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2012 - anul 
sporturilor  
de echipă

Rugby-ul şi baschetul timişorean 
pot lua faţa fotbalului prin  
rezultatele ce le vor obţine!  15

interviu
„Piaţa agricolă 
este extrem de 
nefiscalizată!“

Interviu cu Tiberiu Lelescu, 
Director general Direcţia pentru 
Agricultură şi Dezvoltare Rurală 
a Judeţului Timiş.  11

actualitate
Timişul are un 
buget aproape la 
fel ca anul trecut

Cei mai mulţi bani au fost 
alocaţi de Consiliul Judeţean 
pentru investiţii.  4

comunitate
Valoarea facturii îi 
face pe timişoreni 
să stea în frig pe 
timpul zilei
În decembrie, unii timişoreni 
au plătit chiar şi 1.000 de lei 
pentru încălzire.  13

economic
Rata şomajului în 
rândul tinerilor din 
Timiş a trecut de 
20 de procente
Autorităţile oferă facilităţi 
pentru companiile care 
angajează tineri.  6
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Mofturile electorale ale 
administraţiei Ciuhandu 
au pus pe butuci RATT

Viorel  
Screciu

Căsătoriile fotbalisti-
ce au la bază, în mai 
toate cazurile, inte-

resul financiar. 15

dan  
negru

Un român e în 
cel mai aşteptat 
eveniment spor-
tiv american. 16

coriolan  
Gârboni

Bucuriile şi necazu-
rile sunt percepute 
diferit de cel sărac  
şi de cel bogat? 13

gHeoRgHe ilaş
gheorghe.ilaş@opiniatimisoarei.ro

Ideile de campanie ale 
administraţiei Ciuhandu 
au adus aproape de fali-
ment Regia Autonomă 
de Transport în Comun 
din Timişoara. 45.000 de 
pensionari din Timişoara, 
aproximativ 5.000 de elevi, 
câteva alte mii de studenţi 
şi aproape 900 de angajaţi 
ai municipalităţii circu-
lă zi de zi cu autobuzele, 
tramvaiele şi firobuzele 
RATT, fără să scoată un leu 
din buzunar. Asta în timp 
ce restul timişorenilor plă-
tesc câte 2 lei pentru o sin-
gură călătorie, iar de acum 
înainte vor da 5 lei, în ca-
zul în care nu vor avea de 
unde să-şi cumpere bilete 
şi vor fi nevoiţi să le ia 
direct din mijlo-
cul de 

transport în co-
mun. Cu toate 
acestea, atât 
conducerea 
regiei, cât şi 
Primăria, au 
r i s ca t 
e x e -
c u t a -
rea si-
lită a 
trans -
portului ti-
m i ş o r e a n , 
n e p l ă t i n d 
către stat 
o datorie 
de aproxi-
mativ 10 
milioane de 
euro.

pag 2-3



2 2 - 8 FebRuaRie 2012, nR 187 

www.opiniatimisoarei.ro

oPinia TimişoaRei
SăPTămânal indePendenT 3 timişoara meatimişoara mea

pUBliCitate

IS
SN

. 1
8

4
4

 - 
4

55
5

Responsabilitatea pentru conţinutul 
articolelor aparţine în exclusivitate autorilor.

Reproducerea totală sau parţială a materialelor 
ori fotografiilor din această publicaţie, fără 
acordul editorului, intră sub incidenţa legii.

Imaginile marcate cu „T“ (trucaj)  
se vor considera pamflete.

oPinia TimişoaRei
Str. Proclamaţia de la Timişoara,  
nr. 7, etaj 1, ap 1/A/I, cam 32
cod poştal 300054, Timişoara,
tel. 0356.466.331
e-mail. redactie@opiniatimisoarei.ro
www.opiniatimisoarei.ro

Tipărit la West tipo international

director: 
CIPRIAN VoIN

ciprian.voin@opiniatimisoarei.ro

publicitate suplimente:
EuGENIA BoLETA - 0735.003.108 

publicitate@opiniatimisoarei.ro

redactor-şef. GhEoRGhE ILAş
gheorghe.ilaş@opiniatimisoarei.ro

redactori: 
Roxana DEACoNESCu, 

Caius SeRaCin 

Liliana IEDu, Miodrag hoJDA 

Foto.

 Ervin BoER, Virgil SIMIoNESCu

distribuţie.

tel. 0256.455.283

dacă vreţi să distribuiţi clienţilor 
dumneavoastră ziarul, sunaţi la 

0731376717

Salvarea unei societăţi co-
merciale de la iminenţa fali-
mentului se realizează prin 
câteva măsuri de criză, care 
nu presupun, aşa cum se 
întâmplă în cele mai multe 
cazuri, reducerea cheltuieli-
lor, ci un proces constant de 
creşterea a veniturilor. 

„În primul rând, când o 
societate comercială merge 
prost, nu managerul caută 
şi aplică soluţiile de criză, ci 
patronul. Iar prima măsură 
pe care acesta trebuie să o ia 
acesta este înlocuirea mana-
gerului. Următoarea măsură 
este inventarierea patrimo-
niului, urmată de lichidarea 
activelor neperformante. Se 
evaluează potenţialul fiecă-
rui activ, iar cel ce nu produ-
ce, de care compania nu are 
nevoie, este scos la vânzare. 
Următoarea măsură ţine de 
analizarea activităţii pe secţii 
şi sectoare şi ţinerea în func-
ţiune doar a celor rentabile. 
Reducerea cheltuielilor nee-
conomicoase, cum ar fi pri-
mele, deplasările, consumul 
de carburant, costul pieselor 
de schimb, dar în nici un caz 
reducerea salariilor mici. 
Vizavi de politica de perso-
nal, nu sunt recomandabile 
curbele de sacrificiu. O dimi-
nuare generală a salariilor 
este însoţită, întotdeauna, 
de o scădere a productivităţi 
muncii. Dacă nu există alte 
soluţii, este de preferat trimi-
terea în şomaj a personalului 
din sectoarele nerentabile, în 
paralel cu creşterea sau men-
ţinerea celorlalte salarii”, 
ne-a declarat economistul 
Grigore Trif. 

În opinia sa, în cazul 

RATT, pentru evitarea fali-
mentului, se impune redu-
cerea gratuităţilor pe mijloa-
cele de transport în comun, 
introducerea unui sistem 
performant de taxare, pen-
tru eliminarea călătorilor 
frauduloşi, păstrarea liniilor 
rentabile, concomitent cu 
închiderea celor nerentabile 
şi reducerea cheltuielilor ne-
economicoase. De asemenea, 
în această perioadă de criză 
ar trebui evitate investiţiile 
majore, întrucât dobânzile 
bancare pot accelera fali-
mentul societăţii.

De cealaltă parte, direc-
torul Regiei Autonome de 
Transport în Comun Ti-
mişoara spune că fiecare 
economist gândeşte diferit. 
”Economiştii au fiecare o 
viziune a lor. Ei vorbesc de 
centre de profit, pe când eu, 
în domeniul public, vorbesc 
de centre de cost. În momen-
tul în care primesc subvenţii 
de la Primăria Timişoara, eu 
nu pot face centru de profit”, 
ne-a declarat Goia. 

Potrivit datelor furniza-
te de RATT, anul trecut s-au 
vândut 9 milioane de bilete 
şi s-au înregistrat 100 de mi-
lioane de călătorii. 45.000 de 
pensionari şi cam 5.000 de 
elevi au circulat cu RATT. Lor 
li se adaugă şi câteva mii de 
studenţi, dar şi sutele de an-
gajaţi din Primărie. Respon-
sabilii din Primărie spun că 
decontările sunt de peste 1,5 
milioane de lei lunar, adică 
18 milioane de lei pe an, ceea 
ce ar însemna 4 milioane de 
euro. Cu puţin efort, s-ar pu-
tea cumpăra 3 tramvaie noi 
pe an... 

Gratuităţile acordate d  e Primăria Timişoara  
pot falimenta serviciul  de transport în comun

că nu prea merg cu tramva-
iele. Ăia care au pensii mari 
au maşini şi merg cu maşi-
nile”, consideră Gheorghe 
Ciuhandu.

gheorghe Ciuhandu: 
„goia este cel mai bun 
manager al ratt“

Despre managerul regi-
ei, primarul Timişoarei spu-
ne că este cel mai bun direc-
tor din ultimii ani: ”Cred că 
dintre ultimii manageri din 
ultimii zece ani, persoana 
de faţă e cea mai potrivită 
ca director. Mă refer la pe-
rioada din 2000 încoace”. 
Nu aceeaşi părere o are însă 
şi fostul director al RATT, 
Ionuţ Nasleu, care în luna 
noiembrie a anului trecut 
a decis să demisioneze din 
cauza ”managementului 
neperformant”. ”Goia respi-
ră cadenţat cu respiraţia lui 
Ciuhandu. Sunt datorii de 
3-4 ani la firme care au exe-
cutat lucrări şi nu au fost 
plătite”, a acuzat Nasleu. 

Fostul director adjunct a 

amintit şi gratuităţile, care 
nu sunt normale într-un 
oraş european, în condiţiile 
în care în străinătate orice 
călător plăteşte bilet. Mai 
mult decât atât, anul tre-
cut, Timişoara era cât pe ce 
să rămână fără transport în 
comun, după ce furnizorul 
de energie electrică a anun-
ţat că opreşte electricitatea 
până ce RATT nu-şi plăteşte 
restanţele. Datoria ajunsese 
la un moment dat la aproa-
pe 6 milioane de lei. A plătit 
tot Primăria. Anul acesta, 
transportul în comun bene-
ficiază de aproape 8 milioa-
ne de lei din bugetul local. 

Datoria RATT în momen-
tul de faţă este de 40 de mi-
lioane de lei, către Agenţia 
Naţională de Administrare 
Fiscală, adunată de-a lungul 
anilor din obligaţii la bugete 
speciale, cum ar fi impozite-
le şi taxele pentru angajaţi. 
De altfel, întreg parcul auto 
al regiei este pus sub seches-
tru. 

„ratt a solicitat o 
eşalonare la plata 
datoriei de aproape  
10 milioane de euro!”

Sechestrul asigurător in-
stituit de Direcţia Generală 
a Finanţelor Publice Timiş, 
încă din 2009, asupra parcu-
lui de tramvaie, autobuze şi 
troleibuze aparţinând RATT 
este menţinut şi la ora actu-
ală, deşi edilii oraşului pare 
să fi uitat cu desăvârşire 
de această problemă. Mai 
mult, deşi bugetul oraşului 
de pe Bega s-a învârtit, în ul-
timii ani, în jurul cifrei de 
500.000 de euro pe zi, pa-
radoxal, nu s-au găsit bani 
pentru achitarea datoriei 
de aproape 10 milioane de 
euro la bugetul statului, ris-
cându-se executarea silită a 
transportului în comun din 
Timişoara. 

„Sechestrul asigurător 
pe parcul auto al RATT a 
fost instituit de noi, din dis-
poziţia Direcţiei Generale 
de Administrare a Marilor 

Contribuabili din cadrul 
ANAF. Ei sunt şi organul de 
executare coordonator şi 
pot cere executarea silită a 
bunurilor aflate sub seches-
tru prin scoaterea la licitaţie 
publică, vânzarea acestora 
şi vărsarea banilor la buge-
tul statului. Din câte ne-au 
comunicat cei de la Bucu-
reşti, RATT Timişoara ar fi 
solicitat o eşalonare la plata 
datoriei, care este destul de 
mare, însă aceasta încă nu a 
fost aprobată. Există un te-
mei legal în baza căruia se 
cer aceste eşalonări la plată 
şi în funcţie de probele de-
puse la dosar se aprobă sau 
se resping. La data când a 
fost instituit sechestru asi-
gărător nu exista o cerere 
de suspendare a executării 
silite, ceea ce înseamnă că 
penalităţile şi majorările 

de întârziere curg mai de-
parte, dacă nu cumva, în-
tre timp, s-a cerut în justi-
ţie suspendarea executării 
până la judecarea dosarului 
de fond. Ceea ce este clar, 
această datorie la bugetul 
statului va trebui plătită, in-
diferent cât va dura dezba-
terea contestaţiei în instan-
ţă”, ne-a declarat Mircea 
Călin, directorul executiv 
al Direcţiei Generale a Fi-
nanţelor Publice Timiş. Cel 
mai probabil, datoria va fi 
plătită tot din bugetul local, 
pentru că Primăria Timişoa-
ra este proprietar de drept 
al domeniului public, RATT 
fiind, în fond, o societate 
administrată de municipa-
litate.

