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Ce scrisori i-au 
trimis sportivii  
lui Moş Crăciun! 

Rugbystul timişorean Valentin  
Calafeteanu îşi doreşte  
în primul rând sănătate  11
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Arest preventiv  
la domiciliu  
cu braţara GPS

Posibilitatea ca unii infractori 
să ispăşească arestul 
preventiv în acest mod va 
deveni realitate  12

actualitate
Tramvaie noi  
şi preţuri mai mari 
la bilete în 2012

Primăria Timişoara ia credit 
50 de milioane de euro să 
cumpere 15 garnituri noi  4

comunitate
Vrei să-ţi vină Moş 
Crăciun acasă?  
Costă 150 de lei!
În perioada sărbătorilor  
o nouă afacere a  
prins: închirierea unui  
Moş Crăciun  13

economic
Băncile scot la 
licitaţie casele  
rău-platnicilor
Piaţa de colectare de creanţe 
din România este de peste 
50 de milioane de euro.  6
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ConCerT de Colinde
FilaRMoniCa BanaTul TiMişoaRa
vineri, 23 decembrie, ora 19, Sala Capitol

roxAnA deAConeSCu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Crăciunul nu mai e ce-a 
fost odată, la fel cum nici 
Moş Crăciun nu mai este 
cine a fost. Tradiţiile s-au 

devalorizat şi abia se mai 
ţin la oraş, spun etnologii. 
De altfel, tinerii din ziua 
de astăzi habar nu au ce se 
sărbătoreşte de Crăciun. La 
sate însă, datinile din moşi 
strămoşi încă se mai păs-

trează. Bătrânii îi îndeam-
nă pe copiii lor să ducă mai 
departe obiceiurile pe care 
ei le-au dus mai departe din 
generaţie în generaţie. Dar 
aşa cum povestea lui Moş 
Crăciun s-a schimbat de-a 

lungul deceniilor, aşa se 
schimbă şi tradiţiile, care 
se adaptează la vremuri-
le moderne. Aşa se face 
că bradul se împodobeşte 
acum diferit faţă de cum se 
împodobea pe timpuri, iar 

cadourile sunt din ce în ce 
mai scumpe, ca să iasă în 
evidenţă avuţia. În paginile 
2-3 trecem în revistă adevă-
ratele tradiţii de Crăciun, 
dar şi forma lor actuală.
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Tradiţiile Crăciunului, 
pe cale de dispariţie

viorel  
Screciu

Românul este, prin 
tradiţie, un ade-

vărat campion în 
tăiatul porcului. 15

dan  
negru

Am un dispreţ profund 
când văd jurnalişti care 

spun că înainte de ’89 
era mai bine. 16

Coriolan  
Gârboni

Nu ştiu dacă ştiţi, 
dar până la vârsta 
de 3 ani, copiii se 

cred nemuritori. 13cel mai tare site de ştiri din timişoara
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Banatul îşi dovedeşte 
multiculturalitatea, mai 
mult ca oricând, în preaj-
ma sărbătorilor de iarnă. În 
multe localităţi din Timiş, 
celebrarea Naşterii Domnu-
lui se marchează printr-o 
străveche tradiţie. Copiii et-
nicilor nemţi, sârbi, bulgari, 
slovaci, maghiari, împreună 
cu cei ai românilor, se orga-
nizează în trupe de teatru 
popular religios, numite 
“Irozi”, prin care povestesc 
cum a venit pe lume Mântu-
itorul. În alte sate bănăţene, 
obiceiurile specifice prin 
care se marchează anul care 
moare şi cel care renaşte 
încep chiar înainte de Cră-
ciun. 

Etnicii ţigani din Măguri, 
spre exemplu, în ziua de 
Ignat - care este numită şi 
“Crăciunul ţiganilor” - îşi 
mânjesc obrajii cu sânge 
de porc, pentru a fi feriţi 
de boli în anul ce vine. Con-

form tradiţiei, în această zi, 
rromii trebuie să vadă sânge 
şi, de aceea, cei care nu au 
porci de tăiat îşi înţeapă de-
getul cu un ac pentru a ieşi 
sânge. Acest ritual îi ajută să 
fie sănătoşi şi rumeni la faţă. 
Femeile păstrează grăsimea 
de la porcii negri tăiaţi pen-

tru ungerea morţilor care 
sunt bănuiţi că s-ar putea 
transforma în strigoi. 

Comunitatea bulgară 
care trăieşte în Timiş este 
cea mai bogată din ţară. Ha-
inele populare extrem de 
grele sunt purtate de tineri 
şi vârstnici deopotrivă, însă 

orice sărbătoare este o bucu-
rie. De Crăciun, la bulgari, 
doar băieţii colindă “Be-
thleemul”. Cinci băieţi - doi 
îmbrăcăţi în îngeri şi trei în 
păstori - poartă cu ei o biseri-
cuţă din lemn, în miniatură, 
şi anunţă, printr-o scenetă, 
naşterea lui Iisus. 

Bănăţenii de etnie sârbă 
sărbătoresc de două ori Cră-
ciunul. O dată cu prietenii 
români, în aceste zile de 
decembrie, şi a doua oară cu 
familia, în 5 ianuarie, după 
vechiul calendar ortodox. La 
fiecare început de an “româ-
nesc”, sârbii ard trunchiuri 

de stejar, ca simbol al trăi-
niciei. 

În comunitatea maghia-
ră, în ajunul Crăciunului, 
copiii mici sunt duşi la 
plimbare de bunici sau fra-
ţii mai mari, în timp ce pă-
rinţii împodobesc bradul. 
Când se întorc, părinţii 
sună un clopoţel şi spun 
“A venit îngeraşul cu bra-
dul”, apoi se pregătesc să 
meargă la Liturghia care 
are loc la miezul nopţii. 
După ce vin de la biserică, 
mănâncă peşte sau friptu-
ră de curcan din ogradă şi 
cozonac. 

Tradiţiile sunt asemănă-
toare şi la etnicii germani, 
care pun, însă, preparate din 
gâscă pe masa de Crăciun. 
Tot în vestul ţării există obi-
ceiul ca sub faţa de masă pe 
care se vor aşeza bucatele 
sărbătoreşti să se pună fire 
de fân şi seminţe (grâu, po-
rumb, floarea-soarelui etc.), 
care se dau apoi la vite, mai 
ales la vaci, ca să aibă casa 
linişte şi bogăţie.

Crăciunul între mit şi conte  mporan. Cum a evoluat 
legenda lui Moş Crăciun de  -a lungul timpului

În Timiş, obiceiul colin-
datului, deşi păleşte de la 
an la an, se menţine, totuşi, 
mai ales în zona Făgetului. 
În zonele urbane, colinda-
tul nu se mai păstrează ca 
în vechime. Tinerii nu se 
mai întâlnesc să repete co-
lindele şi rareori se mai duc 
să bată la porţi pentru a ves-
ti naşterea Mântuitorului. 
La sate, însă, obiceiul este 
mai bine păstrat. Cete de 
colindători pot fi întâlniţi 
în seara de Ajun de Crăciun.

Bradul de Crăciun,  
semn al bogăţiei

Nici bradul împodobit 
cu ghirlande nu a fost 
dintotdeauna un simbol 

al Crăciunului. Abia pe 
la sfârşitul secolului ai 
XVIII-lea, în Europa apu-
seană, pe precedentele 
rădăcini ale unei religii 
necreştine, cultele den-
dricole, credeau în ado-
rarea copacului. Aşa a 
ajuns bradul un simbol 
al sărbătorii Crăciunului. 
Obiceiul de împodobire a 
bradului este unul relativ 
recent. Primii brazi au 
fost împodobiţi de oame-
nii mai înstăriţi, de oră-
şeni cu precădere. 

“Era realmente un 
brad natural împodobit 
cu panglici de hârtie co-
lorată sau din textilă, cu 
marţipan sau turtă dul-

ce”, ne-a povestit etnolo-
gul Boldureanu. 

În răstimpul care a ur-
mat, împodobirea bradu-
lui a dobândit o răspân-
dire globală, dincolo de 
limitele creştinismului.

Când încep  
şi când se termină 
Sărbătorile de iarnă?

Crăciunul are trei zile, 
cu tot cu cea a arhidiaco-
nului Ştefan, însă sfântul 
care vesteşte Sărbătorile 
de Iarnă este Nicolae, dar 
sărbătorile propriu-zise 
încep în Ajun de Crăciun 
şi se termină de ziua Sfân-
tului Ion. Cele 12 zile din 
acest răstimp simbolizea-

ză cele 12 luni ale anului 
calendaristic. Boboteaza 
este şi ea una din cele 
mai importante momente 
din această perioadă, iar 
în Banat este cunoscută 
sub numele de “bocedz” 
şi i se mai spune “Boced-
zul fiecărui prunc”.

“Potrivit obiceiului, 
se obişnuia să se spună 
botezul fiecărui prunc la 
prima scaldă, care se face 
în prima duminică după 
naşterea copilului. În po-
por se spune că fiecare 
copil îşi primeşte bote-
zul atunci când e spălat 
de moaşă, după ce a fost 
născut”, a precizat Ioan 
Viorel Boldureanu.

Credincioşii ţin post  
să îşi spele păcatele

Oamenii sunt mai buni 
în preajma sărbătorilor de 
iarnă şi ţin post pentru ca 
Dumnezeu să le ierte păca-
tele. Dacă tinerii nu prea 
mai merg la Biserică, bătrâ-
nii sunt cei care păstrează 
viu acest obicei şi se roagă 
atât pentru ei, cât şi pentru 
cei dragi. 

”Situaţia diferă de la un 
loc la altul. Eu cred că, în 
general, unii credincioşi ţin 
în continuare post, se spo-
vedesc, se împărtăşesc, se 
pregătesc spiritual pentru 
sărbătoarea Naşterii Dom-
nului Iisus Christos. Nu 
cred că toată lumea merge 

numai pentru bani la co-
lindat în această perioadă. 
Sunt foarte mulţi care res-
pectă această tradiţie de a 
transmite bucuria Naşterii 
Mântuitorului, după exem-
plul magilor, a păstorilor 
care au vestit primii naşte-
rea Mântuitorului. Cred că 
foarte mulţi oameni duc 
mai departe acest obicei de 
dragul tradiţiei, de dragul 
sărbătorii, nu pentru par-
tea materială. Dar, da, pe 
alocuri sunt şi cei care folo-
sesc această perioadă în alte 
scopuri!”, a explicat preotul 
Marius Florescu.

liliAnA iedu
liliana.iedu@opiniatimisoarei.ro
CAiuS SerACin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Legende sunt mai multe 
atunci când vine vorba des-
pre Moş Crăciun şi despre 
viaţa acestuia pe Pământ. 
Ba a fost un zeu, ba a fost 
un păstor, ba un bătrânel 
drăguţ care împărţea da-
ruri copiilor cuminţi care îi 
spun poezii.

Moş Crăciun este, de 
fapt, un zeu solar, de ori-
gine indo-europeană, spe-
cific teritoriilor locuite de 
strămoşii autohtoni ai ro-
mânilor, geto-dacii, identi-
ficat deseori cu zeul roman 

Saturn şi cu zeul iranian 
Mithra, ne spun etnologii. 
Până la sfârşitul secolului al 
IV-lea al erei noastre, cultul 
Mithaic a avut o mare ex-
tindere şi a concurat serios 
creştinismul, până la apari-
ţia Sfântului Împărat Con-
stantin, când cultul Mithaic 
a pălit, locul acestuia fiind 
luat de creştinism.

Etnologul Ioan Viorel 
Boldureanu ne spune că 
Moş Crăciun simbolizează 
timpul vechi, de aceea, po-
trivit legendelor, Moş Cră-
ciun, pe de-o parte, e mai 
vechi decât sfinţii, pe de 
altă parte e baciul păstori-
lor. „Moş Crăciun, se ştie, 
era mânat de o furie di-

structivă de a zădărnici naş-
terea lui Hristos. El a fost 
gazda casei în care Fecioara 
Maria l-a născut pe Hristos. 
El s-a opus găzduirii lui Iosif 
şi Mariei, atunci când aceş-
tia au pornit spre Bethleem, 
însă soţia lui Moş Crăciun 
le-a oferit celor doi găzdu-
ire în staul. Legenda spune 
că Moş Crăciun, supărat de 
gestul soţiei sale, i-ar fi tăiat 
acesteia ambele braţe, însă 
odată cu naşterea Mântui-
torului, femeia s-ar fi vin-
decat, iar prima persoană 
care s-a sfinţit la vederea 
minunii a fost chiar Moş 
Crăciun”, povesteşte etno-
logul timişean Ioan Viorel 
Boldureanu.

De ce primim daruri  
de moş Crăciun?

Obiceiul de a oferi cado-
uri de Crăciun este unul re-
cent. În urmă cu mai puţin 
de 100 de ani, oamenii so-
coteau că urarea este darul 
cel mai de preţ în preajma 
acestei sărbători.

