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Poli Timişoara –  
„La Masia” 
României

Timişoara dă în continuare 
fotbalişti pe bandă rulantă pentru 
echipa mare.  15

interviu
Dacă banii din 
coplată ajung şi la 
medici atunci e bine

Interviu cu conf. dr. Gheorghe 
Nodiţi, directorul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă.  11

actualitate
Parcarea nu  
mai este limitată  
la două ore!

Primarul vrea să suspende 
hotărârea pe străzile din centru, 
dar nu şi în zona pieţelor.  4

comunitate
Începe războiul 
în universităţile 
timişorene
La fiecare din cele patru 
universităţi de stat există câte 
un favorit care să le conducă 
în următorii patru ani.  12-13

economic
Leul stabil duce  
la faliment casele 
de schimb valutar
Leul a înregistrat un an  
de stabilitate, depreciindu-se 
cu doar 1,09%.  6

12 - 18 Ianuarie 2012   nuMăruL 184, anuL 5

www.opiniatimisoarei.rosăptămânal regional independent

Se DISTrIbuIe graTuIT ÎnTr-un TIraj De 7.500 De exeMPLare

astăzi ai  
suplimentul 
auto &  
Turism
paginile 7 - 10

Noua taxă auto 
încurajează 
achiziţia 
maşinilor noi pag 8-9

Kopaonik, 
staţiunea 
austriacă  
din Serbia pag 7

Oferte pentru un 
Valentine’s Day  
de neuitat pentru 
îndrăgostiţi pag 10

Timp liber - pagina 14
Setup: Concert raku, Cedry2k Vineri 13 ianuarie
jazz OffICe: Concert de jazz Sâmbătă 14 ianuarie

„juDeCaTa“ 
TeaTrUL GermaN De STaT TImIşoara
Vineri, ora 19.30

gheOrghe ILaş
gheorghe.ilas@opiniatimisoarei.ro

În ciuda crizei genera-
lizate care domină lumea 
de azi, Timişoara continuă 
să scoată pe bandă rulan-
tă produse de lux pe piaţa 
frumuseţii, contând, prin 

Raluca Boancă, chiar şi în 
topul celor mai sexy femei 
de pe mapamond. Nurii 
“made în Timişoara” pot 
fi admiraţi în toate reviste-
le pentru adulţi, în filme, 
videoclipuri şi publicaţiile 
profilate pe cancan, dar şi 
pe scenele concursurilor 

de frumuseţe, unde, în 
ultimii 20 de ani, oraşul 
de pe Bega a cucerit patru 
titluri de Miss România. 
Dana Pintilie, Diana Urdă-
reanu, Celia Roşiu şi, mai 
recent, Sandra Bachici au 
ridicat culorile alb-violet 
pe cel mai înalt catarg al 

frumuseţii şi au făcut ca 
hitul „Ana Lugojana” să de-
vină unul dintre imnurile 
graţiei feminine. Mai nou, 
afacerile derulate pe filiera 
frumuseţii au căpătat con-
turul unor investiţii deose-
bit de profitabile, mai cu 
seamă atunci când divele 

ajung să urce pe scenele 
modei de la Londra, Pa-
ris sau New York. Citiţi în 
paginile 2-3 destăinuirile 
unora dintre cele mai sexy 
fotomodele din Timişoara, 
care au apărut în paginile 
unor prestigioase reviste 
pentru adulţi... pag 2-3

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

aDMInISTraţIe eCOnOMIC SPOrT auTO vedete clubuRieveniment SOCIaL CuLTură utile tuRiSm

Timişoara revendică titlul 
de „Capitala frumuseţii“!

Viorel  
Screciu

Ce mai faci Roti? 
Cum esti Băbane? 
Pe unde mai e Gu-
şatu? Petrescu? 15

Dan  
negru

TVR se retrage din 
cursa Eurovision pe 

motiv de criză finan-
ciară a staţiei. 16

Coriolan  
gârboni

Moş Crăciun a fost 
interzis aproape o 

jumătate de secol în 
România. 13cel mai tare site de ştiri din timişoara

www.
opiniatimisoarei

.ro
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Una dintre cele mai con-
troversate apariţii în revis-
tele pentru adulţi a avut-o 
Roxana Golban. Apariţia ti-
nerei în paginile Playboy s-a 
lăsat cu un imens scandal în 
sânul Partidului Social De-
mocrat, însuşi preşedintele 
Victor Ponta declarând des-
pre tânără că nu o vrea în 
partidul său pentru că fetele 
care se dezbracă n-au ce cău-
ta decât la PDL şi nu în social 
democraţia. Tânăra domni-
şoară, fostă balerină nu şi-a 
băgat şeful de partid prea 
tare în seamă, a continuat în 
politică, iar astăzi, la doar 20 
de ani este un membru ex-
trem de activ în organizaţia 
tinerilor pesedişti timişeni. 
Roxana nu regretă în niciun 
moment alegerea făcută. Ba 
mai mult, dacă ar fi să o mai 
facă o dată, n-ar clipi şi s-ar 
dezbrăca din nou de secrete 
în faţa electoratului. „A tre-
cut aproape un an de când 
am fost pe coperta Playboy, 
lucru care mi l-am dorit şi 
mi-a făcut plăcere. Playboy 
a fost o experienţă plăcută, 
pe care dacă ar fi să o iau de 
la început, tot la fel aş face-o“, 
spune tânăra studentă la Fa-
cultatea de Economie şi de 
Administrare a Afacerilor 
din cadrul Universităţii de 
Vest din Timişoara. Benefi-
cii după apariţia în celebra 
revistă: doar apariţiile pe 
primele pagini ale ziarelor 
şi la cele mai importante 
emisiuni TV pe posturile na-
ţionale. “Cu toate că am apă-

rut pe sticlă şi în presă, nu 
pot spune că viaţa mea s-a 
schimbat, îmi urmez acelaşi 
curs, merg în aceleaşi locuri, 
doar că acum  mă cunoaşte, 
sau cunosc mai multă lume. 
Am rămas tot în PSD, chiar 
dacă se aude ca aş fi mers 
la alte partid“. Nici în viaţa 
profesională, aceea de dan-
satoare Roxana nu se poate 
lăuda cu spectacole pe scena 
operelor din Timişoara sau 

ţară. „Nu am primit oferte 
de la Operă sau teatru na-
ţional. Au fost ceva trupe 
de dans chiar imediat după 
apariţie ce s-au arătat inte-
resate să mă ia în echipă, 
dar atât. Nu asta contează, 
contează ce ştii să faci, iar şi 
cei din Bucureşti şi cei de la 
Timişoara de la Operă şi Tea-
tru ştiu cine sunt, ce fac, şi 
probabil, dacă mi-aş dori să 
revin pe scenă, m-aş pregă-
ti, aş da o probă, si aş fi iar 
pe scenă“, este încrezătoare 
sexy pesedista.

Frumoasele Timişoarei au devenit celebre 
prin pictoriale sexy în reviste sau pe internet

Din politică în  
reviste pentru adulţi

n Fie că a fost vorba despre Playboy şi Fhm, fie că a fost       vorba despre diferite siteuri adresate iubitorilor de frumos, focoasele bănăţence nu s-au ferit să arate “tot“

Apariţia în paginile 
Playboy s-a lăsat cu 
un imens scandal 
în sânul PSD, însuşi 
preşedintele Victor 
Ponta declarând 
despre tânără 
că nu o vrea în 
partidul său.

Dacă nu e 
Playboy, e 

bucătărescu

Silvia Pop: „Serialul La bloc 
m-a lansat în lumea filmului!”

Familiarizată cu lumea showbiz-
ului după mai mulţi ani petrecuţi în 
Statele Unite ale Americii, unde a lu-
crat pentru câteva agenţii de model-
ling şi a apărut în faimosul catalog 
de lenjerie intimă Victoria’s Secret, 
timişoreanca Silvia Pop, fosta soţie 
a fotbalistului Ioan Timofte, a decis, 
în urmă cu câţiva ani, să ia drumul 
Bucureştiului pentru a face carieră în 
showbiz şi film. Iniţial, la propunerea 
producătorilor serialului „La bloc”, 
a acceptat să apară în rolul amantei 
Americanului, care i s-a potrivit ca o 
mănuşă. Căsătoria cu internaţionalul 
Ioan Timofte nu i-a schimbat felul 
de a fi. „O perioadă m-am ocupat de 
hotel, l-am ajutat pe Tim, însă am în-
ceput să avem opinii diferite despre 
modul în care ar trebui condusă afa-
cerea şi am renunţat. Împreună cu o 
prietenă am pus pe picioare o firmă 
de închiriat maşini şi, doar în prima 
lună, am făcut un profit de peste 
7.000 de euro”, povestea sexoasa bă-
năţeancă după intrarea intempestivă 
în afaceri. “Deşi am spus că de la New 
York nu mă mai întorc niciodată, via-
ţa mea a luat o întorsatură neaştepta-
tă după ce l-am cunoscut pe Timofte”, 
recunoaşte Silvia Pop, convinsă că 
doar pasiunea pentru marele fostba-
list a determinat-o să renunţe la gân-

dul emigrării. Succesul în showbiz au 
propulsat-o către lumea filmului de la 
Hollywood, acceptând un rol episo-
dic în pelicula “Bunraku”, alături de 
Demi Moore şi Woody Harrelson. În 
ultimii ani a apărut în zeci de articole 
şi pictoriale în publicaţiile Star, FHM, 
Click, Libertatea şi altele. “Am vrut să 
învăţ să mă pot descurca în viaţă. Fru-
museţea nu e totul!”, afirma tânăra 
blondă, mărturisind că ascensiunea 
sa în viaţă a fost fantastică şi, vrând-
nevrând, a trebuit să se obişnuiască 
cu succesul.

Prima Miss românia din Timişoara

Prima “prinţesă a frumuseţii” din Banat a fost Di-
ana Urdăreană, care în anul 1997 a câştigat titlul 
de Miss România. În ciuda ofertelor care n-au 
întârziat să apară, unele chiar de căsătorie cu mi-
liardarii vremii, Diana n-a renunţat la profesia ei 
de învăţătoare şi a continuat să lucreze cu copiii 
la Liceul Pedagogic. În paralel a absolvit şi Fa-
cultatea de Ştiinţe Economice. „Nu mi-am dorit 
niciodată să fiu manechin, iar câştigarea titlului 
de Miss România nu mi-a schimbat deloc viaţa. 
Experienţa participării la Miss m-a convins că la 
aceste concursuri nimic nu e întâmplător!”, spune Diana Urdăreanu, 
care, recunoaşte că a fost curtată de mulţi indivizi cu bani, dar pentru 
ea a contat, întotdeauna, omul. În urmă cu doi ani s-a căsătorit în Bucu-
reşti, a devenit doamna Durbacă, iar anul trecut a născut un copil.

De la peisagistică  
la pictoriale nud

La 27 de ani, o altă tânără din Timişoara 
promită să le facă uitate pe alte dive bănăţene 
care au pozat în playboy sau FHM: Este vorba 
despre Lina Meseşan, arhitect peisagist, însă 
organizator de evenimente mondene a reali-
zat în vara lui 2011 un pictorial extrem de in-
citant în paginile revistei FHM. Cu o dezinvol-
tură nativă, tânăra şi-a incitat publicul cu nurii 
săi aproape perfecţi. Pictorialul a apărut în 
ultimul număr al anului 2011, iar fata le-a în-
chis multor cârcotaşi gura cu apariţiile sale. „A 
fost o experienţă frumoasă pe care o adaug cu 
drag în portofoliul meu ca fotomodel”, spune 
Lina. Modelul originar din Oradea, dar stabilit 
de aproape 10 ani pe Bega spune că apariţia 
pe prima pagină din FHM i-a dat speranţă că 
în viitorul apropiat va apare la fel de senzuală 
pe coperta altor reviste. „Sper ca următorul 
interviu pe care-l dau în Opinia Timişoarei să 
fie după o apariţie internaţională”, spune cu 
zâmbetul pe buze superba roşcată. 

 

Considerată o revelaţie 
a fotografiei erotice de artă, 
fotomodelul Andreea Lutz a 
devenit, la nici 26 de ani, o 
tânără curtată de mai toţi fo-
tografii profesionişti din ţară, 
care speră că, imortalizând 
imagini incendiare cu exotica 
bănăţeancă, vor atrage aten-
ţia Playboy sau a altor reviste 
pentru bărbaţi care investesc 
bani serioşi în pictoriale. Lip-
sită de prejudecăţi şi mândră 
de cele 20 tatuaje cu care şi-a 
împodobit corpul, Andreea 
nu ezită să se lase fotografiată 
rasă în cap, în cadre naturale 
de un exotism vizual ieşit din 
comun, acceptând cu cerbi-
cie atât răceala stâncilor şi a 
micilor cascade de la poalele 

Semenicului, cât şi murdăria 
mlaştinilor sau a grajdurilor 
de cai din locaţiile de shoo-
ting mai apropiate de Timi-

şoara. „Sunt mândră de cor-
pul meu, tocmai de aceea nu 
mi-e ruşine să-l arăt, să pozez 
nud în ipostaze dintre cele 

mai îndrăzneţe! Fiecare tatuaj 
are propria poveste! Singurul 
lucru cu care nu sunt de acord 
este tendinţa unora dintre fo-
tografii cu care colaborez să 
pună monopol pe imaginea 
mea, să prezinte imaginile 
cu mine ca realizări exclusiv 
personale”, spune Andreea 
Lutz, pentru care activitatea 
din showbiz a devenit o a 
doua natură. Unul dintre cele 
mai îndrăzneţe proiecte la 
care a participat în ultima pe-
rioadă a fost BMentalB, când 
prezentarea unei colecţii de 
de bijuterii din carne a luat 
forma unui veritabil manifest 
pentru eliberarea femeii de 
sub dominaţia psihică a băr-
batului.