Roxana deaconeScu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

gHeoRgHe ilaş
gheorghe.ilaş@opiniatimisoarei.ro

Primarul Gheorghe Ciu-
handu a făcut o pomană 
electorală în anul 2004 şi i-a 
lăsat pe toţi pensionarii din 
oraş, aproximativ 71.000, 
potrivit calculelor RATT, să 
circule gratuit, când vor şi 
cu ce vor. Le-a dat aceeaşi 
posibilitate şi elevilor de 
gimnaziu, iar de câţiva ani 
s-a pus bine şi cu elevii de 
liceu, pe care îi lasă să se 
plimbe la jumătate de preţ. 
În plus, le asigură deconta-
rea a 50% din sumă pentru 
transport şi studenţilor. 

Măsurile, unele deloc po-
puliste, susţine sus şi tare 
Ciuhandu, au pus pe butuci 
RATT, societatea concedi-
ind doar în ultimii ani 500 
de angajaţi, cu ideea de a 
reduce cheltuielile. Chit că 
tramvaiele sunt primite de 
pomană de la nemţi, ieşite 
din garanţie şi cu autori-
zaţia tehnică expirată, res-
ponsabilii din primărie nu 
s-au gândit nicio clipă să 
renunţe la unele din gratu-
ităţi. Ba mai mult, s-au de-
cis să se împrumute de 50 
de milioane de euro ca să 
cumpere tramvaie noi pen-
tru RATT şi să modernizeze 
unul dintre depourile regi-
ei. Şi asta în condiţiile în 
care încă achită credit pen-
tru cele 30 de autobuze cu 
burduf cumpărate la sfâr-
şitul anului 2010. Primarul 
însă nu consideră că RATT e 
pe butuci. 

”Ei şi-au optimizat struc-
tura de personal, în sensul 
că au ajuns la un anumit 
echilibru între personalul 
direct, productiv şi cel teh-
nico-administrativ, lucru 
pe care l-am cerut mai de-
mult. Asta înseamnă că ei 
şi-au redus cu vreo 500 de 
oameni efectivele. Am cău-
tat să găsim un alt furnizor 
pentru energia electrică, 

cu 25% mai ieftin”, ne-a de-
clarat Gheorghe Ciuhandu. 
Primarul mai povesteşte că 
le-a cerut celor din Consiliul 
de administraţie al RATT să 
vină cu idei, astfel încât să 
facă bani din publicitate 
sau din preţul biletelor. Po-
trivit edilului-şef, RATT este 
susţinută în prezent cu 50% 
din bugetul Timişoarei şi cu 
50% din bugetul propriu. 

nu renunţă la gratuităţi
”La gratuităţi am zis că 

nu renunţăm, pentru că 
oamenii sunt amărâţi. Ve-
deţi şi tensiunile sociale 
din ţară, care pe mulţi îi 
aduc în pragul disperării. 

Nu le-am dat electoral! Asta 
e o prostie. În primul rând, 
sunt gratuităţi care merg 
pe lege. Mă refer la handi-
capaţi, la revoluţionari, la 

pensionari. Mă refer la elevi 
şi la studenţi, 50% admi-
nistraţia locală, 50% entita-
tea de învăţământ. Am dat 
mai ales la pensionari. Am 

extins puţin gratuităţile. 
Iniţial erau peste 70 de ani, 
am coborât de la 65 de ani 
în sus, nu pe raţiuni elec-
torale, ci pe raţiuni foarte 
practice. Oamenii ăştia, cu 
pensiile amputate aşa cum 
sunt, pentru că în 2010 li 
s-au impozitat pensiile mai 
mari de 750 de lei şi, ca ata-
re, oamenii ăştia au greu-
tăţi. Nu cred că e momentul 
acum în miez de iarnă să le 
tăiem gratuităţi. Au 500-600 
de lei pensie. Dacă îi mai 
pun să plătească şi biletele, 
ei de-abia supravieţuiesc, cu 
medicamentaţia, cu toate 
aceste cheltuieli”, a comple-
tat Ciuhandu. 

Nici şeful RATT, Ioan 
Goia, nu crede că măsura 
instaurată de primar în 
2004 nu a fost una electo-
rală, dar recunoaşte că Pri-
măria ajută regia să stea pe 
linia de plutire. ”Este fals! 
În momentul în care muni-
cipalitatea acordă aceste fa-
cilităţi, deconturile noastre 
vin direct. Oamenii ăştia nu 
cumpără abonamente dacă 
le scoatem gratuităţile. Noi 
avem un avantaj, pentru că 
Primăria ne ajută să exis-
tăm”, ne-a spus Goia. 

Cât despre cei cu pensii 
mari care circulă oricum cu 
RATT, primarul Timişoarei 
e convins că ei au maşini şi 

pensionarii sunt cei mai fideli clienţi ai ratt. numărullor este de aproximativ 45 de mii. nici unul dintre ei nu plateşte pentru plimbarea cu mijloacele de transport

„Prima măsură pentru 
evitarea falimentului 
este schimbarea 
managerului!”

În momentul în care 
municipalitatea acor-
dă aceste facilităţi, 
deconturile noastre 
vin direct. Oamenii 
ăştia nu cumpără 
abonamente dacă le 
scoatem gratuităţile. 
Noi avem un avantaj, 
pentru că Primăria ne 
ajută să existăm. 

ioan goia
director RATT

n Elevii, studenţii, angajaţii Primăriei şi pensionarii circulă gratis cu mijloacele de transport în comun,     în timp ce parcul auto al RATT este pus sub sechestru

C omentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Anul trecut, 
Timişoara era 
să rămână fără 
transport în 
comun, după 
ce furnizorul de 
energie electrică a 
anunţat că opreşte 
electricitatea.

Primăria a decis  
să împrumute  
50 de milioane de 
euro ca să cumpere 
tramvaie noi 
pentru RATT şi să 
modernizeze unul 
dintre depourile 
regiei.

PUBLICITATE
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Comasări peste coma-
sări. O viaţă grea îi aşteaptă 
pe profesorii timişoreni din 
toamna lui 2012. Primăria 
Timişoara vrea să reducă din 
costuri, iar Inspectoratul şco-
lar să găsească soluţii pentru 
plata salariului profesorilor, 
odată cu implementarea 
noii legi a educaţiei, care 
prevede costul per elev. Iar 
soluţia pe care autorităţile 
locale au găsit-o o reprezintă 
comasarea. Prin absorbţie. 
Astfel, cinci unităţi de învă-
ţământ din Timişoara vor fi 
comasate. 

„Miercuri a avut loc o şe-
dinţă la care au participat 
reprezentanţii Primăriei şi 
ai Inspectoratului în care s-a 
luat în discuţie problema co-
masărilor. Primăria Timişoa-

ra va organiza o dezbatere 
publică, în care va asculta 
şi părerile părinţilor şi ale 
profesorilor. Comasările vor 
fi stabilite printr-o hotărăre 
a Consiliului Local Timişoa-
ra în şedinţa ordinară din 
lumea februarie”, a precizat 
Francisc Halasz, inspector 
general adjunct în cadrul 
Inspectoratului şcolar Timiş.

Grupul şcolar de Poştă şi 
Telecomunicaţii va fi mutat 
la Colegiul Tehnic „D. Leo-
nida” - fostul CFR. Aici scan-
dalul este cât casa. Părinţii 
elevilor de la Grupul şcolar, 
precum şi o parte a profeso-
rilor, nu doresc să plece la 
marginea oraşului. 

A doua comasare este cea 
a Colegiului Tehnic de Vest 
cu Colegiul Tehnic Mincu. 
Aici, deocamdată, probleme 
nu s-au anunţat la orizont, 
dar pot apărea în orice mo-

ment. Şcoala Generală Nr. 
15 va fi comasată cu Gene-
rală 13, crescând astfel nu-
mărul elevilor. Grădiniţa cu 
Program Prelungit Nr. 8 va 
fi comasată cu Grădiniţa P.P. 
11, care aparţine Colegiului 

Tehnic Electrotimiş. Ultima 
comasare pe agenda Primă-
riei este cea a şcolii Generale 
Nr. 26 cu şcoala Generală Nr. 
18. Astfel, cei 400 de elevi 
ai primei unităţi de învăţă-
mânt, împreună cu cei pes-

te 500 ai şcolii 18 vor forma 
un singur colectiv. Numai că 
părinţii şi cadrele didactice 
ale şcolii cu clasele I-VIII Nr. 
26 nu sunt de acord. Repre-
zentanţii părinţilor susţin că 
elevii vor fi mutaţi la sediul 
celeilalte unităţi de învăţă-
mânt, că vor învăţă după-
amiaza şi că unii profesori 
foarte capabili îşi vor pierde 
locul de muncă. Ei îi acuză 
chiar pe reprezentanţii IşJ 
de anumite interese. De par-
tea cealaltă, Marin Popescu, 
inspector şcolar general in 
Timiş, este de altă părere. 
„Comasarea nu înseamnă că 
elevii se vor muta la Genera-
lă 18. Dispare doar directo-
ratul. Scandalul îl fac doar 
managerii, care sunt slabi”, 
spune acesta.

anChetăaCtualitate

liliana iedu
liliana.iedu@opiniatimisoarei.ro

Cu doar 11 milioane de 
lei este mai mic bugetul ju-
deţului Timiş, faţă de anul 
trecut. Consilierii judeţeni 
au împărţit sumele pentru 
proiecte, însă cei mai mulţi 
bani au fost alocaţi capitolu-
lui investiţii.

Consilierii judeţeni au vo-
tat: judeţul Timiş va avea un 
buget de 438. 270.000 de lei, 
faţă de 449 546 000 de lei cât 
a avut anul trecut. Aceasta 
pentru că la finalul construc-
ţiei deponeului ecologic de la 
Ghizela, Uniunea Europeană 
a înapoiat banii consumaţi 
de CJT pe acest proiect.

„Aproape ca anul trecut e 
bugetul din acest an, avem 
cam aceleaşi cifre pentru că 
am câştigat multe proiecte 
europene şi practic, la sfârşi-
tul anului, aţi văzut, a existat 
un proiect de hotărâre prin 
care s-a repartizat exceden-
tul de anul trecut. La sfârşi-
tul anului trecut ne-au intrat 
banii pe care i-am cheltuit 
pe deponia ecologică, pe 
POS Mediu şi aceşti bani au 
venit în ultimele zile, motiv 
pentru care a trebuit să re-
partizăm acest excedent în 
special către zona de investi-
ţii. Vreau să vă spun că anul 
trecut investiţiile au fost 
realizate în proporţie de 86-
87%, este cel mai mare pro-
cent din istoria CJT, am făcut 
190 de km de asfalt anul tre-
cut şi se vede în tot judeţul şi 

ne propunem să continuăm. 
Practic, în 4 ani am depăşit 
500 de kilometri de asfalt de 
drum judeţean“, a declarat 
Constantin Ostaficiuc, preşe-
dintele Consiliului Judeţean 
Timiş.

Potrivit proiectului de 
buget, sunt alocaţi aproape 
19,2 milioane de lei pentru 
continuarea unor lucrări de 
investiţii aflate în derulare. 
Este vorba despre reabili-
tarea drumurilor judeţene 
DJ 592 Buziaş – Lugoj şi DJ 
682 – limita cu judeţul Arad 
– Periam – Saravele – Sânni-
colau Mare. Au fost prevăzu-
te, de asemenea, fonduri şi 
pentru taxe şi cote legale la 
Bastionul Theresia, precum 

şi pentru restaurarea şi re-
funcţionalizarea Castelului 
Huniade.