“Acum avem tendinţa de a 
socoti darurile strict din punct 
de vedere material. Acest lu-
cru nu se întâmpla în vechi-
me”, a mai spus Boldureanu. 
Potrivit acestuia, Moş Crăciun 
aduce cadouri pentru că este 
moş şi este darnic, dar este şi 
riguros şi tocmai de aceea se 
spune că doar cei cuminţi vor 
primi darurile binemeritate.

Mai mult decât atât, deşi 

se ştie că imaginea lui Moş 
Crăciun, cea pe care o ştim 
astăzi, a fost creată de Coca-
Cola, cei care l-au “desenat” pe 
Moş Crăciun cu bunda roşie se 
pare că au ţinut cont de legen-
dele din jurul personajului.

“Roşul este culoarea vieţii, 
iar Moş Crăciun trebuie să fi 
avut barbă albă pentru că era 
bătrân şi trebuie să fi purtat 
bundă şi clăbăţ pentru că doar 
era baciul ciobanilor”, explică 
Ioan Viorel Boldureanu.

Colindele se cântă  
doar între Crăciun  
şi Sfântul ion!

Ioan Viorel Boldureanu 
spune că în privinţa co-
lindelor sunt unele reguli 

nescrise. Colindele nu se 
cântă decât de la Sfântul Ni-
colae şi până la Sfântul Ion, 
însă în public se cântă din 
Ajunul Crăciunului şi până 
la Sfântul Ion.

“Colindătorii se adună în 
cete, începând de la prăz-
nuirea Sfântului Nicolae şi 
repetă colindele, însă în-
tr-un spaţiu închis, intim. 
Ei vor ieşi afară să colinde 
vestind Naşterea Mântuito-
rului începând din Ajunul 
Crăciunului, iar colindele 
pot răsuna până de Sfân-
tul Ion când la 12 noaptea 
sunt acele tradiţii numite 
Noaptea Ionilor care înche-
ie sărbătorile de iarnă”, mai 
spune etnologul.

În fiecare an, alaiul colindătorilor străbate străzile timişoarei pentru a vesti Naşterea mântuitorului

Datini şi obiceiuri de Crăciun în zona Banatului

n Pentru cei mai mulţi, sărbătorile de iarnă înseamnă mese îmbelşugate, brazi împodobiţi şi foarte   multe cadouri

C omentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Mihaela Hodoşan
16 ani
Noi, de Crăciun cân-
tăm colinde şi în Ajun 
împodobim bradul. 
Sărbătorim cu cozonac 
şi mâncare tradiţiona-
lă şi ne facem cadouri.

Corina Bortiş
15 ani
În familie la noi, de 
Crăciun sărbătorim 
împreună cu mâncare 
tradiţională, pregătită 
special pentru această 
ocazie.

Răzvan Ionică
18 ani
La noi, tradiţia de Cră-
ciun cuprinde bradul 
verde, cadourile pe 
care ni le facem şi fap-
tul că petrecem timpul 
împreună, în familie.

Marco Gîţ
18 ani
La ora de Religie, pro-
fesoara ne-a povestit 
tradiţiile şi avem dez-
bateri la oră pe tema 
asta, de unde a pornit 
întreaga sărbătoare.

oPiniA TiMişoreAnului

Povestea lui 
Moş Crăciun

În Marea Britanie, „Father 
Christmas” este datat din 
secolul XVII. Personajul 
este un bărbat grăsuţ, cu 
barbă, îmbrăcat într-o hai-
nă lungă, verde şi guler de 
blană, iar imaginea sa este 
regăsită în opera „Fanto-
ma Crăciunului prezent” 
din cartea „A Christmas 
Carol” scrisă de Charles 
Dickens. 
Un rol important în crearea 
mitului că Moş Crăciun 
este îmbrăcat în roşu l-a 
avut pastorul american 
Clement Clarke Moore. 
Acesta l-a prezentat, 
în 1823, ca un personaj 
zâmbitor şi dolofan care 
împarte cadourile din sa-
nia sa trasă de reni. Creaţia 
a devenit în anii următori 
foarte căutată. În 1931, Moş 
Crăciun a primit o nouă 
imagine printr-o campanie 
publicitară, desfăşurată de 
Coca-Cola.
Desenatorul Haddon Sund-
blom i-a conturat o burtă 
durdulie, un aer jovial, un 
costum roşu şi o atitudine 
tolerantă.
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Aeroportul Internaţio-
nal “Traian Vuia” din Ti-
mişoara a înregistrat şi în 
acest an, un profit de 3,5 
milioane de euro, aproape 
egal cu cel de anul trecut. 
Cornel Sămărtinean, di-
rectorul aeroportului a fă-
cut un bilanţ al instituţiei 
pe care o conduce, pentru 
anul 2011. Potrivit lui Să-
mărtinean, a crescut tra-
ficul de pasageri cu 7% în 
comparaţie cu anul trecut, 
iar comparativ cu 2009 a 
crescut cu 25%. Până acum, 
pe Aeroportul din Timişoa-
ra au trecut 1,2 milioane 

de pasageri şi se aşteaptă 
ca până la sfârşitul anului 
numărul lor să ajungă la 
1,3 milioane.

În privinţa aterizărilor, 
numărul acestora a rămas 
constant datorită politicii 
comerciale de atragere a 

companiilor cu aerona-
ve mari care odată cu ele 
a adus şi un numar mai 
mare de pasageri. Ca cifră, 

au fost, în acest an aproxi-
mativ 23.000 de aterizari 
şi decolă ri, adică 68-70 de 
operări pe zi.

“Am reuşit să menţinem 
aeroportul din Timişoara al 
doilea ca importanţă naţio-
nală, după Otopeni şi îm-
preună cu noua echipă să 
menţinem poziţia întâi ca 
aeroport regional”, a decla-
rat Sămărtinean.

Anul acesta, la aero-
port s-au înregistrat si câ-
teva premiere. Este vorba 
despre raliul de noapte, 
transportul de văcuţe din 
Irlanda care e posibil să se 
repete şi la începutul anu-
lui viitor şi activitatea de 
plane spotting.

aNChetăaCtualitate

PUBLICITATE

Un întreprinzător din Timişoara, suspectat 
că a derulat tranzacţii fictive de peste un 
milion de euro cu firme fantomă din Bulgaria

GheorGhe ilAş
georghe.ilas@opiniatimisoarei.ro

Mai multe societăţi 
comerciale administrate 
de către omul de afaceri 
timişorean Ionel Cioaric 
au ajuns în atenţia comi-
sarilor Gărzii Financiare 
Timiş, după ce, în urma 
unor verificări încruci-
şate a livrărilor intraco-
munitare, s-a stabilit că 
prin intermediul aces-
tora s-au derulat o serie 
de operaţiuni comerciale 
fictive în valoare de peste 
un milion de euro cu di-
ferite firme fantomă din 
Bulgaria. Concluziile cer-
cetărilor fiscale efectuate 
de către comisarii Mihai 
Păun şi Gabriel Iordache 
au fost cuprinse în pro-
cesul verbal nr. 805541/
TM/15.11.2011, act admi-
nistrativ prin care, în sar-
cina SC „Ammina & Sha-
ra” SRL Timişoara au fost 
stabilite obligaţii fiscale 
suplimentare faţă de bu-
getul consolidat al statu-
lui în sumă de 1.203.161 
lei. Imputarea a peste 
250.000 de euro reprezin-
tă „TVA aferent livrărilor 
intracomunitare fictive 
înregistrate în contabili-
tatea societăţii”, calcula-
tă prin aplicarea cotei de 
24% asupra valorii totale 
a operaţiunilor comercia-
le fictive înregistrate, în 
sumă de 5.013.171 de lei. 

S-au plimbat doar 
facturile, nu şi marfa?

Imediat firma a fost 
dată în consemn la fron-
tieră pentru monitoriza-
rea strictă a importurilor 
şi, în acest fel, în data de 
26 noiembrie a fost “in-
terceptat”, în Vama Borş, 
un import de carne de 
pui, în valoare de peste 
20.000 de euro, marfa fi-
ind sechestrată de către 

organele fiscale din Arad 
pentru acoperirea datori-
ei către bugetul statului. 
Licitaţia publică pentru 
comercializarea aripilor 
şi pulpelor de pui ar fi 
trebuit să se deruleze în 
data de 29.11.2011, însă 
operaţiunea a fost sus-
pendată după ce Ionel 
Cioaric a cerut să se con-
state că marfa sa nu este 
perisabilă, ci, fiind con-
gelată, are un termen de 
garanţie de 180 de zile. 
Cele două tone de carne 
de pui sunt depozitate şi 
în prezent într-un frigo-
rifer din Arad, fiind în 
custodia DGFP Arad, până 
la finalizarea procesului 
prin care omul de afaceri 
doreşte să demonstreze 
că a făcut afaceri cât se 
poate de legale cu parte-
nerii bulgari. În contes-
taţia la executare aflată 
pe rolul Judecătoriei Ti-

mişoara, Ionel Cioaric a 
arătat că toate afacerile 
încheiate cu firmele din 
Bulgaria au fost cât se 
poate de corecte, partea 
română neavând nici o 
vină că unele dintre aces-
tea au dispărut, ulterior, 
fără nici o urmă. “Firma 
Ven Partner Grup EOOD 
Ltd a prezentat 56 de 
facturi, precum şi proce-
sele-verbale pentru achi-
ziţiile intracomunitare 
de la furnizorul SC „Am-
mina & Shara” SRL pen-
tru perioada 29.12.2010 
– 23.02.2011. În organiza-
rea firmei bulgare au fost 
constatate abateri, cum 
ar fi nesemnarea rapor-
turilor contabile de către 
managerul firmei, pro-
cese verbale de recepţie 
cu numere false, care nu 
ne pot fi imputate nouă. 
Cu privire la firma Royal 
Flora, organul fiscal din 

Bulgaria a comunicat că 
aceasta a fost radiată în 
data de 16.04.2011 şi nici 
un reprezentant al aces-
teia nu poate fi de găsit. 
Considerăm că nici acest 
aspect nu poate fi impu-
tat SC „Ammina & Shara” 
SRL, care a efectuat li-
vrări către partea bulgară 
în perioada 24.11.2011 
– 18.03.2011 şi a prezen-
tat organului de control 
toate documentele – con-
tract, factură, CMR. Refe-
ritor la societatea Rojal 
Pateitos, organul fiscal 
bulgar a transmis că nu 
se poate confirma primi-
rea bunurilor, câtă vreme 
societatea nu a furnizat 
informaţiile necesare 
la autorităţile fiscale”, 
precizează Ionel Cioa-
ric în plângerea depusă 
la instanţă, cerând, sub 
pretextul lipsei probelor 
care să ateste operaţiu-

nile comerciale fictive, 
anularea procesului ver-
bal întocmit de comisarii 
Gărzii Financiare Timiş.

„livrările 
intracomunitare către 
Bulgaria ni s-au părut 
suspecte!”

În replică, şeful Gărzii 
Financiare Timiş, Anton 
Pop, spune că, în afară de 
monitorizarea importurilor 
şi aplicarea sechestrului asi-
gurător pe bunuri, împotri-
va lui Ionel Cioaric s-a făcut 
şi o plângere penală. „În 
cursul anului 2011 am avut 
peste 30 de controale de la 
Garda Financiară şi nicio-
dată nu au fost constatate 
nici un fel de abateri. Ulti-
mul control cred că n-a fost 
altceva decât un soi de re-
presalii, după ce am decla-
rat în Opinia Timişoarei că 
specula cu legume în piaţa 
de gros este tolerată de că-

tre organele de control ale 
statului. Totodată, m-am 
plâns în scris la Garda Fi-
nanciară că am fost daţi 
abuziv în consemn la fron-
tieră, fapt care, poate, a iri-
tat conducerea instituţiei. 
Ştiţi că, în urmă cu câţiva 
ani, am câştigat un proces 
cu Direcţia Vamală pentru 
că mi-au confiscat şi vândut 
ilegal un transport de tablă 
şi i-am executat silit. Să nu 
se întâmple la fel şi acum!”, 
avertizează omul de afaceri. 
„Dânsul are tot dreptul să 
conteste în instanţă proce-
sul verbal încheiat de noi. 
În România accesul e liber 
la justiţie. De-a lungul tim-
pului domnul Cioaric a avut 
mai multe probleme. Socie-
tatea respectivă a introdus 
în ţară mai multe transpor-
turi, achiziţii intracomuni-
tare de legume fructe, chiar 
şi de carne, care au fost mo-
nitorizate prin programul 
trafic control din frontieră, 
cu ajutorul căruia putem 
vedea câte achiziţii intraco-
munitare face fiecare agent 
economic din România. În 
momentul în care noi am 
început să facem această 
monitorizare cu sigilarea 
transporturilor, după des-
cărcare am observat că 
administartorul societăţii 
a început să facă livrări in-
tracomunitare de marfă că-
tre parteneri din Bulgaria. 
Aceste livrări ni s-au părut 
suspecte şi am cerut la com-
partimentul de schimb de 
informaţii antifraudă un 
SCAC din care să vedem 
dacă într-adevăr marfa re-
spectivă a ajuns la partene-
rii din Bulgaria pe care i-a 
declarat pe documentele de 
livrare”, a precizat comisa-
rul şef al Gărzii Financiare 
Timiş, Anton Pop.

roxAnA deAConeSCu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Anul Nou vine cu tram-
vaie noi pentru Timişoara. 
Consilierii locali au aprobat 
zilele trecute contractarea 
unui împrumut pentru achi-
ziţionarea a 15 tramvaie noi, 
dar şi pentru modernizarea 
depoului RATT. În acelaşi 
timp, se vor scumpi şi bile-
tele. 