Andreea Lutz: „Fiecare dintre cele 20 de tatuaje are propria poveste”

Raluca Boancă: „Nu aş 
poza pentru Playboy!”
Unul dintre cele mai sexy fotomodele din Ro-

mânia, timişoreanca Raluca Boancă, a ajuns pe 
coperta revistei FHM dintr-o întâmplare. După 
ce a trimis două fotografii pentru a se înscrie la 
concursul de frumuseţe dotat cu premiul „co-

perta FHM”, a fost anunţată că a ajuns 
în finală. Fusese selectată din 500 de 
candidate pentru a poza pentru coper-
ta prestigioasei reviste pentru adulţi. 
În noiembrie 2009 a apărut pe coper-
ta revistei, iar acele pictoriale – re-
cunoaşte fără sfială - i-au schimbat 
viaţa. Designerul de origine rusă 
Galina Pânzaru i-a propus să fie 
imaginea uneia dintre colecţiile 
sale de modă. Editorii FHM, în urma 

unui sondaj realizat în 2011, au pla-
sat-o pe locul 65 în topul celor mai frumoase 

femei din lume. Au apărut oferte de colaborare 
imagistică şi din zona politicului, iar cea mai 
persuasivă, venită din partea fostului senator 
Ionuţ Nasleu, a fost luată în considerare de 
fotogenica timişoreancă, care a acceptat, în 
cele din urmă, să se înscrie în PNL. Atentă 
la modul în care-şi promovează imaginea, 
Raluca Boancă spune că nu va accepta să po-
zeze în Playboy. “Nu aş poza în Playboy, pen-
tru că nu vreau să-mi dezamăgesc apropiaţii. 
Nu îmi doresc o astfel de imagine dezbrăcată, 
nu mă reprezintă!”, a precizat Raluca, fără a 
decide, deocamdată, să taie orice legătură cu 
reprezentanţii celebrei reviste pentru bărbaţi...

Claudia Stoica si roxana Papas (foto stânga) sunt 
ultimele două nume pe care Timişoara le-a trimis 
în focurile showbizzului. Fosta balerină de la Liceul 
Ioan Vidu din Timişoara, Claudia Stoica (foto jos), 
şi-a şocat profesorii şi colegii de la şcoală cu apariţia 

în Playboy. Toţi o ştiau o fată cuminte, imposibil de 
convins să-şi arate în public formele apetisante, în 

timp ce Roxana Papas s-a consacrat cu pictoriale 
alături de alte frumuseţi în celebra revista. După ce 

colaborarea cu Playboy s-a încheiat, cele două au 
continuat să se dezbrace în faţa publicului, însă doar 

pe site-ul deţinut de fostul director de la Playboy, Dan 
Boerescu. Pentru amândouă manechine, apariţiile fără 

niciun accesoriu vestimentar au reprezentat o rampă de 
lansare. Roxana Papas s-a mutat la Bucureşti, iar Claudia 

Stoica activează încă în trupa Dolls, formaţie pe care a făcut-o 
cunoscută tot datorită apariţiei în paginile revistei de bărbaţi. 
„Aş fi ipocrită să spun că aceste pictorial nu m-au făcut ce 
sunt acum. Mi-au deschis uşi, mi-au făcut cariera pe care o am 
acum”, spune Roxana Papas.
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Au rămas bani necheltu-
iţi în conturile Primăriei Ti-
mişoara. Este vorba despre 
30,6 milioane de lei, bani 
care au fost deja redistribu-
iţi de consilierii locali, care 
s-au întâlnit marţi în şedinţă 
extraordinară. 

Suma rămasă necheltu-
ită anul trecut este de 30,6 
milioane de lei, din care 3,6 
milioane reprezintă soldul 
neutilizat, iar excedentul 
27,03 milioane de lei. 1,14 
milioane de lei provin de la 
secţiunea funcţionare, iar re-
stul de 25,88 milioane de lei 
de la secţiunea de dezvoltare. 

”Excedentul rezultă dintr-
un sold neutilizat. Reportaţi 
sunt 3 milioane şi 600 de 

mii de lei şi 27 de milioane 
de pe bugetul local. Aceste 
sume, mă refer la excedentul 
bugetar, derivă din faptul că 
anumite sume nu s-au putut 
cheltui din motive indepen-
dente de noi. Şi, ca să nu le 
pierdem, am reportat acest 
excedent de pe anul bugetar 
2011 pe anul bugetar 2012. 
Nu le puteam reporta decât 
pe proiecte existente şi apro-
bate deja de consiliul local. 
Am făcut o evaluare a chel-
tuielilor pe aceste proiecte 
şi am repartizat sume în 
completare pentru a le putea 
finaliza”, a declarat primarul 
Gheorghe Ciuhandu. 

Pe ce se duc banii?
Aleşii au împărţit cei 

mai mulţi bani, 25,5 milioa-
ne de lei, pentru prefinan-

ţarea proiectului privind 
retehnologizarea Colterm, 
proiect care a demarat deja 
din fonduri europene. Alţi 
200.000 de lei au fost alocaţi 
pentru reamenajarea Parcu-
lui Lotusului din Timişoara, 

în timp ce 100.000 de lei se 
vor cheltui pentru realiza-
rea studiului de fezabilitate 
şi a proiectului tehnic pen-
tru reabilitarea liniilor de 
tramvai din Piaţa Traian, de 
pe strada Ştefan cel Mare. 

Tot pentru prefinanţarea 
proiectelor europene, con-
silierii locali au alocat deja 
puţin peste 180.000 de lei 
pentru achiziţionarea mai 
multor panouri informati-
ve şi instalarea lor în marile 
intersecţii din Timişoara. 

Alte sume se vor folosi 
pentru plata creditului cu 
care s-au cumpărat noi-
le autobuze RATT în anul 
2010, pentru retehnologi-
zarea centralelor termice 
de cartier Buziaşului şi 
Dunărea, pentru moder-
nizarea Parcului Copiilor, 
a Parcului Rozelor, dar şi 
pentru extinderea ilumi-
natului public în anumite 
zone din oraş. 

Proiectul a fost aprobat 
aproape în unanimitate, 
un singur consilier abţi-

nându-se de la vot, după ce 
unul dintre aleşi a comen-
tat modul de introducere a 
informaţiilor în proiectul 
de hotărâre.

Potrivit edilului, votul 
pe acest proiect de hotărâ-
re a fost o simplă formalita-
te, pentru că în anii trecuţi 
banii rămaşi necheltuiţi 
s-au împărţit prin dispozi-
ţie dată de primar. De data 
aceasta, a fost nevoie de 
proiect de hotărâre, după 
ce Curtea de Conturi a ce-
rut documente oficiale de 
la municipalitate, mai ales 
că în discuţie sunt implica-
te şi proiectele europene.

anchetăactualitate

PUBLICITATE

Dosarul anului: un om de afaceri 
contestă paternitatea unui copil din 
flori pe care l-a recunoscut la naştere

gheOrghe ILaş
georghe.ilas@opiniatimisoarei.ro

Unul dintre cele mai 
ciudate litigii care a făcut 
obiectul a două dosare civi-
le aflate pe rolul Judecători-
ei Timişoara, în 2011, îl are 
ca protagonist pe un cunos-
cut om de afaceri local, care 
a reuşit să pună instanţa de 
judecată la grea încercare. 
Dacă în prima acţiune, în-
registrată pe rolul instanţei 
locale în luna iunie, recla-
mantul solicită magistraţi-
lor să-i recunoască  pater-
nitatea unui copil născut 
în 01.09.2010, într-o altă 
cerere de chemare în jude-
cată, înregistrată la interval 
de doar două luni, aceeaşi 
persoană a cerut instanţei 
să constate că, de fapt, nu 
este tatăl copilului. În con-
diţiile în care cele două ac-
ţiuni au caracter diametral 
opus, judecătorii au decis 
să „rupă pisica în două” şi 
să dispună efectuarea unui 
test de paternitate care să 
lămurească lucrurile o dată 
pentru totdeauna.

„există posibilitatea  
ca tatăl copilului  
să fie... soţul pârâtei!”

În data de 18 iulie 2011, 
omul de afaceri Ioan Cova, 
din Buziaş, s-a adresat Ju-
decătoriei Timişoara cu o 
cerere în stabilirea paterni-
tăţii. „Onorată instanţă, vă 
învederez faptul că pârâta 
Marcela Claudia Timofti a 
fost căsătorită cu o altă per-
soană în timpul procreerii 
copilului, înainte de naşte-
rea copilului ea divorţând. 
La naşterea minorului, sub-
semnatul am recunoscut că 
sunt tatăl natural al mino-
rului, numai pentru că pâ-
râta m-a asigurat că sunt ta-

tăl minorului, deşi ştiam că 
atunci când minorul a fost 
conceput pârâta era căsăto-
rită şi exista posibilitatea ca 
tatăl copilului să fie soţul 
pârâtei. În prezent mă aflu 
într-o situaţie incertă privi-
tor la paternitatea minoru-
lui, deşi l-am recunoscut la 
naştere, motiv pentru care 
solicit atestarea ştiinţifică a 
paternităţii. Consider că în 
prezenta cauză se impune 
efectuarea unei expertize 
medico-legale de speciali-
tate care să ateste ştiinţific 
dacă subsemnatul sunt sau 
nu tatăl natural al minoru-
lui”, se precizează în acţiu-
ne. Prin sentinţa nr. 22650 
din 28.09.2011, judecătorul 
Monica Ioana Ciocşirescu a 
stabilit că părinţii copilului 

sunt persoanele înscrise 
în certificatul de naştere. 
„Potrivit art. 59 din Codul 
Familiei, acţiunea în stabi-
lirea paternităţii este acţi-
unea pentru stabilirea filia-
ţiei faţă de tată a copilului 
din afara căsătoriei, iar ti-
tularul dreptului la acţiune 
este însuşi copilul. În nume-
le copilului, acţiunea poate 
fi pornită de către mamă 
ori de către reprezentan-
tul legal al copilului. În ca-
zul de faţă, nici una dintre 
aceste două condiţii nu este 
îndeplinită, atâta timp cât 
acţiunea a fost formulată 
chiar de către persoana care 
figurează ca fiind tatăl mi-
norului”, îşi motivează ju-
decătoarea hotărârea prin 
care a confirmat că tatăl 

minorului este Ioan Cova. 
În aceeaşi zi, intrigat de so-
luţia care nu spunea nimic 
de vreun test de paternita-
te, Ioan Cova a înregistrat 
la Judecătoria Timişoara 
o acţiune în contestarea 
recunoaşterii paternităţii. 
„Deoarece consider că con-
ceperea unui copil nu poate 
fi probată cu înscrisuri, iar 
pârâta se contrazice în afir-
maţii la interogatoriu, soli-
cit atestarea ştiinţifică a pa-
ternităţii. Astfel, vă solicit 
respectuos în probaţiune să 
dispuneţi efectuarea unei 
expertize medico-legale de 
specialitate care să ateste 
ştiinţific că subsemnatul 
nu sunt tatăl natural al mi-
norului”, cere Ioan Cova, 
solicitând instanţei să dis-

pună „radierea numelui şi 
prenumelui subsemnatului 
din actul de naştere al mi-
norului mai sus identificat 
în rubrica tata, ca efect al 
revocării recunoaşterii fă-
cute de către subsemnatul”. 
Procesul se derulează pe ro-
lul Judecătoriei Timişoara, 
aşteptându-se ca la dosar-
să fie depusă expertiza de 
atestare a paternităţii.

„mă şantajează cu 
copilul pentru că am 
decis să ne despărţim!”

Toată această tracasare 
prin instanţele de judecată 
au revoltat-o de-a binelea 
pe mama copilului, Marce-
la Pitulan. „Hotărârea lui 
Cova de a contesta pater-
nitatea copilului nostru a 

venit după ce i-am comu-
nicat că doresc să ne des-
părţim. Relaţia noastră nu 
mai funcţionează, aşa că 
am decis să-i pun punct. 
N-a suportat ideea despăr-
ţirii, motiv pentru care a 
apelat la acest truc ieftin, 
de contestare a paternită-
ţii. Este adevărat că în pe-
rioada conceperii copilului 
eram căsătorită, dar eram 
despărţită în fapt de fostul 
meu soţ, aşa că nu se putea 
întâmpla nimic. Chiar dacă 
va ajunge până la testul de 
paternitate, Cova va avea o 
mare surpriză, adică se va 
convinge că, într-adevăr, 
este tatăl lui Luca. Ce-o să 
mai facă atunci!? L-am ru-
gat să nu se facă de ruşine 
cu aceste acţiuni civile, dar 
nu m-a ascultat. Cred că în 
sinea lui ştie că Luca este al 
său, că seamănă leit cu pri-
mul său copil şi este foarte 
ataşat de el, dar face toate 
acestea pentru a mă şantaja 
să mă întorc înapoi”, ne-a 
declarat Marcela Pitulan. 
„Pentru noi este o acţiune 
simplă, nu trebuie decât 
să aşteptăm rezultatele tes-
tului ADN”, ne-a explicat 
avocata Simona Liliana Uri-
canu. În ciuda eforturilor 
noastre, chiar a mesajelor 
telefonice, prin care am 
solicitat punctul de vedere 
al lui Ioan Cova referitor 
la acest litigiu, domnia sa a 
refuzat să stea de vorbă cu 
noi. În schimb, a reacţionat 
violent când a aflat că fosta 
sa parteneră de viaţă a dez-
văluit presei litigiul în cen-
trul căruia se află copilul 
şi a pedepsit-o într-un mod 
„perfect bărbătesc”...

rOxana DeaCOneSCu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Şoferii timişoreni nu vor 
mai fi obligaţi să-şi ia ma-
şina după două ore de pe 
locurile de parcare din cen-
trul oraşului. Reprezentan-
ţii primăriei s-au răzgândit 
şi renunţă pentru moment 
la proiectul de hotărâre 
care prevede limitarea sta-
ţionării în Timişoara, pen-
tru a putea demara un alt 
proiect de anvergură pen-
tru oraş, reabilitarea zonei 
Cetate.