În buget mai sunt prevă-
zuţi 80.000 de lei pentru in-
stalaţii de protecţie solară la 
ferestrele din corpul-anexă 
al Palatului Administrativ. 
De asemenea, tot pentru 
clădirea cea nouă a CJT, în 
buget sunt prevăzuţi alţi 
55.000 de lei pentru un sis-
tem de dezumidificare şi cli-
matizare în subsol.

Alte investiţii prevăzute 
mai sunt la Spitalul Judeţean 
din Timişoara. Consiliul 
Judeţean Timiş a prevăzut 
suma de 2,9 milioane de lei 
pentru reabilitarea termică 
a imobilului. Alţi 400.000 de 

lei sunt alocaţi aceluiaşi spi-
tal, pentru studiul de fezabi-
litate şi proiectul tehnic de 
modernizare a blocului ope-
rator. Pentru modernizarea 
Clinicii de Anestezie Terapie 
Intensivă II, unde lucrările 
făcute şi cu bani din donaţii 
sunt aproape gata, adminis-
traţia judeţeană a alocat în 
buget suma de 450.000 de 
lei. De asemenea, CJT a mai 
alocat două milioane de lei 
pentru extinderea corpului 
funcţional de la Casa Aus-
tria.

Aproape 11,2 milioane de 
lei alocă în buget, în acest 
an, Consiliul Judeţean Timiş 
la Capitolul Cultură, Recre-
ere şi Religie. Pentru rea-

menajarea monumentului 
Lagărul de prizonieri, situat 
pe Calea Aradului din Timi-
şoara, sunt prevăzuţi 35.000 
de lei. Alţi 27.000 de lei costă 
o machetă funcţională. Este 
vorba despre replica unui 
elicopter construit de Traian 
Vuia.

Pentru continuarea lucră-
rilor la Palatul Baroc, care 
găzduieşte Muzeul de Artă, 
este prevăzută suma de 2,5 
milioane de lei. Alţi 180.000 
de lei se vor duce pe achizi-
ţia de sculpturi şi tablouri.

Muzeul Satului Bănăţean 
beneficiază în 2012 de aproa-
pe 6,9 milioane de lei, din 
care 5 milioane de lei pentru 
proiectarea şi executarea Pa-

vilionului Administrativ.
Centrul de Cultură şi Artă 

al judeţului Timiş va benefi-
cia de 440.000 de lei, în vre-
me ce, în bugetul CJT, pen-
tru Teatrul pentru Copii şi 
Tineret Merlin s-a prevăzut 
suma de 280.000 de lei.

Pentru Biblioteca Jude-
ţeană au fost alocaţi 565.000 
de lei, din care 500.000 de 
lei pentru reparaţii capitale 
la faţada şi acoperişul imo-
bilului din Piaţa Libertăţii, 
iar restul banilor pentru 
achizitionarea unui sistem 
de identificare şi securizare 
electronică a cărţilor.

Timişul are un buget aproape 
egal cu cel de anul trecut
n Cei mai mulţi bani au fost alocaţi  pentru investiţii
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Consilierii judeţeni au votat bugetul pe anul 2012 si au împărţit cele mai mari sume pentru investiţii
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Averea unui magistrat  
va fi verificată de ANI

gHeoRgHe ilaş
georghe.ilas@opiniatimisoarei.ro

Un magistrat de la Jude-
cătoria Timişoara a ajuns în 
atenţia Agenţiei Naţionale de 
Integritate, după ce un avocat 
din Baroul Timiş a cerut insti-
tuţiei conduse de fostul procu-
ror DNA, Cătălin Macovei, să 
verifice averea dobândită de 
justiţiarul timişorean dintr-un 
simplu salariu de bugetar. „Vă 
solicit ca în temeiul Legii nr. 
115/1996 modificată prin Le-
gea nr. 176/2010 să dispuneţi 
verificarea averii dobândite 
de judecătorul Gheorghişan 
Sorin, ce funcţionează în ca-
drul Judecătoriei Timişoara, 
având în vedere faptul că va-
loarea bunurilor depăşesc în 
mod vădit nivelul câştigurilor 
realizate de acesta pe perioa-
da cât a funcţionat ca şi ma-
gistrat”, cere avocata Carmen 
Obârşanu în sesizarea depusă 
la ANI, arătând că, după cum 
se menţionează în declaraţia 
de avere a magistratului pe 
anul 2009, ultima postată pe 
site-ul Consiliului Superior al 
Magistraturii, valoarea pro-
prităţilor sale depăşeşte suma 
de un milion de euro. Este 
vorba despre 4300 de metri 
pătraţi de teren agricol în Ora-
viţa, judeţul Caraş-Severin, 
dobândit în anul 2002, 134 
hectare de pădure, în Vărădia, 
judeţul Caraş-Severin, dobân-
dite în perioada 2006-2007, 
227 hectare de teren agricol, 
tot în Vărădia, suprafaţă do-
bândită în acelaşi an, o casă de 
locuit în suprafaţă de 202 me-
tri pătraţi, în Oraviţa, ridicată 
între anii 192-1996, o altă casă 
de locuit în suprafaţă de 50 de 
metri pătraţi, tot în Oraviţa, 
dobândită în 2008, un aparta-
ment de 40 de metri pătraţi în 
Timişoara, cumpărat în 2001, 
şi un alt apartament în supra-
faţă de 83 de metri pătraţi, 
tot în Timişoara, achiziţionat 
în 2004. Alături de aceste bu-
nuri, magistratul mai deţine 
bijuterii în valoare de 7.500 
de euro, 40.000 de lei în con-
tul de salarii, în 2008 a vândut 
un teren intravilan cu suma 
de 30.000 de euro, a obţinut 
beneficii de 6000 de euro din 
închirierea unui apartament, 
însă, pentru a echilibra, oare-
cum balanţa de plăţi, domnia 
sa a consemnat în declaraţia 
de avere o datorie de 100.000 
de euro la BRD Oraviţa, exigi-
bilă în 2032. În condiţiile în 
care ultima declaraţie de ave-
re este aferentă anului 2008, 
nu se cunoaşte cu exactitate 
dimensiunea averii judecă-
torului Gheorghişan, mai cu 
seamă că, din septembrie 

2010, domnia sa s-a transferat 
de la Judecătoria Oraviţa la Ju-
decătoria Timişoara...

Judecătorul gheorghişan, 
intervenient în dosarele 
contelui berdeau

Tot în sesizarea depusă la 
ANI, avocata Carmen Obârşa-
nu invocă obiceiul cel puţin 
suspect al judecătorul Gheor-
ghişan, din timpul funcţionă-
rii sale la Judecătoria Oraviţa, 
de a formula cereri de inter-
venţie în nume propriu în do-
sarele aflate pe completul său 
de judecată. De fiecare dată, 
dată fiind incompatibilitatea 
în care se afla magistratul, 
care nu putea soluţiona cau-
zele în care avea un interes 
patrimonial, a formulat ce-
reri de abţinere, iar dosarele 
au fost soluţionate de unul 
dintre colegii săi. Cum era de 
aşteptat, de fiecare dată a obţi-
nut câştig de cauză. Este vorba 
despre dosarul 1086/273/2007, 
având ca obiect o prestaţie 
tabulară, unde a intervenit 
alături de SC „Bardeau Hol-
ding Romania” SRL, împotri-
va pârâtului Dora Ciocârlan, 
dosarul 1710/273/2007, având 
ca obiect o acţiune în con-
statare, unde a intervenit de 
partea aceleiaşi companii cu 
acţionariat austriac, SC „Bar-
deau Holding România” SRL, 
împotriva pârâtei Florica Vir-
ginia Bălteanu, dar şi dosarul 
1730/273/2007, care a avut ca 
obiect o acţiune în constatare, 
unde a „combătut” alături de 
interesele aceluiaşi „Bardeau 
Holding România”, împotriva 
pârâtului Pau Traian Mozo-
ru. În toate cele trei dosare, 
magistratul care a soluţionat 
cererile, Mircea Tec, a admis 
cererile de intervenţie ale co-
legului său de instanţă. „Ce-
rerea de intervenţie în nume 
propriu într-un dosar aflat 
chiar pe completul tău de 
judecată este un gest absolut 
sinucigaş din partea unui ma-
gistrat. Se pare că Sorin Ghe-
orghişan a riscat tot pentru a 
da greutate dosarelor în care 
ţăranii din Caraş-Severin au 
fost deposedaţi de pământ de 

contele austriac Andreas von 
Bardeau”, ne-a declarat Car-
men Obârşanu. Într-adevăr, 
contele Andreas von Bardeau 
şi-a părăsit castelul de lângă 
Viena şi a venit în România 
după anul 2000, începând să 
achiziţioneze mii de hectare 
de teren arabil şi teren foresti-
er. Doar de la 1000 de hectare 
în sus. Doar pe rolul instanţei 
din Oraviţa, contele austriac, 
prin „Bardeau Holding Româ-
nia”, este parte în peste 500 
de dosare, având ca obiect 
prestaţii tabulare sau acţiuni 
în constatare. SC „Bardeau 
Holding Romania” SRL, cu 
sediul social în Timişoara, a 
început să cumpere suprafeţe 
mari de teren agricol imediat 
după anul 2000, oferind pro-
prietarilor preţuri derizorii. 
Dacă luăm ca reper tot anul 
2007, pentru că nu există in-
formaţii actualizate, Bardeau 
Holding avea la acel moment 
în patrimoniu 27.000 de hec-
tare de teren arabil în Timiş, 
Arad şi Caraş Severin, precum 
şi 10.000 de hectare luate în 
administrare. Afacerile sale 
se întind şi în judeţul Argeş, 
unde prin intermediul SC „Es-
terhazy Bardeau Silvicultura” 
SRL, unde este asociat cu fa-
milia Esterhazy din Ungaria, a 
achiziţionat aproape 5.000 de 
hectare de pădure.

„se poate ajunge la 
confiscarea averii şi 
sesizarea parchetului!”

În tentativa de a afla şi 
opinia judecătorului Sorin 
Gheorghişan vizavi de acţi-
unea pe care o va declanşa 
ANI în legătură cu averea 
sa, ne-am lovit de mesajul 
din căsuţa telefonică, motiv 
pentru care am solicitat o 
declaraţie purtătorului de 
cuvânt al Curţii de Apel Ti-
mişoara, judecătorul Cristian 
Pup. „Nu avem cunoştinţă că 
ANI să fi început procedura 
de verificare a averii vreunui 
judecător de pe raza Curţii 
de Apel Timişoara, însă dacă 
aşa stau lucrurile în cazul ma-
gistratului Sorin Gheorgişan, 
atunci domnia sa va trebui să 

demonstreze că toate propri-
etăţile sale au fost obţinute pe 
cale licită. În cazul în care ANI  
descoperă că averea sa, sau a 
oricărui alt funcţionar plătit 
din bani publici, a fost acu-
mulată prin implicare în acte 
de natură infracţională, se 
sesizează şi Parchetul, iar cele 
două investigaţii merg în pa-
ralel. În final, se poate ajunge 
la confiscarea averii de către 
instanţa de judecată, la reco-
mandarea ANI, sau clasarea 
dosarului. În cazul în care se 
descoperă o avere nejustifi-
cată, pot exista repercusiuni 
şi de ordin profesional”, ne-a 
declarat Cristian Pup. Să mai 
spunem că, în 2005, Sorin 
Gheorghişan a fost la un pas 
de excluderea din magistra-
tură, în urma unei încăierări 
într-un local public.

n Dacă magistratul de la Curtea de Apel Timișoara nu își poate justifica 
averea se poate ajunge la confiscarea ei şi sesizarea Parchetului
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Unii magistraţi din Palatul de Justiţie au făcut averi colosale
Aproape ca anul 
trecut e bugetul din 
acest an, avem cam 
aceleaşi cifre pentru 
că am câştigat multe 
proiecte europene. 

conSTanTin oSTaFiciuc
preşedintele Consiliului  

Judeţean Timiş

Primăria va organiza 
o dezbatere publică, 
în care va asculta şi 
părerile părinţilor şi 
ale profesorilor. Co-
masările vor fi stabi-
lite printr-o hotărăre 
a Consiliului Local în 
luna februarie. 