Sunt necesari 50 de mi-
lioane de euro, bani care 
ni i-ar fi promis deja Banca 
Mondială, după spusele pri-
marului Gheorghe Ciuhan-
du. Odată cu punerea în 
circulaţie a noilor garnituri 
RATT, timişorenii vor scoate 
mai mulţi bani din buzunar 
pentru o călătorie cu trans-
portul în comun, pentru că 
„o achiziţie de acest gen tre-
buie amortizată în timp”. 

Potrivit directorului Regi-
ei Autonome de Transport, 
un tramvai ar urma să coste 
2,5 milioane de euro şi pro-
babil va fi mai lung decât 
cele care circulă în prezent 
prin Timişoara. Dacă se vor 
găsi garnituri mai ieftine, 
s-ar putea să se cumpere 
mai multe. Nu se ştie încă 
dacă vor fi achiziţionate din 
ţară sau din străinătate, însă 
e cert că orice firmă cu o 
propunere bună va fi accep-
tată la licitaţie. Creditul va 
fi rambursat într-o perioadă 
de 20 de ani. 

Noile garnituri vor cir-
cula în principal pe liniile 
centrale, însă s-ar putea ca 
în 2012 să nu le avem pe 
traseu. 

„Este greu de spus când le 
vom avea pe traseu, pentru 
că vom avea o procedură de 

licitaţie internaţională. Va 
fi o procedură de lungă du-
rată. Nu vom putea estima 
dacă anul 2012 este rezol-
vabilă sau nu achiziţia lor, 
dar procedurile vor începe 
în primul trimestru al anu-
lui 2012”, a spus Ioan Goia, 
şeful RATT. 

În parcul auto al RATT se 
află în prezent 85 de tramva-
ie, majoritatea fiind primite 
cu titlul de donaţie din Ger-
mania. 

„Parcul nostru de inven-
tar se cifrează undeva la 
85 de tramvaie, dar coefici-
entul de stare tehnică este 
undeva sub 60 de procente, 
asta înseamnă că sunt de 
circulaţie vreo 51, cu ceva 
rezerve, care ne asigură tra-
seele principale din oraş”, a 
mai spus Goia. 

Cât despre creditul de 50 
de milioane de euro, mo-
mentan, Primăria Timişoara 
se află în discuţii cu 2 bănci 

europene. „Acest studiu care 
s-a avizat astăzi am să-l tri-
mit la Bucureşti, la Comisia 
Naţională care funcţionează 
pe lângă Ministerul Finan-
ţelor, cu rugămintea să fim 
trecuţi în lista celor cărora 
statul român le garantează, 
până la o limită convenită 
cu Fondul Monetar Interna-
ţional şi Banca Mondială cre-
dite. Dacă lucrul se întâm-
plă în luna ianuarie, avem 
această şansă să asigurăm 

finanţarea acestui proiect cu 
2 bănci, zic eu, de relevanţă 
pe plan european şi mondi-
al, şi după aceea să scoatem 
caietul de sarcini pentru li-
citaţia tehnică”, a completat 
şi primarul Timişoarei. 

Potrivit proiectului de 
hotărâre aprobat în şedinţa 
de marţi de aleşii locali, cele 
15 tramvaie vor costa 46,6 
milioane de euro, iar pentru 
modernizarea depoului 2 
din Dâmboviţa se vor folosi 
1,9 milioane euro pentru 
modernizarea halei de re-
paraţii, respectiv 1,5 mili-
oane de euro pentru dotări 
tehnice pentru mentenanţă. 
Proiectul a fost aprobat în 
unanimitate, în doar câteva 
secunde.

Tramvaie noi pentru Timişoara  
şi preţuri mai mari la bilete în 2012
n Primăria Timişoara ia credit 50 de milioane de euro să cumpere 15 garnituri noi

n autorităţile au calculat un prejudiciu adus bugetului statului de 250 de mii de euro

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Din cauza procedurilor complicate, tramvaiele ar putea ajunge pe liniile din Timişoara abia în 2013

Traficul de pasageri pe Aeroportul Internaţional „Traian Vuia“ din Timişoara a crescut cu 7%

Profit de 3,5 milioane de euro la Aeroportul din Timişoara

Dânsul are tot drep-
tul să conteste în 
instanţă procesul 
verbal încheiat de 
noi. În România acce-
sul e liber la justiţie. 
De-a lungul timpului 
domnul Cioaric a 
avut mai multe pro-
bleme. 

AnTon PoP 
comisar şef garda Financiară Timiş

Ultimul control cred 
că n-a fost altce-
va decât un soi de 
represalii, după ce 
am declarat în Opinia 
Timişoarei că specula 
cu legume în piaţa 
de gros este tolerată 
de către organele de 
control ale statului. 

ionel CioAriC
administrator firmă

Vom avea o procedu-
ră de licitaţie interna-
ţională. Va fi o proce-
dură de lungă durată. 
Nu vom putea estima 
dacă anul 2012 este 
rezolvabilă sau nu 
achiziţia lor, dar pro-
cedurile vor începe 
în primul trimestru al 
anului 2012. 

ioAn GoiA
director general RaTT

Un tramvai ar 
urma să coste 2,5 
milioane de euro 
şi probabil va fi 
mai lung decât 
cele care circulă 
în prezent prin 
Timişoara.

Am reuşit să menţi-
nem aeroportul din 
Timişoara al doilea ca 
importanţă naţională, 
după Otopeni şi să 
menţinem poziţia întâi 
ca aeroport regional. 

Cornel SăMărTineAn
director aeroportul Timişoara
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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

PulS eConoMiC

CreşTere eConomICă

România a înregistrat, în 
trimestrul III al anului în 
curs, cea mai mare creştere 
economică din Uniunea Eu-
ropeană Europă. În timp ce 
media europeană a fost de 
0,3%, creşterea economică 
din România a fost de 1,8%, 
faţă de aceeaşi perioadă 
a anului trecut, motoarele 
creşterii PIB fiind agricul-
tura, industria şi construc-
ţiile. Conform Eurostat, pe 
următoarele poziţii s-au 
situat Suedia (1,6%), Litua-
nia (1,4%) şi Letonia (1,3%). 
Economia Germaniei a 
avansat cu doar 0,5%, la 
fel ca şi cea a Marii Britanii, 
cea a Franţei cu 0,4%, iar 
Slovenia, Olanda, Portu-
galia, Danemarca şi Cipru 
au înregistrat scăderi ale 
PIB-ului.  

SpumoTIm, lA AmerICAnI

Divizia auto a Spumotim 
Timişoara a fost preluată 
de Johnson Controls, unul 
dintre cei mai mari produ-
cători mondiali de com-
ponente auto. “România 
este o parte importantă a 
creşterii pe piaţa auto din 
Europa de Est. Achiziţia 
Spumotim a fost realizată 
pentru a oferi un suport 
mai bun pentru Dacia, 
Ford şi Fiat, care au fabrici 
în regiune”, a precizat 
vicepreşedintele Johnson 
Controls, Brian Cooke. 

CIne nu plăTeşTe CAS?

Conform Legii nr. 
95/2006, copiii şi tinerii 
până la vârsta de 18 ani nu 
datorează contribuţii de 
sănătate. De asemenea, 
tinerii cu vârsta cuprinsă 
între 18 ani şi 26 de ani 
sunt scutiţi de la plata 
contribuţiei, daca sunt 
elevi, ucenici sau stu-
denţi şi dacă nu realizea-
ză venituri din muncă. 
Aceeaşi lege prevede că 
sunt exceptate de la plata 
contribuţiei şi persoanele 
persecutate din motive 
politice, veteranii şi vădu-
vele de razboi, femeile în-
sărcinate şi lăuzele, dacă 
nu au nici un venit sau au 
venituri sub salariul de 
baza minim brut pe ţară, 
persoanele cu handicap 
care nu realizează venituri 
şi bolnavii cu afecţiuni 
incluse în programele na-
ţionale de sănătate. (G.I.)

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

PUBLICITATE

Deschideţi uşa şi lăsaţi  
spiritul Crăciunului  
să vă intre în casă! 

Deschideţi inimile şi lăsaţi 
Bucuria şi Împlinirea să vă 
intre în suflet! Deschideţi 

larg braţele şi îmbrăţisarea 
voastră caldă, vorba bună şi 
gândul curat să fie cel mai de 
preţ cadou pentru cei dragi! 

Fie ca iubirea,  
înţelepciunea, încrederea  

şi generozitatea să vă  
călăuzească paşii în Noul An!

Crăciun Fericit!
La Mulţi Ani!
Director general, Cornel Sămărtinean

Moş Crăciun bate la uşă, 
scoate mâna din mănuşă, 
şi vă dă din palma lui, 
darurile cerului, 
lângă brad şi lângă foc 
să vă umple de noroc!

director general, Careba Cristian 
Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Timiş

Crăciun 
Fericit!

Magia sărbătorilor de iarnă 
să vă aducă multă linişte 

în suflet, bucurii, împlinirea 
viselor şi mai ales, multe 
cadouri şi surprize plăcute!

Crăciun Fericit!

Naşterea Domnului şi Anul Nou 
să vă aducă pace, multă sănătate 
şi bucurii. Magia colindelor să vă 
picure în suflet armonie, înţelegere 
şi feeria Sfintelor Sărbători.

Crăciun Fericit!

GheorGhe ilAş
georghe.ilas@opiniatimisoarei.ro

Pe fondul crizei economi-
ce şi a lipsei de lichidităţi, 
băncile din România se con-
fruntă, de la lună la lună, cu 
o creştere a volumului de 
restanţe la credite, doar în 
judeţul Timiş acestea ajun-
gând, conform statisticilor 
BNR pe luna octombrie, la 
aproape 900 milioane de 
lei. Mai exact, la o valoarea 
creditelor în lei de 2,618 
miliarde de lei, din care 1,6 
miliarde de lei aparţin agen-
ţilor economici şi 1,014 po-
pulaţiei, valoarea restanţelor 
se apropie de 330 milioane 
de lei. Această situaţie cri-
tică pentru unele bănci din 
Timiş, care-şi văd bulversate 
provizioanele scriptice, se 
menţine şi la categoria credi-
telor în valută. La un volum 
al creditelor de 5,78 miliarde 
de lei, contravaloarea în euro 
sau alte valute europene, va-
loarea restanţelor a ajuns la 
542,4 milioane de lei, adică 
peste 100 milioane de euro. 
În aceste condiţii, în tenta-
tiva de a-şi recupera banii 
împrumutaţi, tot mai multe 
instituţii financiar-banca-
re au trecut la valorificarea 
ipotecilor, în special bunuri 
imobiliare, prin executare 
silită. “Aceste proprietăţi se 
vând destul de greu, pen-
tru că banca are interesul 

să-şi recupereze atât credi-
tul iniţial, cât şi dobânzile. 
Spre exemplu, la un credit 
de 30.000 de euro, girat cu 
un apartament, soldul final 
poate să ajungă şi la 45.000 
de euro din cauza dobânzilor 
mari, care se regenerează, şi 
a penalităţilor de întârziere 
la plata ratelor. Tocmai din 
această cauză, proprietăţile 
imobiliare se vând greu, une-
le chiar şi după 8-10 licitaţii 
publice. În cazul băncilor, la 
a doua licitaţie nu se scade 
preţul iniţial la 75%, cum se 
întâmplă în cazul proprie-
tăţilor scoase la vânzare în 
circuitul civil, ci se conti-

nuă cu preţul iniţial până se 
primeşte acordul centralei 
pentru reducerea preţului. 
În perioada cât am lucrat 
eu acolo se vindeau 3-4 pro-
prietăţi pe an, deşi numărul 
apartamentelor sau al altor 
bunuri imobiliare scoase la 
licitaţie publică era destul de 
mare”, ne spune Iulia Flore, 
fost executor bancar la BRD 
Timişoara. 