Nu la fel se poate spune 
şi despre parcarea din pieţe 
sau din zona adiacentă aces-
tora. Aici, şoferii vor fi nevo-
iţi să-şi mute maşinile după 
două ore, pentru a face loc 
altor autoturisme. În acelaşi 
timp, primarul Gheorghe 
Ciuhandu vrea să limiteze 
şi preţul abonamentelor Tel-
Park, astfel încât valoarea 
abonamentelui general pen-
tru un an, care este acum 
413 lei, să nu fie mai mare 
de 450 de lei. 

„Eu mi-am permis ca în 
şedinţa de consiliu local din 
luna ianuarie să înaintez un 
proiect de hotărâre care să 
aprobe următoarele: până 
la finele lucrărilor de reabi-
litare a zonei Cetate să fie 
suspendată aplicarea staţi-
onării limitate la două ore 
în zona centrală a munici-
piului Timişoara, mă refer 
la zona violet, în centrul is-
toric al oraşului”, a declarat 
edilul-şef. 

De asemenea, primarul 
va propune ca tarifele de 
parcare să fie aprobate de 
consilierii locali în plen, 
pentru a nu mai rămâne loc 
de interpretări, până acum 
acestea fiind aprobate de 
două comisii din cadrul con-
siliului local. 

„Dat fiind faptul că tari-
fele abonamentelor de par-

care au ajuns la nişte valori 
foarte mari, creşterea fiind 
de aproximativ 150%, voi 
propune, în aceeaşi hotărâ-
re, ca tarifele de anul trecut 
să fie majorate cu cel mult 
10%, astfel încât valoarea 
abonamentului general pen-
tru un an să nu fie mai mare 
de 450 de lei”, a mai spus 
Gheorghe Ciuhandu.  

Lucrările de reabilitare a 
zonei Cetate vor începe în 
luna iunie a acestui an, aşa 
că primarul vrea să suspen-
de parcarea limitată pe cele 
28 de străzi din centrul ora-
şului chiar de la 1 februarie. 
Ultimul cuvânt îl au însă 
consilierii locali, care se vor 
întruni în şedinţă ordinară 
la sfârşitul acestei luni.

Parcarea nu mai este limitată 
la două ore în Timişoara!
n Primarul vrea să suspende aplicarea hotărârii pe străzile din centrul oraşului, dar nu şi în zona pieţelor

n Cele două acţiuni în instanţă, prima de recunoaştere a paternităţii şi cea 
de contestare au fost iniţiate la un interval de doar două luni
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Din februarie, vom putea parca mai mult de două ore în zona centrală a oraşului

Cei mai mulţi bani au fost atribuiţi proiectului de 
retehnologizare a societăţii de termoficare

Primăria renunţă la 
limitarea staţionării 
pentru a putea 
demara un alt 
proiect de anvergură, 
în oraş, reabilitarea 
zonei Cetate.

Marcela Pitulan şi Ioan Cova se ceartă în instanţe pentru paternitatea copilului

Excedent bugetar de 30 de milioane de lei în bugetul Timişoarei

Voi propune ca  
tarifele de anul  
trecut să fie majorate 
cu cel mult 10%. 

gheOrghe CIuhanDu
primarul Timişoarei
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Timişorenii au descope-
rit că pot să schieze ca în 
Austria, ba chiar la preţuri 
mai accesibile, şi în Ser-
bia. Agenţiile de turism se 
întrec deja să atragă cât 
mai mulţi amatori de schi 
pentru a le oferi sejururi 
în Serbia, iar de la an la 
an, tot mai mulţi români 
preferă să nu se mai ducă 
pe pârtiile aglomerate din 
Austria şi aleg staţiunile 
din Serbia. 

Chiar dacă în topul pre-
ferinţelor românilor se 
află încă staţiunile de schi 
din Austria, tot mai mulţi 
încep să afle, din vorbă în 
vorbă, de pârtiile de schi 
din Serbia care sunt com-
parabile cu cele din Alpii 
austrieci. În plus, distanţa 
este una destul de scurtă, 
iar preţurile nu sunt deloc 
mari.

În acest an, agenţiile de 

turism au vândut româ-
nilor sejururi în perioada 
sărbătorilor de iarnă la pre-
ţuri de 200 de euro pentru 
o persoană pentru 9 zile, 
însă după sărbători sunt 
agenţii care vând excursii 
şi cu 150 de euro de persoa-
nă pentru tot atâtea zile.

Românii care îşi petrec 
vacanţele pe pârtiile din 
Serbia spun că sunt mulţu-

miţi atât de condiţii, cât şi 
de preţuri.

“Am plătit pentru 9 zile 
de cazare, 3 persoane, 600 
de euro şi ne-am cazat în-
tr-un apartament. A fost 
puţin mai scump pentru că 
am fost în perioada sărbă-
torilor de iarnă, dar cred ca 
pe la sfârşitul lunii am plă-
ti undeva la 400 de euro. 
Am fost mulţumiţi, pârtiile 

sunt în stare bună şi încep 
să fie descoperite şi de ro-
mâni”, ne-a declarat un 
turist român care şi-a pe-
trecut revelionul într-una 
din staţiunile de schi din 
Serbia.

La aceste preţuri, turiştii 
mai au de plătit skipass-ul 
90 de euro pe săptămână 
pentru adulţi şi 65 de euro 
pe săptămână pentru copii.

Nici preţurile pe pârtie 
nu sunt foarte mari. O por-
ţie de mâncare sau o băutu-
ră ajunge la doi euro, însă 
în staţiune preţurile sunt şi 
mai mici.

Un alt atuu al staţiunilor 
de schi este că sunt relativ 
aproape de Timişoara. De 
exemplu, între Timişoara 
şi Kopaonik sunt doar 378 
de kilometri.

Kopaonik este o desti-
naţie pentru schi şi snow-
board, dar există multe 
alte activităţi care pot 
atrage turiştii, fiind şi o 
destinaţie perfectă pentru 
a scăpa într-un mod plă-
cut de aglomeraţia oraşu-
lui.
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Pârtiile de schi din Kopaonik 
(Serbia) atrag de la an la an tot 

mai mulţi turişti din românia

PUBLICITATE

PuLS eCOnOMIC

LoCurI De MunCă

Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
(AJOFM) Timiş a pus la 
dispoziţia şomerilor, în 
acest început de an, doar 
228 de locuri de muncă, 
majoritatea pentru munci-
tori necalificaţi, persoane 
cu studii medii sau care au 
absolvit o şcoală de mese-
rii. Rata şomajului în judeţ 
este de 1,9%, una dintre 
cele mai mici din ţară, iar 
în evidenţele agenţiei ti-
mişene se află, în prezent, 
6.280 de persoane care 
nu au un loc de muncă.

PunCtuL De PensIe

Casa Naţională de Pensii 
Publice a anunţat că, în 
2012, valoarea punctului 
de pensie este de 732,8 
lei. Cotele de contribuţii 
de asigurări sociale sunt 
de 31,3% pentru condiţii 
normale de muncă, 36,3% 
pentru condiţii deosebite 
de muncă şi 41,3% pentru 
condiţii speciale de mun-
că. În acelaşi timp, cota 
contribuţiei individuale 
de asigurări sociale este 
de 10,5%, indiferent de 
condiţiile de muncă. 

IMPozIt Pe Case

Persoanele care deţin în 
proprietate mai multe 
case datorează, şi în 2012, 
un impozit majorat. Astfel, 
impozitul va fi majorat cu 
65% pentru prima clădire 
în afara celei de la adresa 
de domiciliu, cu 150% 
pentru a doua clădire în 
afara celei de la adresa 
de domiciliu şi cu 300% 
pentru a treia clădire şi 
următoarele în afara celei 
de la adresa de domiciliu. 
Totodată, de la 1 ianuarie 
2012, firmele vor plăti 
impozite mai mari pentru 
clădirile pe care nu le-au 
reevaluat în ultimii ani.

rCa

De la 1 ianuarie 2012, po-
trivit normelor Comisiei 
de Supraveghere a Asigu-
rărilor (CSA), limitele de 
despăgubire ale poliţelor 
auto RCA vor creşte cu 
33,3%, respectiv până la 
un milion de euro în cazul 
daunelor materiale din 
accidente rutiere, şi cu 
42,9%, respectiv până la 5 
milioane de euro, pentru 
vătămări corporale şi 
decese. Anul trecut,  des-
păgubirea maximă pentru 
daune materiale s-a ridi-
cat la 750.000 euro, indi-
ferent de numărul părţilor 
implicate în accidentul 
rutier. (g.I.)

gheOrghe ILaş
georghe.ilas@opiniatimisoarei.ro

După ce statisticile au re-
lavat faptul că, în trimestru 
trei al anului trecut, România 
a avut cea mai mare creştere 
economică din UE, respectiv 
1,7%, depăşind ţări mult mai 
dezvoltate cum sunt Germa-
nia, Franţa sau Italia, iar rata 
inflaţiei din luna noiembrie, 
de 3,44%, a fost una dintre 
cele mai mici din ultimii 20 
de ani, bilanţurile de sfârşit 
de an au mai adus o veste, 
care a confirmat, din nou, 
faptul că România este una 
dintre cele mai stabile ţări din 
regiune. Mai exact, o analiză 
publicată de X-Trade Brokers 
în urmă cu câteva zile a de-
monstrat că, în 2011, leul a 
fost cea mai performantă mo-
nedă din această parte a Euro-
pei, cu o evoluţie ce a “bătut” 
zlotul polonez, coroana cehă 
şi forintul maghiar. Raportat 
la euro, leul a înregistrat un 
an de relativă stabilitate, de-
preciindu-se cu doar 1,09%, 
în timp ce zlotul a pierdut 
12,7%, forintul - 13,7%, iar co-
roana cehă – 2,2%. “Moneda 
noastră pornise anul curajos, 
câştigând aproape 5% în in-
tervalul ianuarie-aprilie, pe 
seama prognozelor economi-
ce îmbunătăţite, anticipând 
ieşirea din recesiune, însă 
şi-a pierdut elanul pe măsu-
ră ce percepţia s-a deteriorat 
din cauza crizei europene, cu 
epicentrul în Grecia”, a expli-
cat directorul sucursalei din 
România a X-Trade Brokers,  

Victor Safta. În viziunea sa, 
Romania ar avea de pierdut 
atât ca urmare a încetinirii 
pieţelor vestice, care sunt 
principalele pieţe de export, 
cât şi ca o consecinţă a re-
strângerii creditării băncilor 
greceşti, confruntate cu difi-
cultăţi în statul lor de baza. 
Astfel, câştigul leului din pri-
mele patru luni ale anului s-a 
transformat într-un minus 
care a fost menţinut până la 
finalul anului. 

“ca să câştig 100 de 

euro trebuie să schimb 
100.000 de euro!”

Paradoxal, stabilitatea 
leului a bulversat afacerile 
caselor de schimb valutar 
din Timişoara, diminuând 
serios profitul întreprinză-
torilor din acest domeniu. 
“Cursul stabil al leului din 
2011 a fost avantajos pentru 
populaţie, mai ales pentru 
persoanele cu rate în bănci, 
însă pentru casele de schimb 
valutar a fost un dezastru. Pe 
noi ne avantajează fluctuaţi-
ile de curs, atunci se câştigă, 

nu o monedă stabilă. În pre-
zent, ca să câştig 100 de euro 
trebuie să schimb 100.000 
de euro. Sigur, mai există 
anumite reguli în schimbul 
valutar! Când euro creşte 
excesiv, nu mai cumpărăm, 
ci doar vindem, iar când sca-
de – să cumpărăm cât mai 
mult”, ne-a declarat „regele” 
caselor de schimb valutar 
din Timişoara, Ahmad Jabri 
Tabrizi. Faptul că 2011 a fost 
un an slab pentru afacerile 
cu schimbul valutar ne-a 
fost confirmat şi de Simo-
na Butoi, administratorul 
unei societăţi comerciale 
care deţine o reţea de case 
de schimb valutar. “Evolu-
ţia leului de anul trecut nu 
ne-a avantajat deloc. Pentru 
afacerile din acest domeniu, 
un leu stabil este neatractiv, 
întrucât speculaţiile valuta-
re se pot face pe fluctuaţii de 
curs, nu pe o monedă imobi-
lă. Spre exemplu, în anii tre-
cuţi, când cineva spunea că 
are o sumă mare de schim-
bat, venea la casă cu 20.000 
de euro sau mai mult, acu-
ma “o sumă mare” înseam-
nă maxim 2000 de euro. 
Cred că zicala cu bănăţeanul 
care, atunci când nu mai are 
bani, schimbă 100 de euro 
ar trebui modificată. Acum, 
bănăţeanul care nu mai are 
bani, schimbă maxim 20 de 
euro. Lumea nu mai are ce 
să schimbe! Iar cei care mai 
au ceva economii, le ţin la 
ciorap pentru că a dispărut 
încrederea în bănci”, ne-a 
declarat Simona Butoi.