FRanciSc HalaSz
inspector gen. Adj IşJ Timiş

Scandalul îl fac  
doar managerii  
care sunt slabi. 

maRin PoPeScu
inspector general IşJ Timiş

Cererea de interven-
ţie în nume propriu 
într-un dosar aflat 
chiar pe completul 
tău de judecată este 
un gest absolut sinu-
cigaş din partea unui 
magistrat. Se pare că 
Sorin Gheorghişan 
a riscat tot pentru 
a da greutate dosa-
relor în care ţăranii 
din Caraş-Severin au 
fost deposedaţi de 
pământ de contele 
austriac Andreas von 
Bardeau.

caRmen obâRșanu 
avocat

Se poate ajunge la 
confiscarea averii 
de către instanţa de 
judecată, la reco-
mandarea ANI, sau 
clasarea dosarului. 
În cazul în care se 
descoperă o avere 
nejustificată, pot 
exista repercusiuni şi 
de ordin profesional. 

cRiSTian PuP 
Curtea de Apel Timișoara
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Pentru multă lume, acu-
punctura este doar o me-
todă prin care se relaează 
sau se tratează o durere de 
cap. Pentru alţii, acupunc-
tura reprezintă o metodă 
eficientă prin care pot să 
trateze orice boală, de la 
probleme ale articulaţiilor, 
la cele sexuale, infertilitate 
sau afecţiuni respiratorii.

„Primul lucru pe care tre-
buie cineva să-l ştie despre 
acupunctură este că aceas-
tă metodă nu este invazivă. 
Acele sunt foarte subţiri şi 
nu sparg ţesutul, aşa cum 
fac cele de seringă, ci intră 
printre ţesuturi. Prin ur-
mare, acupunctura nu este 
deloc dureroasă, ba chiar 
relaxantă. Am avut pacienţi 
care au adormit”, ne spune 
medicul timişorean Adrian 

Petre, specialist în această 
ramură a medicinei.

El susţină că medicina 
contemporană, dezvoltată 
în ultimii 200 de ani, este, 
de fapt, o ştiinţă alterna-
tivă. Adevărata medicină 
tradiţională este cea chine-
zească, împărţită în cinci 
direcţii: acupunctură, plan-
te, nutriţie, masaj şi exerci-
ţii energetice.

Ce tratează 
acupunctura?

Această metodă poate 
trata orice boală, spune 
medicul timişorean. Pro-
bleme musculare sau osoa-
se (artrită, dureri de spate, 
întinderi sau inflamaţii), 
afecţiuni cardiovasculare 
(angină, hiper sau hipoten-
siune, accident vascular), 
boli ale copilăriei şi afecţi-
uni ale capului (răceli, tuse, 
migrene, ameţeli, paralizie 

facială), urechi, ochi, gură, 
nas, gât (surditate, otită, 
conjuctivită, glaucom, pro-
bleme dentare, sângerare 
nazală, amigdalite etc.), 
probleme endocrine, gas-
trointestinale, obstretice şi 
ginecologice (constipaţie, 
diaree, gastrită, ulcer, tul-
burări menstruaţie, greţuri 
matinale), boli infecţioa-
se (hepatită, gripă, pojar, 
rubeolă, tuse convulsivă), 
afecţiuni ale ficatului şi ve-
zicii biliare, probleme men-
tale şi emoţionale (depen-
deţă de alcool sau tutun, 
depresie, insomnie, isterie, 
fobii), afecţiuni respirato-
rii, probleme sexuale (frigi-
ditate, impotenţă, sterilita-
te), boli de piele şi afecţiuni 
urinare.

Prin corpul uman trece 
energie. Acupunctura ajută 
la deblocarea curgerilor de 
energie  şi reglează echili-

brul în corp. Frica de ace 
este nejustificată, spune 
specialistul, care adaugă 
faptul că una-două şedinţe 
de diagnostic pe an sunt ne-
cesare pentru a preveni îm-
bolnăvirea organismului. 

El află, prin luarea pulsu-
lui, dacă pacientul are anu-
mite probleme de sănătate, 
unde sunt localizate şi cât 
de grave sunt.

O şedinţă de acupunctu-
ră durează între 45 şi 60 de 
minute, din momentul in-
trării pacientului în cabinet, 
până la plecare. 30 de minu-
te trebuie să stea cu acele 
pe el. Acele, cu grosimi de 
0,16 mm, 0,25 mm şi 0,30 
mm nu afectează nervii sau 
pielea. Mai mult decât atât, 
acupunctura facială are un 
important rol în întinerirea 
feţei şi eliminarea ridurilor. 
Indiferent de boală, o şedin-
ţă nu este suficientă pentru 
tratarea ei. 10-12 şedinţe, 
întinse pe durata unei luni 
conduc la efectul dorit: însă-
nătoşirea pacientului.

„Cred că ar trebui să 
existe o colaborare între 
energia modernă şi cea 

tradiţională, holistică. Ca 
medicină de urgenţă, cea 
modernă este extraordi-
nară. Adică, nu pot trata o 
tumoase prin acupunctură, 
dar după eliminarea aceste-
ia, pot reface mult mai uşor 
ţesuturile afectate”, ne spu-
ne Adrian Petre. El adaugă 
faptul că, depistată la timp, 
orice boală poate fi tratată 
cu acele înfipte acolo unde 
trebuie, fără durere şi fără 
cheltuieli suplimentare pe 
medicamente.

Timişorenii par intere-
saţi de acupunctură. Peste 
o sută de persoane apelea-
ză lunar la medicul timi-
şorean, iar în oraşul de pe 
Bega sunt câteva zeci de 
specialişti. Preţurile varia-
ză de la 50 de lei pe şedinţă 
până la peste 100 de lei.

6 eConomie

Sănătate & Frumuseţe
Timişoara nu duce lipsă 
de medici specialişti

Se poartă fulguşori şi 
glitere argintii pe unghii

8-9
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n Specialiştii spun că pot trata orice boală cu acele pe 
care le înfig în locurile unde sunt blocaje de energie

Acupunctura
medicină tradiţională sau alternativă?
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PulS economic

gHeoRgHe ilaş
gheorghe.ilas@opiniatimisoarei.ro

În ciuda faptului că ju-
deţul Timiş se laudă cu una 
dintre cele mai scăzute rate 
ale şomajului din ţară, re-
spectiv 1,9%, datele statisti-
ce de la Agenţia Judeţeană 
de Ocupare a Forţei de Mun-
că relevă o situaţie îngrijo-
rătoare, care pune într-o cu 
totul altă lumină disponi-
bilitatea angajatorilor de a 
scoate pe piaţă noi locuri de 
muncă. Conform evidenţe-
lor AJOFM, rata şomajului 
în rândul tinerilor cu vârste 
de până la 25 de ani este de 
nu mai puţin de 21,13%, în 
timp ce situaţia persoane-
lor cu vârste cuprinse între  
între 40 şi 49 de ani este şi 
mai dramatică, în condi-
ţiile în care 23,45% dintre 
acestea se află în căutarea 
unui loc de muncă. Care 
să fie explicaţia faptului că 
angajatorii au reticenţe faţă 
de şomerii cuprinşi în cele 
două categorii de vârstă? 
„În primul caz poate fi in-
vocată lipsa de experienţă 
a tinerilor, însă persoanele 
cu vârste cuprinse între 40 
şi 49 de ani sunt în plină pu-
tere de muncă! În plus, au 
destulă experienţă pentru 
a-şi face treaba bine”, spune 
Simona Potîng, purtătorul 
de cuvânt al AJOFM Timiş. 
Tocmai pentru a încuraja 
oamenii de afaceri să anga-
jeze tineri, persoane de pes-
te 45 de ani sau persoane 
care mai au trei ani sau mai 
puţin până la împlinirea 
vârstei de pensionare, în ul-
timii ani a fost implemen-
tat un set de măsuri active 

care să ducă la diminuarea 
şomajului la nivelul celor 
trei categorii de vârstă. „În 
cazul angajării tinerilor, sa-
lariul acestora este subven-
ţionat de stat timp de un an 
de zile. Dacă se angajează 
persoane de peste 45 de ani 
sau persoane care mai au 
trei ani până la pensie, se 
oferă stimulente de 500 de 
lei pe lună, un aşa numit in-
dicator social de referinţă. 
Obligaţia patronilor este de 
a-i ţine angajaţi pe tinerii 
absolvenţi timp de doi ani, 
iar pe ceilalţi – timp de trei 
ani”, mai spune Simona Pot-
îng. În opinia sa, potenţialii 
beneficiari a măsurilor de 
stimulare a angajatorilor ar 
trebui să-şi cunoască drep-
turile, întrucât este posibil 

ca unele companii să aibă 
şefi de personal mai puţin 
informaţi asupra acestor 
măsuri de reducere a şoma-
jului. 

898 de locuri de muncă 
vacante, majoritatea  
din sectorul privat

La ora actuală, în Timiş 
sunt înregistraţi, oficial, 
6.280 de şomeri, dintre care 
un număr de 3.146 sunt 
femei. Din cele 6.280 de 
persoane aflate în căutarea 
unui loc de muncă, 2.064 
sunt şomeri neindemnizaţi. 
În luna decembrie 2011, 
la nivelul judeţului nostru 
au fost înregistrate 898 de 
locuri de muncă vacante, 
dintre care 286 pentru şo-
meri cu studii superioare, 

207 pentru şomeri cu studii 
medii şi 405 pentru munci-
tori. Nu mai puţin de 753 
de locuri de muncă provin 
din sectorul privat, în timp 
ce în sectorul de stat există 
doar 145 de joburi. „Pentru 
a beneficia de indemniza-
ţia de şomaj chiar din luna 
următoare concedierii, per-
soanele disponibilizate tre-
buie să vină la noi pentru lu-
are în evidenţă în decurs de 
10 zile. Dacă nu-i interesea-
ză acest aspect, se pot înre-
gistra ca şomeri în interval 
de un an de la data conce-
dierii”, mai spune Simona 
Potîng, cu precizarea că ab-
solvenţii de liceu sau facul-
tate aflaţi în căutarea unui 
loc de muncă trebuie să fie 
luaţi în evidenţă de AJOFM 

în răstimp de 60 de zile de 
la terminarea studiilor. În 
caz contrar, rămân fără in-
demnizaţia de şomaj. „Din 
păcate, mulţi nu cunosc 
această prevedere a legii şi 
vin la noi după expirarea ce-
lor 60 de zile, când nu mai 
pot fi luaţi în evidenţă”, ex-
plică purtătoare de cuvânt a 
AJOFM Timiş, precizând că 
pentru a beneficia de şomaj 
- care reprezintă 75% din in-
dicatorul social de referinţă, 
la care se adaugă un procent 
salarial în funcţie de vechi-
mea în muncă - o persoană 
trebuie să fi fost angajată 
minimum 12 luni în ultimii 
doi ani.

Rata şomajului în rândul tinerilor 
din Timiş a trecut de 20 de procente

Deşi în cazul angajării tinerilor angajatorii beneficiază de subvenţii, rata şomajului este mare printre cei sub 25 de ani

Acupunctura este o 
metodă de relaxare 

pentru mulţi pacienţi

mocheta covor P.v.c.

0256.294.035
0725.226.991TRovacaSa.PaRdoSeli@yaHoo.Ro

confortul la picioarele tale

gRaboPlaST

TecSom

FaTra

balTa

GanraFT

oRoTex

n Autorităţile oferă facilităţi pentru companiile care angajează tineri

BillA în insolvenţă?

Lanţul de supermarketuri 
Billa România ar putea 
intra în insolvenţă, după 
ce firma suedeză Securitas 
AB a sesizat instanţa de 
judecată că retailerul nu-şi 
achită datoriile acumulate 
în ultima vreme. Primul ter-
men de judecată a fost fixat 
pentru data de 26 aprilie 
2012. Billa este prezentă 
în România din februarie 
1999 şi numără peste 50 de 
magazine pe piaţa locală. 
Billa a mai avut astfel de 
probleme şi cu companiile 
Ecofish şi Baron Eurovia, 
care, de asemenea, i-au ce-
rut insolvenţa, însă instanţa 
a respins cererea credito-
rilor. Recent, şi reţelele de 
magazine deţinute de Dinu 
Patriciu, Minimax şi Mic.
ro Retail, au făcut obiectul 
unor astfel de dosare.  