Valoarea pieţei de 
colectare a creanţelor, 
230 milioane de lei

Pe de altă parte, sunt 
şi bănci care au adoptat o 
prudenţă de conjunctură 

în acordarea creditelor şi, 
în prezent, nu au probleme 
cu recuperarea banilor prin 
intermediul executărilor 
silite. “Noi nu prea avem 
rău-platnici pentru că, de la 
începutul crizei, s-au acor-
dat doar credite fără risc. 
Am fost mai prudenţi decât 
alte bănci şi, în prezent, nu 
avem cazuri de executări 
silite pentru recuperarea 
banilor. De fapt, şi înainte 
de criză dosarele de credit 
s-au studiat cu mare aten-
ţie şi nu s-a ajuns în situa-
ţia de a trimite executorii 
pe teren. Dacă s-a executat 
silit un apartament pe an”, 

ne-a precizat şi Carmen-Lă-
crămioara Cîrdei, directoa-
rea Sucursalei Alpha Bank 
Timişoara. În cazul Sucur-
salei BCR Timiş, aceste in-
formaţii sunt, oarecum, 
confidenţiale. “Nu vă pot 
ajuta cu aceste date! Există 
o divizie specială de execu-
tori la nivelul centralei de la 
Bucureşti care se ocupă cu 
recuperările de creanţe. Nu 
ştiu câte apartamente sau 
alte proprietăţi imobiliare 
se vând la licitaţii publice 
pentru recuperarea credite-
lor restante”, ne-a lămurit 
Anca Flueraş, directoarea pe 
parte de retail al BCR Timiş. 
O variantă tot mai adoptată 
de instituţiile bancare din 
România este vânzarea cre-
ditelor neperformante către 
companiile de recuperat 
creanţe. “Piaţa de colectare 
de creanţe din România va 
atinge o valoare de până la 
230 milioane lei (55 de mili-
oane de euro) în acest an, în 
creştere cu 15% comparativ 
cu 2010. Pe fondul achiziţi-
ilor de portofolii de credite 
neperformante, în 2012 va 
ajunge la aproape 300 mi-
lioane lei (75 de milioane 
de euro)”, estimează Georg 
Kovacs, directorul general 
al EOS KSI Romania. Anul 
trecut, valoarea pieţei de 
colectare a creanţelor a fost 
de aproximativ 200 de mili-
oane de lei.

„Primăria oraşului Sânnicolau mare,  scoate la licitaţie   
pentru concesionare 4 parcele situate după cum urmează:

Primăria 
Sânicolau 

mare 
anunţă intenţia de obţinere 
a avizului de gospodărire a 
apelor pentru activitatea cu 
cod Caen 9311 – amenajare 
iaz de agrement şi constru-

ire casuţe de agrement, 
luciu apă 2, 8 ha. denumirea 

completa a codului Caen 
desfăşurată la punctul de 
lucru din oraşul sânicolau 
mare – zona nord – Vest. 
sugestii şi sesizări se pot 

trimite la sediul primăriei sâ-
nicolau mare şi a.B.a – Banat 

timişoara, mihai Viteazu.

ANUNŢ PUBLIC 

terenurile sunt proprietatea oraşului sânnicolau mare, domeniul privat şi vor fi concesionate în vederea con-
struirii de locuinţe familiale”.

preţul de pornire al licitaţiei este de 0,55 lei/m.p./an.
licitaţia va avea loc în data de 05.01.2012, ora 10,00, la sediul primăriei oraş sânnicolau mare, str.republicii, nr.15.
informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0256/370366, interior 28, persoana de contact Bogdan 
Homorodean sau tel.0256/370366, interior 44, persoana de contact Flaviu BriŞan.

1. parcela 1 - str.griviţa, nr.14, înscrisă în C.F. nr.402097, 
nr.top 2810, cu o  suprafaţă de 671 m.p.,
2. parcela 2 - str.griviţa, nr.16, înscrisă în C.F. nr.402316, 
nr.top 2811, cu o  suprafaţă de 663 m.p.,

3. parcela 3 - str.griviţa, nr.18, înscrisă în C.F. nr.402890, 
nr.top 2812, cu o  suprafaţă de 795 m.p.,
4. parcela 4- str.Haţeg, nr.8/1, înscrisă în C.F. nr.403500, 
nr.top 403500, cu o  suprafaţă de 689 m.p.

n Piaţa de colectare a creanţelor din România este de peste 50 de milioane de euro

Băncile scot la licitaţie casele  
şi apartamentele rău-platnicilor

Deşi băncile scot casele la vânzare acestea nu îşi găsesc clienţi

Piaţa de colectare de 
creanţe din România 
va atinge o valoare de 
până la 230 milioane 
lei în acest an, în creş-
tere cu 15% compara-
tiv cu 2010. Pe fondul 
achiziţiilor de porto-
folii de credite neper-
formante, în 2012 va 
ajunge la aproape 
300 milioane lei. 

GeorG KoVACS
director general EoS KSi Romania.
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Ca în fiecare an, împărtăşim  
bucuria Crăciunului  
cu cei pe care îi preţuim. 
Vă urăm Sărbători minunate  
şi un An Nou generos,  
cu prieteni de încredere  
şi împliniri pe măsura viselor! 

La mulţi ani!

Sărbători  
Fericite! 

Cristian Buşoi, Pnl

Lumina Sfântă  
a acestei mari sărbători 
să vă călăuzească  
paşii şi să vă aducă 
sănătate şi fericire.

Crăciun 
Fericit!

institUtUl  
naţional de 

statistiCă timiŞ

Un gând bun şi curat cu ocazia  
Sfintelor Sărbători de Crăciun, 

iar de Anul Nou, un sincer  
La Mulţi Ani, tot ce vă este de folos 

să se realizeze şi nimic să nu  
vă înnoureze cerul senin al vieţii!

GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU 
COMISARIATUL REGIONAL TIMIŞ

COMISAR REGIONAL 
SILVIU MEGAN

Cu colinde de Crăciun,  
vă dorim un an mai bun,  
şi cu dragoste creştină  
să primiţi în dar lumină!

Aroma 
sărbătorilor 
de iarnă  
şi mirosul  
cozonacilor, 
să vă aducă  
în case şi în inimi 
sănătate, 
pace şi linişte 
sufletească

An Nou 
Fericit!

Vă doresc  
Sărbători Fericite  
alături de cei dragi!

Senator Gheorghe David

„Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a 
dat, şi domnia va fi pe umărul Lui;

Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu 
tare, Părintele Veşniciilor, Domn al Păcii.“

Vă doresc din toată inima 
Crăciun fericit şi un An Nou binecuvântat

Cu aleasă preţuire,  
Deputat Marius Dugulescu

Sarbatori fericite!) )

PSD timiş
PreşeDiNte  

Dr. eC. titu BojiN

În pragul sărbătorilor creştine, când colindul îşi 
porneşte drumul său de belşug şi veselie, când 
lumina ne pătrunde în suflet pentru clipa cea de 
taină, vă urăm fericire şi sănătate, multe bucurii 
şi împliniri, gânduri bune şi armonie deplină.  
Crăciun fericit şi La Mulţi Ani!

Cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă,  
Primăria şi Consiliul Local al oraşu-
lui Sânnicolau Mare urează  
tuturor sânmiclăuşenilor şi  
colaboratorilor instituţiei,  
multă bucurie alături de cei dragi, 
sănătate şi fericire. Fie ca Noul An 
să vă aducă linişte sufletească,  
credinţa şi prosperitate.

Crăciun Fericit!
Cu drag, Dănuţ Groza, primarul 

oraşului Sânnicolau Mare

Steaua sfântă 
de Crăciun să 
vă lumineze 
sufletele 
şi viaţa.  
Vă urăm  
fericire,  
sănătate  
şi împliniri!

Crăciun Fericit!

Cu toţii ne lăsăm la final de an  
pe gânduri. Să cântărim, să măsurăm, 

să ne îndreptăm paşii pe drumul  
anului ce vine. Vă dorim să îi  

îndreptaţi cu bucurie şi încredere.  
Să vă fie drumul Autostradă în 2012!

Crăciun Fericit!

şi La Mulţi Ani!

director regional 
ing. Sorin Lucaci

COMPANIA NAŢIONALĂ DE
AUTOSTRĂzI ŞI DRUMURI 
NAŢIONALE DIN ROMâNIA
Direcţia Regională de Drumuri 
şi Poduri Timişoara

Crăciunul e credinţă,  
Crăciunul e speranţă,  
Crăciunul e puterea de  
a dărui şi de a primi dragoste.  

Sărbători Fericite  
alături de cei dragi!

Crăciun Fericit!
Sărbători fericite! 

Să aveţi parte de multă căldură în suflet 
şi în casă, bucurie în inimă şi multă 

sănătate şi putere de muncă. 

La mulţi ani!

Opinia Timişoarei vă urează Sărbători Fericite şi La Mulţi AniOpinia Timişoarei vă urează Sărbători Fericite şi La Mulţi Ani
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Un an mai bogat  
în împliniri,  
mai înalt în aspiraţii  
şi plin de succese.

Crăciun fericit 
şi La mulţi ani!

SPort

CRĂCIUN FERICIT!
LA MULŢI ANI!

Primarul comunei Giroc,
Dr. Iosif-Ionel TOMA

Noaptea de Crăciun să fie un moment  
de profundă meditaţie asupra vieţii noastre,  

primită în dar de la Dumnezeu.
Să învăţăm să mulţumim, să iubim  

şi să aducem slavă Mântuitorului nostru  
Iisus Hristos, ce astăzi S-a născut.

Să înţelegem bine rostul nostru pe pământ,  
să avem inima bună şi bucurie nemărginită  
pentru că putem trăi aceste clipe minunate.
Din lumina sărbătoririi Naşterii Domnului şi 

din speranţa ce însoţeşte Noul An, să aveţi gânduri 
bune, sănătate şi împliniri pe toate planurile.

apele române

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ „APELE ROMâNE“
ADMINISTRAŢIA BAzINALĂ DE APĂ BANAT

DIRECTOR SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN

E vremea colindelor, 
vremea bucuriei, 
când minunea  
Naşterii  
Mântuitorului  
cuprinde sufletele  
şi le înnobilează. 

La Mulţi Ani!

inspector general şcolar Marin Popescu
INsPeCTOrATUL ŞCOLAr JUDeŢeAN TIMIŞ

Să găsiţi pe fiecare ramură  
a bradului împlinirea viselor
şi cheia succeselor viitoare,
iar Moş Crăciun  
să vină cu sacul plin.

La mulţi ani!

DireCţia De 
SăNătate PuBliCă 
a juDeţului timiş

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE 
PUBLICĂ TIMIŞ 
mulţumeşte tuturor 
colaboratorilor săi 
şi cu bucurie le urează 
sărbători cu sănătate, 
fericire şi noroc.
Fie ca iubirea, înţelepciunea 
şi încrederea să vă 
călăuzească paşii în noul an!

Sărbători  
de vis alături  
de cei dragi!

La mulţi ani!

Românul este, prin tradi-
ţie, un adevărat campion 
în tăiatul porcului. Într-un 
material difuzat pe un post 
de televiziune specializat 
în sport i-am văzut pe cei 
de la Oţelul participând, în 
final de sezon, la sacrificarea 
animalului. Motiv de bucurie 
şi de a pune de un chefuleţ. 
Dacă tot nu au reuşit nimic 
în grupele Ligii Campionilor 
măcar s-au apucat să facă 
ceva la care sigur sunt mult 
mai specializaţi… ca tot 
românul.
Că au pus de o sindrofie 
nimic de zis. E dreptul lor, 
mai ales acum când Crăciu-
nul bate la uşă şi chestia cu 
datul în minge se amână 
pentru la anul. Ceea ce nu în-
ţeleg este faptul că “băieţii” 
s-au comportat de parcă toa-
tă Europa a căzut pe spate 
după prestaţiile românilor în 
cupele europene. Preşedin-
tele lor, cu nonşalanţă, ne-a 
anunţat că gălăţenii nu au 
nimic să îşi reproşeze vizavi 
de parcursul din campionat 
şi din competiţia europeană.
Oţelarii nu sunt singuri în 
vălăul ăsta. Nici comportarea 
celorlalte echipe româneşti 
nu ne dă motive de satisfac-
ţie. Dacă cei de la Mediaş 
au căzut ca musca în zăr în 
afacerea europeană, după 
retrogradarea samavolnică 
a lui Poli, ceilalţi nu prea 
au scuze. Dinamo s-a făcut 
de râs, ca de fiecare dată, 
chit că termină sezonul pe 
primul loc în campionat. 
Rapiduleţul, deşi pornea cu 
şanse la calificare, a deraiat 
de pe şine cvasilamentabil. 
Vasluienii au scăldat-o până 
în ultima clipă când au 
căzut cu râtul printre vacile 
elveţiene. 
Becali s-ar putea să mă tragă 
de urechi şi să îmi spună 
că Steaua a salvat situaţia. 
Dacă facem sărbătoare na-
ţională şi tăiem oaia pentru 
o calificare în primăvara 
europeană atunci chiar că 
avem o mare problemă. Asta 
cu atât mai mult cu cât am 
eliminat o echipă din Israel şi 
una din Cipru. Nu ştiu ca cele 
două ţări, fotbalistic vorbind, 
să fie în faţa Spaniei, Ger-
maniei, Italiei, Angliei sau 
Franţei aşa că...
Aşa că este o problemă de 
sistem, mentalitate şi...lista 
poate continua. Dacă mai 
tăiem „porcul” pe marginea 
şanţului nu mai ieşim din 
şanţul ăla nici la „Paştele 
Cailor”. De asta, până una 
alta, să ne vedem de cârnaţi, 
maioş, clisă, şunci, şorici şi 
celelalte că suntem nişte mu-
rături în sportul ăsta. Bune 
şi alea...dar nu la fotbal! În 
rest...Sărbători fericite!