Leul stabil din 2011 a adus în 
pragul falimentului casele de 
schimb valutar din Timişoara

Leul a fost în 2011 cea mai stabilă monedă din zona non-euro
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Obiective  
turistice  
în zonă
l Mănăstirea Sopocani 
(Patrimoniu UNESCO),

l Mănăstirea Studenica 
(PatrimoniuUNESCO), 

l Mănăstirea Zica, 

l Visoki Decani,

l Patriarhia de la Pec 

l Regiunea viticolă

Ce puteţi face în Kopaonik

Staţiunea Kopaonik are 
în total 55 de kilometri de 
pârtii pentru schi alpin şi 18 
kilometri de pârtie pentru 
schi fond. Pârtia Malo Jeze-
ro este dotată cu nocturnă, 
iar cele opt telescaune şi 13 
teleschiuri pot transporta 
33.000 de schiori pe oră. În 
zonă mai sunt de vizitat şi 
mai multe mănăstiri dintre 
care două fac parte din 

patrimonial UNESCO, dar 
se pot străbate şi mai multe 
trasee turistice. Turiştii 
găsesc în staţiunea Kopa-
onik mai multe locuri de 
petrecere a timpului liber: 
patinoar, parc de snow-
board, mountainbike pe 
zăpadă, plimbări cu rachete 
de zăpadă, hochei, săniuş, 
trasee off-road, şcoală de 
schi.

caracteristicile  
staţiunii
 
Altitudine statiune: 1770 m
Vârful Pancic: 2017m
Traseu schi alpin: 55 km
Traseu schi fond: 18 km
Total telescaune/Teleschiuri: 24
Baby ski lift
Capacitate totala telescaune/
teleschiuri: 33.000 schiori/ora
Cel mai lung traseu: 3500 m

n Leul a înregistrat un an de relativă stabilitate, depreciindu-se cu doar 1,09%

Cred că zicala cu 
bănăţeanul care, 
când nu mai are bani, 
schimbă 100 de euro 
ar trebui modificată. 
Acum, schimbă ma-
xim 20 de euro. 

SIMOna buTOI 
patron reţea case de schimb valutar

Pe noi ne avantajează 
fluctuaţiile de curs, 
atunci se câştigă. În 
prezent, ca să câştig 
100 de euro trebuie 
să schimb 100.000 
de euro. 

ahMaD jabrI TabrIzI 
patron casa de schimb valutar
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Achiziţia maşinilor noi 
este promovată în Româ-
nia printr-o măsură luată 
de guvern: promulgarea 
unei noi legi. După varian-
ta Programului Rabla, de 
împrospătare a parcului 
auto din ţara noastră, Mi-
nisterul Mediului şi Păduri-
lor propune o nouă varian-
tă a taxei de poluare auto 
prin care maşinile vechi 
ajung în multe cazuri să 
coste mai puţin decât taxa 
de poluare.

Legea privind taxa pen-
tru emisiile poluante pro-
venite de la autovehicule, 
iniţiată de Ministerul Me-
diului şi Pădurilor a fost 
semnată de preşedintele 
Traian Băsescu şi a apărut 
în Monitorul Oficial marţi, 
10 ianuarie. În 15 zile de 
la publicare, va intra în vi-
goare, iar taxa auto de po-
luare va suferi câteva mo-
dificări. Acestea nu se vor 
reflecta în procedura de 
obţinere a certificatului de 
înmatriculare al maşinii, ci 
în valoarea plătită statului 
pentru noxele emise.

Noua lege stabileşte că 
taxa de poluare va fi plăti-

tă, o singură dată, atât pen-
tru maşinile noi, cât şi pen-
tru cele second-hand, care 
sunt înmatriculate pentru 
prima dată în România, in-
diferent dacă maşina este 
produsă în ţară sau în stră-
inătate.

„Normele de punere în 
aplicare a legii nu au apă-
rut încă. Urmează să le 
primim în următoarele 15 
zile, până la intrarea în vi-
goare a legii. Deci nu ştim 
exact cum va fi aceasta 
aplicată“, ne spune Mircea 
Florin Călin, directorul Di-
recţiei Generale a Finan-
ţelor Publice a Judeţului 
Timiş.

Potrivit legii, pentru 
autoturismele înmatricu-
late înainte de 2007, taxa 
de poluare va fi achitată la 
momentul primei transcri-
eri a dreptului de proprie-
tate a autovehiculelor, în 
cazul înstrăinării acestora, 
după ce intră în vigoare 
noua lege.

Calculul taxei este la 
fel pentru toate situaţiile 
în care aceasta se achită: 
este calculată pe baza unor 
criterii ca tipul motoriză-
rii, capacitatea cilindrică, 
emisia de dioxid de carbon 
şi norma de poluare, dar 

este luată în calcul şi de-
precierea autoturismului, 
spune Mircea Florin Călin. 
El adaugă faptul că proce-
durile de plată a taxei de 

poluare vor fi aceleaşi ca 
şi până în prezent, singura 
diferenţă urmând a fi făcu-
tă în ceea ce priveşte va-
loarea taxei. Aceasta este 
stabilită în baza unor acte 
depuse de proprietar la 
sediul direcţiei, printr-un 
soft informatic.

Astfel, taxa de poluare 
ar putea fi redusă cu până 
la cel mult 25% faţă de va-
loarea plătită până acum. 
Persoanele care au plătit 
taxa auto potrivit legii an-
terioare vor putea solicita, 
printr-o cerere scrisă la 
sediul Direcţiei de Finan-
ţe, returnarea diferenţei 
dacă au scos din buzunar 

Noua lege a taxei de poluare  
schimbă formula de calcul şi  
încurajează achiziţia maşinilor noi
n Cei care şi-au plătit taxa potrivit legii anterioare pot primi până la 25% din bani înapoi

PUBLICITATE

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Pentru prima dată în 
timişoara, Pico Belo 
vă oferă servicii de 
spălat covoare cu 
stoarcere prin cen-
trifugare, acestea 
putând fi predate-spă-
late-uscate şi returna-
te în aceeaşi zi.

Promoţie 
1 februarie - 1 aPrilie

De luni până vineri,  
între orele 900-1200, 
 
pentru elevi,  
stuDenţi şi pensionari  
la toate serviciile

reduceri de până la  50%

Salon  
monica 

se gândeşte 
la tine

Str. Divizia 9 cavalerie nr2a-4
(Centrul Comercial Kappa)

tel: 0256.283.575
mobil: 0721.719.974

Str. Barbu işcovescu nr. 2
tel: 0256.202.899

mobil: 0724.248.754

aleea cristalului nr. 5
tel: 0256.498.090

mobil: 0728.013.004

salonmonica.ro

o sumă mai mare decât cea 
rezultată din noua lege. 
Se va face o recalculare şi 
posesorul maşinii va fi în-
ştiinţat câţi bani trebuie să 
primească înapoi.

Dinu Leiba, şeful Biro-
ului Înmatriculări şi Evi-
denţa Vehiculelor, spune 
că începutul lui 2012 nu a 
adus şi aglomeraţie la ghi-
şee. „În decembrie 2011, în 
judeţul Timiş au fost eli-
berate certificate de înma-
triculare la 2.906 maşini. 
O lună mai devreme, în 
noiembrie, au fost elibera-
te 2.868, iar în octombrie 
2.567. Diferenţa nu este 
mare, în fiecare an în luna 

decembrie se înregistrează 
un vârf“, explică acesta. În 
primele zece zile ale lunii 
ianuarie 2012 au fost elibe-
rate 641 de certificate auto 
în judeţul Timiş, număr 
care nu depăşeşete media 
de taloane eliberate lunar, 
susţine el.

„Oamenii vor veni la noi 
şi ne vor întreba despre 
noua taxă auto, dar o să-i 
îndrumăm la Finanţe, pen-
tru că cei de acolo se ocupă 
cu taxele, cu calculul aces-
tora, noi doar eliberăm 
certificatele pe baza acte-
lor cu care vin oamenii la 
noi“, a adăugat Dinu Leiba.

DaCIa LOgan
preţ: 6.500 eUro
valoare taxă polUare 2012: 182 eUro

Calculul taxei este la 
fel pentru toate situa-
ţiile în care aceasta se 
achită: este calculată 
pe baza unor criterii 
ca tipul motorizării, 
capacitatea cilindri-
că, emisia de dioxid 
de carbon şi norma 
de poluare, dar este 
luată în calcul şi 
deprecierea autotu-
rismului 

MIrCea fLOrIn CăLIn 
directorul Direcţiei Generale a  

Finanţelor Publice a Judeţului Timiş

Paşii pentru obţinerea autorizaţiei provizorii de a circula în românia
Paşii pentru obţinerea autori-
zaţiei provizorii de a circula în 
România cu o maşină adusă 
dintr-un stat al Uniunii Euro-
pene sunt următorii:
Posesorul maşinii are nevoie 
de următoarele acte: cerere, 
fişa de înmatriculare, cartea 
de identitate a vehiculului 
(original+copie), actul de 
proprietate (original+copie), 
actul de identitate al solicitan-
tului (original+copie), copia 

documentului de asigurare 
obligatorie de răspundere ci-
vilă pentru prejudicii produse 
prin accidente de circulaţie, 
în termenul de valabilitate a 
acesteia, dovada plăţii taxei 
de înmatriculare, dovada 
plăţii contravalorii plăcuţelor 
provizorii cu numărul de 
înmatriculare.
În pregătirea dosarului de 
înmatriculare definitivă este 
nevoie de următoarele acte: 

cererea solicitantului, fişa de 
înmatriculare a vehiculului, 
cartea de identitate a vehi-
culului – original şi traducere 
autorizată - cartea românească 
de identitate a vehiculului – ob-
ţinută la RAR, actul de propri-
etate, original şi traducere au-
torizată, actul de identitate al 
solicitantului (original+copie), 
dovada efectuării inspecţiei 
tehnice periodice (la RAR), 
copia documentului de asigu-

rare obligatorie de răspundere 
civilă pentru prejudicii produse 
prin accidente de circulaţie, 
dovada plăţii taxei de înmatri-
culare, stabilită potrivit legii, 
dovada achitării taxei auto 
2012, dovada plăţii contrava-
lorii certificatului de înmatri-
culare, dovada plăţii contra-
valorii plăcuţelor cu numărul 
de înmatriculare şi certificatul 
de autenticitate al vehiculului 
(obţinut de la RAR).

exemple  
de calcul

Cei mai afectaţi de acestă 
lege sunt proprietarii 
maşinilor vechi. Spre 
exemplu, pentru o Dacia 
1310, fabricată înainte de 
1998, care valorează cel 
mult 1.000 de euro pe 
piaţă, taxa de poluare este 
de 3.114 euro. Iată câteva 
calcule simple, folosind  
calculatorul mai multor 
site-uri de autoturisme: 
Dacia Logan, an fabricaţie 
2006, cu o capacitate 
cilindrică de 1.400 de cmc, 
Euro 3, care are un preţ pe 
piaţa de autoturisme situ-
at între 2.500 şi 3.500 de 
euro are o taxă de poluare 
de 1.332 de euro. Pentru 
un Logan cu motor de 1,6, 
Euro 4, pe benzină, taxa 
ajunge la 600 de euro. 
Cine vrea să cumpere 
un Audi cu capacitatea 
cilindrică de 1.600 cmc, 
benzină, din 1997, trebuie 
să achite şi o taxă de po-
luare ce ajunge la 1.077 de 
euro, în condiţiile în care 
autoturismul nu costă mai 
mult de 1.500 de euro.

Potrivit legii, pentru 
autoturismele 
înmatriculate înainte 
de 2007, taxa de 
poluare va fi achitată 
la momentul 
primei transcrieri 
a dreptului de 
proprietate.

DaCIa 1310
preţ: 500-1.000 eUro

valoare taxă polUare 2012: 3.114 eUro
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Zilele acestea aţi primit 
reconfirmarea că Spitalul 
Judeţean este o unitate 
spitalicească de prim rang. 
Ce înseamnă acest lucru?

Categoria întâi în clasifi-
carea făcută de Ministerul 
Sănătăţii pentru spitalele 
din România reprezintă cel 
mai înalt grad de performa-
ţă medicală care poate fi 
întâlnit în ţară. Vom fi re-
evaluaţi la sfârşitul anului 
2012.

Dar ce înseamnă toate aces-
tea pentru pacient?

Aceste opt spitale din ca-
tegoria întâi au rămas sub 
coordonarea Ministerului 
Sănătăţii. Este un lucru be-
nefic pentru că în primul 
rând finanţarea pentru aces-
te spitale va fi la un alt ni-
vel. În al doilea rând aceste 
spitale au prioritate la do-
tarea cu tehnica medicală. 
Dovadă stă şi faptul că anul 
trecut am beneficiat de ne-
numărate investiţii. Avem 
un nou tomograf de ultimă 
generaţie, am reutilat o se-
rie de săli de operaţie şi o 
să se finalizeze anul acesta 
clinica de terapie intensivă 
care va fi una de top, aşa 
cum trebuie sa fie o astfel 
de clinică într-un spital eu-
ropean.

Ce datorii aveţi în momen-
tul de faţă?

În momentul de faţă sun-
tem undeva la 35 de mili-
oane de lei. Am mai redus 
cuantumul datoriilor, mai 
ales dintre cele vechi, isto-
rice... Dacă nu o făceam ris-
cam să fim daţi în judecată 
de furnizori şi puteau fi blo-
cată finanţarea.

Discutam cu cei de la Casa 
de asigurari si îmi spuneau 
că Judeţeanul e ca un sac 
fară fund... bugetul Casei 
creşte de la an la an, anul 
trecut Timişul a avut cel 
mai mare buget de după 
revoluţie, la fel şi suma de 
contract cu Judeţeanul şi în 
loc să scadă şi datoriile dvs 
cresc. Cum se explică acest 
lucru?