Firme în 3 zile

Durata de înfiinţare a unei 
firme va fi redus la maximum 
trei zile, ANAF având deja 
pregătite ordinele pentru 
simplificarea procedurii. 
Această decizie vine pe fon-
dul setului de măsuri pregătit 
de Guvern pentru sprijinirea 
mediului de afaceri.

AvivA A devenit Alico

Asiguratorul american 
MetLife, proprietarul Alico 
România, a achiziţionat 
companiile Aviva Asigurări 
de viaţă şi Aviva Pensii 
private, iar acestea vor 
continua să existe pe piaţa 
românească sub denumi-
rea Alico. Oficialii noului 
proprietar au anunţat că 
toate beneficiile poliţe-
lor sau ale contractelor, 
costurile şi comisioanele 
vor rămâne neschimbate. 
Aviva deţine în România 
19 sedii secundare, plus 
sediul central, şi are 135 de 
angajaţi. (G.i.)

ANUNŢ
PeniTenciaRul 

TimişoaRa, 

cu sediul în Timişoara, 
str. Popa şapcă nr. 7, jud. Timiş, 
tel. 0256/200030, fax 0256/293349, 
e-mail: ptimisoara@dgp.ro, 

Organizează în data 
de 17.02.2012, ora 10, 
procedura de licitare pentru 
închirierea a două spaţii în 
interiorul unităţii, cu destinaţie 
de puncte comerciale, cu 
suprafeţele de 22.40 mp şi 
17,59 mp.

Procedura: 
licitaţie publică cu strigare

Garanţia de participare: 
4.000 de lei

Preţul minim de pornire: 
20,87 lei/mp/lună
Saltul de supralicitare: 10 lei

Documentaţia descriptivă, 
inclusiv caietul de sarcini, se 

achiziţionează conta cost de la 
sediul Penitenciarului Timişoara.

Primul lucru pe care 
trebuie cineva să-l 
ştie despre acupunc-
tură este că această 
metodă nu este inva-
zivă. Acele sunt foar-
te subţiri şi nu sparg 
ţesutul, aşa cum fac 
cele de seringă, ci 
intră printre ţesuturi. 

adrian PeTre
medic
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preşedintele Colegiului Me-
dicilor Timiş.

Există şi o parte bună a 
acestor plecări. Mulţi dintre 
medici se întorc în ţară după 
câţiva ani petrecuţi în siste-
mele sanitare din străinăta-
te cu idei noi, tehnologii noi 

şi planuri de modernizare a 
centrelor existente. Cei care 
au revenit au idei noi şi-şi 
deschid clinici private sau 
aduc un suflu nou spitalelor 
unde se angajează. 

Gheorghe Nodiţi, directo-
rul Spitalului Clinic Judeţean 

de Urgenţă din Timişoara 
spune că unitatea medicală 
pe care o conduce nu duce 
lipsă de doctori, ci de per-
sonal auxiliar. „Avem un 
deficit la capitolul asistente 
şi infirmieri. Eu cred că pen-
tru a stopa acest fenomen al 
plecării cadrelor medicale în 
alte ţări trebuie, din punct 
de vedere universitar, să 
oferim alte condiţii. La nivel 
de cercetare şi de dezvoltare 
tehnologică avem nevoie de 
dotări cu care să-i păstrăm 
pe medicii tineri buni”, a de-
clarat acesta.

La Spitalul Judeţean 
din Timişoara, deficitul de 
asistente medicale şi infir-
mieri se apropie de 100, în 
condiţiile în care unitatea 
sanitară ar avea nevoie de 
un număr de câteva sute 
de asistente şi infirmiere 
pentru a acoperi lipsa celor 
care au plecat. Însă situaţia 
nu pare a se schimba nici 
în acest an, în condiţiile în 
care posturile în sistemul 
bugetar sunt blocate, iar an-
gajările pot fi făcute numai 
pe posturile celor care se 

află în concediu fără plată 
sau de îngrijire a copilului. 
La Spitalul Municipal, în 
blocurile operatorii intră, 
în locul asistentelor, medici 
rezidenţi. Nici la Spitalul 
de Boli Infecţioase „Victor 
Babeş” situaţia nu este mai 
roz. Târgurile de carieră 
sunt adevărate rampe de 
lansare pentru medicii re-
zidenţi. Unii dintre ei plea-
că în Germania sau Marea 
Britanie unde îşi continuă 
rezidenţiatul. Argumentul 
plecării este lesne de înţe-
les: banii, un trai mai bun. 

„La noi, un brancardier 
are 800 de lei pe lună. şi 
are cazuri în care trebuie să 
mute pacienţi de peste 100 
de kilograme. Munca e mul-
tă, deloc uşoară şi salariul 
foarte, foarte mic. În Occi-
dent, salariul este de câteva 
ori mai mare. Atunci de ce 
ne mai mirăm că pleacă?”, 
întreabă retoric dr. Fulger 
Lazăr.

miodRag Hojda
miodrag.hojda@opiniatimisoarei.ro

În ultimii ani, tot mai 
mulţi medici tineri au ple-
cat în străinătate să-şi gă-
sească un loc de muncă. Fie 
că au ales Franţa sau Germa-
nia, fie că au mers din tim-
pul rezidenţiatului cu bursă 
sau au ales varianta unui 
târg de job-uri, tinerii care 
şi-au făcut studiile în Timi-
şoara aleg să practice mese-
ria într-o altă ţară. Situaţia, 
comună la nivelul întregii 
ţări, a devenit un adevărat 
fenomen. Timişoara, totuşi, 
nu duce lipsă de medici. Spi-
talelor le lipsesc însă asis-
tentele şi infirmierele. 

Există un exod al cadre-
lor medicale la nivel naţi-
onal, nu şi la nivel local. 
Doctorii care doresc să ple-
ce din Timişoara nu produc 
mari probleme sistemului 
sanitar local prin plecarea 
lor întrucât numărul celor 
care rămân nu este deloc 
de neglijat. Spitale şi clinici 
particulare sau unităţi sani-
tare publice, cu toate au su-
ficienţi medici pentru a face 
faţă numărului de pacienţi. 
Problema apare atunci când 
ajungem la îngrijirea bolna-
vilor. Pentru că asistentele 
şi infirmierele lipsesc. Me-
dicii îi tratează pe pacienţi, 
dar cine are grijă de ei?

Numai în 2011, aproxi-
mativ 1.000 de cadre medi-
cale au depus la Direcţia de 
Sănătate Publică cereri prin 
care solicită obţinerea certi-
ficatului de conformitate pe 
baza căruia pot pleca peste 
hotare. „La DSP, cadrele me-
dicale au depus nişte cereri 
prin care solicită adeverin-
ţe. De aici şi până la pleca-
rea lor în altă ţară este, însă 
un drum lung. Dar, e drept, 
au nevoie de aceste certifi-
cate de conformitate ca să 
poată pleca”, susţine Dana 
Şpac, purtătorul de cuvânt 
al Direcţiei  de Sănătate Pu-
blică Timiş.

Mirajul unui salariu mult 
mai mare îi atrage pe mulţi 
tineri, care sunt rezidenţi 
sau de puţin timp au ter-
minat rezidenţiatul. Dar 
un salariu de câteva mii de 
euro pe lună nu este posibil 
în Timişoara. Alternativa o 
reprezintă Marea Britanie, 
Franţa şi Germania. Site-uri-
le de recrutare sunt pline 
cu oferte pentru tinerii doc-
tori. Toate cer experienţă în 
domeniu de cel puţin doi 
ani. 

Sergiu Slavomir, un tânăr 
medic ortoped din Timişoa-
ra, vrea să plece în Franţa. 

A depus mai multe CV-uri, 
direct pe site-urile de recru-
tare din ţara lui Hugo, dar 
nu a reuşit să ajungă acolo 
încă. Lucrează în Timişoara 
la o clinică privată, dar nu 
este mulţumit de salariul 
pe care îl are. „Am un copil 
şi vreau să mă gândesc la o 
viaţă mai bună pentru el. 
În Franţa, acolo unde am 
aplicat, ar fi un salariu de 
peste 3.500 de euro pe lună 
pe care i-aş câştiga faţă de 
cele 12 milioane de lei de 
aici din care abia îmi pot 
plăti cheltuielile la bloc”, ne 
spune acesta. A participat şi 

în 2011 la târgul halatelor 
albe, dar nu a fost mulţu-
mit de slujbele pe care le-a 
găsit. Multe dintre acestea 
erau pentru ţări în care se 
vorbeşte limba engleză sau 
germană, iar el este vorbitor 
de limba franceză. 

Dar plecarea specialiş-
tilor peste hotare nu este 
resimţită de Timişoara, sus-
ţine dr. Fulger Lazăr, preşe-
dintele Colegiului Medicilor 
Timiş. El explică faptul că, la 
nivel de medici, capitala Ba-
natului stă foarte bine. De-
cât să meargă în Făget sau 
Lugoj, multă lume preferă 
oraşul de pe malurile Begăi. 
E o schimbare de mentalita-
te a tinerilor: se adresează 
marilor centre medicale. 
Distanţa nu e mare, maşină 
are toată lumea... Timişoa-
rei îi lipseşte însă asistente 
şi infirmiere, acolo unde 
salariul foarte mic şi munca 
foarte multă nu au trai bun. 

„Fenomenul acesta al 
plecării cadrelor medicale 
este specific întregii Europe 
de Est. În ţările occidentale, 
pentru că procesul este de 

lunga durată – gândiţi-vă: 
6 ani de facultate, 6 ani de 
specializare, deja sunt 12 ani 
– nu multă lume se îndreap-
tă spre sectorul medical. 
Atunci ei aleg mână de lucru 
gata formată. De asta există 
atâta cerere în Europa. Un 
alt motiv este acela că şi me-
dicii lor pleacă în SUA, acolo 
unde sunt şi mai bine plătiţi. 
Iar atunci, uşile spitalelor 
sunt deschise pentru cadrele 
medicale din ţările Europei 
de Est”, explică dr. Fulger 
Lazăr. El prezintă şi situaţia 
din trecut, atunci când în 
ţară se regăseau un număr 
mic de universităţi de me-
dicină şi care reuşeau totuşi 
să facă faţă cererii. Acum, 
cu atâtea centre universita-
re şi atâţia absolvenţi, există 
chiar lipsă de ofertă pe piaţă, 
un surplus de medici. „În Ti-
mişoara avem 4.000 de me-
dici. Vă întreb: sunt puţini? 
Nu! La Secţia Chirurgie II a 
Spitalului Judeţean am 11 
chirurgi absolvenţi. Din toţi 
cei 11 chirurgi absolvenţi 
anul trecut, niciunul nu şi-a 
găsit de lucru”, ne spune 
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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

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Un brancardier are 
800 de lei pe lună şi 
mută pacienţi de pes-
te 100 de kilograme. 
În Occident, salariul 
e de câteva ori mai 
mare. Atunci de ce ne 
mai mirăm că pleacă? 

dR. FulgeR lazăR
preşedintele Colegiului Medicilor

La Spitalul Judeţean 
avem un deficit 
însemnat la capitolul 
asistente şi infirmi-
eri. Avem nevoie de 
dotări cu care să-i 
păstrăm pe medicii 
tineri buni. 

gHeoRgHe nodiţi
directorul Spitalului Clinic Judeţean

În 2011, aproximativ 
1.000 de cadre 
medicale au depus la 
DSP cereri prin care 
solicită obţinerea 
certificatului de 
conformitate pe baza 
căruia pot pleca 
peste hotare.

Timişoara nu duce lipsă de medici specialişti, chiar 
dacă multe cadre medicale vor să plece peste hotare
n Salariile mult mai bune din occident şi condiţiile de lucru îi conving pe tineri să aleagă vestul Europei
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ciPRian voin
ciprian.voin@opiniatimisoarei.ro

De ce agricultura din 
românia nu este perfor-
mantă şi competitivă la nivel 
european? 

