unui 
alt partid care s-a aflat la gu-
vernare. Aduceţi-vă aminte 
vremurile când la conduce-
re era PSD, stenogramele 
din şedinţele PSD referitoa-
re la dosare penale privind 
opoziţia şi înregistrările cu 
discuţiile senatorului Voicu 
referitoare la „reţeaua” din 
justiţie; îmi amintesc acum 
două citate, le redau aproxi-
mativ: „unde nu am obţinut 
achitare am obţinut pedep-
se cu suspendare” şi  „chiar 
dacă pierdem alegerile, re-
ţeaua funcţionează”. Cred 
că trebuie reluate public ca 
lumea să nu uite. Mai mult, 
ascultând discursul recent al 
domnului Ponta de la Bistri-
ţa Năsăud – de genul: vom 
ajunge la putere, îi vom ares-
ta pe cei din PDL, vă promit, 

la asta ma pricep – mă tem 
că prin USL ne-am întoarce 
la vremurile în care politicul 
va interveni brutal în justiţie 
ca să fie arestaţi cei din PDL 
şi să nu fie arestaţi cei de la 
putere.  Adică ne-am întoar-
ce la vremurile trecute, la 
dictatura celor aflaţi la pu-
tere, la bocanci în justiţie şi 
la hărţuirea judecătorilor şi 
procurorilor care au avut cu-
rajul să ancheteze, aresteze 
şi condamne pe oricine, din 
orice partid.    

În urmă cu aproape o lună, 
secretarul de stat în Minis-
terul Justiţiei, Lidia Barac, 
fosta preşedintă a Curţii de 
Apel Timişoara, a propus un 
proiect de lege, care a şi fost 
aprobat de Executiv, care 
prevede ca magistraţii să fie 
sancţionati pentru exer-
citarea funcţiei cu gravă 
neglijenţă sau rea-credinţă. 
Cât de puternic va lovi 
acest act legislativ în corpul 
magistraţilor?

Sancţiuni pentru exer-
citarea funcţiei cu gravă 
neglijenţă sau rea-credinţă 
existau şi până acum în lege. 
Proiectul Ministerului Justiţi-
ei, trecut prin Guvern, a lăr-
git sfera abaterilor discipli-
nare. Este foarte clar că sunt 
acţiuni sau inacţiuni ale ma-
gistraţilor pentru care ar tre-
bui sa fie sancţionaţi, chiar 
cu excluderea. Am văzut că 
în proiectul Ministerului Jus-
titiei, care recent a fost res-
pins în Camera Deputaţilor 
şi merge la Senat, apăreau ca 
abateri disciplinare pasibile 
de sancţiuni nemotivarea 
hotărârilor judecătoreşti şi 
ale actelor judiciare ale pro-
curorilor sau motivarea în 

mod voit contrară raţiona-
mentului juridic, menită să 
afecteze prestigiul justiţiei. 
Vreau să vă spun că şi pe ac-
tuala lege, pe baza prevederi-
lor din Statutul judecătorilor 
şi procurorilor pot fi sancţio-
naţi şi daţi afară magistraţii 
care greşesc. În opinia mea 
trebuie daţi afară procurorii 
şi judecătorii care ţin nejus-
tificat ani de zile dosarele şi 
nu le judecă sau nu le anche-
tează, astfel încât, uneori, 
se ajunge să se împlinească 
termenul de prescriere pen-
tru răspunderea penală. Am 
văzut şi cazul în care  a fost  
judecător doamna Viorica 
Costiniu, în recurs, unde 
inculpatul fusese condam-
nat în fond şi apel, iar în re-
curs, ştiind că se împlineşte 
prescripţia, a dat termen în 
continuare şi s-a împlinit 
prescripţia, deci condamna-
rea a dispărut şi tot efortul 
judiciar de până atunci s-a 
anulat. Ca să nu mai spun 
cât ne costă pe toţi, din banii 
publici, un proces.

Am văzut protestele aso-
ciaţiilor magistraţilor faţă de 
proiectul Ministerului Jus-
tiţiei, am văzut că vorbeau 
despre încălcarea indepen-
denţei magistraţilor. Să ţii 
un dosar patru-cinci ani de 
zile, să-l ţii până la prescri-
erea răspunderii penale, as-
tea nu fac parte din indepen-
denţă! E inacceptabi! În alte 
ţări, Germania, Marea Brita-
nie sau Olanda s-ar cutremu-
ra sistemul de justiţie dacă 
s-ar prescrie răspunderea 
penală în timp ce dosarul 
este pe rolul unui judecator, 
iar acel judecător ar pleca 
imediat din sistem. Vedeţi 
că în ultimul raport al Comi-

siei Europene se cere CSM să 
reformeze, adică să recostru-
iască de la temelii, sistemul 
răspunderii disciplinare. Aţi 
văzut vreo schimbare până 
acum? Niciuna relevantă. Iar 
Asociaţia Magistraţilor din 
România (AMR) s-a compro-
mis total şi nu poate fi par-
tener la discuţii serioase asu-
pra justiţiei: se apară unii pe 
alţii în dispreţul populaţiei. 

O publicaţie spaniolă a 
scris, la mijlocul lunii tre-
cute, că România „trăieşte 
cu spatele la Schengen”, 
în condiţiile în care lupta 
împotriva corupţiei şi 
contrabandei nu este foarte 
vizibilă din afara graniţelor 
ţării. Cum consideraţi că 
pot fi convinse Olanda şi 
Finlanda să fie de acord 
cu aderarea României la 
Spaţiul Schengen?

Olanda a anunţat că aş-
teaptă raportul de monito-
rizare pe justiţie, din cadrul 
Mecanismului de Cooperare 
şi Verificare (MCV), al Co-
misiei Europene. Este ade-
vărat, România a îndepli-
nit toate condiţiile tehnice 
pentru aderarea la spaţiul 
Schengen. Dar legătura în-
tre MCV şi Schengen cred că 
este una de încredere în oa-
meni, respectiv în politişti, 
vameşi, procurori sau jude-
cători şi, evident, în politici-
enii care iau sau nu decizii 
anticorupţie. Spaţiul Schen-
gen este un spaţiu în care cu  
toţii trebuie să avem încre-
dere unii în alţii. Din acest 
motiv contează competenţa 
profesională şi integritatea 
persoanelor care iau decizii. 
Prin urmare, Olanda aşteap-
tă raportul MCV al Comisi-

ei Europene din februarie. 
Asta înseamnă că aşteaptă 
să fie remediate criticile 
din rapoartele anterioare, 
adică aşteaptă următoarele: 
(1) judecătorii să judece re-
pede şi să dea pedepse des-
curajante; (2) politicienii să 
nu mai blocheze dosarele 
cu imunitatea şi să nu mai 
încerce amputarea  legii de 
funcţionare a Agenţiei de 
Integritate; (3) CSM să refacă 
sistemul răspunderii disci-
plinare şi să cureţe sistemul 
judiciar, să dezvolte mana-
gementul instanţelor, să nu 
mai promoveze la ICCJ, ca 
până acum, pe interese şi 
fără criterii. 

În tendinţa de a convinge re-
prezentanţii celor două ţări 
să voteze pentru primirea 
României în Schengen, unii 
analişti politici avansează 
ideea unui lobby susţinut în 
Parlamentul European. Care 
pot fi şansele unui astfel de 
demers al europarlamenta-
rilor români?