Este, cred eu, o înţelegere 
greşită a ceea ce înseamnă 
consumul. Haideţi să vă dau 
un exemplu să înţeleagă fie-
care. Luăm un caz obişnuit 
să spunem, o urgenţă, care 
vine cu leziune şi osoase şi 
de părţi moi. Pacientul aces-
ta stă în spital şi trei săptă-
mâni până e rezolvat. Ziua 
de spitalizare în Judeţean 
costă cam 200 de lei. Deci 
în două săptămâni cu acest 
paciet se consumă 4000 de 
lei. Aici vorbim doar despre 
costurile privind cazarea şi 
masa. La această sumă se 
adaugă materiale sanitare, 
medicamentele şi alte con-
sumabile  necesare inter-
venţiilor chirugicale. În final 
poate cu acest pacient ajun-
gem să consumam 9 mii lei. 
Valaorea punctului care se 

calculează pentru astfel de 
cazuri, pe baza căruia pri-
mim noi decontarea de la 
casa este undeva la 14 mi-
lioane de lei. Această sumă 
se înmulţeşte cu un indice 
de complexitate medicală 
(ICM) al cazului.  Ca eu să 
ajung să pot deconta toată 
suma cheltuită cu acest paci-
ent ar trebui să am un ICM 
de aproape 8. Aşa ceva nu 
există! Cel mai mare pe care 
il pot avea este de 3,5. Adică 
eu pot deconta maxim pen-
tru acest pacient suma de 
5.000 de lei. Restul de 4.000 
de lei reprezintă o cheltuială 
care nu poate fi decontată... 
Aşa se adună datoriile...

Pe de altă parte există şi 
cazuri care nu sunt la fel de 
costisitoare... Nu cheltuiţi 
pentru toţi pacienţii dum-
neavoastră 9 mii de lei. Nu 
ar trebui să se compenseze 
cele două situaţii?

Sunt puţine cazurile 
unde nu se fac cheltuieli 
mari. Este vorba despre ca-
zurile cu internări de o zi... 
Dar acestea nici nu au un 
ICM mare aşa că suma de-
contată de la casă nu este 
mare. În plus, 35-40% dintre 
pacienţii noştri vin din alte 
judeţe.

Păi banii nu urmăresc 
pacientul? Casele din jude-
ţele acelea nu vireză banii 
pentru cheltuiala făcută cu 
aceşti pacienţi?

Nimeni nu ştie... Noi, în 
fucnţie de ICM-ul cazului re-
spectiv primim de la casa de 
asigurari din Timiş suma cu-
venită. Dacă cele două case 
se decontează între ele asta 
nu ştiu.

De anul acesta se introduce 
coplată pentru serviciile 
medicale în românia. orice 
vizită la medic ne va face să 
scoatem bani din buzuna-
re?

Coplata e normal să apa-
ră. Asta e părerea mea. Ea 
poate fi înlocuită cu asigu-
rări medicale private. Poate 
această ideea ar fi si mai 
bună decât introducerea 
coplăţii. Coplata, la prima 
vedere, te face să te simţi nu 
ştiu cum, parcă eşti obligat 
să dai bani. În schimb o asi-
gurare privată e o chestiune 
pe care omul şi-o doreşte. 
În medicină există medica-
mente originale şi medica-
mente generice. Cele gene-
rice poate sunt mai puţin 
eficiente sau poate dozele 
trebuie calculate altfel. În 
situaţia în care un pacient 

are nevoie de medicament, 
doctorul îi spune că are me-
dicamentul generic, dar cel 
original e mai bun dar şi 
mai scump. La fel se întâm-
plă şi cu materialele sanita-
re şi cu multe altele – una e 
o placa de titan şi alta una 
de oţel, mă refer aici la afec-
ţiuni osoase. Astfel că, dacă 
pacientul vrea să beneficie-
ze de cea mai bună calitate 
trebuie să achite această 
coplată. Acest sistem este fo-
losit şi în situaţia în care un 
pacient vrea să fie consultat 
şi operat de un anume spe-
cialist trebuie să plătescă. 
Acest lucru se practică şi în 
străinătate.

Totul ar fi minunat dacă 
banii din coplată ar ajunge 
la specialistul respectiv. Din 
câte am înţeles eu banii din 
coplată vor ajunge la oala 
comună a bugetului de să-
nătate...

Din câte ştiu eu încă nu 
s-a discutat concret ce şi 
cum va fi. Eu vorbeam în 
principiu...

oricum se dă şpagă la me-
dic. măcar în felul acesta se 
legalizează...

Aveţi dreptate. Eu cred 
că până la urmă asta se şi 
vrea. Daca banii din copla-

tă ajung şi la medici atunci 
totul e bine. Dar dacă ajung 
la oala comuna a bugetu-
lui sănătăţii, atunci această 
coplata nu mai e coplată ci 
taxă a sistemului sanitar. Eu 
cred că în felul acesta nu va 
fi acceptată de nimeni.  O sa 
vedem pentru că încă nimic 
nu e stabilit exact.

Pe internet circulă multe 
opinii în legătură cu aceas-
tă coplată. Vă citesc o astfel 
de opinie a unei doamne de 
30 de ani: „Sunt de acord cu 
coplata, dar dacă în decur-
sul fiecărui an calendaristic 
nu am apelat la serviciile 
medicale sumele reţinute 
pentru plata CaS  să-mi fie 
returnate în procent de cel 
puţin 60%. restul  de 40 % 
sa rămână în fondul CNaS 
în semn de solidaritate cu 
cei ce nu plătesc CaS pen-
tru că nu realizează venituri 
şi beneficiază de asistenţă 
medicală.’’ Cum comentaţi?

Nu ştiu ce să zic. Doam-
na respectivă ar trebui să se 
gândească la faptul că acum 
probabil nu are probleme 
medicale având 30 de ani. 
Dar o să ajungă la o vreme în 
care probabil va avea proble-
me de sănătate care vor im-
pune foarte multe cheltuieli.

Care este cea mai mare pro-
blemă pe care o are Spitalul 
Judeţean în prezent?

Dupa subfinanţare, e 
plecarea oamenilor. Avem 
un deficit de 164 de persoa-
ne. Adica medici asistente 
si brancardieri . Ca numar 
e foarte mult, pentru că 
sunt unele secţii cu sensi-
bilitate ridicată, unde se 
pot întampla tragedii. Ca 
să angajam alţii ar trebui 
sa respectăm regula aceea 
de a da 7 oameni afară ca 
să poţi angaja unul. Dacă 
făceam aşa desfiinţam une-
le secţii şi nu am vrut.  Am 
descoperit însă o portiţă: 
cei care au plecat nu au 
plecat cu demisie ci şi-au 
luat concediu fără plată. 
Astfle am putu să angajăm 
oameni pe perioadă deter-
minată în locul lor. Dar 
probleme sunt şi la aceste 
cazuri pentru că nu prea 
vine lumea să se angajeze. 
Păi cum să vină? La un sa-
lariu de 800 de lei pentru o 
asistentă sau de 600 pentru 
un brancardier? Ei banii 
aştia îi câştigă afară într-o 
săptămână.

„Dacă banii din coplată 
ajung şi la medici 
atunci totul e bine”

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro
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Are 58 de ani, este căsătorit şi are doi copii. Este Medic primar în chirurgie plastică şi reconstructivă, 
doctor în ştiinţe medicale cu prima teză de doctorat din România care a avut ca şi subiect reconstrucţia  
de sân. Este director al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara din noiembrie 2010.

COnf. Dr.  
gheOrghe nODIţI

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

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

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

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

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

www.mvtlog.ro

liliana iedu
lialiana.iedu@opiniatimisoarei.ro

Data de 14 februarie a 
fiecărui an este marcată în 
calendarul oricărui îndrăgos-
tit pentru că atunci se sărbă-
toreşte Valentine’s Day, una 
dintre sărbătorile importate 
de peste ocean, dar care şi-a 
găsit bine locul şi în Româ-
nia. Agenţiile de turism au 
înţeles repede acest lucru şi 
au fel de fel de oferte pentru 
cuplurile de îndrăgostiţi.

Prima ofertă, evident, Pa-
risul, oraşul iubirii care atra-
ge, în această perioadă a anu-
lui, mii de turişti. Oricum, 
acest oraş nu trebuie ratat de 
niciun îndrăgostit, iar o vizi-
tă de Valentine’s Day, aici, în 
preajma zilei de 14 februarie 
este cadoul ideal. Un sejur de 
trei nopţi de cazare cu mic 
dejun inclus la hotel de 3 ste-
le costă de la 470 de euro de 
persoană. În preţ sunt incluse 
zborul cu avionul, dar şi turul 
oraşului cu un ghid.

O altă capitală considerată 
romantică este cea a Cehi-
ei, Praga. Preţurile pornesc 
de la 250 de euro pentru o 
persoană pentru 4 nopţi de 
cazare cu mic dejun inclus 
la hotel de 4 stele. La acest 
preţ se adaugă alţi 54 de euro 
transferul de la şi spre aero-
port. Cei care doresc sa facă 
un tur de oraş au de plătit 20 
de euro. Oferta este însă una 
variată, iar gazdele îi aşteaptă 
pe oaspeţi şi cu unele surpri-
ze.

Cei care doresc să petrea-
că Ziua Îndrăgostiţilor mai 
aproape de casă, la Budapes-
ta, în Ungaria, de exemplu, 
au de plătit aproximativ 300 
de euro cu cazare şi mic de-
jun la hotel de 3 stele, în ca-
meră dublă. Gazdele îşi vor 
primi oaspeţii cu bomboane 
în cameră, cină la lumina 
lumânărilor, sesiuni de ma-
saj cu arome sau baie cu ulei 
de trandafir, dar şi intrare 
gratuită la Spa. Şi hotelurile 
din România îşi aşteaptă oas-

peţii, de Valentine’s Day. În-
drăgostiţii se pot refugia, de 
exemplu la Cluj- Napoca, la 
un hotel de 3 stele unde pre-
ţul pentru 3 nopţi de cazare 
este de 200 de lei. Oferta este 
de 3 nopţi de cazare plus încă 
una gratuită. Gazdele oferă 
turiştilor care vin aici cine 
la lumina lumânărilor, iar 
seara, aceştia mai pot încerca 
diverse variante de îngheţată 
care fac deliciul unei zile de 

sărbătoare.
Mai aproape de Timişoara 

se află staţiunea Băile Felix 
care îi aşteaptă pe îndrăgos-
tiţi să o viziteze. Preţul unui 
weekend petrecut aici por-
neşte de la 120 de euro pen-
tru 2 persoane la hotel de 3 
stele. Oaspeţii sunt aşteptaţi 
în camere cu decoraţiuni ro-
mantice, cu un coş cu fructe, 
bomboane de ciocolată, şam-
panie şi flori. Fiecare cuplu 

beneficiază de un masaj de 
relaxare pentru el şi o capsulă 
Feng Shuy pentru ea, iar pen-
tru amândoi, acces gratuit la 
Spa. Îndrăgostiţii primesc şi 
bufet suedez, iar pentru ei se 
organizează o tombolă, dar şi 
un program artistic.

Cei care doresc să îşi pe-
treacă Ziua Îndrăgostiţilor în 
zona Bran – Moeciu, gazdele 
de aici îi aşteaptă pe turişti 
cu fel de fel de năstruşnicii. 

Un sejur de un weekend la o 
pensiune de 3 margarete din 
zonă costă de la 540 de lei 
pentru 2 persoane. Camerele 
în care vor fi cazaţi îndrăgos-
tiţii vor avea vedere la râu sau 
pădure sau chiar spre Mun-
ţii Bucegi. Turiştii au acces 
gratuit la sala de fitness, dar 
şi la club. Ei mai au acces la 
SKI bar pentru relaxare şi pot 
admira panorama unică ofe-
rită de Munţii Bucegi şi Piatra 
Craiului. Îndrăgostiţii se pot 
delecta cu diferite jocuri (şah, 
table, rummy, cărţi, biliard) şi 
au acces la seviciile de masaj. 
Nu va lipsi cina romantică 
pentru două persoane ce va fi 
pregătită de bucătari speciali-
zaţi în arta culinară.

Perechile de îndrăgostiţi 
au de ales şi alte destinaţii, 
fie în ţară, fie în apropiere 
sau chiar destinaţii exotice. 
Agenţiile de turism sunt pre-
gătite pentru orice cerere, iar 
fiecare cuplu va avea parte de 
fel de fel de surprize care mai 
de care mai plăcute.

oferte pentru un Valentine’s Day  
de neuitat pentru îndrăgostiţi
n Turiştii sunt aşteptaţi de gazde cu cine la lumina lumănărilor, masaje aromate sau bomboane

Hotelierii le oferă îndrăgostiţilor, de Valentine’s Day, camere frumos decorate şi fel de fel de surprize
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tor nu mai poate candida 
pentru funcţia supremă 
în universitate după ce a 
avut deja nu mai puţin de 
cinci mandate: ”Au exis-
tat două întreruperi, de 
aceea s-au adunat atâtea 
mandate”, explică acesta.

tradiţia continuă  
la Politehnică

La Universitatea Po-
litehnica Timişoara, ba-
lanţa pare a se înclina în 
favoarea prorectorului Vi-
orel Şerban. Chiar Nicolae 
Robu recunoaşte că tra-
diţia va continua la UPT: 
”Şi eu am ajuns rector tot 
după ce am fost prorector 

şi am terminat două man-
date”. La nivel de zvonuri, 
ar mai exista doi candidaţi 
pentru funcţia de manager 
al inginerilor timişoreni. 
Este vorba despre prorec-
torul Corneliu Davidescu 
şi despre secretarul ştiinţi-
fic al universităţii – Radu 
Vasiu. Viorel Şerban pare a 
se desprinde din acest trio, 
multe dintre cadrele di-
dactice cu drept de vot din 
cadrul Politehnicii prefe-
rându-l în această funcţie. 
Nicolae Robu îşi încheie în 
2012 cele două mandate 
de rector şi nu mai poate 
candida pentru această 
funcţie.

uvt: cel mai tânăr  
rector din istorie?