În primul rând, eu cred 
că agricultura românească, 
nu neapărat duce lipsă de 
performanţă. Agricultura 
românească duce, în primul 
rând, lipsă de resurse materi-
ale pentru că şi în agricultu-
ră ca să faci performanţă îti 
trebuie bani. Aceşti bani, din 
păcate, nu întotdeauna vin la 
timp şi în cantitate suficien-
tă. Nu avem întotdeauna ba-
nii la dispoziţie, şi acest lucru 
s-a întâmplat în ultimii 20 de 
ani, cu excepţia ultimilor 3 
ani când lucrurile au luat o 
turnură cu totul şi cu totul 
favorabilă, în ceea ce priveşte 
agricultura pentru că, înce-
pând cu 2010, 2011, chiar şi 
2012 în agricultură s-au în-
tâmplat nişte lucruri foarte 
pozitive. În primul rând pen-
tru că cei care s-au ocupat de 
„destinele” agriculturii sunt 
nişte profesionişti. Vorbesc 
despre ministrul Tabără care 
este de profesie, de majori-
tatea consilierilor din cadrul 
ministerului, de faptul că şti-
ind că au nevoie de bani s-au 
acordat subvenţiile chiar în 
avans sau la timp, poate nu 
în cantitate suficientă, aşa 
cum primesc alţi europeni, 
dar în general, s-au dat banii 
la timp, plus că există şi o 
altă abordare vizavi de agri-
cultură. 

Deci asta ne lipseşte? banii?
Şi banii, în primul rând. 

Mai ales banii. Şi faptul că 
piaţa actuală, piaţa agricolă, 
nu este o piaţă concurenţială 
reală, este o piaţă în care nu 
cei care ar trebui să câştige, 
câştigă, ci cei care sunt pe 
filieră, şi este vorba aici de 
speculanţi, intermediari şi 
tot felul de alte categorii care 
de fapt nu ar trebui să câştige 
atât cât câştigă. 

ministerul ar trebui să cree-
ze norme care să avantajeze 
producătorii români, până la 
urmă, asta e marea proble-
mă. Noi importăm produse, 
din uniunea europeană şi nu 
numai, în loc să vindem ceea 
ce producem noi. 

Haideţi să coborâm la cel 
mai jos nivel, care este piaţa, 
cea care asigură cadrul or-
ganizatoric şi administrativ 
care nu este întotdeauna cel 
mai bine organizat, poate 
intenţionat, poate mai puţin 
intenţionat, dar de fapt, acolo 
este partea negativă a agricul-
turii, după părerea mea. Atât 
piaţa mică, piaţa de adminis-
traţie a oraşelor în general, 
cât şi piaţa externă, piaţa de 
manevră de import-export, 
import de cereale şi produse 
agricole este cea care are câ-
teva probleme. Şi mai este o 
problemă care întradevăr nu 
s-a reuşit să se rezolve. Iată 
că anul acesta s-a rezolvat în-
tr-o măsura chestiunea care 
priveşte cerealele cu taxare 

inversă, nu s-au mai făcut tot 
felul de speculaţii cu TVA-ul, 
iar în aceste condiţii prin ta-
xare inversă s-a transferat 
această speculă cu cereale pe 
Ungaria şi pe tările vecine.
Cred că va trebui să inter-
venim şi cred că într-un fel 
sau altul, chiar dacă nu este 
politicos să spun acest lucru, 
sau nu constituie un avantaj 
pentru mine să îl spun, piaţa 
agricolă este extrem de nefis-
calizată. Ştim că intră anual 
miliarde sub formă de sub-
venţii sau sub formă de spri-
jin, pe filieră europeană sau 
pe filieră naţională. Ştim că 
intră, ştim cât intră, avem o 
evidenţă clară a sumelor care 
intră. Nu avem o evidenţă a 
ceea ce iese din agricultură. 
Nu avem o evidenţă, pentru 
că întotdeauna agricultura a 
fost percepută ca un sector 
care ar trebui lăsat mai la o 
parte sau nu lăsat neapărat 
la o parte ci se percepea cum 
că prin agricultură în general 
se pierde, e o afacere cu pier-
deri, şi atunci să mai venim 
şi cu fiscalizare peste o pier-
dere de care ştim că există în 
agricultură ar fi anevoios să 
introduci o  fiscalizare. Cred 
că aici este problema şi dacă 
în celelalte disciplini sau în 
celelalte sectoare ale econo-
miei, industriei, serviciilor 
lucrurile sunt cât de cât puse 
la punct în probleme legate 
de management şi de mar-
keting, în agricultură aproa-
pe că nu există. Vă puteţi 
imagina producători agricoli 
care au o mie de hectare de 
teren, care lucrează şi care 
nu au nici un document care 

să ateste că este societate,  
persoană fizică autorizată ci 
este pur şi simplu proprietar 
de teren arendat sau altceva?

Păi faceţi ceva cu ei, domnu-
le director... Noi, presa, vreţi 
să facem ceva cu el? 

Acest lucru este cunoscut. 
S-au făcut atâtea reforme şi 
se pare că agricultura este lă-
sată mai la urmă...

64 la sută dintre terenurile 
din românia sunt terenuri 
arabile. 28 la sută din popu-
laţie se ocupă cu agricultura. 
Şi toţi aceştia produc doar 
6% din Pib. e foarte puţin…

Majoritatea distribuţiilor 
din agricultură nu au o circu-
laţie firească. Ele circulă fără 
documente, fără nici un act, 
o masă care este fără docu-
mente este o masă nefiscali-
zată din care statul nu îşi ia 
absolut nimic...

Dumneavoastră îmi tot spu-
neţi care este situaţia… eu vă 
întreb ce se poate face?

 Faţă de ceilalţi care nu 
au făcut nimic, cei din zilele 
noastre uite ce au făcut. Au 
făcut taxare inversă care este 
un pas, urmează taxare inver-
să la legume-fructe, urmează 
taxarea inversă la produsele 
din carne, dar pe partea cea-
laltă să ştiţi că le-a cam fost 
teama la majoritatea să se 
bage şi pe taxare. După toate 
categoriile care au fost prinse 
în tăieturile astea, agricultu-
ra a scăpat. A scăpat ca prin 
minune. Dar nu poate să fie 
la infinit aşa pentru că la un 
moment dat şi statul trebuie 

să trăiască, asta le spun la 
toţi. Şi bugetul acesta trebuie 
susţinut de cineva. 

Noi importăm foarte multe 
produse alimentare, de ce 
nu le comercializăm pe cele 
de la noi?  

Există un lanţ al slăbiciu-
nilor. Balanţa comercială 
externă a Timişului este o 
balanţă pozitivă în sensul că 
noi exportăm mai mult decât 
importăm, vorbesc la nivelul 
judeţului Timiş. La nivel na-
ţional, există începând din 
acest an tendinţa de echili-
brare a balanţei comerciale. 
Se apropie importul cu ex-
portul.

De ce când mergem la piaţă 
sau în supermarketuri nu gă-
sim produse româneşti? 

Nu poţi la minus 24 de 
grade să faci legume la con-
curenţă de preţ cu cei care 
sunt la plus 20 de grade. Vara 
în august găsim roşii, cartofi 
româneşti, salată...Nu putem 
spune că vara nu găsim pro-
duse româneşti. Sunt foarte 
mulţi care au abordat progra-
mele astea de susţinere şi de 
măsuri prin care se dezvoltă 
mai multe. Se vor face şi le-
gume. Livezile le-am tăiat 
pentru că ştiţi ce au făcut cu 
ele, s-au încălzit cu ele, viile 
le-au scos şi le-au prăpădit 
pentru că a fost un mesaj la 
un moment dat în 90, luaţi-
vă tot, distrugeţi tot, că totul 
este inutil. Şi acum când ne 
dăm seama că nu prea am 
făcut bine, acum încercâm 
să refacem. Revin şi insist, 
e foarte greu, cea mai mare 

cheltuială la producerea de 
legume este legată de tem-
peratură. Ne trebuie perma-
nent o anumită temperatură, 
ori noi nu avem temperatura 
ambientală, cel puţin apropi-
ată de ceea ce au ţările noas-
tre concurenţiale. E drept 
că cele mai multe legume 
se produc în Olanda. Spre 
exemplu, olandezii şi israeli-
enii sunt mari producători de 
legume.  Pentru susţinerea 
unei activităţi de producere 
de legume, ei nu vin cu bani, 
vin cu sisteme cu machete 
pe care te duci şi le instalezi 
într-o seră şi le legi la sursa 
de apă şi de îngrăşăminte. 
Dai drumul la picurător, pui 
planta şi aştepţi să crească…

Noi primim pentru un 
hectar 130 de euro în vreme 
ce alţii primesc 300 de euro. 
Sunt care primesc şi mai 
mult. Până în 2014 lucruri-
le se vor mai echilibra. O să 
ajungem să primim şi noi 
200 de euro, va fi o medie de 
260 de euro la nivel de UE. 
Toate aceste probleme vor fi 
rezolvate cu timpul, dar nu 
merge aşa de azi pe mâine. 
Intermediarii care se ocupă 
de legume-fructe sunt prea 
puţin talentaţi şi foarte plini 
de ei pentru că ei iau grosul 
câştigului şi nu cine ar trebui 
să îl ia. 

Pentru că le permiteţi acest 
lucru. 

Nu le permitem noi pen-
tru că administraţia pieţelor 
nu este la noi este la altcine-
va, ei trebuie să controleze. 
Noi putem să controlăm au-
tenticitatea produsului. 

la nivelul ministerului 
agriculturii şi ministerului 
finanţelor, dacă se vrea, se 
poate schimba ceva.

Am impresia că nici nu 
prea se vrea sută la sută să se 
întâmple acest fenomen, şi 
în general îi lasă în pace pe 
ţărani. Dar de fapt, îi lasă în 
pace pe intermediari, şi nu 
pe ţărani. Ei vin cu certificat 
de producător pentru 100 de 
metri pătraţi şi pentru o sută 
de metri pătraţi vin şi vând 
un an de zile roşii, cartofi, 
sute de tone. 

Păi ce certificat de produ-
cător este acela, de ce nu îl 
verificaţi?

Păi cine să îl verifice, nu 
este nimeni abilitat să îl ve-
rifice.

faceţi o propunere de regle-
mentare a legii...

Au făcut şi am trimis la 
Minister, acum aşteptăm un 
răspuns.

 
românia este o ţară cu teren 
arabil pe cap de locuitor de 0, 
4. este dublu faţă de ue unde 
media de teren arabil pe cap 
de locuitor este de 0,2. De ce 
nu exploatăm lucrul acesta? 
agricultura de la noi produce 
doar 6% din Pib!

 Produce mai mult, dar 
nu e pe hârtie. Dacă produc-
ţia agricolă şi ce am realizat 
anul trecut era fiscalizată, 
noi eram cu depăşiri de pro-
grame şi cu venituri şi cu 
PIB-uri duble faţă de ceea ce 
este acum. Fără fiscalizarea 
agriculturii nu putem ajun-
ge la o evaluare reală. Eu văd 
că producţia e bună, văd că 
cultura e frumoasă dar bani 
la buget...nu sunt. E foarte 
bine că unii producători se 
îmbogăţesc, că intermediarii 
se îmbogăţesc...dar să dea şi 
la stat. Statul nu ia nimic.

Citeşte un interviu 
mai amplu pe 
opiniatimisoarei.ro

sănătate & frumuseţe

PUBLICITATE

Director general Direcţia pentru Agricultură  
şi Dezvoltare Rurală a Judeţului Timiş

Tiberiu  
leleScu

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

În funcţie de anotimp, 
doamnele şi domnişoarele 
aleg modele de manichiură. 
Dacă vara se poartă culori 
vesele, iarna la modă sunt 
modelele cu fulgi de nea şi 
cu sclipici argintiu. Modelul 
unghiilor mai este ales şi în 
funcţie de locul în care lu-
crează femeia. De exemplu, 
doamnele care muncesc la 
bănci sau în administraţia 
publică, aleg modele clasice 
de manichiură. În schimb, 
cele mai îndrăzneţe, tinerele 
în special, aleg culori mai vii 
cu fel de fel de picturi.