Campioni  
la tăiatul  
porcului

Viorel  
Screciu

CAiuS SerACin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Chiar dacă nu mai sunt la 
vârsta la care să mai creadă 
în poveşti cu Făt Frumos, 
Ilene Cosânziene sau bala-
uri cu trei capete, sportivii 
timişeni speră că în acest an 
Moş Crăciun va fi mai dar-
nic decât cel de anul trecut. 
Printre două antrenamente, 
cantonamente, meciuri de 
fotbal, baschet, handbal sau 
concursuri internaţionale, 
cei mai valoroşi atleţi din ju-
deţul Timiş şi-au făcut timp 
pentru o mică scrisorică 
adresată moşului cu păr şi 
barbă albă. Cele mai cerute 
daruri pe care Moşul ar tre-
bui să le aducă acestora sunt 
sănătatea şi performanţa. 
Unul dintre oamenii care 
încă are mari aşteptări de 
la Moş Crăciun este Shone 
Markovici, căpitanul echi-
pei de baschet BC Timişoara. 
Acesta recunoaşte că cel mai 
important lucru pe care poa-
te să i-l ceară lui Moş Cră-
ciun este sănătatea. „Pentru 
mine, pentru familia mea şi 
mai ales pentru colegii de 
la echipă îmi doresc foarte 
multă sănătate. Asta pe plan 
personal. Pe plan sportiv, 
vreau să-mi aducă cât mai 
multe victorii şi pentru că 
eu încă cred că Moş Crăciun 
mai vine, vreau şi un titlu. 
Ar fi un cadou pe care nu 
cred că l-aş uita vreodată”, 
ne-a declarat Markovici. 

moşul să aducă 
sănătatea pentru a 
ajunge la londra 2012 

Anul 2012 va însemna 
pentru sportivii din Timiş 
şansa de a participa la Jocu-
rile Olimpice de la Londra. 
Doi sportivi, Adrian Conca 
şi Adelina Pastor, au şanse 
reale să se califice la Olim-
piada din Marea Britanie. 
Cei doi sportivi i-au scris 
Moşului şi aşteaptă răspun-

sul în noaptea de 24 spre 
25 decembrie. Având un 
adevărat depozit de medalii 
la toate competiţiile la care 
a participat, Adelina Pastor 
i-a scris moşului să-i aducă 
o calificare la Olimpiadă. 
„La proba individuală mai 
am de recuperat 40 de su-
timi. Trebuie să fac baremul 
şi atunci putem vorbi de o 
participare la Olimpiadă. 
Am şanse mari la proba de 
4x400 m alături de echipa 
naţională. Jocurile Olimpli-
ce ar fi un prim pas pentru 
cariera mea, sunt tânără. 
Sincer de la Moş Crăciun 
mai îmi doresc sănătate, să 
mă ferească de accidentări, 
pentru că dacă am acest 
lucru, atunci şi performan-
ţele vor veni“, spune atleta 
de doar 18 ani. Desemnat 
cel mai bun sportiv al anu-
lui 2011, canotorul Adrian 
Cionca se antrenează asiduu 
pentru Olimpiadă. Are mari 

şanse să prindă lotul cu care 
România va ataca Londra, 
însă totul ţine de şansa sa şi 
mai ales de Moş Crăciun. „În 
2010 i-am cerut Moşului per-
formanţe şi sincer mi-a adus 
destule medalii sau titluri. 
Îmi doresc foarte mult să 
continui şi anul acesta la fel, 
şi să ne vede, anul viitor la 
Londra, la Jocurile Olimpice. 
Eu i-aş cere moşului să-mi 
aducă titlul de ca campion 
olimpic, însă mai e până 
atunci, mai întâi trebuie să-i 
cer calificarea la Olimpiadă. 
Dacă se va merge la Londra 
cu echipajul de tineret am 
şanse foarte mari pentru că 
sunt pe locul 2 în ţară”, ne-a 
explicat Cionca.

moşul să aducă 
continuitate  
la echipa de rugby

Pentru rugbiştii timişo-
reni, anul 2011 a fost plin 
de împliniri, însă locul al 

III-lea obţinut în liga na-
ţională îi face pe sportivii 
din Ronaţ să-şi dorească de 
la Moş Crăciun să le adu-
că o performanţă şi mai 
mare. „În plan personal eu 
sunt împlinit. Vreau să-mi 
aducă Moş Crăciun sănăta-
te. În plan profesional, eu 
sper să-mi aducă continui-
tate la echipa de rugby din 

Timişoara şi o clasare mai 
sus în campionatul viitor”, 
ne-a declarat Valentin Ca-
lafeteanu, unul dintre mo-
toarele echipei de rugby 
din oraş, deţinătoarea Cu-
pei României. 

Sănătate, că-i mai  
bună decât toate!
n Vezi ce scrisori i-au trimis sportivii timişeni lui Moş Crăciun! 

PUBLICITATE

Valentin Calafeteanu a obţinut anul acesta, alături de echipa de rugby, cea mai mare performanţă în sporturile de echipă

Comentează pe 
www.fortaviola.ro

Moşul să vină cu biletele de liga 1 pentru fotbalişti 

Pentru căpitanul echipei 
de fotbal, Cristian Scutaru 
(foto) anul 2011 a fost unul 
cu urcuşuri şi coborâşuri, 
aşa că acum, în preajma 
sărbătorii Crăciunului i-a 
scris Moşului să-i aducă 
un an 2012 mult mai bun 
decât cel care tocmai se 
închie. “Scuty” nu i-a ceut 
moşului maşini, bani sau o 
casă nouă, ci performanţă 

pentru echipa pe care o 
conduce din teren. „Cel mai 
important pentru mine va fi 

ca Moş Crăciun să-mi aducă 
sănătate, şi să mă ferească 
de accidentări. Însă, cel mai 
mult i-am cerut moşului 
să-mi aducă o promovare 
alături de ceilalţi colegi de 
echipă. Nu cred că ar fi dar 
mai mare şi mai impor-
tant pentru fani şi pentru 
munca pe care am depus-o 
în 2012“, ni s-a confesat 
jucătorul Politehnicii.

La această cumpană  
dintre ani, lăsaţi să  
treacă prin fereastra  
sufletului magia  
sărbătorilor,  
lăsaţi-vă cuprinşi de  
fericire şi bucurie  
şi rămâneţi aşa  
pentru tot restul vieţii

Crăciun Fericit!

Leonard Roman
director Deraton

Opinia Timişoarei vă urează Sărbători Fericite şi La Mulţi Ani
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CAiuS SerACin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Moş Crăciun chiar există 
şi ştie ori de câte ori mă-
nânci tot din farfurie, dacă 
îţi strici jucăriile sau dacă 
ţi-ai necăjit părinţii! În fieca-
re an vine negreşit în seara 
de 24 decembrie şi aduce 
copiilor tot ceea ce aceştia 
i-au scris în scrisoarea pusă 
la poştă cu destinaţia Lapo-
nia. Mai mult, moşul îi va 
şi convinge pe copii că ştie 
totul despre ei, iar copii vor 
înţelege că nu e de glumit 
cu Moş Crăciun şi că, deşi au 
auzit ei că nu ar exista, Moş 
Crăciun îi vede în tot timpul 
anului.  

Pentru toate acestea s-au 
inventat firmele de închiriat 
moşi. Aceştia vin oriunde, 
oricând, la orice oră din zi 
şi din noapte, iar preţul lui 
este unul modic: doar 150 
de lei, indiferent că este vor-
ba despre o grădiniţă cu 30 
de copii sau o familie forma-
tă dintr-un singur pici. Fiţi 
siguri că o dată venit moşul, 
copilul nu va mai pune la 
îndoiala existenţa şi cunoşti-
inţele acestuia despre viaţa 
micuţului. 

Afacerea este nouă în Ti-
mişoara şi a prins. Cel puţin 
una din firmele de închiri-
eri moşi se poate lăuda că a 
avut în ultimele luni profit 
serios de pe urma moşilor 
care aduc copiilor atâta bu-
curie. „Nouă ne place să spu-
nem că Moş Crăciunii noştri 
sunt diferiţi. Pe lângă faptul 
că arată foarte bine îmbră-
caţi în moşi, cei care sunt pe 
teren mai au o calitate: fac 
şi entertainment. De exem-
plu la o grădiniţă le cerem 
educatoarelor să treacă pe 
o listă numele tutor copii-
lor şi câteva caracteristici 
la fiecare. De exemplu unul 

dintre copii a desenat foarte 
bine, scrie foarte bine, dar 
nu prea vrea să mănânce. 
În momentul în care Moşul 
îi strigă numele şi-i dă pa-
cheţelul cu jucării, îi spune 
respectivului copil exact 
aceste lucruri, chestie care 
are un impact asupra acelui 
copil. La familii de exemplu 
îi luăm deoparte pe părinţi 
înainte de sosirea moşului 
şi cerem cât mai multe de-
talii despre copil ca atunci 
când moşul vine să le aducă 
daruri să nu existe niciun 
fel de problemă, iar el să fie 
pregătit şi să nu fie pus nici-
odată în dificultate de copil. 
Îi va întreba pe cei mici dacă 
au fost cuminţi, îi va pune 
să spună poezii şi să promi-
tă că în anul care va veni vor 
fi şi mai cuminţi”, explică 
George Ruţă, reprezentan-
tul unei firme de închirieri 
moşi din Timişoara. 

În noaptea de ajun Moşii 
sunt antamaţi de luni bune. 

Dacă nu aţi reuşit până 
acum să vă închiriaţi un 
moş pentru petrecerea din 
ajunul Crăciunului să ştiţi 
că de acum va fi foarte difi-
cil. Moşii au fost antamaţi 
şi cu greu găseşti loc liber 
pe piaţa moşilor. Cele mai 
multe comenzi pe care vor 
trebui să le onoreze moşii 
sunt în seara de 24 decem-
brie. Patru Moşi Crăciuni 
vor aduce bucurii în su-
fletul mai multor copii 

din Timişoara în această 
noapte. 

Cei mai mulţi clienţi 
care închiriază moşi sunt 
grădiniţele, şcolile şi mai 
nou firmele care organizea-
ză petreceri pentru copiii 
angajaţilor. Calendarului 
moşului a fost atent făcut 
de ajutoarele sale care la 
cerere îl însoţesc pe Moş 
oriunde are nevoie şi îi ţin 
acestuia agenda. „La cere-
re oferim şi Crăciuniţe. De 
obicei acestea sunt ceru-
te de multinaţionale care 
organizează petreceri de 
sfârşit de an”, explică cel 
care se ocupă de închirierea 
moşilor. Când vine vorba să 
aleagă moşul care să aducă 
cadouri, clientul are preten-
ţii. Una dintre acestea este 
ca moşul să pară cât mai 
real. „La noi, cea mai mare 
cerere o are un băiat de 26 
de ani care are undeva la 
200 de kilograme, dar care 
face un show incredibil îm-

brăcat în Moş Crăciun. El 
este cel mai solicitat. Însă 
noi putem să punem la dis-
poziţia clienţilor şi moşi de 
50 de ani, de 20 de ani, mai 
slabi, mai înalţi, fiecare îşi 
alege moşul”, mai explică 
George Ruţă. 

Costumele închiriate 
costă 50 de lei

Dacă totuşi nu aveţi bani 
de închirierea moşilor, tre-
buie să ştiţi că puteţi găsi 
liniştit şi costume de Moş 
Crăciun, special aranjate, 
astfel încât picii să fie mai 
mult decât convinşi de exis-
tenţa celui care le aduce în 
noaptea de 24 spre 25 de-
cembrie cadouri. Astfel, un 
costum de Moş Crăciun de 
închiriat costă până în 50 
de lei, în funcţie şi de barba 
aleasă cât mai aproape de 
cea naturală.