În Parlamentul European 
am discutat constant despre 
aderarea României şi Bul-
gariei la Schengen. Au fost 
adoptate rezoluţii de susţi-
nere, cel mai recent vot în 
PE în favoarea aderării la 
spaţiul Schengen a fost în 
octombrie 2011. În afară de 
rezoluţiile PE, fiecare par-
lamentar român discută cu 
colegii din grupurile politice 
din care fac parte, cu cei din 
alte grupuri şi cu membri ai 
Executivului din state mem-
bre. Mesajul meu este: da, 
avem probleme în justiţie şi 
corupţie, ne ocupăm de ele 
şi vrem să le rezolvăm, iată 
ce am făcut, ce planuri con-
crete avem şi ce buget am 
dedicat rezolvării lor. Mesa-
jul unora dintre colegii mei a 
fost că şi alte ţări din spaţiul 
Schengen au corupţie, aşa că 
să ne lase în pace. Eu cred că 
acest mesaj este greşit. Dacă 
în spaţiul  Schengen există 
ţări care au corupţie, cum ar 
fi Grecia, nu există niciun ar-
gument să ia încă două ţări 
cu aceleaşi probleme. 

Care este opinia dumnea-
voastră faţă de propunerea 
ministrului Internelor şi 
Administraţiei, Traian Igaş, 
de comasare a alegerilor 
locale cu cele generale? 

În coaliţie s-a discutat 
deja propunerea de comasa-
re a alegerilor locale cu cele 
parlamentare, va fi un pro-
iect în acest sens, altul decât 
cel publicat acum pe site-ul 
Ministerului de Interne. Eu 
mi-am precizat punctul de 
vedere şi îl menţin: coma-
sarea alegerilor se justifică 
prin reorganizarea adminis-
trativă şi sper să se ajungă la 
acest lucru până în toamna 
anului viitor. Desigur, redu-
cerea numărului de parla-
mentari la maximum 300 
rămâne un obiectiv major. 

PDL este singurul partid care 
nu intervine în justiţie şi nu 
îşi apără cercetaţii penal

Citeşte un interviu 
mai amplu pe 
opiniatimisoarei.ro
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Iarna este perioada în care 
corpul uman este supus la tot 
mai multe încercări, pentru 
că trecerile de la căldură la 
temperaturi scăzute, influ-
enţează negativ tenul, părul 
sau unghiile. Totuşi, pentru 
a evita aceste neplăceri este 
bine de ştiut că putem rezol-
va problemele în doar câţiva 
paşi foarte simpli. Evelyn Gă-
vojdian, administratorul unui 
salon de cosmetică din Timi-
şoara ne recomandă ca în 
această perioadă să fim foarte 
atenţi la mâini, ten şi păr. 

În perioada iernii una 
dintre cele mai expuse părţi 
ale corpului este capul. Părul 
trebuie pe timpul iernii atent 
îngrijit şi nu este indicat să-l 
lăsăm liber. „Asigură-te în-
totdeauna că părul tău este 
perfect uscat înainte de a-ţi 
pune pe cap o caciulă sau o 
pălărie. Este foarte important 
în această perioadă ca atunci 
când mergem pe stradă să ne 
protejăm părul avându-l îm-
pletit. Pe lângă faptul că este 
foarte sănătos să-l purtăm îm-

pletit în cozi, este şi în tren-
dul actual al acestui sezon”, 
explică  Evelyn Găvojdian. 

De asemenea, trebuie să 
ţinem cont şi de îngrijirea 
buzelor. Pielea acestora este 
foarte sensibilă şi se deshi-
dratează foarte uşor indife-
rent de vreme. Este indicat 
să se folosească aşa-numitul 
“strugurel”, un balsam de 
buze hranitor care acţionează 
ca un film protector pentru 
buze. 

creme pentru ten,  
mâini şi gât

Mâinile, gâtul, tenul şi de-
colteul sunt zone extrem de 

sensibile dacă sunt expuse 
pe timp de frig. Aceste zone 
trebuie atent protejate cu cre-
me hranitoare şi hidratante 
pentru pielea sensibilă. „Eu 
recomand ca în această peri-
oadă să folosim pentru tenu-
rile uscate anumite creme de 
ten. Pentru ten este neapărat 
nevoie de o mască protectoa-
re pe care să o ţinem cel pu-
ţin o jumătate de oră pe zi”, 
explică cosmeticiana. Şi mâi-
nile au nevoie de o atenţie 
specială în perioada frigului, 
a gerului sau a zăpezii. Pentru 
ca mâinile să nu sufere de pe 
urma frigului, este indicat să 
se recurgă la creme speciale 
care protejează pielea sensibi-
lă a mâinilor. Este bine cunos-
cut faptul că mâinile îngrijite 
îşi menţin un aspect plăcut şi 
sănătos mai mult timp. Pen-
tru ca pielea din jurul unghi-
ilor să se menţină sănătoasă 
trebuie să folosim uleiuri spe-
ciale pentru cuticule. Pentru 
unghii sănătoase este bine 
să folosim un gel care pro-
teajează suprafaţa unghiei în 
vremea rece. Acest arsenal de 
tratamente pentru un corp 
sănătos şi îngrijit trebuie să 

includă şi băi calde, frecven-
te, în care dacă adăugăm 
aromele preferate (lavandă, 
scorţişoară, migdale, vanilie) 
avem parte de o relaxare tota-
lă şi o piele sănătoasă.

Trucuri ca să fii fresh în timpul iernii
n Vremea urâtă din această perioadă a anului le dă mari bătăi de cap reprezentantelor sexului frumos

Este foarte important 
în această perioadă ca 
atunci când mergem 
pe stradă să ne prote-
jăm părul avându-l îm-
pletit. Pe lângă faptul 
că este foarte sănătos 
să-l purtăm împletit în 
cozi, este şi în trendul 
actual al acestui sezon.

evelyn Găvojdian
administrator salon de cosmetică

Pentru ca mâinile 
să nu sufere de 
pe urma frigului, 
este indicat să 
se recurgă la 
creme speciale 
care protejează 
pielea sensibilă a 
mâinilor.
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Absolvenţii de medicină 
timişoreni şi arădeni şi-au 
îndreptat atenţia spre spe-
cializări care sunt căutate 
în străinătate şi care le pot 
aduce o sumă frumuşică pe 
cardul de salariu, odată Re-
zidenţiatul terminat. Tinerii 
cu cele mai mari punctaje 
obţinute după examen s-au 
orientat spre domenii care 
le vor permite să aibă un ve-
nit mare după ce au termi-
nat cei trei, patru sau cinci 
ani de învăţat de la specia-
lişti.

La polul opus se afla câ-
teva zeci de absolvenţi de 
medicină care nu au obţinut 
punctaje de trecere. Pen-
tru ei există alte variante, 
cel puţin pentru un an de 
zile, până când vor putea să 
susţină din nou examenul. 
Opţiunile, nu prea multe, e 
drept, le permit un spaţiu 
destul de mic de manevră. 
Astfel, tinerii care au studiat 
medicina, dar la examenul 
de Rezidenţiat nu s-au des-
curcat deloc, se pot pune 
cu burta pe carte, după cum 
ne spune prorectorul Pom-
pilia Dehelean, din cadrul 
Universităţii de Medicină 
şi Farmacie „Victor Babeş“ 
Timişoara, care a fost şi pre-
şedintele comisiei de la exa-
menul organizat în acest an 
la în capitala Banatului. „La 
Timişoara au rămas chiar 
câteva posturi neacoperite. 

Cei care n-au obţinut punc-
taj de trecere să pună mâna 
pe carte şi să se pregătească 
să mai susţină o dată exame-
nul. Au picat pentru că n-au 
învăţat!“, spune ferm pro-
rectorul timişorean.