Actualul rector al Uni-
versităţii de Vest din Ti-
mişoara, Ioan Talpoş, va 
candida cu siguranţă la 
alegeri, însă nu s-a decis 
pentru ce post va intra 
în cursă. Poate intra şi 
pe lista pentru funcţia 
de rector, dar şi pentru 
alte liste ca membru al 
Senatului universităţii. 
Talpoş este la primul 
mandat ca rector, el fiind 
ales în 2008. ”Nu pot răs-
punde la această între-
bare cu da sau ba. Eu voi 
candida cu siguranţă. Am 
mai multe opţiuni, dar 

nu ştiu încă la ce funcţie 
candidez”, ne-a declarat 
Talpoş. Rectorul celei 
mai mari universităţi din 
vestul ţării spune că nu 
favorizează pe nimeni 
dintre cei care deja şi-au 
anunţat candidatura pen-
tru înalta funcţie. ”Nu fa-
vorizez pe nimeni. Nici 
nu ştiu exact care sunt 
candidaţii. Noi vom şti 
care sunt în 20 ianuarie. 
Ştiu că sunt mai multe 
intenţii printre colegii 
mei. Nu am intrat în ni-
cio tabără, eu îmi doresc 
să rămân imparţial”, a 
mărturisit Ioan Talpoş. 

La UVT, lupta pare a fi 
tranşată de actualul decan 
al Facultăţii de Economie 
şi Administrarea Afaceri-
lor, Marilen Pirtea. Alin-
tat „domnul rector” de 
prietenii apropiaţi, Pirtea 
şi-a anunţat în universi-
tate intenţia de a candi-

da, încercând şi reuşind, 
după cum recunosc unii 
profesori, să construiască 
un nucleu de cadre didac-
tice tinere în jurul său. Ar 
avea loc astfel un schimb 
de generaţii la Universita-
tea de Vest. Pirtea, 38 de 
ani, poate deveni cel mai 
tânăr rector din istoria in-
stituţiei de învăţământ su-
perior. Cum rectorul Tal-
poş este nehotărât pe ce 
post va candida, deşi mai 
are un an până la pensio-
nare, un al treilea candi-
dat pentru călduţul foto-
liu de rector al UVT este 
Florin Foltean. Prorector 
sub mandatul lui Ioan Tal-
poş, Foltean va fi cu sigu-
ranţă un contracandidat 
al lui Pirtea, chiar dacă 
porneşte cu şanse reale 
doar pe hârtie. 

rOxana DeaCOneSCu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro
MIODrag hOjDa
miodrag.hojda@opiniatimisoarei.ro

Lupta pentru conduce-
rea universităţilor de stat 
din Timişoara se ascute 
la începutul anului 2012. 
Cum alegerile au loc în 
aproximativ o lună, fie-
care dintre candidaţi îşi 
face calculele cum să iasă 
primul în universitatea pe 
care doreşte să o conducă. 

Bătălia pentru funcţia 
de rector este destul de 
importantă, pentru că sa-
lariul anual este destul de 
mare, mai ales dacă luăm 
în considerare veniturile 
fiecăreia din cele patru 
universităţi, cuprinse în-
tre 100 şi 200 de milioa-
ne de lei pe an şi tot mai 
multele proiecte europene 
pe care fiecare instituţie le 
accesează, cu rectorii pe 
post de manageri de pro-
gram şi cu procente grăsu-
ţe în contul de salariu. 

Din cei patru actuali 
rectori ai universităţilor 
de stat timişorene, trei nu 
mai pot candida, iar sin-
gurul care mai poate face 
acest lucru, Ioan Talpoş, 
nu ar mai începe un nou 
mandat pentru că va ieşi 
la pensie în scurt timp.

alegeri cu iz de  
scandal la agronomie

Universitatea de Ştiinte 
Agricole şi Medicină Vete-
rinară a Banatului stă pe 
un butoi de pulbere înain-
tea depunerii candidatu-
rilor. Regulamentul votat 
în Senatul universităţii 
nu permite candidaţilor 
la funcţia de rector să aibă 
rude în instituţia de învă-
ţământ superior. Actualul 
rector, Alexandru Moisuc, 
cel care iese la pensie în 
acest an, este de acord cu 
prevederile din regula-
ment. Alţi profesori, însă, 
spun că acesta nu vine să 
completeze Legea Edu-
caţiei, ci aduce restricţii 
mai severe pentru cei care 
doresc să ocupe fotoliul 
confortabil de manager al 
instituţiei. Legea Educaţiei 
precizează că nu pot candi-
da persoanele care au rude 
până la gradul III, aflate în 
poziţie directă de control, 
evaluare şi conducere (Art. 
295, alin. 4). 

Principalul avantajat de 

regulament pare a fi deca-
nul Facultăţii de Agricul-
tură, Paul Pârşan. Gurile 
rele spun chiar că regula-
mentul a fost anume făcut 
pentru ca liderul sindical 
din USAMVB, Adrian Gro-
zea, să nu poată candida. 
Ba chiar mai mult de atât, 
unii dintre dascălii de la 
Agronomie spun că ar fi cel 
puţin ciudat ca Paul Pâr-
şan să candideze de unul 
singur pentru conducerea 
universităţii. Dar cum în-
scrierile au loc în perioada 
1-12 februarie, este sufici-
ent timp pentru ca lupta 
pentru şefia USAMVB-ului 
timişorean să fie deschisă. 

Cu atât mai mult cu cât 
nemulţumiţii au trimis o 
depeşă la Ministerul Edu-
caţiei în care protestează 
împotriva introducerii în 

Regulamentul universită-
ţii a precizării că nu pot 
candida pentru funcţia de 
rector cei care au rude în 
cadrul USAMVB şi nu în 
subordine directă, aşa cum 
spune LEN.  ”Avem multe 
familii în universitate. Nu 
poate candida nimeni care 
are rude în universitate 
pentru funcţia de rector”, 
admite Moisuc.

luptă în doi la 
medicină

La Universitatea de Me-
dicină şi Farmacie ”Vic-
tor Babeş” din Timişoara 
lupta pare a fi destul de 
strânsă. Dacă prorectorul 

Marius Raica este susţinut 
pe faţă de actualul rector, 
Ştefan Drăgulescu, con-
tracandidatul acestuia, 
Dorel Săndesc, şeful Cli-
nicii de Anestezie şi Tera-
pie Intensivă a Spitalului 
Judeţean Timisoara intră 
cu şanse sensibil egale. 
Raica este văzut de mulţi 
din interiorul universi-
tăţii drept un înlocuitor 
potrivit pentru Drăgules-
cu, mai ales că în perioa-
da în care deputatul PDL 
era în Parlament toate 
activităţile instituţiei de 
învăţământ superior au 
căzut pe umerii prorecto-
rului. De partea cealaltă, 

Dorel Săndesc a reuşit să 
modernizeze Clinica ATI 
din Timişoara şi să atragă 
sponsorizări importante 
care i-au permis să o dez-
volte pe plan naţional şi 
internaţional, construind 
relaţii cu mai multe cli-
nici din Europa, dovedind 
astfel foarte bune abilităţi 
de management. Înscrie-
rea candidaturilor are loc 
în perioada 1-17 februa-
rie. ”Are dreptul să se în-
scrie oricine din cadrul 
universităţii. Eu însă îl 
susţin pe Raica pentru că 
este un om foarte compe-
tent”, precizează Ştefan 
Drăgulescu. Actualul rec-

comunitatecomunitate12 

n La fiecare din cele patru universităţi de stat există câte un favorit care să le conducă în următorii patru ani

Începe războiul în universităţile timişorene:  
cursa pentru fotoliile de rector încinge spiritele

Ho, ho, ho, hoo-ho! Cam aşa 
strigă Moş Crăciun atunci când 
mână sania sa cu reni printre 
nori, sanie încărcată cu saci 
plini cu jucării pentru copiii 
cuminţi. Ei, dar poate că unii 
dintre dumneavoastră nu ştiţi 
că Moş Crăciun a fost interzis 
aproape o jumătate de secol în 
România. Această înlocuire a 
lui Moş Crăciun s-a făcut doar 
la nivel oficial, căci oamenii ori-
cum îl sărbătoreau. Şi fiindcă, 
cetăţenii României continuau 
să-l aştepte pe Moş Crăciun, 
tovarăşii au hotărât să-i gă-
sească un înlocuitor moşului. 
De fapt, acest înlocuitor era 
un surogat, o sosie (nedem-
nă) a moşului creştin, acesta 
numindu-se... Moş Gerilă. Era 
interesant dacă ar fi înlocuit-o 
pe Merry Christmas (sic!) cu... 
Baba Dochia ! Eh, dar eu totuşi 
mă număr printre cei fericiţi, 
care copil fiind la ţară l-am 
mai prins pe Moş Crăciun în 
drumurile sale troienite. Deci, 
noi copiii „ţărani“ de la sat, nu-l 
sărbătoream pe Moş Nicolae ci 
doar (şi exclusiv) pe Moş Cră-
ciun. Îl aşteptam cu nerăbdare 
pe moş, şi discutam între noi 
despre venirea sa cu o frenezie 
şi o teamă, greu de descris în 
cuvinte. Atunci, când ningea 
tare, tare de tot, satul rămânea 
izolat de restul localităţilor. 
Noi copiii, ne luam săniile din 
lemn (unii aveau sănii de fier 
făcute în fabrica de la Bocşa) 
şi urcam pe dealuri. Derdelu-
şul nostru era lung şi dacă ne 
urcam de pe Tâlvă (dealul înalt) 
puteam coborî până la pod la 
Poganis, aproape un kilometru 
şi prindeam o viteză pe săniuţă, 
formidabilă. Deci, putem spune 
că aveam un mega derdeluş. 
Seara Crăciunului era sfânta 
pentru noi, iar colindătorii 
adulţi veneau cu coruri şi 
fanfară în colindat. Noi copii 
mergeam în „piţărăi“ şi cântam 
„O ce veste minunată“ sau... re-
citam pluguşorul, aşa cum era 
el scris în abecedarul de la şcoa-
lă. Apoi, aşteptam pe Moşul să 
vină acasă. Acum, încercaţi să 
vă imaginaţi cam cum arăta 
Moşul Crăciun al nostru de 
la sat. El nu era îmbrăcat în 
cojocel de pânza roşie şi nu era 
mascat cu barbă albă din vată, 
ci moşul nostru avea pe el un 
cojoc adevarăt de oaie miţoasă 
iar barba şi mustăţile erau din 
fuior de lâna. Moşu’ avea în 
spate un sac vechi de cânepă şi 
când intra în camera ne întreba 
cu o voce groasă... „care nu 
aţi fost cuminţi ca să vă bag în 
sac!“. Să nu vă spun, ce ţipete şi 
urlete erau din partea noastră 
a copiilor. Cei mai fricoşi urlau 
şi se ascundeau sub pat de 
frica moşului. Eu, paralizat 
de frică stăteam în mijlocul 
camerei smiorcăindu-mă doar 
(ştiind că am fost cuminte) şi 
aşteptam inevitabilul. Într-un 
an, Moş Crăciun mi-a adus un 
trenuleţ care se trăgea cu cheia. 
Eram fermecat! Trenuleţul era 
din tablă şi avea un vagon-re-
morcă după el, vagon în care 
transportă un buştean. Trenul 
făcea o tură şi când ajungea la 
o anumită destinaţie, bascula 
buşteanul şi apoi mergea cu 
spatele; apoi din nou revenea 
şi încarcă buşteanul. Stăteam 
pe burta fermecat urmărind 
trenuleţul şi priveam figurile de 
călători pictate pe locomotiva 
şi vagoane, dorindu-mi tare 
mult să pot să mă fac mic, 
mic de tot ca să pot să intru în 
locomotivă ca s-o conduc chiar 
eu. A fost, pe departe cel mai 
frumos cadou primit vreodată 
de la Moş Crăciun, deşi n-am 
reuşit nici până acum să intru 
înăuntru, în trenuleţul jucărie. 
Poate în viitor, nepoţeii mei 
vor reuşi macăr ei, virtual pe 
computer să intre şi să conducă 
trenuleţe-jucării...

Moş Gerilă

Coriolan 
Gârboni

OPInIe

numele celor care vor ocupa fotoliile de rectori la cele 4 universităţi de stat din timişoara sunt sub semnul întrebării...

Din cei patru actuali 
rectori, trei nu mai 
pot candida, iar 
singurul care mai 
poate face acest 
lucru, Ioan Talpoş, 
nu ar mai începe un 
nou mandat pentru 
că va ieşi la pensie 
în scurt timp.

Şi eu am ajuns  
rector tot după  
ce am fost  
prorector şi am  
terminat două  
mandate. 

nICOLae rObu
rector UPT

Are dreptul să se 
înscrie oricine din ca-
drul universităţii. Eu 
însă îl susţin pe Raica 
pentru că este un om 
foarte competent. 

şTefan DrăguLeSCu
rector UmF

Eu voi candida  
cu siguranţă.  
Am mai multe opţi-
uni, dar nu ştiu  
încă la ce funcţie 
candidez. 