GheorGhe ilAş
gheorghe.ilas@opiniatimisoarei.ro

După introducerea în le-
gislaţia românească, de la 1 
octombrie 2011, a Codului 
civil şi a Codului de proce-
dură civilă, cu toate institu-
ţiile de drept aferente, de 
anul viitor vor fi modificate 
substanţial şi codurile Pe-
nal şi de Procedură penală. 
Asupra datei de la care vor 
fi implementate noile re-
glementări încă nu există 
un consens politic, însă, în-
tr-un interviu de dată recen-
tă, preşedintele Consiliului 
Superior al Magistraturii, 
Horaţius Dumbravă, a pre-
cizat că “am semne clare 
că există voinţă politică 
pentru ca noul Cod Penal să 
intre în vigoare la sfârşitul 
anului 2012, în jurul lunii 
septembrie”, deşi la nive-
lul Ministerului Justiţiei se 
discută despre introducerea 
noilor modificări în legisla-
ţia penală chiar şi din luna 
martie. 

Una dintre cele mai im-
portante noutăţi din viitorul 
Cod de procedură penală, 
care va revoluţiona institu-
ţia arestului preventiv, se re-
feră la posibilitatea persoa-
nelor cercetate într-un dosar 
penal de a-şi “ispăşi” arestul 
preventiv la domiciliu şi nu 
ca până acum – în arestul 
poliţiei sau în penitenciar. 
Acest lucru înseamnă că pe 
toată perioada anchetei şi 
procesului, suspecţii vor scă-
pa de celulele poliţiei, dar 

nu vor fi nici liberi ca pasă-
rea cerului. Vor fi monitori-
zaţi cu ajutorul unei brăţări 
dotate cu sistem GPS, care 
le va trăda orice mişcare, şi 
nu vor putea părăsi propria 
locuinţă, în rest având voie 
să facă orice fel de activitate. 
“Este o măsură intermedia-
ră între arest şi libertate sub 
control judiciar. Nu se acor-
dă celor care au fost acuzaţi 
de evadare sau de infracţiuni 
comise asupra unui mem-
bru al familiei”, a explicat 
judecătorul Mihai Udroiu, 
din cadrul Ministerului Jus-
tiţiei. Pe toata durata ares-
tului la domiciliu, suspectul 
nu va avea voie să contacte-

ze victimele, dar va putea să 
se informeze asupra apărării 
sale, să ia contact cu avoca-
tul în mod liber şi să îşi vadă 
de viaţa privată. “Noua mă-
sură preventivă avantajează 
şi suspecţii, şi statul. Se fac 
economii importante la bu-
get, dat fiind faptul că statul 
nu mai trebuie să întreţină 
persoanele din arest preven-
tiv, iar suspectul rămâne 
alături de familie până la 
încheierea procesului şi con-
damnarea definitivă”, spune 
avocatul Florin Kovacs. “Si-
gur că este o măsură bună, 
aşteptată să fie pusă în apli-
care, în condiţiile în care va 
decongestiona activitatea 
arestului poliţiei şi va trimi-
te acasă, cu braţara de rigoa-
re, foarte mulţi suspecţi”, 
este de părere şi comisarul 
şef Doinel Malcoci, liderul 
Sindicatului Poliţiştilor Ti-
miş. În ciuda faptului că, în 
România, arestul preventiv 
monitorizat prin brăţara 
GPS reprezintă o noutate 
absolută, există şi voci care 
avertizează că se va imple-
menta o tehnologie depăşi-
tă. “Brăţările acestea sunt, 
practic, depăşite tehnologic. 
Americanii îşi lichidează 
stocul la noi pentru a nu 
avea pierderi importante. 
Nanotehnologia molecula-
ră se aplică deja chiar şi în 
Europa”, ne-a declarat con-
fidenţial un judecător de la 
Curtea de Apel Timişoara.

ComuNitateComuNitate12 

n În perioada sărbătorilor o nouă afacere a prins: închirierea unui Moş Crăciun

n Posibilitatea ca unii infractori să ispăşească arestul preventiv în acest mod va deveni realitate

Vrei să-ţi vină Moş Crăciun acasă?  
Te costă numai 150 de lei!

De anul viitor, arest preventiv 
la domiciliu cu brăţara GPS Nu ştiu dacă ştiţi, dar până 

la vârsta de 3 ani, copiii se 
cred nemuritori. Ei, copiii nu 
au simţul pericolului, mulţi 
n-au frică de nimic, decât 
doar dacă le-o inoculam noi 
această teamă (cu baubau, 
baba-cloanţa etc). Atunci când 
copiii cad şi se accidentează 
(rar ei se rănesc la modul 
grav) elasticitatea scheletului 
şi muşchilor lor îi fereşte de 
ruperi sau dislocări de oase. 
Noi spunem că pe copii mici, 
îngeri îi ţin în braţe să nu se 
lovească, atenuându-le căză-
tură. Dealtfel, copiii mici au 
tot felul de prieteni imaginari 
iar legătura lor cu cerul şi 
raiul este profundă. Poate de 
aceea, îngerii stau aproape de 
ei! Impresiile din copilărie sunt 
cele mai profunde şi incon-
ştient dobândite; ele rămân 
în profunzimile sufletului, 
devenind baza experienţelor 
conştiente ulterioare. Părinţii, 
bunicii, străbunicii şi toţi cei 
din jur îşi influenţează copiii 
în primii ani de viaţă prin ceea 
ce sunt. Primele amintiri con-
ştiente din copilărie încep la o 
vârstă destul de fragedă. Eu, 
personal am amintiri destul de 
devreme, undeva (după cum 
spun părinţii mei) între doi şi 
trei ani. Astfel, primele mele 
amintiri sunt câteva amintiri 
colorate şi „olfactive” şi se 
referă la străbunicul meu Moş 
Laică. Mie, copilul de atunci 
mi se părea uriaş moşul Laică, 
dar acum realizez că de fapt, 
eu... eram mititel şi-l priveam 
de foarte jos în sus. Apoi, 
Moş Laică avea un miros al 
său specific, miros care mi-a 
rămas adânc întipărit în minte. 
Era ceva uşor înţepător dar şi 
puternic parfumat. Peste ani 
mulţi am reuşit să identific 
mirosul lui Moş Laica ca fiind, 
mirosul de tutun, de tabac de 
proastă calitate, aşa zisa ma-
horcă. Şi deci, cum zburdam 
eu fericit şi „nemuritor” prin 
curtea şi grădina mea de la 
ţară, fugărind puii de găină şi 
pendulând între casa din faţă 
şi casa din spate unde locuiau 
Baba Iconiţa şi Moş Laică, iată 
că inevitabilul maturizării mele 
involuntare s-a produs. Amin-
tirile mele, extraordinar de vii, 
încep cam aşa: Urcând treptele 
către camera lui Moş Laică, mă 
întind la clanţa uşii, clanţa ca-
re-mi părea tare sus montată. 
Intru în „sobă’’ (cameră) şi îl 
strig pe Moş Laică. Moşul era 
întins pe spate în pat (credeam 
că doarme). Mă duc înspre el şi 
văd pe scaunul de lângă masă 
o farfurie de tablă albastră, cu 
fasole bătută, ornată cu ceapă 
şi boia roşie prăjită deasupra. 
Jos, pe pământ (camera lui 
Moş Laica era cu pământ pe 
jos) este o turtă (gogoaşă) 
începută. O mică adâncitură 
în fasolea bătută din farfurie, 
dovedeşte faptul că cineva a 
luat o înghiţitură. Moş Laică 
sta pe spate, cu ochii larg 
deschişi iar în colţul gurii sale, 
„atârna” o bucăţică de turtă 
înmuiată în fasolea bătută. Îl 
trag pe moş de mână ca să se 
scoale, dar el nimic. Trag mai 
departe de străbunicul meu, 
să-l trezesc din somn ca să se 
joace cu mine: simt mâna sa 
aspră şi bătătorita, că era rece, 
foarte rece. Mă duc la mama 
şi-i spun că moşu nu vrea să 
se scoale. În aceiaşi zi, aveam 
să aflu că moşul Laică nu se 
va mai scula niciodată şi că 
somnul său adânc este veşnic 
şi se numeşte moarte. Tot în 
acea zi, aflam ca toţi vom 
muri, inclusiv... eu. Aceasta a 
fost prima moarte pe care am 
simţit-o în viaţa mea, dar pe 
care n-am înţeles-o deloc. Cred 
că nici acum n-o înţeleg!

Prima 
moarte

Coriolan 
Gârboni

oPinie

un moş Crăciun profesionist îi încântă pe micuţi

În loc de arest preventiv, suspecţii vor fi reţinuţi la domiciliu unde vor purta o brăţară GpS pentru a putea fi controlaţi

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Cardurile europene de sănătate, la mare căutare în Timiş

Spălătorie profesională de covoare în Timişoara, cu transport inclus

roxAnA deAConeSCu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Mii de timişeni au avut 
nevoie de carduri europene 
de sănătate în acest an, fie 
pentru a îşi petrece concedi-
ile peste hotare, fie pentru a 
pleca la lucru în ţări cu mai 
multe locuri de muncă. 

De la începutul anului şi 
până în prezent, la sediul Ca-
sei Judeţene de Asigurări de 
Sănătate Timiş, au fost depuse 
aproape 18.000 de cereri pen-
tru eliberarea acestor carduri. 
Potrivit reprezentanţilor CJAS, 
tot mai mulţi oameni vor să 
îşi facă astfel de carduri, mai 

ales în perioada concediilor de 
vară, mai exact în intervalul 
lunilor mai – august. 

”Cele mai mari cereri au 
fost în lunile iunie, atunci 
când s-au înregistrat 2.497, 
şi iulie, cu 2.792 de solicitări. 
În schimb, numărul cel mai 
mic de carduri a fost înregis-
trat în luna februarie, când 
am eliberat 1.003 carduri”, 
explică Oana Răchitan, pur-
tător de cuvânt CJAS. 

multe cereri,  
puţin interes real

În ciuda interesului 
mare pe care asiguraţii îl 
manifestă pentru aceste 

carduri europene de sănă-
tate, numărul celor rămase 
neridicate este destul de 
mare. Pe această cale, Casa 
Judeţeană de Asigurări de 
Sănătate Timiş face şi un 
apel către oamenii care 
au depus cereri, dar nu şi-
au ridicat cardurile emise. 
Aceştia sunt aşteptaţi la 
sediul instituţiei din Strada 
Corbului Nr. 4 pentru a in-
tra în posesia lor.

Cardul european de asi-
gurat se eliberează numai 
persoanelor care au asigura-
re de sănătate şi poate fi fo-
losit în toate ţările membre 
ale Uniunii Europene şi Con-

federaţia Elveţiana, însă nu-
mai pentru situaţiile de ur-
genţă. Cardul se eliberează 
gratuit, în termen de şapte 
zile lucrătoare. Aveţi nevoie 
doar de o copie după cartea 
de identitate şi de o cerere 
depusă la CJAS, cerere care 
fie poate fi descărcată de pe 
site-ul instituţiei, fie poate 
fi procurată de la sediu. Un 
card european este valabil 
şase luni, de la data emiterii. 

Controale la furnizori
Pe lângă eliberarea aces-

tui card, inspectorii CJAS 
au mai efectuat şi controa-
le la furnizorii de servicii 

medicale din judeţ, pe 
parcursul întregului an. 
Aproape 250 de locaţii au 
fost verificate de aceştia. 
Iar neregulile nu au întâr-
ziat să apară. Peste 30 de 
furnizori nu aveau actele 
în regulă şi s-au ales cu 
amenzi de aproape 360.000 
de lei. Controalele vor con-
tinua şi anul viitor, spune 
directorul CJAS Timiş, Cris-
tian Careba, care a ţinut să 
specifice că sunt necesare 
”pentru a asigura buna des-
făşurare a actului medical 
şi a menţine ridicată cali-
tatea serviciilor medicale 
oferite asiguraţilor. 

roxAnA deAConeSCu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Dacă la unele spălătorii 
din Timişoara covoarele 
nu se prea pot spăla decât 
vara, pentru că trebuie în-
tinse la soare şi uscate pe 
toate gardurile, la spălăto-
ria Pico Bello din Calea Li-
povei, nu mai trebuie să vă 
faceţi griji pentru covoare-
le pe care vreţi să le faceţi 
ca noi. 

Un tânăr patron a avut o 
idee inovatoare de afaceri, 
tocmai pe vreme de criză, 
aşa că, pe lângă spălătoria 
auto axată pe calitate, pe 
care o avea, a decis să pună 
la punct şi o spălătorie pro-
fesională de covoare, care 
să funcţioneze în aşa mani-
eră încât covoarele timişo-
renilor să fie spălate în cele 

mai bune condiţii, repede 
şi să nu se deterioreze atât 
de rapid.