În ţară au fost şase centre 
de examen pentru exame-
nul de Rezidenţiat. În Timi-
şoara s-au prezentat tinerii 
absolvenţi din vestul ţării şi 
cei care au dorit să ocupe un 
loc în Banat. În total, peste 
600 de înscrişi. La Farmacie 
au fost cei mai puţini, 7 ti-
neri, la Medicină Dentară au 
fost 97, iar aproape 500 au 
luptat pentru o specializare 
la Medicină Generală. Cu 
toate acestea, 16 posturi au 
rămas neacoperite la Timi-
şoara şi alte trei la Arad. De 
ce? „Pentru că mulţi nu au 
obţinut punctajul necesar 
de trecere. Noi nu am avut 
în Timişoara absolvenţi care 
să obţină notă de trecere la 
Rezidenţiat şi să nu existe 
posturi pentru ei“, ne spune 
Pompilia Dehelean.

Studenţii „căzuţi“, 
nemulţumiţi de subiecte

Problemele apar în cazul 
tinerilor care nu au reuşit să 
obţină punctaje de trecere, 
care să le garanteze o speci-
alizare pentru următorii ani. 
Dacă la Medicină Dentară cel 
mai mare punctaj obţinut a 
fost 802, cel mai mic de ale-
gere a unui post a fost 481. La 
Farmacie s-a obţinut 750 de 
puncte cea mai mare medie, 

iar cea minimă de trecere a 
fost 450. Cel mai mare punc-
taj din Timişoara a fost la Me-
dicină Generală, 884 puncte, 
iar ultima medie de trecere 
– 531. „Eu am avut peste 500 
punctajul, dar nu a fost sufici-
ent ca să-mi aleg un post. La 
Timişoara a fost cel mai greu 
examen din toate centrele 
din ţară. Am vorbit cu prie-
teni de la Cluj, iar din ce mi-
au spus ei, subiectele au fost 
foarte uşoare, comparativ cu 
cele de aici. Nu pot să înţeleg 
acest lucru, de ce într-un loc e 

într-un fel, iar în altul e total 
diferit!“, spune supărat unul 
dintre studenţii timişoreni 
care n-a obţinut punctaj de 
trecere. „Nu ştiu ce să fac. Nu-
mi permit să stau un an doar 
să învăţ. Cred că voi încerca 
să mă angajez undeva, la o 
firmă privată şi, în paralel, să 
învăţ pentru la anul“, a adău-
gat acesta. Tânărul, care n-a 
dorit să-şi divulge numele, a 
precizat că nemulţumirea lui 
constă în faptul că examene-
le din cele şase centre nu au 
avut aceleaşi subiecte. Fiecare 
centru le-a formulat separat, 
iar nivelul de dificultate de 
la Timişoara a fost mult mai 
ridicat decât la Cluj, Iaşi sau 
Craiova, susţine acesta.

Preşedintele comisiei de 
Rezidenţiat, Pompilia Dehe-
lean, recunoaşte că subiectele 
din  Timişoara au fost mai di-
ficile decât în altă parte. „Gra-
dul de dificultate a fost mediu 
spre ridicat. Dar eu sunt de 
părere că dacă vrem să avem 
specialişti buni, avem nevoie 
de studenţi buni. Pentru cine 
a învăţat, subiectele n-au fost 
grele, cine n-a învăţat normal 
că a găsit subiectele dificile“, 
spune tranşantă aceasta.

ce opţiuni există  
pentru studenţii  
care au picat examenul 
de rezidenţiat

Prima dintre ele este învă-
ţatul. Se pregătesc mai bine şi 
susţin examenul anul viitor 
din nou. Celelalte variante 
presupun angajarea în do-

meniul medicinei. Astfel, ab-
solvenţii care n-au trecut exa-
menul pot lucra în privat, dar 
sub supervizarea unui speci-
alist, fie că este vorba despre 
farmacie, medicină dentară 
sau medicină generală. O altă 
opţiune o reprezintă compa-
niile farmaceutice unde pot 
lucra ca distribuitori de medi-
camente sau pe alte posturi. 
Ei pot lucra şi în spitale, dar 
pe post de asistent medical!

cele mai căutate 
specializări!

Într-un top 10 al celor mai 
„vânate“ posturi la Timisoara 
de absolvenţii medicinişti in-
tră următoarele specializări: 
gastroenterologie, cardiolo-
gie, oftalmologie, dermatolo-
gie, ORL, psihiatrie, neurolo-
gie, endocrine, obstretică şi 
ginecologie şi terapie inten-
sivă. Ordinea este aleatorie. 
Toate sunt foarte căutate în 
străinătate, iar pentru tinerii 
care termină Rezidenţiatul în 
cele zece domenii, posturile 
alese în  toamnă reprezintă o 
trambulină spre un loc bine 
plătit.

În partea cealaltă, posturi-
le cele mai puţin căutate sunt 
cele care nu aduc nici prea 
mulţi bani, nici prea multe 
satisfacţii. Medicina de fami-
lie, sănătatea publică, labora-
tor sau igienă sunt speciali-
zările la care nu s-au ocupat 
toate posturile disponibile.

Roxana deaConeSCU
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Peste 11.000 de turişti au 
vizitat în acest an Timişoa-
ra. S-au plimbat pe circuite 
turistice făcute de ghizi şi 
s-au lăsat cuceriţi de oraşul 
nostru, dar pe care îl văd în 
grabă şi fără un plan bine 
pus la punct.

Ghizii turistici adună gru-
puri şi grupuleţe de străini şi 
le arată arhitectura clădirilor 
Timişoarei, locul de unde a 
pornit Revoluţia din decem-
brie 1989, Piaţa Unirii, malul 
Begăi, parcurile şi cartierele 
istorice. Spre deosebire de 
alte oraşe, Timişoara are ce 
să arate, însă toate ”bogăţi-
ile” oraşului nostru nu sunt 
puse în valoare, cred ghizii 
turistici. 

”Nu spun că nu ar fi inte-
res, ci pur şi simplu oamenii 
nu ştiu, pentru că nu se face 
suficientă reclamă. Lumea 
nu ştie că se pot vedea şi alte 
locuri în Timişoara. Toţi cei 
care vin în Timişoara sunt 
încântaţi, numai că ei habar 
nu au că pot vedea şi Sina-
goga din Fabric. Ei cer să se 
învârtă prin Piaţa Operei şi 
Piaţa Unirii”, ne-a povestit 

Cristian Bădoiu, ghid turistic 
la o agenţie de turism din Ti-
mişoara. 

Acesta crede că o mare 
parte din vina pentru nivelul 
scăzut al turismului în Ti-
mişoara o are primăria, dar 
şi ghidurile internaţionale, 
care nu sunt bine documen-
tate şi sunt copiate de pe 
Internet. Circuite turistice la 
noi există doar pe teren, căci 
pe hârtie nu mai sunt. 

”S-au făcut ceva trasee tu-
ristice, la primărie, în 2009. 
Nu cred că mai sunt valabile 
însă. La Infocentru s-ar putea 
să mai aibă câteva exempla-
re, pentru arhivă. Trebuia să 
se mai facă circuite, dar se 
discută despre asta deja de 
ceva vreme. Noi ne facem 
traseele noastre”, a mai po-
vestit Cristian.

Luptă acerbă între 
timişoara şi cluj

Bătălia pentru titlul de 
capitală culturală europea-
nă se dă şi pe turism! Timi-
şoara şi Clujul concurează şi 
la acest capitol, nu numai la 
cel cultural. Avem plusuri şi 
minusuri, însă minusurile 
noastre ne trag înapoi. 