IOan TaLPOş
rector UVT

Avem multe familii 
în universitate. Nu 
poate candida ni-
meni care are rude în 
universitate pentru 
funcţia de rector. 

aLexanDru MOISuC
rector USamVB

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro
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expofilme party

www.Fortaviola.rotimP liBer

După „scandalul” din 
decembrie  ’89 în Româ-
nia mulţi au ridicat capul. 
Printre aceştia şi băieţii din 
fotbal. Nu contează! Sau 
contează? Probabil... Unii 
au ajuns pe culmi... alţii, 
mai duios, au rămas mai la 
urmă, dar nu cei din urmă. 
Oare de ce? Întrebare reto-
rică. Neţoiu, Badea, Becali, 
Mititelu şi mai nou dubiosul 
Nicolae. Fireşte lista e mult 
mai lungă. Ce contează naţi-
onala de handbal feminim?  
Gimnastica... hmm! Scrima! 
Oltchim...! Năstase...?
Aflăm că Borcea revine în 
ţară şi va face noi reguli. 
Poate nu vine. Poate vinde 
acţiunile şi se retrage. Se 
lăuda că o să facă transfe-
ruri... mai bengoase decât 
ale lui  Gigi. Naşul şi finul 
se bat la televizor. A început 
războiul. Cei doi sunt... ste-
lari... Vai de mama lor! Un 
prieten îmi spune că Borcea 
nu apare în Românica pen-
tru că... are probleme. Ce 
se întâmplă cu suporterii? 
Ăştia chiar suferă. Dinamo-
viştii împotriva steliştilor. Şi 
invers.
Şi Timişoara alimentează 
mecanic cele două grupări. 
E bine? Poate că da, poate 
că nu... Suntem arbitrii în 
cauza asta? O scăldam... şi 
o facem de pe vremea lui 
Varga, Macavei, Bătrânu, 
Contra, Torje... exemple care 
pot continua. Luchin şi Lato 
joacă în Anglia cu Panti? 
Parcă nu. Goga, Curtean, 
Tameş, Sepsi. Facem o listă?
Stelele care se regăsesc în 
formulele noastre de zia-
rişti... aiurea. Nu e vorba de 
numele mai sus pomenite. 
Noi care ne dăm bănăţeni 
vă întreb şi mă întreb ce am 
făcut? Mai nimic. Probabil 
nişte festivităţi. Atât! Sunt 
bune şi astea. Mai departe? 
Stelele apar şi dispar pentru 
că sunt trecătoare prin uni-
vers. Ne agităm, ăştia mai 
vechi, la câte o chermeză în 
care ne mai aducem aminte 
de golul ăla... care ne-a cali-
ficat. În rest... mai nimic!
Ce mai faci Roti? Cum esti 
Băbane? Pe unde mai este 
Guşatu? Petrescu? Vio Vişan 
e ok cu centrul de copii? Sto-
icov mai alergi pe stânga? 
Aud că Pelici şi Şunda s-au 
făcut antrenori. E de bine? 
Velcea este şi el acolo...
Unii au lăsat fotbalul. Oare 
de ce? Dembo! Unde eşti? A 
pierit spiritul care se cheamă 
Poli? Şi mai presus de toate 
astea pe toate ecranele 
„jihadul” între Borcea şi Gigi. 
Ăsta e războiul stelelor? 
Care război? Doi Rambo 
de tinichea. Vai de mama 
noastră!

Războiul  
stelelor

Viorel  
Screciu

OPInIe
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alvin şi Veveriţele 3: 16:00

Fata cu un dragon tatuat: 18:00, 21:00

Happy Feet 2: 13:10, 15:15, 17:20, 19:20, 
21:30

Jack şi Jill: 14:20, 16:20, 18:20, 20:40, 
22:40

Justiţie pe cont propriu: 14:30, 19:10

Misionarul războinic: 16:40, 21:20

Misiune Imposibilă - Ghost Protocol: 
13:20, 21:40

sherlock Holmes - Jocul umbrelor: 
14:00, 16:30, 19:00

Vremuri Întunecate 3D: 14:50, 16:50, 
18:50, 20:50, 22:50

JoI, 12 IanuarIe
Jazz office: Alina And Sasi Unplugged
Happy Pub: 1st party Revelionul Studenţilor
Daos: Groove on the Dancefloor
zambara: Student Crazy Night
Heaven: Revelionul Studenţilor
LiePub: Karaoke Party 

VInerI, 13 IanuarIe
zambara: Adrian Eftimie
Le Cinema: In house party
setup: Concert Caritabil Raku, Cedry2k, DJ 
Limun, Valentin Sec
no name: Retro Party
Fratelli: Dj Johnny DaMix

sâMbătă, 14 IanuarIe
Heaven: Saturday Magic
Jazz office: Concert de jazz
Le Cinema: Saturday Night
setup: Digital Rush: Serum (Dread Recordings)
Fratelli: Dj Zoom!

spectacole
Filarmonica „banatul”: Vineri, 13 ianuarie 
2012: Primul concert simfonic al anului 
2012 oferă melomanilor timişoreni audiţia 
Uverturii „Scara de mătase” de Gioachino 
Rossini, Concertul pentru percuţie şi orches-
tră de Doina Rotaru şi Simfonia a V-a în mi 
minor, op. 64 de Piotr Ilici Ceaikovski.

teatrul German de stat timişoara: Vineri, 
13.01.2012, ora 19.30: în sala Teatrului 
German – Spectacolul „Judecata”. Regizor: 
Alexander Hausvater. Spectacolul se traduce 
la cască în limba română.

trupa teatrului Maghiar de stat „Csiky 
Gergely“, din timişoara: Spectacolul „Li-
vada de vişini”, de A.P. Cehov. Reprezentaţia 
are loc sâmbătă, 14 ianuarie, de la ora 19, în 
sala mare. Montarea îi aparţine regizorului 
László Sándor, directorul Teatrului din Novi 
Sad, scenografia e semnată de Csík György, 
coregrafia de Liana Iancu, iar muzica ţi apar-
ţine lui Cári Tibor. Textul spectacolului, mult 

mai succint decât piesa originală, a fost 
redactat de dramaturgul Gyarmati Kata.

teatrul Merlin timişoara: luni, 16 ianua-
rie, de la ora 12: Spectacolul: “Luceafărul” 
- o montare neconvenţională dedicată mai 
tinerilor amatori de poezie. 

anul artistic 2012 în timişoara începe cu 
un eveniment irezistibil: cel mai celebru 
balet al tuturor timpurilor, interpretat de o 
companie-fanion a legendarei şcoli de balet 
ruso-ucrainene. Miercuri, 25 ianuarie, de la 
ora 19, pe scena Operei Naţionale Române 
din Timişoara, artiştii Teatrului Municipal de 
Operă şi Balet din Kiev, reuniţi în cea mai 
valoroasă formulă coregrafică a instituţiei, 
vor dansa baletul „Lacul lebedelor”, pe mu-
zica lui Piotr Ilici Ceaikovski. Spectacolul este 
realizat de coregraful Valerii Kovtun, după 
coregrafia clasică a lui Marius Petipa. 

caiuS SeRacin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

În cei şapte ani de când 
patronul Marian Iancu a in-
vestit masiv la Timişoara re-
zultatele au întârziat să apară 
la nivelul primei divizii fotba-
listice. Echipa Poli Timişoara 
nu a cucerit niciun trofeu din 
2004, însă se poate mândri că 
a dat echipelor naţionale de 
seniori şi tineret mai mulţi 
fotbalişti decât chiar Steaua, 
Dinamo sau Rapid, echipe de-
partamentale care în anii ’90 
alcătuiau echipa naţională. 

torje, Pantilimon  
şi latovlevici,  
pariurile lui Gică hagi

Prima generaţie de fotba-
lişti crescuţi în „La Masia” de 
la stadionul Dan Păltinişanu 
a fost promovată în prima 
ligă de antrenorul Gheorghe 
Hagi în sezonul 2005 - 2006. 
După doar câteva partide la 
cârma alb-violeţilor, „Regele“ 
a decis că viitorul clubului 
sunt juniorii. Şi astfel s-a pus 
pe treabă, aducând la echipa 
de pe Bega fotbalişti care erau 
sub contract cu Poli, dar care 
evoluau la echipele din zona 
de vest. Perla Timişoarei, 
Gabi Torje a fost luat de Hagi 
din liga secundă, de la CFR Ti-
mişoara şi adus pe stadionul 
Dan Păltinişanu în primăva-
ra lui 2006. La primul meci al 
puştiului din acea vreme de 
17 ani, mijlocaşul de bandă 
dreaptă lăsa o impresie exce-
lentă în partida Poli Timişoa-
ra - FC Argeş Piteşti, scor 0-0. 
Văzând că puştii fac treabă, 
Hagi a decis să-l promoveze 
la prima echipă şi pe actua-
lul căpitan al alb-violeţilor, 
Cristi Scutaru într-un meci 
câştigat de Poli 1-0 în faţa ce-
lor de la Jiul Petroşani, meci 
disputat tot în 2006. Pe aceaşi 
filieră ceferistă, la vremea 
respectivă satelitul echipei 
alb-violete, aveau să ajungă 
la Poli şi Iasmin Latovlevici, 
Florin Dochiţa ori Răzvan Ri-
viş. Dintre aceştia doar Lato 
a convins, rămânînd alături 
de ceilalţi fotbalişti la echi-
pa mare. În aceaşi perioadă, 
Hagi punea ochii pe cel care 
astăzi apără buturile mili-
ardarilor de la Manchester 
City, Costel Pantilimon. Fane 
Pantilimon ajungea pe Bega 
de la Aerostar Bacău, la 18 
ani, la propunerea expresă 
a lui Hagi. Tot atunci, Hagi 
mai propunea în arena cu 
lei a fotbalului românesc nu-
mele lui Cristian Daminuţă, 
jucător care la 16 ani debuta 
chiar în faţa celor   de la Di-

namo. Plecarea lui Hagi de 
la Poli a coincis şi cu finalul 
carierei lui Daminţă. Mijloca-
şul central a jucat mai mult 
în cluburile de noapte decât 
pe terenul de fotbal, astfel că 
azi, la 22 de ani a ajuns să fie 
un excelent jucător de fotbal 
amator în sală.  

Un alt moment cheie în 
promovarea puştilor din 

propria pepinieră avea loc 
în 2007. Marian Iancu s-a su-
părat rău pe conducătorii de 
la Federaţia Română şi pe 
cei de la Dinamo şi a decis 
ca în meciul cu câinii roşi 
din martie să intre echipa a 
două a clubului, acolo unde 
media de vârstă era de 19 ani. 
Toata lumea aştepta o umi-
linţă a picilor, însă nu s-a în-

tâmplat asta. Aşa s-a făcut că 
peste 30.000 de fani au aflat 
cine sunt Costel Pantilimon, 
Srdjan Luchin, Cristian Scuta-
ru, Arthur Pătraş, Alexandru 
Popovici sau Ciprian Străuţ, 
juniori la vremea respectivă. 
Evoluţia excelentă a acestora 
a făcut ca mulţi dintre ei să 
facă pasul spre prima echipă. 
Pantilimon a devenit rezerva 

de portar al lui Marius Popa, 
Luchin a devenit şi el prima 
rezervă de fundaş central, în 
timp ce Pătraş sau Popovici 
au părut a fi soluţii de viitor 
pentru benzile terenului. Toţi 
aceşti puşti erau la vremea 
respectivă crescuţi pe terenu-
rile de la stadionul Dan Pălti-
nişanu de perechea Alin Ar-
timon şi de Viorel Vişan, cel 
care conduce şi astăzi centrul 
de copii şi juniori al clubului. 
„Chiar şi astăzi în Liga a II-a, 
atragem zeci de copii şi juni-
ori.  Asta dovedeşte că încă 
Poli înseamnă mult pentru 
tineri. Faptul că majoritatea 
din jucătorii pe care noi i-am 
crescut şi-au găsit loc la echi-
pa mare sau la alte formaţii îi 
fac pe părinţi să aibă încrede-
re în noi“, spune Viorel Vişan. 

2009 - 2010 - sezonul 
în care în echipă apar 
Dăruială, Poparadu sau 
Fuchs 

Anul 2009 a fost un alt an 
secetos pentru gruparea bă-
năţeană. Poli avea să prindă la 
finalul campionatului 2008-
2009 un loc de cupe europe-
ne, însă din nou fără trofeu. 
O nouă remaniere de lot se 
petrecea pe Bega, iar în locul 
fotbaliştilor Marius Popa, Ste-
lian Stancu, Gigel Bucur, Dare 
Vrsic, Balasy Borbely, Artiom 
Karamzan sau Dejan Rusici 
din La Masia Timişoarei îşi fac 
apariţia în lotul primei echi-
pe Andrei Dăruială (debut în-
tr-un meci de Cupă, câştigat 
de alb-violeţi 6-0 cu Sănătatea 
Cluj), Adrian Poparadu, care 
strângea la finalul sezonului 
2009-2010 5 prezenţe în trico-
ul alb-violet, Adrian Zaluschi, 
Răzvan Dobricean sau Marian 
Fuchs, care s-au antrenat zil-
nic cu echipa mare şi au prins 
şi câteva partida în tricoul alb-
violet. 

2011 - adevărata revoluţie 
în lotul bănăţean

Dacă pentru fani, condu-
cători şi vedetele de la Poli 
retrogradarea în liga secundă 
a fost un adevărat dezastru, 
nu acelaşi lucru se poate spu-
ne despre jucătorii lui Poli, 
crescuţi în centrul de copii 
şi juniori. Practic, dacă Poli 
ar fi rămas în primul eşalon 
e greu de crezut că Poparadu, 
Florin Ilie, Zaluschi, Adrian 
Sava sau Dăruială ar fi ajuns 
jucători de bază în anturajul 
grupări alb-violete atât în lup-
ta pentru titlu, cât şi în cupele 
europene.

Politehnica Timişoara –  
„La Masia” României

Librariile Cărtureşti: Expoziţia Peisaj Iernatic, 
Ascunzători şi Conversion în librăriile Cărtureşti. 
Expoziţia poate fi vizitată până în 17 ianuarie. 