”În perioada aceasta de 
iarnă, de rece, sunt cerute 
mai ales modele cu fulgu-
şori, cu sclipici argintiu. Ca 
forme, dacă până nu demult 
se purtau unghiile pătrate, 
acum femeile au început să 
poarte unghiile ovale, cat 
mai aproape de natural, tot 
lungi şi elegante”, a declarat 
Evelyn Gavojdean, adminsi-

tartorul unui salon de mani-
chiură din Timişoara.

Dar nu numai unghiile 
ovale sunt cerute de către 
clientele saloanelor de ma-
nichiură, ci şi cele ascuţite 
denumite ”stileto”, cu multe 
aplicaţii (flori, frunze, diferi-
te desene).

”Ca aplicaţii se folosesc 
multe pietricele mai ales 

în lunile de iarnă, vara şi 
primăvara se folosesc flori, 
trandafiri 3D sau chiar za-
ruri. Toamna cele mai ceru-
te sunt frunzele şi culorile 
ruginii”,a  mai declarat Eve-
lyn Gavojdean.

Ca şi culori, cele mai ceru-
te, în această perioadă sunt 
roşu, vişiniu şi negru, aces-
tea pe lângă alb.

La mare căutare este 
acum manichiura SPA în 
care nu se îngrijesc doar un-
ghiile, ci şi pielea mâinii de 
la cot în jos.

”Manichiura SPA înseam-
nă în primul rând hidrata-
rea pielii de la cot în jos. Se 
spune că mâinile sunt cele 
care arată vârsta adevărată a 
unei femei şi de aceea multe 

doamne aleg acest tip de ma-
nichiură”, a mai spus Evelyn 
Gavojdean.

Pentru a avea unghii să-
nătoase, doamnele şi dom-
nişoarele sunt sfătuite să 
consume alimente bogate 
în zinc, fier şi acizi graşi 
esenţiali. Acestea fiind ştiu-
te, urmează alegerea for-
mei unghiilor. De regulă, la 
o mână mică arată cel mai 
bine unghiile în formă de 
migdale. Degetele scurte 
par mai lungi cu unghii se-
miovale, în timp ce mâinile 
osoase arată perfect cu un-
ghii pătrate.

Culorile se aleg şi ele în 
funcţie de nuanţa pielii sau 
de carnaţie. O mână grăsu-
ţă arată mai bine cu nuan-
ţe pale, roz, iar una subţire 
arată superb în culori mai 
puternice. Unghiile pătrate 
par mai delicate şi mai arcu-
ite dacă sunt colorate într-o 
nuanţă deschisă, semimată. 
Culorile profunde sunt ele-
gante şi glamour, cele aprin-
se sunt funny.

Pentru că este iarnă, se poartă 
fulguşori şi glitere argintii pe unghii
n Stileto sau ovale, femeile aleg manichiura în funcţie de personalitate

Manichiurile mai îndrăzneţe sunt alese în special de tinerele domnişoare

„Piaţa agricolă este 
extrem de nefiscalizată!“

Dacă până nu demult 
se purtau unghiile 
pătrate, acum femei-
le au început să poar-
te unghiile ovale. 

evelyn gavojdean
manichiuristă

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Preţuri  
la manichiuri
l 65-120 lei manichiura 
cu unghii false
l 60-65 lei aplicare de 
gel pe unghii naturale
l 50 de lei manichiura 
SPA
l Designul se plăteşte 
separate pentru fiecare 
stras în parte şi costă 
până la 1 leu/bucată
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Acum câteva zile, într-o seară 
friguroasă de ianuarie, a murit 
bunica mea Chia (Paraschiva). 
S-a stins liniştită, slăbită fizic dar 
împăcată cu ea şi cred că şi cu 
toată lumea. Lume care n-a fost 
deloc blândă cu ea! Peste câteva 
săptămâni, ea ar fi împlinit no-
uăzeci de ani. A avut o viaţă tare 
grea bunica mea Chia; rămasă 
văduvă de tânără, cu o fetiţă de 
câteva luni în braţe, bunica mea 
a trecut prin viaţă, adunând şi 
îndurând parcă toate greutăţile 
şi umilinţele posibile. Bunicu’ 
Ion (soţul ei) a murit în război, 
undeva în Rusia, luptând alături 
de armatele germane şi române, 
contra ruşilor, în cel de-Al Doilea 
Război Mondial. Nimeni nu i-a 
găsit vreodată mormântul sau 
rămăşiţele trupeşti şi ca atare, 
bunicul Ion a fost dat doar…
dispărut, niciodată nu a fost 
declarat mort. De aceea, toată 
viaţa ei, bunica a sperat într-o 
minune, cum că Ion al ei, ar fi viu 
şi se va întoarce odată şi odată 
înapoi, la ea şi la faţa lui. Dar 
această minune nu s-a întâmplat 
niciodată. El a plecat la război, 
lăsându-şi nevasta şi fiica în grija 
neamurilor. Dar, neamurile au 
scos-o în uliţă pe tânăra văduvă şi 
pe fetiţa ei (mama mea) imediat 
când au aflat că bunicu’ e dat 
dispărut. Treizeci de ani, Chia a 
stat în gazdă prin sat, muncind 
cu mâinile ei la săpat, la pădure, 
oriunde era nevoie, ca să-şi poată 
întreţine fata. Hărnicia, modestia 
şi teama de divinitate le-am învă-
ţat de la ea şi aş dori, ca fiecare 
copil să poată avea o asemenea 
bunică, aşa cum am avut eu. În 
ultimii ani de viaţă, Chia s-a putut 
în sfârşit bucura de viaţă, de casa 
ei, de nepoţi şi stră-stră nepoţi. 
A murit în sfârşit cu visele ei 
realizate: casă, pensie frumoasă, 
familia lângă ea şi Biblia la capul 
patului. Acolo, la sat s-a născut şi 
tot acolo a murit. Am îngro-
pat-o într-un cimitir micuţ de la 
marginea satului, la umbra unui 
pom. Deci, de acum, nu mă mai 
pot lăuda cu faptul că suntem 
cinci generaţii în familie. Nepoţeii 
mei (şi implicit stră-strănepoţii ei) 
nu vor şti că Babi Chia nu mai e 
printre noi. Încă sunt prea mici 
ca să le explicăm despre moarte 
şi preferăm să le spunem că Babi 
s-a dus în cer să se odihnească. 
Am aprins o lumânare în casa 
noastră, (ca să-i călăuzească su-
fletul). Chia, bunica mea, a murit 
la sat, în camera ei cu cei dragi 
lângă ea. Mă gândeam în aceste 
zile la cum a trecut ea prin viaţă, 
ce nevoi a avut şi ce împliniri i 
s-au dăruit. Conform sociologului 
Maslow, omul are şase nevoi de 
bază în viaţă: nevoia de hrană 
(şi adăpost); de siguranţă; nevoi 
sociale (iubire, sprijin), respect, 
împlinire şi independenţă. El, 
Maslow, evalua, de asemenea, 
bunăstarea omului în funcţie de 
trei criterii distincte: evaluarea 
propriei vieţi (opinia unei persoa-
ne despre viaţa ei ca un întreg), 
sentimentele pozitive (micile 
bucurii din viaţa de zi cu zi a unei 
persoane), şi negative (experien-
ţele de zi cu zi de durere, furie, 
sau stres). Ma gândeam, cam 
ce o fi gândit Chia mea despre 
viaţa sa ca un întreg? Cum şi-o 
fi evaluat ea viaţa ei, plină de 
lipsuri, umilinţe şi greutăţi? Oare, 
simplitatea gândirii ei de ţărancă 
simplă, cu puţină şcoală a făcut-o 
să-şi evalueze propria ei viaţă al-
tfel decât am fi făcut-o noi, culţii 
şi intelectualii  ei nepoţi orăşeni? 
Oare, bucuriile şi necazurile sunt 
percepute diferit ca intensitate 
de către cel sărac şi de către cel 
bogat? Oare percepţia respectului 
este diferită la omul cult decât 
la cel incult? Nu ştiu răspunsul 
la aceste întrebări, ştiu doar că 
dragostea de bunică ...este la fel. 
Universală şi…necondiţionată !

Cinci  
generaţii, 
minus una...

Coriolan 
Gârboni

oPinie

liliana iedu
liliana.iedu@opiniatimisoarei.ro

Consiliul Judeţean Timiş 
are în vedere construirea 
unui nou stadion cu 30.000 
de locuri, pe amplasamen-
tul  actualului stadion „Dan 
Păltinişanu”, dar şi a unei 
săli polivalente cu 10.000 
de locuri. 

„Avem trei variante pen-
tru un stadion cu 30.000 de 
locuri şi o sală polivalentă 
cu 10.000 de locuri: sală 
alăturată, sală sub stadion, 
care este o chestiune spec-

taculoasă şi sală la care un 
zid să fie comun între tri-
bună şi sala polivalentă“, a 
declarat Constantin Ostafi-
ciuc, preşedintele Consiliu-
lui Judeţean Timiş.

Prima variantă, denu-
mită „Alăturarea“, e cea 
în care stadionului urmea-
ză să îi fie alăturată o sală 
multifuncţională de 10.000 
de locuri. Sala polivalentă 
este parţial îngropată astfel 
încât accesul să se facă la 
mijlocul gradenelor. Preţul 
este estimat la 99 760 000 
euro.

În cea de-a doua varian-
tă, „Suprapunerea“, ideea 
arhitecţilor este de a supra-
pune stadionul peste sala 
polivalentă care urmează să 
aibă 9.000 de locuri şi care 
să fie dispusă la subsol. Cos-
tul estimat este de 86 100 
000 euro.

În cea de-a treia variantă 
denumită „Intersectarea” 
se conservă taluzele de 
nord şi de sud ale vechiului 
stadion care se vor remode-
la. Această variantă nu pre-
supune deplasarea de teren 
existent în taluze, însă ofe-

ră o capacitate permanentă 
mai mică a sălii polivalente 
de 7 000 de locuri, care poa-
te ajunge la 10 000 locuri 
în cazul unor concerte sau 
manifestări publice. Costul 
estimat este de 48 140 000 
de euro.

Deocamdată nu se cu-
noaşte o sursă de finanţare 
pentru acest proiect, con-
silierii judeţeni urmând să 
caute soluţii de finanţare.

Roxana deaconeScu
roxana.deaconescu@opiniatimisoarei.ro

Preţul mare al gigacalo-
riei îi determină pe unii ad-
ministratori de bloc din Ti-
mişoara să îi ţină pe locatari 
în frig. Mulţi dintre ei închid 
robinetul la căldură pe tim-
pul zilei şi îl deschid seara, 
încercând să facă economie. 
Unii închid robinetul chiar 
şi pentru câteva ore, doar 
doar scot mai puţini bani 
din buzunar la final de lună. 
În unele blocuri, oamenii 
sunt mulţumiţi că se opreşte 
căldura, dar nu toţi sunt de 
acord să stea în frig. 

Pavel Meţa administrează 
două scări de bloc pe Calea 
Torontalului nr. 13 şi pe 
ambele închide căldura pe 
timpul zilei. A luat decizia 
imediat după ce blocul a fost 
reabilitat, deoarece foarte 
mulţi bătrâni care locuiesc 
acolo nu-şi permit să plăteas-
că facturile uriaşe.

”De ce să plătim zeci de 
milioane la căldură? Lumea 
e mulţumită că plăteşte mai 

puţini bani. Oprim căldu-
ra la 8 dimineaţa, pe la 12  
îi mai dăm drumul puţin, 
până la 2 şi tot aşa. Calori-
ferele mai stau puţin calde 
după ce închidem căldura. 
Oamenii nu comentează 
aşa mult când văd că plătesc 
mai puţin. Păi eu am dat 50 
de lei pe două camere într-o 
lună”, ne-a spus Pavel Meţa. 
Într-una din scările pe care 
o administrează locuieşte şi 
Bianca Cumpănăşoiu, mă-
mica unui băieţel de doar 
câţiva anişori. Bianca ne-a 
povestit că îi convine să plă-
tească mai puţin la căldură, 
în condiţiile în care facturile 
trec uneori şi de 500 de lei. 
Dacă pe timpul zilei robine-
tul este închis, facturile scad 
cu 30-40%. 