Clujenii au circuite turis-

tice, dar nu au ce avem noi, 
sunt de părere chiar ghizii. 
”Între Timişoara şi Cluj, 
diferenţa este următoarea: 
noi avem mult mai multe 
clădiri interesante decât 
ei, avem o viaţă culturală 
ceva mai slabă însă. Nu mă 
refer strict la teatru, operă, 
pentru că la asta suntem 
undeva peste ei. Mă refer 
la viaţa universitară. La noi, 
este mult mai coruptă. Asta 
a creat de-a lungul timpului 
un centru cocalar în Timi-
şoara. Numărul de BMW-uri 
şi de graşi este mai mare de-
cât în Cluj”, mai consideră 
Cristian Bădoiu. 

Timişoara nu stă rău, 
dar are un potenţial imens. 

Stăm rău la finanţare şi la... 
idei! 

cât costă o plimbare 
pentru străini

Turiştii scot uneori bani 
frumoşi din buzunar ca să 
vadă capitala Banatului. Oda-
tă ajunşi în oraş, ei merg la 
Infocentrul Turistic de pe 
strada Alba Iulia, de unde fie 
îşi iau o hartă şi pornesc la 
plimbare, fie îşi programea-
ză o întâlnire cu un ghid tu-
ristic. Infocentrul colaborea-
ză cu mai bine de zece ghizi. 

Îşi câştigă ei pâinea? Cu 
greu, se plâng oamenii. Pre-
ţurile pentru o plimbare prin 
Timişoara sunt diferite, în 
funcţie de numărul de parti-
cipanţi la o plimbare. Într-un 
grup mic, de trei persoane, fi-
ecare străin plăteşte în jur de 
12 euro, iar în grupuri mari, 
preţurile sunt puţin mai 
mici, însă nu cu foarte mult. 

”Dacă spun că fac 150 
de euro pentru un tur de 2 
ore, pentru unii pare mult, 
dar e puţin. Pentru mine în 
momentul ăsta se rentează 
să lucrez ca şi ghid, pentru 
că mi-am înfiinţat o agenţie. 
Anul 2011 a fost primul an în 
care am simţit că se  merită 

cu adevărat ceea ce fac, după 
şapte ani de muncă”, ne-a 
mărturisit ghidul turistic. 

Străinii vin în Timişoara 
din mai multe motive. ”Merg 
prin cartierele istorice, vin 
pentru agrement şi merg şi 
în satele de lângă Timişoara, 
pentru că sunt mulţi care vor 
să vadă cum trăiesc bănăţe-
nii la ţară. Mai cer trasee şi 
la Recaş, la crame, aici vor să 
vadă muzeele, locul de unde 
a pornit revoluţia, colecţiile 
de artă religioasă. Cel mai cu-
noscut traseu făcut de ghizi 
este Catedrala – Piaţa Operei 
– Libertăţii – Unirii – Bastion”, 
ne-a detaliat Lucia Solomon, 
reprezentant al Infocentrului 
Turistic din Timişoara. 

Cei mai mulţi turişti care 
ne vizitează oraşul sunt din 
Germania, fiind urmaţi de 
austrieci, italieni, francezi, 
cehi, sârbi şi, mai nou, japo-
nezi. Spre deosebire de anul 
trecut, când am avut peste 
14.000 de turişti, anul acesta 
s-au înregistrat puţin peste 
11.000, când în urmă cu doi 
ani numărul lor abia dacă 
ajungea la 9.000.

comunitatecomunitate12 

n Peste zece ghizi îi plimbă pe turişti prin Timişoara, pe cele mai obişnuite trasee – centrul 
oraşului şi cartierele istorice, pentru că celelelalte ”bogăţii” ale oraşului nu sunt puse în valoare

n Cei care n-au promovat pot opta pentru o slujbă la privat sau ca asistent

Turist în Timişoara: trasee 
puţine, dar preţioase

Viitorii doctori din vestul ţării au 
ales la Rezidenţiat specializări care 
le permit să plece în străinătate Oare este posibil ca omul 

să poată trăi veşnic aici pe 
pământ? Unii dintre noi ar dori 
asta, alţii se tem de această 
ipoteză. Cred că dacă am 
deveni nemuritori, acest fapt 
ar fi cu siguranţă cea mai im-
portantă schimbare în istoria 
şi evoluţia speciei umane. 
Gândiţi-vă că omenirea a visat 
întotdeauna la viaţa veşnică. 
Legende şi povestiri (legenda 
lui Faust, elixirul tinereţii, 
apă vie şi apă moartă, piatra 
filosofală ce deţine secretul 
vieţii veşnice etc.) sunt doar 
câteva exemple. Faraonii 
Egiptului antic şi-au construit 
piramide pentru a-şi prezerva 
corpul pământesc iar bogaţii 
zilelor noastre îşi congelează 
trupurile, sau se gândesc să se 
cloneze, pentru a trăi cât mai 
mult, sau a reînvia...... trupeşte 
peste câteva secole. Credinţele 
şi religiile au adus consolarea 
muritorilor, prin promisiunea 
nemuririi sufletului şi a unei 
vieţi de apoi, după moarte. Eh, 
dar noi oamenii, fiinţe egoiste, 
dorim nemurirea fizică indivi-
duală acum, aici pe pământ! 
Iată câteva căi şi tendinţe 
actuale, prin care se încearcă 
dobândirea nemuririi. Oare, 
noi beneficiind de progresele 
tehnologiei şi ale ştiinţei, indi-
vidul uman îşi poate extinde 
durata vieţii până la a deveni, 
practic, nemuritor?! Acest lu-
cru se poate face prin clonarea 
de organe proprii (şi înlocuirea 
celor uzate) cam ca nişte piese 
de schimb. Sau, poate folosind 
tot felul de proteze (inimi 
artificiale, membre bionice etc) 
reparând pe ici pe colo ceea ce 
e de reparat la trupul nostru 
uzat. Sau, (măsura radicală) 
la nevoie înlocuind chiar 
porţiuni întregi din organismul 
nostru biologic cu alte sisteme 
artificiale eficiente şi fiabile, 
noi devenind astfel mai mult 
cyborgi-masini decât... fiinţe 
100% umane. Mai există şi 
posibilitatea de a ne „transfe-
ra” personalitatea într-un com-
puter. Astfel, toate amintirile şi 
experienţa noastră de o viaţă 
ar putea fi reîncărcata periodic 
în alt creier din câte un alt 
trup nou şi tânăr (gen avatar 
clonat). Dar oare pentru noi ca 
specie, nemurirea ar fi bună? 
Unii filozofi şi chiar biologi 
spun că îmbătrânirea şi moar-
tea ne-au ajutat (şi ne ajută 
în continuare) să evoluăm 
ca specie! Asta se datorează 
adaptării care are loc prin se-
lecţie, de-a lungul generaţiilor 
succesive, deoarece mutaţiile 
fac ca fiecare generaţie să 
fie un pic mai bine adaptată 
decât precedenta generaţie. 
Tot filozofii spun că nemurirea 
fizică ar duce la declin, stopare 
a evoluţiei şi poate chiar la... 
dispariţia speciei noastre 
umane. Probabil ca stându-ne 
nemuritori şi veşnici, lupta, 
competiţia între indivizi n-ar 
mai exista şi mai mult ca 
sigur, am rămâne înţepeniţi 
în aceleaşi tipare învechite 
fiziologice şi comportamentale. 
Am deveni (paradoxal) specia 
nemuritoare ce se îndreaptă... 
spre extincţie. Data viitoare, o 
să discutăm şi cum ar putea 
Terra să hrănească atâtea mi-
liarde de oameni... nemuritori. 
Şi, deasemenea ce ar însemna 
nemurirea noastră - în conflict 
cu legile actuale, religiile şi 
morală. (va urma)

Ce-ar fi dacă 
n-am muri?