Tehnica nu este atât de 
complicată. După ce sunt 
spălate, covoarele sunt us-
cate prin stoarcere cu cen-
trifugare, acestea putând 
fi predate-spălate-uscate şi 
returnate în aceeaşi zi. 

”De trei luni am început 
să preluăm covoarele de la 
domiciliu. Chiar eu mă duc 
cu maşina şi le ridic. Ele se 
spală cu soluţii adecvate, 
ce conţin inclusiv substan-
ţe antibacteriene şi anti-
fungice, prin periaj cu  mo-
nodiscul. Vin apoi clătite şi 
stoarse prin centrifugare, 

într-un dispozitiv special. 
Spre deosebire de restul 
spălătoriilor din oraş care 
spală covoare, cu soluţii to-
tal neadecvate şi le întind 
pe toate gardurile, noi le 
stoarcem de apă complet 
şi le uscăm imediat, ast-
fel încât acestea nu mai 
prind miros, culorile nu 

mai migrează în partea de 
jos, ceea ce este foarte im-
portant, şi nici nu se deco-
lorează, totul într-un timp 
foarte scurt”, ne-a spus Ci-
prian Popa, patronul spălă-
toriei Pico Bello. 

Procesul de clătire şi 
stoarcere se realizează la 
o viteză mare, ceea ce ga-

rantează eliminarea a 95% 
din apa din covoare, cât şi 
a oricăror urme de deter-
genţi folosiţi în procesul de 
spălare. 

Printre clienţi se numă-
ră familii cu copii mici, 
persoane ce au animale de 
companie, bătrâni ce nu au 
posibilitatea transportului, 
dar şi persoane foarte ocu-
pate, pentru care avantajul 
preluării-predării covoare-
lor de la domiciliu este bi-
nevenit. 

Foarte mulţi timişoreni 
de toate vârstele au înce-
put să apeleze la tehnica 
unică în Timişoara a celor 
de la Pico Bello, scoţând 
din buzunar 7 lei pe metrul 
pătrat de covor.

Cei mai mulţi 
clienţi care 
închiriază moşi 
sunt grădiniţele, 
şcolile şi mai 
nou firmele care 
organizează 
petreceri pentru 
copiii angajaţilor.

Alte modificări aduse Codului Penal

Legislaţia penală va suferi, 
de anul viitor, şi alte modi-
ficări importante. Printre 
acestea se află următoarele: 
cererile de eliberare provi-
zorie sau contestaţiile cu 
privire la arestul preventiv 
vor fi judecate de către un 
judecător de drepturi şi 
libertăţi; desfăşurarea de 
către o persoană, în mod 
constant, pe o anumită pe-
rioadă de timp, de activităţi 
cu caracter infracţional de o 
gravitate sporită, cumulată 

cu lipsa altor venituri licite, 
este considerată ca fiind 
un probatoriu suficient 
pentru a permite instanţei 
să constate caracterul ilicit 
al veniturilor obţinute pe 
perioada derulării activi-
tăţilor cu caracter infracţi-
onal; în cazul persoanelor 
condamnate de mai multe 
ori la închisoare, principiul 
executării pedepsei celei 
mai mari rămane valabil, 
dar sporul va deveni obliga-
toriu; executarea pedepsei 

cu amendă prin prestarea 
muncii în folosul comunită-
ţii este posibilă doar în cazul 
în care persoana în cauză 
nu poate plăti amenda; cei 
care vor fi amendaţi de mai 
multe ori nu vor plăti doar 
amenda cea mai mare, ci se 
va face un cumul aritmetic. 
Prin noul Cod penal se intro-
duce confiscarea extinsă a 
averilor, pentru a transpune 
în legislaţia naţională o 
decizie a Consiliului Uniunii 
Europene.

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro
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expofilme party

timP liBer

Alvin si Veveriţele 3: 13:40, 15:30, 17:30, 
19:30 

Creatura: 19:40, 21:50 

De Anul nou: 13:20, 15:40, 18:00, 20:20, 
22:40 

Jurnalul unui iubitor de rom: 14:10 

marea cursă de Crăciun 3D: 13:10, 15:10 

misiune - Imposibilă - Ghost protocol: 
14:30, 17:10, 19:50, 22:30 

moneyball - Arta de a învinge: 16:40, 
19:20, 22:00 

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

motanul încălţat 3D: 16:00, 18:00, 19:00 

nemuritorii 3D: Războiul Zeilor - 17:20, 
21:00 

Saga Amurg - Zori de Zi: 21:20 

Sherlock Holmes - Jocul umbrelor: 
13:30, 20:00, 22:30 

JoI, 22 DeCembrIe
Art Club 700: Tematiq Party
Heaven Studio: Student Christmas Party & 
Miss Crăciuniţa

VInerI, 23 DeCembrIe
no name: Retro Christmas
Dublin express pub: Karaoke night
Daos: Good Vibrations 18 – @K-Lu/ Limun/ 
Mighty Boogie/ Newgotti
life!pub: Karaoke Party
Heaven Studio: We Love Christmas

SâmbăTă, 24 DeCembrIe
play: Christmas Party
Dublin express pub: Boogie Night (retro 
party)
Club Art 700: Saturday Night Madness
Daos: Groovy Christmas with GGR DJ’s Pug-
sley/ BanXs/ Kid/ Delision/ Axel/ Colin Klix
life!pub: Coyote Ugly Party

spectacole
Spectacole de iarnă la bastionul Cetăţii Timişoara: joi, 22 decembrie, între orele 16-18 - 

spectacol susţinut de Ansamblul „Bujorul” şi de Fanfara „Pro Amicitia”.

Spectacole de Crăciun la Iulius mall: de joi, 22 decembrie până sâmbătă, 24 decembrie, 

câteva zeci de prichindei talentaţi de la Palatul Copiilor Timişoara îi vor bucura pe vizitatori 

cu minunate colinde şi reprezentaţii de dans, într-o atmosferă feerică.

Filarmonica banatul Timişoara: vineri, 23 decembrie, ora 19, Sala Capitol – Conceert de 

colinde Corul „Ion Romanu“ al Filarmonicii „Banatul“ Timişoara. Dirijorul corului: Lucian 

Onita.

Teatrul naţional „mihai eminescu” Timişoara: miercuri, 28 decembrie, ora 19 – premiera 

The Full Monty de D. Yazbek. Bilete s-au pus în vânzare la Agenţia de Bilete a Teatrului 

Naţional Timişoara.

Filarmonica banatul, Sala Capitol: sâmbătă, 31 decembrie, ora 18: Concert simfonic 

extraordinar, dirijor Radu Popa.

opera naţională română din Timişoara: sâmbătă, 31 decembrie, ora 18 – Liliacul de J. 

Strauss. Spectacol de operetă. Bilete s-au pus în vanzare la Agenţia de Bilete a Operei.

Institutul Francez Timişoara: „Art from scrap“ 
a artistului Florin Sidău. Expoziţia poate fi vizita-
tă până în 15 ianuarie 2012.

biblioteca Centrală universitară „eugen 
Todoran“ din Timişoara: „Hannah Arendt – 
Încrederea în om“ – Expoziţie – film – prelegere. 
Expoziţia poate fi vizitată până în 15 ianuarie.

libraria Humanitas „Joc Secund“: „Peisaje 
timişorene în alb şi negru“. Expoziţia lui Carmen 
Mereşeanu poate fi vizitată până în 7 ianuarie.

muzeul de Artă - palatul baroc: Salonul 
Artelor Vizuale - 2011. Expoziţia colectivă poate 
fi vizitată până în 9 ianuarie 2012.

mansarda bastionului Theresia: expoziţie interac-
tivă Geniul lui Leonardo da Vinci. Maşinile lui da 
Vinci vor putea fi vizitate până în 15 ianuarie 2012.

Galeria Helios din Timişoara: Salonul Tinerilor 
Artisti 2011 - modernitate, inovaţie, experiment. Ex-
poziţia rămâne pe simeze până în 11 ianuarie 2012.

transformers 3

horoscop
BeRBeC
Vin sărbători-
le, iar bucurii-
le vă aşteaptă 
în sânul fami-
liei. Aţi muncit 
mult, iar acum 
culegeţi roade-
le unui an sa-
tisfăcător. Bani 
aveţi, familia 
vă însoţeşte, 
iar odihna este 
binevenită. 

taur
Crăciunul vă 
aduce liniş-
te după un 
an în care aţi 
schimbat mai 
multe lucruri 
în carieră. În 
viaţa perso-
nală sunteţi 
împlinit. Chiar 
dacă banii nu 
vă prisosesc, 
nu le simţiţi 
lipsa.

GeMenI
Munciţi chiar 
şi la finalul 
anului. Luna 
decembrie 
este luna ca-
dourilor şi vă 
doriţi cei mai 
bun pentru cei 
dragi. Pentru 
acest lucru 
lucraţi puţin 
peste program 
în aceste zile.

rac
Vin bani. Nici 
dumneavoas-
tră nu ştiţi de 
ce şi pentru 
ce. Nici nu are 
importanţă. 
Important este 
că vă puteţi 
odihni în tih-
nă câteva zile 
bune, după un 
an care a fost, 
mai ales pe fi-
nal, epuizant.

leu
Nu vă mai pasă 
de carieră în 
aceste zile. 
Vreţi doar să 
nu vă petreceţi 
Sărbătorile 
singuri. Nativii 
acestei zodii 
se străduiesc 
în perioada 
următoare să 
adune lumea 
în jurul lor.

FeCIoaRă
Ve ş t i  b u n e ! 
V i n  b a n i . 
C h i a r  d a c ă 
l e - a ţ i  s i m -
ţ i t  l i p s a  p e 
to t  p a rc u r s u l 
a n u l u i ,  i a t ă 
c ă  l u c r u r i -
l e  p a rc ă  s e 
a ş a z ă ,  m ă ca r 
a c u m ,  d e  S ă r -
b ă to r i .  M o ş u l 
v ă  p o ate  fa ce 
o  s u r p r i z ă !

Balanţă
Nu sunteţi în 
apele dum-
neavoastră în 
ultima vreme. 
Ceva vă roade 
şi nu vă puteţi 
concentra asu-
pra lucrurilor 
importante. 
Vă pierdeţi în 
detalii fără să 
obţineţi vreun 
rezultat.

scorpion
Aveţi tendinţa 
să fiţi pedant. 
Nu este o trăsă-
tură a nativilor 
acestei zodii, 
dar în ultime-
le zile sunteţi 
excesiv de atent 
la detalii. Colac 
peste pupăză, 
mai faceţi şi pa-
radă de cunoş-
tinţele pe care 
le aveţi.

SăGetătoR
Sunteţi singur 
si există r iscul 
să vă petreceţi 
sărbătorile 
fără nimeni 
apropiat lângă 
dumneavostră. 
Atenţie la 
prieteni! Unii 
dintre ei vă as-
cund lucruri pe 
care ar trebui 
să le ştiţi.

capricorn
Vă aşteaptă  o 
lungă per ioa -
dă de  l in iş te 
ş i  re laxare . 
Dar  mai  în -
tâ i  t rebuie  să 
t receţ i  pr in 
ceva  emoţ i i . 
F inanc iare , 
profes ina le , 
personale , 
asta  numai 
dumneavoas -
t ră  veţ i  ş t i .

VăRSătoR
Primiţi un 
bonus, o pri-
mă de la locul 
de muncă! Fie 
pentru că aţi 
fost un angajat 
model, fie că 
aţi avut re-
zultate foarte 
bune ca ma-
nager, şefii vă 
recunosc meri-
tele.

PeştI
Nu vă gândiţi 
la altceva de-
cât la Crăciun 
şi Revelion. 
Oare termin 
curăţenia? Cum 
va ieşi prăjitu-
ra? Invitaţii se 
vor simţi bine? 
Uitaţi de toţi şi 
de toate şi fa-
ceţi un singur 
lucru: relaxaţi-
vă!

a MISIune: IMPoSIBIla - GHoSt PRotoCol

Regizorul Brad Bird, dublu câştigă-
tor de Oscar, prezintă, împreună 
cu producătorii Tom Cruise şi J.J. 
Abrams, Misiune: Imposibilă. Ghost 
Protocol, un nou capitol din aven-
turile superspionului Ethan Hunt. 
Acuzat de un atac terorist cu bombe 
asupra Kremlinului, agentul opera-
tiv MI Ethan Hunt este dezactivat şi 
renegat, împreună cu restul agenţi-
ei, în momentul în care preşedintele 
iniţiază „protocolul fantomă”. Lăsat 
fără resurse şi fără acoperire, Ethan 
trebuie să găsească o cale să reabi-
liteze renumele departamentului şi 
să prevină un alt atac. Dar lucrurile 
se complică şi mai mult, iar Ethan e 
nevoit să se îmbarce în altă misiune, 
împreună cu colegii săi renegaţi, 
ca şi el, ale căror motive, însă, nu-i 
sunt complet cunoscute. Tom Cruise 

se întoarce la rolul principal, ca 
Ethan Hunt, alături de o distribuţie 
internaţională din care mai fac parte 
Jeremy Renner, Simon Pegg, Paula 
Patton, Michael Nyqvist, Vladimir 
Mashkov, Josh Holloway, Anil 

Kapoor şi Léa Seydoux. Filmul este 
regizat de Brad Bird, iar producători 
executivi sînt Jeffrey Chernov, David 
Ellison, Paul Schwake şi Dana Gold-
berg. Scenariul le aparţine lui Josh 
Appelbaum şi André Nemec.