Galeria Helios: Salonul Tinerilor Artişti 2011: 
Modernitate, Inovaţie, Experiment. Expoziţia 
poate fi vizită până în 20 ianuarie.

Institutul Francez timişoara: Art from scrap a 
artistului Florin Sidău. Expoziţia poate fi vizitată 
până în 19 ianuarie 2012.

biblioteca Centrală universitară „eugen 
todoran“: Hannah Arendt – Încrederea în om 
– Expoziţie – film – prelegere. Expoziţia poate fi 
vizitată până în 25 ianuarie 2012.

Libraria Humanitas „Joc secund“: Peisaje 
timişorene în alb şi negru. Expoziţia lui Carmen 
Mereşeanu poate fi vizitată până în 7 februarie.

Muzeul de artă - Palatul baroc: Salonul Artelor 
Vizuale - 2011. Expoziţia colectivă poate fi vizitată 
până în 29 ianuarie 2012.

n Timişoara dă în continuare fotbalişti pe bandă rulantă pentru echipa mare

transformers 3

horoscop
BerBec    
Înapoi la muncă. 
Deşi unii dintre 
nativii acestei 
zodii au avut gri-
jă să-şi ia câteva 
zile de concediu 
în plus după Săr-
bătorile de iarnă, 
cei mai mulţi au 
intrat în pâine, 
dar nu au prea 
mult spor.
        
taur     
Mijlocul lui ianu-
arie vă găseşte 
în plin avânt 
muncitoresc, fie 
că este vorba 
despre treburile 
pe care le aveţi 
programate aca-
să, fie că vorbim 
despre cele de la 
serviciu. Treceţi 
printr-o perioadă 
în care vă regă-
siţi.

Gemeni     
Liniştea Sărbă -
tor i lor a trecut, 
iar acum simţiţ i 
că nu mai aveţi 
t imp nici  să res -
piraţi .  Munca 
vă sufocă şi  nu 
mai reuşiţ i  să 
vă faceţi  t imp 
pentru dumnea -
voastră.  Aveţi 
răbdare,  este o 
per ioadă trecă -
toare.
           
rac
Sunteţi liniştită 
şi relaxată. La 
serviciu lucruri-
le merg foarte 
bine, iar acest 
fapt se reflec-
tă în dispoziţia 
dumneavoastră. 
2012 a început 
excelent, iar 
semnele sunt 
tot mai bune.
        

leu    
Sunteţi în aş-
teptarea unui 
răspuns. Vă 
pregătiţi să vă 
schimbaţi locul 
de muncă, dar 
încă nu sunteţi 
100% convins că 
lucrurile vor mer-
ge aşa cum vă 
doriţi. Câteodată 
trebuie, însă, să 
vă aruncaţi cu 
capul înainte!

Fecioară
Oportunităţi. Poa-
te câştigaţi nişte 
bani, poate primiţi 
nişte oferte de 
lucru. Vă aşteaptă 
o perioadă plină 
de promisiuni. 
Aveţi nevoie de 
puţină concentra-
re şi lucrurile se 
vor aşeza aşa cum 
vă doriţi.

Balanţă   
Un prieten 
foarte vechi vă 
caută în aceste 
zile sau îl  în -
tâlniţi  neaştep -
tat. Depănaţi 
amintir i  şi  vă 
dă o sugestie 
cu pr ivire la o 
problemă care 
vă tot săcăie de 
ceva vreme. 
          
scorpion     
Iarna nu a fost 
niciodată prie-
tena dumnea-
voastră. Atenţie 
la sănătate în 
perioada urmă-
toare pentru că 
vă urmăreşte o 
răceală puternică 
şi nu vă doriţi 
complicaţii mai 
ales că aveţi 
multe pe cap şi 
la serviciu.

Săgetător     
Nativii aces-
tei zonii sunt 
concentraţi pe 
carieră. Şi-au 
fixat un ţel de 
Revelion, şi-au 
făcut un plan şi îl 
urmează în peri-
oada următoare 
întocmai. Numai 
că rezultatele nu 
sunt întotdeauna 
cele pe care le 
aşteptaţi.

capricorn     
Abia acum înce-
pe greul. Munca 
vă ocupă o parte 
mare din timp, 
dar rezultatele 
vor fi pe măsu-
ră. Deocamdată 
trebuie să aveţi 
răbdare pentru 
că vor apărea şi 
semnele de bu-
năstare. 
  

VărSător    
Deşi de Sărbători 
nu aţi fost în cea 
mai bună formă, 
lucrurile încep să 
intre în normal. 
Serviciul nu mai 
este o prioritate 
pentru dumnea-
voastră. Puneţi 
preţ pe familie. 
Câteva mici bucu-
rii vă vor însenina 
zilele care vin.  

Peşti     
Sunteţi docili. 
Nativii Peşti vor fi 
foarte ascultători 
în perioada urmă-
toare cu toate că 
nu vor beneficia 
de avantaje. Nici 
dumneavostră nu 
ştiţi ce se întâm-
plă, dar momen-
tele prin care 
treceţi vă dau o 
stare de bine.

a the Girl with the DraGon tattoo

Subiectul principal al filmului 
este găsirea Harietei Vanger, rudă 
de sânge cu marele clan Vanger, 
care a dispărut în urmă cu 40 de 
ani. Simţindu-şi sfârşitul aproa-
pe, responsabilitatea dispariţiei 
fetei căzând pe umerii săi, unchiul 
Harietei îl angajează pe jurnalistul 
Mikael Blomkvist (Daniel Craig) să o 
găsească. Mikael tocmai îşi dăduse 
demisia de la publicaţia pentru care 
lucra, după ce pierduse un pro-
ces-capcană împotriva unei mari 
corporaţii şi se află în perioada de 
graţie înainte de începerea sentin-
ţei. Drumurile sale se intersectează 
cu ale hackeriţei Lisbeth Salander 
(Rooney Mara), o fată ciudată care 
putea afla orice informaţie cu un 
singur click. Împreună descoperă 
că dispariţia Harietei este legată de 
o serie de crime oribile. Dând la o 
parte negura care s-a aşternut de 
patru decenii peste caz, cei doi îşi 
riscă propriile vieţi.

Joi, 12 ianuarie
Cerul va fi parţial înnorat. 
Dimineaţa, ceaţă.
Minima: -1˚
Maxima: 4˚

Vineri, 13 ianuarie
Ploaie şi posibile averse 
de ninsoare. 
Minima: -1˚
Maxima: 5˚

Sâmbătă, 14 ianuarie
Cer înnorat şi ninsoare. 
Minima: -3˚
Maxima: 2˚

Duminică, 15 ianuarie
Cerul va fi mai mult senin. 
Minima: -5˚
Maxima: 2˚

Luni, 16 ianuarie
Cerul va fi înnorat pe tot 
parcursul zilei. Ger. 
Minima: -7˚
Maxima: 0˚

marţi, 17 ianuarie
Cerul va fi senin. 
Minima: -7˚
Maxima: -1˚

Miercuri, 18 ianuarie
Cerul va fi înnorat. Posi-
bile averse de ploaie. 
Minima:  -8˚
Maxima:  -2˚

meteo

srdjan Luchin a plecat la Dinamo bucureşti Pantilimon la primele antrenamente cu Poli
Comentează pe 
www.fortaviola.ro

14 jucători crescuţi la centrele de copii şi juniori

În acest an din lotul 
Politehnicii abordează 
promovarea în Liga 1 
există nu mai puţin de 
14 jucători crescuţi la 
Poli. Lor li se alătură alţi 
fotbalişti ca Jitaru, Florin 
Ilie, Ioan Mera sau Florin 
Sandu, jucători care sunt 

la Timişoara de mai bine 
de 3-4 sezoane, dar care 
sunt produse ale altor 
echipe din ţară. 
Portari: Paul Iordache, 
Ciprian Ostafie
fundaşi: Claudiu Belu, 
Andrei Dăruială, Cristian 
Scutaru, Razvan Iovan.

Mijlocaşi: Adrian Za-
luschi, Adrian Poparadu, 
Arthur Pătraş (venit în 
2006 la Timişoara, pe 
când avea 16 ani), Adrian 
Popa, Răzvan Doricean, 
Marian Fuchs.
atacanţi: Gelu Velici, 
Alexandru Popovici.

Gabriel torje la meciul de debut pentru Poli timişoara
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Nu m-a pasionat 
niciodată concursul 
Eurovision, dar n-am 
putut ignora audi-
enţele considerabile 
de care programul 
s-a bucurat, an după 
an. Cândva, am avut 
şansa să şi prezint 
o finală naţională 
Eurovision împreună 
cu Celia Petricu, pe 
atunci crainica princi-
palului buletin de ştiri 
a TVR-lui…
Descopăr azi că 
reperezentanţi ai TVR 
declară că se retrag 
din cursa Eurovision 
pe motiv de criză 
financiară a staţiei, 
argumentând că 
niciodată România 
nu va câştiga concur-
sul. Uluitoare gândire 
a unor manageri 
de televizune. Să ne 
aşteptăm ca repriza a 
doua a vreunui meci 
transmis de TVR să 
nu mai fie difuzată 
pe motiv că ai noştrii 
nu mai au şanse să 
câştige?
În vară TVR va trans-
mite Campionatul 
European de Fotbal, 
deşi după logica 
boşilor din TVR, acest 
lucru n-ar trebui să 
se mai întâmple. Ai 
noştri nu participă, 
ba chiar n-ar avea 
vreodată şansa să 
câştige un astfel de 
campionat… La ce 
bun să-l mai difuzezi?
Cred în forţa TVR, 
sunt programe pe 
care le urmăresc 
adeseori cu drag, 
senzaţional interviul 
de zilele trecute a lui 
Cătălin Ştefănescu 
cu Florin Iepan, din 
„Garantat 100%“, 
exilat, din păcate la 
ore imposibile. Pro-
gramele bune sunt 
aruncate la astfel de 
ore pentru ca prime-
timeul să fie dedicat 
unor showuri care 
încearcă să ţină piept 
televiziunilor co-
merciale, fără nicio 
şansă…
Frumuseţea unor 
competiţii nu stă în 
victorie, stă în par-
ticipare… Adeseori 
numai drumul e 
interesant…

Drumul…

Dan  
Negru
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Georgică 
Cornu, din nou 
în handbalul 
masculin 
bănăţean?

În ciuda greutăţilor fi-
nanciare prin care trece, 
potentul om de afaceri 
Georgică Cornu are de 
gând din nou să investeas-
că în handbalul masculin 
din Timişoara. Se pare că 
Regele Asfaltului din Timi-
şoara regretă perioada în 
care a stat departe de echi-
pa de suflet HCM Timişoa-
ra şi doreşte să reintre pe 
semicerc alături handba-
lişti cu care a trăit bucuria 
participării de două ori în 
Challenge Cup. Venirea 
lui Cornu ar fi şi pentru 
handbalul masculin un re-
virinment, mai ales că în 
ultimele sezoane fără ba-
nii lui Cornu echipa nu a 
încheiat clasamentul mai 
sus de locul 8 în prima ligă 
românească.

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

Sărbătorile de iarnă, 
cu Moş Crăciunul de ri-
goare, au adus filialei 
PRM Timiş un cadou mai 
puţin obişnuit, cu care 
preşedintele Grigore 
Trif se mândreşte nevoie 
mare. Invitat sa dea cu-
loare sărbătorii pomului 
de iarnă, solistul de mu-
zică populară bănăţea-
nă Nelu Blidaru a intrat 
atât de tare în atmosfera 
naţionalistă a evenimen-
tului, încât, după ce a 
interpretat cu foc câteva 
piese din folclorul local şi 
o colindă, şi-a anunţat in-
tenţia fermă de a deveni 

membru cu acte în regu-
lă a partidului cârmuit de 
Corneliu Vadim Tudor. 
Cum era firesc, celebrul 
folclorist nu putea intra 

în PRM fără trupa sa de 
lăutari, aşa că, imediat, 
sub stindardul galben-al-
bastru s-au înregimentat 
şi instrumentiştii. „Este 

un moment important 
pentru organizaţia noas-
tră, pentru că atragerea 
interpretului de muzică 
populară Nelu Blidaru 
înspre valorile naţiona-
list-patriotice promovate 
de PRM ne va aduce pe 
viitor, cu siguranţă, şi alţi 
membri în partid. Fani ai 
solistului...”, ne-a explicat 
râzând Grigore Trif, mân-
dru de succesul cu care 
a debutat campania de 
recrutare de noi membri.

Folcloristul Nelu Blidaru s-a înregimentat în PRM

Nicolae Robu şi…  Bianca 
Drăguşanu au petrecut 
Revelionul în Dubai!
Că celebra Bianca 
Drăguşanu şi-a petrecut 
noaptea dintre ani în 
Dubai, ştie mai toată 
lumea, însă puţini sunt 
cei care ştiu că şi senato-
rul-rector Nicolae Robu, 
preşedinte al PNL Timiş, 
şi-a petrecut Revelionul 
în acelaşi loc. Ceea ce 
este încă o necunoscută 
este dacă cei doi s-au 
cazat la acelaşi hotel. 
Puţin probabil, spun 
gurile rele, pentru că, 
grijuliu cu portofelul său, 
Nicolae Robu nu ar fi ales 
să se cazeze la un hotel 
lux, de 5 stele. Cu toate 
acestea, e posibil ca cei 
doi să se fi cunoscut pe 
plaja însorită a Dubaiu-
lui. Nu de alta, dar Robu 
a mai avut, de-a lungul 

timpului, momente în 
care a luat decizii impor-
tante pentru cariera sa, 
pe plajă... Fostul preşe-
dinte al PNL Timiş Adrian 

Cioroianu l-a convins pe 
Robu să intre în PNL pe 
plaja din Mamaia, mo-
ment în care amândoi 
erau în... slip. 

T
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