Coriolan 
Gârboni
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la infocentrul Turistic de pe strada alba iulia există hărţi ale oraşului şi tot felul de informaţii utile

Cele mai căutate posturi au fost alese de tinerii cu cele mai mari punctaje

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

„Dacă vrem să avem 
specialişti buni, avem 
nevoie de studenţi 
buni. Pentru cine a 
învăţat, subiectele 
n-au fost grele, cine 
n-a învăţat normal 
că a găsit subiectele 
dificile“. 

PoMPilia dehelean
prorectorul Universităţii de Medicină 

şi Farmacie „Victor Babeş“ Timişoara

S-au făcut ceva 
trasee turistice, la 
primărie, în 2009. Nu 
cred că mai sunt vala-
bile însă. La Infocen-
tru s-ar putea să mai 
aibă câteva exem-
plare, pentru arhivă. 
Trebuia să se mai 
facă circuite, dar se 
discută despre asta 
deja de ceva vreme. 
Noi ne facem traseele 
noastre. 

CriSTian bădoiu
ghid turistic

Merg prin cartierele 
istorice, vin pentru 
agrement şi merg 
şi în satele de lângă 
Timişoara, pentru că 
sunt mulţi care vor 
să vadă cum trăiesc 
bănăţenii la ţară. Mai 
cer trasee şi la Recaş, 
la crame, aici vor să 
vadă muzeele, locul 
de unde a pornit revo-
luţia, colecţiile de artă 
religioasă. Cel mai cu-
noscut traseu făcut de 
ghizi este Catedrala 
– Piaţa Operei – Liber-
tăţii – Unirii – Bastion. 

LUCia SoLomon
Infocentrul Turistic

150 SEMNE aut 
aut pori cus elitio. 
Loreperum quaspi.
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În marea lor majoritate 
oamenii din fotbalul nostru 
dau dovadă de lipsă de 
caracter. Mai simplu spus 
stau prost la capitolul... 
obraz. Dacă ne-am lua după 
celebra maximă, care face 
legătura dintre cheltuială şi 
ten, ar trebui ca prin clubu-
rile noastre să circule numai 
personaje cu obrazul subţire. 
Aiurea! Chiar dacă cei mai 
mulţi dintre patroni cheltu-
iesc, la nivelul României, o 
grămada de bani cu sportul 
numit fotbal, pielea de pe 
obrazul lor este mai groasă 
decât şoricul de la porc. 
Asta nu o luaţi ca o jignire ci 
doar aşa... ca un semn că se 
apropie Crăciunul.
Păi cum se explică acest 
adevărat fenomen, conform 
căruia, în „confruntările” 
dintre ei, investitorii, de cele 
mai multe ori, se fac... albie 
de porci? La „marele derbi” 
al campionatului dinamovi-
ştii au afişat pe tabelă o tur-
mă de oi. În replică „oierul” 
l-a făcut pe Badea securist 
şi comunist (sau invers?) 
şi pe mai „proaspătul”, în 
organigramă, Săvulescu 
homosexual. După meci, 
într-o intervenţie telefonică 
la un post de televiziune, 
Gigi mieuna. Adică le 
făcea în ciudă câinilor care, 
chipurile, au fost reduşi la 
tăcere de „hingheri”. Un fel 
de talmeş-balmeş demn de 
Cartea junglei. Asta ca să nu 
mai pomenim de faptul că 
pentru acelaşi Gigi rivalii din 
Grant sunt nişte ţigani iar şe-
ful lor, Copos, un comunist.
La rândul lor jucătorii au 
luat modelul patronilor. 
Înaintea meciului mai sus 
amintit Torje, împreună cu 
galeria dinamovistă, s-a 
apucat să strige „vorbe gre-
le” la adresa steliştilor. Din 
păcate Torje nu este singurul 
caz. În ţara asta a devenit o 
modă ca fotbaliştii, şi chiar 
unii dintre antrenori, să se 
solidarizeze cu măscările ur-
late de galerii. Ce să mai zic 
de suporterii care se declară 
ultraşi? Ce este la gura lor... 
să te ferească...! Întotdeau-
na se vor găsi indivizi cărora 
să le fie străină civilitatea. 
Nu înţeleg însă de ce trebuie 
să îi tolerăm şi, chiar mai 
mult, să îi încurajăm? Asta 
şi cu largul concurs al jurna-
liştilor. Deşi la prima vedere 
ar putea părea paradoxal 
fotbalul nostru a cam ajuns 
în cocină şi datorită faptului 
că în el se manifestă o acută 
lipsă de civilizaţie.
În rest staţi liniştiţi! O să 
mergem la „Europene”. 
Asta pentru că în 2020 
românii şi bulgarii ar putea 
organiza, împreună, tur-
neul final. Pe chestia asta 
Mircea Sandu ar trebui să îi 
schimbe obiectivul lui Piţi. 
Nu ar fi normal?

Fotbalul  
fără obraz

Viorel  
Screciu
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Creatura:  15:40, 17:50, 20:10, 22:20

De anul nou: 13:30, 15:50, 18:10, 20:30, 
22:50 

jaf... la turnul mare: 14:40 18:00

jurnalul unui iubitor de rom: 19:20

marea cursa de Crăciun 3D: 14:00, 16:00

metoda periculoasă: 21:50, 

moneyball: Arta de a invinge: 14:00, 
16:40, 19:30, 22:10

motanul încălţat 3D: 13:00,15:00,17:00, 
20:20

nemuritorii 3D - războiul zeilor: 20:00, 
22:30

saga amurg - zori de zi - Partea i:  21:00

saga amurg - zori de zi - Partea ii: 
13:10, 16:50

joi
Play loungeClub: Tequila Party
art Club 700: Tematik Party
life!Pub: Night Passage - Grey People
scottish Pub: Fără Zahăr

Vineri 
le Cinema: DJ Optik
Daos: Concert All in green
setup Venue: Concert Cedry2k & Carbon, 
Faibo X
zambara: Dan Maxim

sambaTa 
Heaven: Antonia şi Budoar Dancers
atelier DiY: Etacariot
Daos: Concert Tündérground
Play loungeClub: Sexy Saturday in Play!

DuminiCă
The factory Pub: Karaoke night
Porkys: Karaoke night

spectacole
Palatul administrativ din Timişoara: 
vineri 9 decembrie, ora 19.00. Concert 
Incanto Quartetto - Fereastra spre suflet. În 
program: Cântece de Crăciun din repertoriul 
naţional şi internaţional. Invitaţi: soliştii 
Mihaela Marcu şi Dan Pataca. 

sala Capitol, filarmonica banatul: joi 8 
decembrie, ora 19.00. Concert de colinde. 
Corul „Ion Românu” şi orchestra Filarmo-
nicii Banatul Timişoara. Dirijor: Raymond 
Janssen. Concertul este dedicat strângerii de 
fonduri necesare achiziţionării de accesorii 
şi instrumente muzicale pentru Colegiul 
Naţional de Artă Ion Vidu.

biserica millenium: sâmbătă 10 decem-
brie, ora 20.00 concert de Crăciun. Din 
program nu va lipsi muzică de Beethoven, 
Boito, Ferrer, Mozart, Pärt, Puccini, Verdi, 
Webber etc., iar intrarea va fi gratuită.

opera română din Timişoara: dumini-
că 11 decembrie, ora 19.00 spectacolul 

Rigoletto de Giuseppe Verdi. Semnalăm că 
la doar o lună de la debutul în opera Tosca  
de Giacomo Puccini (6 noiembrie 2011) în 
rolul “sacristanului”, Gelu Dobrea debutează 
din nou. 

filarmonica banatul Timişoara: Sala 
Capitol, vineri 9 decembrie, ora 19, concert 
simfonic dirijor Gheorghe Costin. 

filarmonica banatul Timişoara: Sala Ca-
pitol, luni 12, 13, 14 decembrie, ora 18.00, 
Zilele Muzicii Sacre, concerte Corale. 