Joi, 22 decembrie
Ceaţă pe tot  
parcursul zilei.
Minima: -6˚
Maxima: 2˚

Vineri, 23 decembrie
Ceaţă pe tot  
parcursul zilei.
Minima: -1˚
Maxima: -6˚

Sâmbătă, 24 decembrie
Cer senin
Minima: 0˚
Maxima: 1˚

duminică, 25 decembrie
Cerul va fi înnorat
Minima: -4˚
Maxima: 4˚

Luni, 26 decembrie
Cerul va fi înnorat pe tot 
parcursul zilei
Minima: -5˚
Maxima: 3˚

marţi, 27 decembrie
Înnorat toată ziua
Minima: -6˚
Maxima: 0˚

miercuri, 28 decembrie
Cerul va fi înnorat
Minima:  -7˚
Maxima:  1˚

meteo

Asociaţia Evanghelistică 
şi de Caritate ,,Isus Speran-
ţa României”, împreună cu 
Biserica Creştină Baptistă 
,,Eclesia” din Timişoara, 
organizează în a doua zi de 
Crăciun, luni, 26 decem-
brie, de la ora 10, la Biserica 
„Eclesia” (str. Mureş nr. 1-3), 
a XX-a ediţie a evenimentu-
lui ,,Craciunul Orfanilor”, 
eveniment iniţiat de pasto-
rul Petru Dugulescu, pentru 
aproximativ 200 de copii 
orfani, din centrul “Fraţii 
lui Onisim” din Timişoara, 
centrele de plasament din 
Recaş şi Periam, foşti copii 
din centrele de la Gavojdia 
şi Periam şi alte centre din 

Timişoara. 
Toţi tinerii şi copiii vor 

participa la un program spe-
cial de Crăciun, vor cânta şi 
vor recita poezii. ”Dorim ca 
această ocazie să fie pentru 
ei un eveniment de neuitat, 
un Crăciun sărbătorit ală-
turi de o familie lărgită şi 
primitoare, unde nu va lipsi 
un cadou pentru fiecare”, 
spune Ligia Dugulescu, or-
ganizatorul evenimentului. 
Sărbătoarea se va încheia 
cu un prânz oferit copiilor 
prezenţi, la Biserica Baptista 
nr. 2 din Timişoara, situată 
pe strada Zavoi nr.12,  de la 
care nu vor lipsi bucatele 
tradiţionale.

Copiii părăsiţi de părinţi 
se bucură de Sărbători la 
Crăciunul Orfanilor

Direcţia agricolă 
Timiş

Sfintele Sărbători ale Crăciunului şi ale 
Anului Nou să aducă multă fericire,  
sănătate, lumină şi linişte în suflet,  

împliniri personale tuturor  
agricultorilor şi colaboratorilor.

Director executiv 
dr.ing. Lelescu Tiberiu

DAJ Timiş

Direcţia pentru Agricultură 
Judeţeană vă urează

Sărbători Fericite!
La mulţi ani!

Sfintele Sărbători de naştere 
a Domnulşui nostru Isus Cristos 

să vă aducă în casă numai  
bucurii şi fericire, iar Noul An  

să fie mai îmbelşugat  
şi plin de împliniri!

Sărbători fericite 
şi LA MULŢI ANI!

prof. univ. dr. Valeriu Tabără, 
Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Sărbători Fericite  
în jurul pomului  

de iarnă şi în mijlocul  
celor dragi!

MVT Logistik vă doreşte  
Crăciun Fericit!

Fie ca Naşterea Domnului 
să vă lumineze sufletele  
şi casa, să aveţi parte  
de sănătate, belşug şi fericire!

Crăciun Fericit!

SCrif neT
Vă urează 
Sărbători Fericite 
şi La Mulţi Ani!

Clinchetul  
clopoţeilor 

să vă aducă  
farmecul  

sărbătorilor,
bucurie  

în suflet,  
iar Noul An  

belşug şi  
fericire!

AuTo euroPA  
vă doreşte  
Sărbători  
Fericite  
alături de  
cei dragi!

Staţiunea Buziaş

La mulţi ani! 
Fericire, sănătate şi  
împliniri alături de cei dragi!

Mulţi ani frumoşi, 
buni şi sănătoşi!

Crăciun fericit! Naşterea Domnu-
lui să vă lumineze  
sufletele şi casa,  
să aveţi parte  
de sănătate,  
belşug şi fericire!

Sărbătoarea Naşterii Domnului  
să vă aducă alături de cei dragi  
la masa belşugului şi a  
împlinirilor pe toate planurile. 

Crăciun  
Fericit!

Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Crăciun 
şi a Anului Nou, Conducerea Direcţiei 
Generale a Finanţelor Publice Timiş şi 
Sindicatul FINTIM (SED LEX) al  
salariaţilor din cadrul D.G.F.P. Timiş 
urează tuturor angajaţilor, membrilor de 
sindicat şi contribuabililor sănătate,  
prosperitate şi SĂRBĂTORI FERICITE.

Crăciun Fericit!

Administrarea  
Domeniului Public  
vă urează

Sărbători 
 fericite!

Liviu Barbu  
director ADP

Opinia Timişoarei vă urează Sărbători Fericite şi La Mulţi Ani
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D’ale Cetăţii

Am un dispreţ profund înve-
cinat cu scârbă atunci când 
văd la televizor jurnalişti care 
sugerează că înainte de ’89 
era mai bine. Mi-e greu, timi-
şorean fiind, să uit zilele de 
decembrie…Acum, în decem-
brie 2011, sunt mulţi dobitoci, 
zevzeci care sugerează că 
era mai bine atunci….Teatrul 
politicienilor îl înţeleg dar 
nicidecum nu-i înţeleg pe cei 
ce ar trebui să stea la mijloc, 
pe ziarişti…
Când eu eram în clasa a 1-a 
el, Florin, era în a II-a. Am fost 
împreună la şcoala generală 
apoi liceul ne-a despărţit. 
După generală ne vedeam 
rar, prin staţii de tramvai, pe 
străzile din cartier. 
În dec ’89, la liceu fiind, şi 
eu, şi el, am fost pe străzile 
din Timişoara. Eu, din pură 
curiozitate, recunosc. Aş pu-
tea spune chiar că am văzut 
începuturile iureşului şi asta 
pentru că în drumul meu spre 
casă, aşteptam tramvaiul în 
P-ţa Maria, acolo unde Lazlo 
Tokes le vorbea celor adunaţi 
să-l susţină. Eram un gură 
cască. Nimic mai mult… Îmi 
amintesc că lăsam în mod 
intenţionat să treacă vreo 
2-3 tramvaie tocmai ca să-mi 
prelungesc starea de gură-
cască… să-i privesc pe cei 
care se adunau în faţa casei 
pastorului şi protestau… 
Pe 17 dec, într-o duminică, 
am ieşit cu prietenii din liceu 
la o cofetărie, Flora, aflată 
la câţiva paşi de centrul Ti-
mişoarei. Recunosc, din nou, 
când am auzit împuşcături şi 
am văzut elicoptere deasupra 
oraşului, am fugit acasă… 
A doua zi, din nou… A treia 
zi… A patra zi… Eram un gură 
cască pe vremea revoluţi-
ei. Am fost zilnic în piaţă, 
împreună cu prietenii. Dar 
doar la matineu… De fiecare 
dată când se însera, plecam 
acasă… De fiecare dată când 
auzeam împuşcături, fugeam 
spre casă. 
Florin a rămas. În prima zi, în 
a doua… în a treia zi… Doar 
eu urcam în tramvaiul 7, 
din Piaţa Maria, cel care mă 
ducea spre casă. El, Florin, 
rămânea… 
Dacă ajungeţi prin Timişoara, 
treceţi prin Piaţa Operei, în 
centru. Acolo, pe Operă, e o 
placă din marmură pe care 
scrie “Vouă, celor care, mulţi 
sau puţini, veţi trece cândva 
peste urmele paşilor noştri, 
un singur gând…România”. 
Vizavi de Operă e Catedrala. 
La intrarea principală în Ca-
tedrală veţi găsi o altă placă 
din marmură pe care scrie 
doar atât… erou martir Florin 
Gârjoabă…
UPDATE- Dacă cineva ar 
apărea la televizor şi ar spune 
că regretă camerele de gazare 
în care naziştii îi executau pe 
evrei, oare CNA-ul s-ar sesiza? 
Dacă da, cer public CNA-ului 
ca-n zilele astea să se sesizeze 
ori de câte ori vreun zevzec îl 
umileşte pe Florin…Si pe cei 
mulţi-puţini asemeni lui…

Un gând…  
Timişoara

Dan  
Negru

oPinie
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Scaune cu... 
ghinion  
la CJT

Consiliul Judeţean Ti-
miş are mobilier care adu-
ce... ghinion. Asta după 
ce, un al doilea scaun s-a 
rupt cu un invitat, în Sala 
de Consiliu de la etajul 
1. Primul care a avut par-
te de ghinion a fost chiar 
preşedintele Constantin 
Ostaficiuc, care a picat 
cu scaunul în vara anului 
trecut. Acum, a venit rân-
dul directorului Muzeului 
Banatului din Timişoara, 
Dan Leopold Ciubotaru, să 
rupă unul dintre obiectele 
de mobilier ale instituţi-
ei. S-a întâmplat chiar în 
timpul unei şedinţe de co-
legiu prefectural. Norocul 
lui a fost că niciun oaspe-
te prezent nu a surprins 
momentul în care acesta 
a picat cu scaunul. El s-a 
mutat însă cu grijă pe alt 
scaun, cu speranţa că nu 
va pica... din nou.

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

La echipament nou, 
nume nou! Trupele 
speciale nu numai că 
şi-au înnoit echipa-
mentele din dotare, ci 
şi-au schimbat şi denu-
mirea. Şi nu şi-au luat 
orice nume, ci unul 
care se vrea a fi cele-
bru. Aşadar, trupele 
speciale nu se vor mai 
numi DPIR (Detaşa-
mentul Poliţiei pentru 
Intervenţie Rapidă) 
şi nici SPIR (Serviciul 
Poliţiei de Intervenţie 
Rapidă) ci se vor numi 
SAS (Serviciul de Acti-

uni Speciale). E acelasi 
acronim cu cel al Ser-
viciilor Aeriene Spe-
ciale (SAS) britanice,  
înfiinţate  în anul 1941 
sub forma unor trupe 
de commando, care să 
acţioneze în spatele 
liniei inamice, având 
un rol determinant în 
cel de-al doilea Război 
Mondial.

Care DPIR sau SPIR? Trupele speciale sunt acum SAS!

Revoluţionarii folosesc 
Torser împotriva 
atacurilor psihotronice!
Pentru a evita contactul 
subliminal cu civilizaţiile 
balauriene şi şerpilie-
ne, care, se pare, l-au 
recrutat deja pe liderul 
Mişcării Astrale din 
România, Lorin Fortuna, 
unii revoluţionari timişo-
reni nu se dezlipesc nici 
o clipă de un dispozitiv 
care, se spune, îi apără 
de atacurile psihotroni-
ce. Torser-ul a fost ela-
borat în Ucraina, pe baza 
tehnologiilor militare 
ruseşti, de către cerce-
tătorii care au lucrat la 
proiectul de neutrali-
zare a reactorului de la 
Cernobîl şi, după cum se 
precizează în documen-
tele de prezentare, este 

bazat pe cea mai avansa-
tă tehnologie din dome-
niul fizicii cuantice. Costă 
doar 240 de euro, dar ce 
mai contează cheltuirea 
a jumătate din indemni-

zaţia unui revoluţionar, 
când te pui la adăpost 
– prin „nucleul matriceal 
quasi-fractalic” - de 
atacurile psihotronice, 
energetice, paranorma-

le, subliminale şi de alte 
categorii. „Nu ies din 
casă fără acest dispozitiv 
în buzunar. Când nu-l 
am asupra mea, mă simt 
vulnerabil chiar şi la gân-
durile negative ce mi se 
pot transmite telepatic. 
Trebuie să conştientizăm 
că, dacă ceva nu poate fi 
văzut cu ochiul liber, nu 
înseamnă că nu există”, 
ne-a atras atenţia Florin 
tudose (foto), unul din-
tre luptătorii cu merite 
deosebite ai Revoluţiei 
din Decembrie 1989.