Teatrul naţional de stat Timişoara: joi 8 
decembrie, ora 19.00 Sala Mare, Femeia pe 
care o iubesc de Camil Petrescu, un specta-
col de Mihaela Lichiordopol. 

Teatrul naţional de stat Timişoara: 
vineri 9 decembrie, ora 19.00 Sala Mare, O 
scrisoare pierdută de Ion Luca Caragiale, un 
spectacol de Ada Lupu.

CaiUS SeRaCin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Meciul pe care Poli Timi-
şoara îl dispută joi, 8 decem-
brie, în sferturile de finală 
ale Cupei României în faţa 
echipei Gaz Metan Mediaş 
ar putea reprezenta o renaş-
tere a fotbalului bănăţean. 
Rămaşi datori în faţa unor 
sporturi ca rugby, baschet 
sau faţă de echipa invincibilă 
din 1980, jucătorii actuali de 
la Poli Timişoara trebuie să 
demonstreze că şi ei pot adu-
ce trofee pe Bega. Din pos-
tura de divizionară secundă, 
alb-violeţii pleacă cu şansa 
a doua în partida contra ar-
delenilor, însă nu de fiecare 
dată echipa favorită reuşeşte 
să şi câştige. Este cazul a două 
gerenaţii care au scris istoria 
sportului în Banat: generaţia 
Poli Timişoara din 1980, care 
a obţinut o Cupă a României 
în faţa Stelei Bucureşti şi a 
echipei de rugby RCM Timi-
şoara, învingătoare în faţa 
formaţiei Ştiinţa Baia Mare, 
un adevărat Dream Team al 
anului 2011. 

Performaţa în sportul cu 
balonul oval este considera-
tă mai importantă decât cea 
din fotbal, dacă ne gândim 
că timişorenii au învins în 
finală o formnaţie care de 5 
ani nu a mai pierdut vreun 
trofeu în plan intern. Doi 
dintre oamenii care au făcut 
performanţă la Timişoara, 
Cosmin Cioriciu, antreno-
rul echipei RCM şi Emerich 
Demvrovschi, fosta glorie 
a Politehnicii le dau câteva 
sfaturi înaintea înfruntării 
de joi jucătorilor de la Poli 
Timişoara. 

Doi dintre oamenii  
care au reuşit să triumfe

De-a lungul istoriei la Ti-
mişoara s-au câştigat doar 
6 Cupe ale României. Patru 
din ele au fost câştigate la 
fotbal, 1 la baschet şi ulti-
ma, cea mai recent a fost 
obţinută la rugby. Cosmin 
Cioriciu a ridicat trofeul Cu-
pei României în week-end-ul 
trecut, reuşind, alături de 
jucătorii pe care i-a condus 
de pe banca tehnică, o su-
priză de proporţii. Să câş-
tige în faţa echipei Ştiinţa 
Baia Mare, formaţie care în 
ultimii cinci ani a dominat 
rugby-ul la nivel naţional. 
Secretul reuşitei: sportivii 
s-au adunat în jurul unui sin-
gur ţel victoria şi au crezut 
în şansa lor până în ultima 
clipă. “Cel mai important e 
să joace ca o echipă în teren. 
Să se ajute tot timpul între ei 
şi mai ales să pună suflet în 
ceea ce fac. Noi am demon-
strat asta jucând cu sufletul. 
Chiar dacă jucam împotriva 

campionilor am reuşit să-i 
învingem chiar categoric. 
În parcursul nostru până la 
acea finală noi am reuşit să 
eliminăm echipe precum 
Steaua sau Dinamo, în timp 
ce Baia Mare a avut un tra-
seu mult mai uşor decât al 
nostru. Cioriciu îi avertizea-
ză pe fotbalişti să nu-şi ia de 
sus adversarii de joi şi să fie 
modeşti. „Nu de fiecare dată 
cine e favorit şi câştigă. Moti-
vaţia, jocul echipei şi carac-
terul de care au dat dovadă 
băieţii, plus ambiţia cu care 
au jucat, ne-a dat câştig de 
cauză nouă şi nu lor”, a ex-
plicat tehnicianul rugbişti-
lor timişoreni.  

Poli ’80 câştiga cupa, 
deşi aceasta fusese  
deja înscripţionată 
pentru Steaua

Rugbiştii nu sunt singu-
rii care au obţinut Cupa Ro-
mâniei. La fotbal, Timişoara 
are patru cupe. Ripensia a 
câştigat două, în timp ce 
Poli Timişoara a reuşit alte 
două trofee. Ultima ispravă 
a fost reuşită în anul de gra-
ţie 1980. Atunci, Poli reuşea 
un 2-1 în faţa echipei Stea-
ua Bucureşti, iar în teren, 
evolua formaţia: R.Suciu-
Nadu, Paltinişanu, Şerbăno-
iu, Vişan - Dembrovschi, A. 
Manea, Nicolae Titi (Nuca) 
-Anghel, Nedelcu II (O. Roş-
ca), Cotec. 

Echipa era condusă de pe 
margine de antrenorul Jack-
ie Ionescu. Omul care a pa-
sat la ultimul gol al lui Dan 
Păltinişanu, Emerich Dem-
brovschi îşi aduce aminte de 
meciul de atunci ca şi când 
ar fi fost ieri. „Nimeni nu a 
crezut că Poli poate câştiga 
finala cu Steaua. Înaintea 
meciului noi am ieşit la în-
călzire şi am văzut trofeul. 

Ceva mi-a atras atenţia şi 
anume că numele echipei 
bucureştene a fost trecut 
deja pe plăcuţa trofeului 
încă înainte de meci. În mod 
normal plăcuţa se bate după 
meci, i-am spus lui Ion Alec-
sandrescu, care era vicepre-
şedintele federaţiei Române 
de Fotbal, să-şi aducă o daltă 
şi un ciocan că la final va 
trebui să şteargă Steaua şi să 
pună Poli. El mi-a răspuns că 
e sigur că noi nu am venit la 
Bucureşti să luăm trofeul. La 
finalul meciului a trebuit să 
schimbe câştigătoarea. Cred 
că acel moment ne-a impul-
sionat şi ne-a dat tăria de 
care aveam nevoie pentru a 
reuşi acel rezultat. Şi jucăto-
rii de azi trebuie să găsească 
un astfel de moment şi cred 
că pot”, a rememorat fostul 
jucător al lui Poli. 

A fost cea mai mare per-
formanţă reuşită de echipa 
alb-violetă, iar bucuria a 
fost enormă, mai ales că în 
acea ediţie de campionat, 
bănăţenii fuseseră pur şi 
simplu distruşi de echipa 
armatei 1-3 la Timişoara şi 
1-7 în Ghencea. Câştigarea 
trofeului a fost sărbătorită 
pe străzile oraşului de mii 
de oameni. “Ne-au aşteptat 
la gară câteva mii de per-
soane şi când am ajuns cu 
trofeul au început să cânte 
«Mulţi ani trăiască». A fost 
ceva ce nu se poate descrie, 
incredibil, extraordinar.
Până nu trăieşti aşa ceva 
nu poţi să -ţi dai seama de 
această bucurie. Sincer, mi-
aş dori să văd încă odată 
asemenea sărbătoare la Ti-
mişoara”, a conchis Emeric 
Dembrovschi.

Ei au reuşit, puteţi şi voi!?librăria Humanitas - joc secund: expoziţia de 
grafică Peisaje timişorene în alb şi negru, de Car-
men Mereşanu. Expoziţia va putea fi vizitată in 
perioada: 8 decembrie 2011 – 7 ianuarie 2012. 

mansarda bastionului Theresia: expoziţia 
interactivă Geniul lui Leonardo: Maşinile şi 
invenţiile sale. Maşinile lui Leonardo da Vinci 
vor putea fi vizionate de timişoreni şi de toţi cei 
interesaţi, în perioada 8 decembrie 2011 – 15 
ianuarie 2012.

Centrul Cultural francez: Expoziţia Art from 
scrap a artistului Florin Sidău. Expoziţia poate fi 
vizitată în perioada 8 decembrie – 15 ianuarie. 

galeria Triade:  sâmbătă, 10 decembrie, orele 
19, vernisajul expoziţiei retrospective Flondor 75 
- Livada cu aşteptări. 

biblioteca Centrală universitara „eugen 
Todoran“: expoziţia cu caracter documentar 
„Hannah Arendt – Încrederea în om”. Expoziţia 
poate fi vizitată până în fdata de 15 noiembrie. 

n jucătorii lui Poli trebuie să demonstreze că pot cuceri Cupa României 
aşa cum în 1980, 2010 şi 2011 au reuşit alte formaţii din Timişoara

transformers 3

horoscop
BerBec    
Noi oportunităţi 
apar la orizont, 
dar va trebui să 
examinaţi fieca-
re ofertă înainte 
de a vă lua un 
angajament. 
Aveţi nevoie de 
un plan bine pus 
la punct pentru o 
mutare pe ter-
men lung în ceea 
ce priveste locul 
de muncă. 
        
taur     
Nu vă grabiţi 
pentru avantaje 
financiare până 
când nu vă asi-
guraţi că totul 
va merge bine. 
Beneficiile mate-
riale vor veni în 
următoarele săp-
tămâni. Weeken-
dul îl petreceţi în 
compania parte-
nerului. 

Gemeni     
Urmează o săptă-
mână norocoasă în 
care veţi fi solicitat 
de diverse persoa-
ne. Rezultatele din 
ultimele zile ies la 
iveală. Acest lucru 
este un impuls 
pentru carieră şi 
o responsabilitate 
mai mare pentru 
menţinerea ima-
ginii pe care v-aţi 
creat-o.  
           
rac     
Vă cresc veniturile 
şi profitul. Daca lă-
saţi pe altii să inter-
vină cu sfaturi sau 
sugestii, veţi fi mai 
încurcaţi şi confuzi 
cu privire la ceea ce 
aveţi de făcut. Viaţa 
de cuplu devine 
mai interesantă, 
mai ales cu planu-
rile făcute pentru 
următoarele seri. 

leu     
Aveţi o săptămână 
foarte încărcată 
la serviciu. Dacă 
aţi tratat lucrurile 
superficial, acum 
depuneţi eforturi 
suplimentare 
pentru a recupera 
timpul pierdut. Nu 
faceţi investiţii în 
perioada urmă-
toare pentru că 
aruncaţi banii pe 
fereastră.

Fecioară
Dacă primiţi 
sarcini de lucru 
în plus de la şefi, 
nu-i refuzaţi, deşi 
este posibil să 
rămâneţi după 
program pentru a 
le termina. Acest 
lucru poate afecta 
promisiunile pe 
care le-aţi făcut 
familiei, pentru că 
nu le respectaţi.

Balanţă   
Aţi ajuns în momen-
tul în care ar trebui 
să cereţi sfatul 
unei persoane de 
încredere atunci 
când vine vorba de 
carieră. Apar gân-
duri legate de slujbe 
disponibile. Comu-
nicaţi foarte bine cu 
superiorii, iar acest 
lucru este mai mult 
decât avantajos pen-
tru dumneavoastră.
          
scorpion     
Viaţa persoanală 
ia o întorsătură 
interesantă. Parte-
nerul de cuplu este 
vesel şi fermecător, 
fapt ce va avea drept 
consecinţe nopţi cu 
scântei. Bucuraţi-
vă cât mai mult de 
timpul petrecut cu 
acesta pentru că, în 
curând, veţi sta mai 
mult pe la muncă. 

Săgetător     
Familia ar putea 
fi supărată pe 
tine din cauză 
că lucraţi foarte 
mult. Se pare 
că vă atrage o 
persoană de sex 
opus căsătorită 
sau cineva cu care 
nu aţi putea avea 
o relaţie stabilă. 
Mare atenţie! 

capricorn     
Orice schimbare 
care are loc acum 
va avea conse-
cinţe pozitive pe 
termen lung în 
cariera şi mai ales 
în viaţa persona-
lă. Un lucru pe 
care trebuie să-l 
aveţi în vedere 
este acela că nu 
trebuie să lăsaţi 
lucrurile în voia 
sorţii. Fiţi mai 
implicat!

VărSător    
Trebuie să vă 
ţineţi în frâu 
entuziasmul şi să 
lucraţi în echipă 
cu colegii. Este 
momentul pen-
tru a asculta un 
sfat înţelept din 
partea celor cu 
mai multă expe-
rienţă sau a celor 
cu o calificare 
pentru tipul de 
muncă pe care îl 
faceţi. 

Peşti     
Se apropie Sărbă-
torile şi sunteţi 
implicaţi în multe 
activităţi. Poate 
vă simţiţi epui-
zaţi după atâta 
muncă, dar odata 
cu apropierea 
Crăciunului, veţi 
avea parte de 
multe surprize 
plăcute.

a creatura

Antarctica: un continent extraordi-
nar, de o frumuseţe înfricoşătoare. El 
găzduieşte un post izolat de observaţie 
şi cercetare numit Thule Station. Acolo, 
o echipă internaţională de cercetători 
face o descoperire senzaţională. Dar 
satisfacţia descoperirii se transformă în 
curând într-o paranoia îngrozitoare în 
thriller-ul The Thing - Creatura, după ce 
grupul de cercetători constată că o fi-
inţă monstruoasă posedă abilitatea de 
a se transforma în orice fiinţă umană, 
luând exact aceeaşi înfăţişare.
Paleontologul Dr. Kate Lloyd, de la  
Columbia University, a părăsit sigu-
ranţa laboratorului ei pentru a veni în 
acest pustiu îndepărtat, care îi va oferi 
o experienţă unică în viaţă. Alăturân-
du-se echipei norvegiene condusă de 
Edvard Wolner care dăduse peste o 
creatură îngropată în zăpadă, Kate—
împreună cu colegii ei, exploratorii Dr. 
Sander Halvorson  şi Adam—descoperă 
un organism care pare să fi murit în ere 
îndepărtate.

Joi 8 decembrie
Cerul va fi mai mult senin, 
dimineaţa averse de ploaie.
Minima: -4˚
Maxima: 8˚

Vineri 9 decembrie
Cerul va fi mai mult înnorat. 
Minima: -3˚
Maxima: 7˚

Sâmbătă 10 decembrie
Cerul va fi înnorat. Ziua va 
ploua, iar cerul va fi închis. 
Minima: 2˚
Maxima: 6˚

duminică 11 decembrie
Cerul va fi înnorat. Posibile 
averse de ploaie.
Minima:  0˚
Maxima:  6˚

Luni 12 decembrie
Posibile averse de ploaie.
Minima:  1˚
Maxima:  7˚

marţi 13 decembrie
Cerul va fi înnorat. Posibile 
averse de ploaie.
Minima:  0˚
Maxima:  6˚

miercuri 14 decembrie
Cerul va fi înnorat. Ziua va 
ploua, iar cerul va fi închis. 
Minima: 2˚
Maxima: 6˚

meteo
PUBLICITATE

PUBLICITATE

rugbyştii timişoreni au cucerit săptămâna trecută Cupa româniei

Punctul forte al baschetbaliştilor

Timişoara se poate mândri 
şi cu o Cupă a României la 
baschet. În 2010, Dragan 
Petricevici (foto), antreno-
rul de atunci al alb-violeţilor 
aducea la Timişoara primul 
trofeu din istoria bănăţeană 
a sportului cu coş. Elevii săi 
învingeau fără emoţii pe 
Gaz Metan Mediaş, 92-83 
iar tehnicianul bănăţenilor, 
cu lacrimi în ochi după 
patru sferrturi în care 
şi-a surclasat adversarul, 

explica secretul succesului: 
„De-a lungul carierei, am 
lucrat poate cu jucători mai 
buni, dar niciodată cu nişte 
caractere mai mari”.

Comentează pe 
www.fortaviola.ro
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D’aLe cetăţii

Ştiţi ce îmi place mie la 
Nicolae? Că românii au 
scăpat de Nicolae al lor fix 
în luna decembrie. Fiindcă, 
orice am face, cel mai 
celebru Nicolae al istoriei 
noastre tot Ceauşescu 
rămâne. La bază cizmar, 
el nu a obişnuit deloc să 
pună câte ceva în cizmuli-
ţele noastre, ci a tot luat. 
Nicolae a luat mai întâi 
din programele TV, apoi 
din păpică, pe nesimţite 
marfa din magazine, ben-
zina din rezervoare, căldu-
rica din case, soţul soţiei 
(şi invers) la repartiţii.  
Nicolae a luat chiar şi 
viaţa celor ce încercau 
frontiera etc. etc. Scuzaţi, 
a mai dat şi omu’ cu gene-
rozitate câte ceva, cum ar 
fi decreţei sau câte o sep-
ticemie pentru avorturile 
mai neinspirate. Şi totuşi, 
Nea Nicu a fost adulat, 
venerat, ba chiar semize-
ificat. Adrian Păunescu a 
facut din Nicolae o muză 
a creaţiei sale. De fapt, 
un muz. De aceea, noi am 
avut un Cel mai Nicoale 
(The Most Nicolae) şi nu 
un Moş Nicolae.  
Patria era cabinetul de lu-
cru al Tovaraşului Nicolae 
Ceauşescu. Poate nu vă 
vine să credeţi, dar Nicolae 
al nostru a fost şi marinar: 
„Mândră-i corabia, meşter 
cârmaciul”, scria acelaşi 
Păunescu.  
Dar ceva s-a întâmplat 
în decembrie 1989 când 
bătrâneii Ceauşescu Nico-
lae şi Elena au văzut câtă 
bază se putea pune pe vo-
lume omagiale, pe tonele 
de adjective linguşitoare, 
pe manifestările de pro-
fundă mândrie patriotică.  
În loc de “sentimente înăl-
ţătoare”, au avut parte de 
nişte “sentimente încălţă-
toare”, după cum impunea 
şi meseria. Sau, încă mai 
precis, de nişte vajnice 
“sentimente înălţătoare la 
cer”. Iar apoi, pentru câ-
teva luni, românii au scris 
“nicolae ceauşescu”, “Odi-
osul şi Sinistra lui soţie”, 
dictatorul. (Gen. Chiţac, 
atunci când a trebuit să 
anunţe la TVR Liberă că 
“Dictatorul a fost prins”, a 
spus cu o limba coclită de 
spaimă “Obiectivul a fost 
prins”!)  
Daca nu mă înşel, numele 
Nicolae are cele mai multe 
hipocoristice, adică nume 
de alint: Nicu, Nicki şi Lae.
Apropo, ştiaţi că în familia 
Ceaşescu au existat doi Nico-
lae Ceauşescu? Da! Celălalt 
a devenit Niculae, ca să nu 
se presupună că Andruţa 
Ceauşescu era cam betoc 
atunci când l-a înregistrat pe 
viitorul mare cârmaci.

The Most Nicolae

Marcel 
Tolcea

oPinie
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Liberalii 
mizează pe un 
tânăr pentru 
Colegiul Deta 

Liberalii s-au decis şi vor 
să trimită în Parlamentul 
României un tânăr abso-
lut necunoscut în colegiul 
electoral pentru  care aces-
ta va candida. Este vorba 
despre Liviu Cocean, preşe-
dintele TNL Timiş, care în 
ultima vreme a început să 
participe la fel de fel de sin-
drofii care au loc în Cole-
giul 10, Deta. Tânărul des-
pre care vorbim s-a lăudat 
deja în stânga şi în dreapta 
că el este candidatul cole-
giului şi că îl va învinge, 
negreşit, în bătălia elec-
torală pe actualul deputat 
al colegiului, pedelistul 
Gheorghe Ciobanu. Dar ce 
ştim despre tânărul Liviu? 
Nu prea multe, aşa cum nu 
ştie nici electoratul. Are 29 
de ani şi este preşedinte al 
Tineretului Naţional Libe-
ral în judeţul Timiş. Cam 
atât! Restul...restul va afla 
electoratul. Cum când? În 
campania electorală!

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

Nu se ştie cu sigu-
ranţă cum va intra în 
sacul lui Moş Crăciun, 
însă cadoul este deja 
stabilit. Marin Popescu 
(foto), inspectorul şco-
lar general al judeţului 
Timiş, îşi va petrece săr-
bătorile în casă nouă. A 
lucrat mai bine de un 
an la ridicarea casei şi 
acum a reuşit să rezolve 
şi problemele din interi-
or. Alături de soţie şi cei 
doi copii, Marin Popes-
cu îşi va face sărbătorile 
de iarnă în casă nouă, 

iar petrecerile se vor 
ţine lanţ pentru că pri-
etenii vor fi curioşi să îi 
vadă locuinţa. Şi printre 
cei care îi vor călca pra-
gul noii case, s-ar putea 
număra şi viceprimarul 
timişoarei, Siron Grin-
deanu. Nu că ar fi vreo 
prietenie la mijloc, ci 
doar pentru că sunt ve-
cini.

E stabilit, Moş Crăciun îi aduce o casă!

Silvia Pop s-a dezbrăcat  
pentru 15.000 de euro
Cota de piaţă mondenă 
a Silviei Pop (foto), 
fosta soţie a fotbalistului 
Ioan Timofte, pare să fie 
într-o uşoară creştere în 
ultima vreme, după ce, 
nu cu mult timp în urmă, 
a încasat nu mai puţin de 
15.000 de euro pentru 
apariţia într-un spot 
publicitar. Mortare us-
cate, glet şi adezive, iar 
peste toate astea – nurii 
dezgoliţi ai senzualei 
timişorence. În ciuda 
onorariilor mai mult 
decât generoase pentru 
această perioadă de 
criză, dar şi a unui cont în 
care şi-au depus obliga-
ţiile contractuale de zeci 
de mii de euro şi produ-
cătorii filmului Bunraku, 
unde Silvia a jucat alături 
de Demi Moore şi Woody 
Harrelson, fosta nevastă 
a lui Tim pare să nu-şi fi 
asigurat încă un confort 

financiar demn de 
invidiat. Goana sa după 
afaceri profitabile, după 
bani, este reprezentată 
cât se poate de clar chiar 
pe prima pagină a site-
ului său de manechin, 
cântăreaţă de succes şi 
actriţă în plină afirmare, 
unde la loc de cinste 
tronează o reclamă la 
firma sa de imobiliare. 
Cârcotaşii de serviciu din 
lumea showbizz-ului au 
comparat această gafă 
de imagine cu bancul 
care stârneşte ilaritate 
ori de câte ori este spus 
la şezătorile misogine – 
“blondă sexy, 90-60-90, 
ochi albaştri, frumoasă, 
deşteaptă, fără obligaţii 
matrimoniale, vând 
excavator!”...