Nu este ilegal ceea ce face 
Pavel Meţa, însă trebuie să 
fie de acord toţi locatarii 
imobilului. Potrivit lui Petru 
Olariu, preşedintele Federa-
ţiei Asociaţiilor de Locatari 
din Timişoara, mai mulţi 
administratori practică acest 
fenomen, dar nu pe timp 

de iarnă, ci în toamnă şi în 
primăvară, atunci când afară 
este cald şi cei de la societa-
tea de termoficare fac probe-
le la cald sau când nu produc 
prea multă căldură. 

”La începutul sezonului 
se întâmplă acest fenomen, 
dar şi la sfârşit, în martie – 
aprilie, când se încălzeşte 
afară. Colterm produce mai 
puţin agent termic dacă e 
cald. Sezonul acesta au dat şi 
mai târziu drumul la căldură 
şi oamenii au trebuit să stea 
în frig. Păi aşa se debran-
şează. Nu este normal ca pe 

frig să oprească robinetul”, 
povesteşte Petru Olariu. 

repartitoarele ar scădea 
preţurile facturilor

Fenomenul poate fi stopat 
în condiţiile în care toţi loca-
tarii îşi pun repartitoare. La 
un moment dat a existat şi o 
lege care îi obliga să şi le in-
staleze, dar în cele din urmă a 
fost modificată şi oamenii nu 
au mai fost obligaţi să îşi cum-
pere repartitoare. În prezent, 
în Timişoara, doar în 20% din 
blocuri există astfel de dispo-
zitive, consideră Olariu. Cât 
despre preţul gigacaloriei, 
preşedintele administratori-
lor din Timişoara consideră 
că noi avem unul dintre cele 
mai mari preţuri din ţară. 

”Timişoara are unul din-
tre cele mai mari preţuri 
la gigacalorie, raportat la 
numărul de apartamente 
racordate la sistemul centra-
lizat. Nu putem să ne luăm 
după numărul de locuitori. 
Cu cât numărul de branşa-
mente este mai mic, cu atât 
eficienţa sistemului scade. 

Noi trebuie să ne comparăm 
cu Bucureşti, Constanţa”, 
explică Petru Olariu. 

Potrivit datelor furniza-
te de Colterm, anul trecut 
7.000 de timişoreni s-au 
debranşat de la sistemul 
centralizat de termoficare. 
Şeful FALT consideră însă că 
este vorba despre aproxima-
tiv 10.000 de apartamente 
debranşate, în condiţiile în 
care mulţi dintre timişoreni 
merg şi se debranşează di-
rect de la compania de gaz.

Cât despre oprirea căldu-
rii pe timpul zilei, reprezen-
tanţii Colterm spun că nu-i 
afectează deloc. ”Noi respec-
tăm decizia abonaţilor noş-
tri, care în interiorul asoci-
aţiei pot hotărî cum doresc, 
însă cu condiţia ca toţi mem-
bri să fie de acord. Dacă exis-
tă asemenea situaţii, acestea 
sunt cazuri izolate, mai ales 
în condiţiile temperaturilor 
exterioare foarte scăzute din 
această perioadă, şi, ca atare, 
influenţele asupra compani-
ei noastre sunt insesizabile. 
Oricum, societatea noastră 

facturează doar energia 
consumată şi înregistrată 
de contoarele din fiecare 
condominiu”, ne-a declarat 
Laura Bondrilă, purtător de 
cuvânt Colterm.

caiuS SeRacin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Zeci de baruri din Timi-
şoara, amplasate lângă uni-
tăţile de învăţământ comer-
cializează băuturi alcolice 
tinerilor fără să le ceară bu-
letinul sau să verifice dacă 
aceştia sunt majori sau nu, 
iar autorităţile închid ochii 
cu bună ştiinţă, aruncând 
cum se spune „mâţa” în 
curtea celeilalte instituţii. 
Legile care interzic comer-
cializarea băuturilor alco-
olice şi a ţigărilor în veci-
nătatea şcolilor există la 
Timişoara doar pe hârtie. În 
realitate, elevii se pot apro-
viziona fără niciun fel de re-
stricţii, atât cu alcool cât şi 
cu tutun. Cele mai evidente 
situaţii sunt cele ale licee-
lor Lenau, Calderon sau a 
Liceului cu Program Sportiv 
Banatul, unde câteva baruri 
sunt amplasate la doar câţi-
va metri de aceste instituţii 
de învăţământ. Hotărârea 
de Guvern 128/1994, pri-
vind unele măsuri pentru 
asigurarea condiţiilor de 
dezvoltare fizică şi morală 
a elevilor, prevede că: „În 
incinta şi apropierea unită-
ţilor de învăţământ de toa-
te gradele, a căminelor şi 
locurilor de cazare pentru 
elevi şi studenţi, în curţile 
acestor imobile, precum şi 
pe trotuarele sau pe aleile 
de acces în aceste unităţi, 
se interzice comercializarea 
ori expunerea spre vânzare 
a băuturilor alcoolice, a ti-
păriturilor şi înregistrărilor 
audio şi video cu conţinut 
obscen. În spaţiile prevăzu-
te la alin. 1 - cu excepţia ce-
lor afectate învăţământului 
superior - se interzice, de 

asemenea, şi comercializa-
rea ori expunerea spre vân-
zare a ţigărilor şi a celorlal-
te produse din tutun”.

directorii şcolilor din 
timişoara nu vor astfel 
de localuri lângă şcoli

Milin Tihomir, directorul 
Colegiul Naţional C.D.Loga 
din Timişoara spune că nu 
este normal ca în preajma 
instituţiilor de învăţământ 
să existe astfel de magazi-
ne, localuri sau baruri care 
să comercializeze ţigări sau 
băuturi alcoolice şcolarilor, 
sau elevilor minori. „Nu 
este normal aşa ceva. Din in-
formaţiile pe care le am eu 
nu sunt foarte multe astfel 
de magazine sau chioşcuri, 
pentru că cele din spate de 
la Poştă de exemplu au fost 
demolate. Oricum noi avem 
un serviciu de pază şi este 
foarte greu ca elevii să plece 

din timpul orelor”, a expli-
cat Tihomir.

În ultimele 6 luni nu s-a 
închis niciun bar

Reprezentanţii Oficiului 
Pentru Protecţia Consuma-
torului Timişoara spun că 
nu au întâlnit niciun astfel 
de caz în ultimele 6 luni, 
însă spun că în cazul în care 
se întâmplă să fie reclamaţii 
merg în control şi dacă se 
adeversc, unităţile respecti-
ve riscă amenzi foarte mari.
„Nu am închis în ultimele 
6 luni nicio astfel de unita-
te. Am să le notez pe cele 
semnalate de dumneavoas-
tră. Oricum din ce ştiu eu 
ar trebui să faceţi o astfel 
de reclamaţie şi la Direcţia 
de Sănătate Publică Timiş, 
pentru că şi ei dau aprobări 
când e să se dea aprobări de 
funcţionare”, ne-a explicat 
Marinela Iliaş, directorul 

Oficiului pentru Protecţia 
Consumatorului Timişoara. 
Cei de la DSP spun că ei nu 
pot face nimic, pentru că au 
atribuţii doar de igienă. „Noi 
nu putem interveni decât în 
cazul în care găsim nereguli 
de igienă, care periclitează 
viaţa clienţilor, de exemplu 
un focar de infecţie”, expli-
că Dana Şpac, purtător de 
cuvânt  la Direcţia de Sănă-
tate Publică Timiş.

Razii în baruri s-au tot 
făcut atât în 2011, însă şi la 
începutul anului 2012, dar 
niciun local nu a fost prins 
că ar comercializa băuturi 
alcoolice sau ţigări minori-
lor, deşi acestea erau pline 
de şcolari. „Acţiunile efectu-
ate de poliţişii timişeni sunt 
cam o dată pe lună. Elevii nu 
au fost prinşi consumând bă-
uturi alcoolice, ci doar chiu-
lind de la cursuri”, explică 
Mădălina Mezdrea, purtător 

de cuvânt al IPJ Timiş. Elevii 
prinşi în baruri riscă să fie 
sancţionaţi cu nota scăzută 
la purtare, de şcolile de care 
aparţin, iar unităţile care 
comercializează băuturi al-
coolice pot primi amenzi de 
5.000 de lei.

ComunitateComunitate12 

n Pe luna decembrie, unii timişoreni au plătit chiar şi 1.000 de lei pentru încălzire n Deşi legislaţia interzice funcţionarea lor lângă şcoli, nimeni nu face nimic

Valoarea facturii la încălzire îi face pe 
timişoreni să stea în frig pe timpul zilei

Barurile din apropierea şcolilor, 
un război al instituţiilor!

Pentru a evita facturile mari la încălzire, administratorii opresc căldura în tot blocul pe timpul zilei

stadionul „Dan Păltinişanu“ din Timişoara va avea o altă faţă

Unul dintre barurile aflate la doar câţiva metri de liceul lenau

Dacă toţi  
locatarii 
imobilului sunt  
de acord şi pe 
timpul zilei 
robinetul este 
închis, facturile 
scad cu 30-40%.

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Noi nu putem inter-
veni decât în cazul în 
care găsim nereguli 
de igienă, care pericli-
tează viaţa clienţilor, 
de exemplu un focar 
de infecţie. 

dana şPac 
purtător de cuvânt DSP Timiş

Ar trebui să faceţi o 
astfel de reclamaţie 
şi la Direcţia de Să-
nătate Publică Timiş, 
pentru că şi ei dau 
aprobări de  
funcţionare.

maRinela iliaş 
director – oPC Timiş

Stadion nou şi sală polivalentă pentru Timişoara

Timişoara are printre 
cele mai mari preţuri 
la gigacalorie, rapor-
tat la numărul de apar-
tamente racordate la 
sistemul centralizat. 

PeTRu olaRiu
preşedinte FALT

Lumea e mulţumită 
că plăteşte mai puţin. 
Oprim căldura la 8 di-
mineaţa, pe la 12  îi mai 
dăm drumul puţin, 
până la 2 şi tot aşa. 

Pavel meţa
administrator

Dorel Sandesc, şeful clinicii ATI Timişoara, şi-a depus  
candidatura pentru funcţia de rector al Universităţii de Medicină

Medicul Dorel Sandesc a 
precizat că nu este susţinut 
politic şi că este momentul 
unei schimbări la Universi-
tatea de Medicină şi Farma-
cie „V. Babes” din Timişoara 
pentru a readuce prestigiul 
instituţiei. 

Şeful Clinicii ATI din 
cadrul Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă Timi-
şoara a precizat că doreşte 
să aducă un aer proaspăt în 
instituţia de învăţământ su-
perior şi să facă din această 
una dintre cele mai bune 
universităţi de medicină 
din ţară. 

„Putem duce mai depar-
te brandul Universităţii de 
Medicină şi Farmacie din 
Timişoara. Am timp şi pot 
ataca planuri mari, pentru 
că la clinică ATI mă ocup 
doar de coordonarea activi-
tatilor”, susţine Dorel San-
desc. 

Acesta şi-a prezentat, în 
cadrul unei conferinţe de 
presă, direcţiile pe care se 
va axa dacă va ajunge rec-
tor: fuziunea cu Universita-
tea Politehnica din Timişoa-
ra n-o să mai aibă loc, dar 
va lucra la unitatea depar-
tamentelor şi a facultăţilor 

din cadrul UMF, va pune 
bazele unei transparenţe 
decizionale“ conducere co-

lectivă, colegială, majoră. 
„Deschid uşa principală a 
universităţii pentru că ea 
este închisă, simbolic, şi se 
intră ba pe lateral, ba prin 
spate în universitate”, a 
specificat Sandesc. 

El a adăugat că va pro-
mova un mediu de lucru 
non-conflictual, care „să 
conducă la o mai bună 
desfăşurare a activităţilor, 
fie ele de cercetare sau di-
dactice între cadrele didac-
tice şi între studenţi şi va 
miza pe meritocraţie pen-
tru că „planurile mari sunt 
multe pe hârtie şi hârtie 

suportă multe, dar este 
timpul să acordăm atenţie 
valorilor”. 

„Nu propun proiecte 
nerealizabile. Planurile pe 
care le am sunt prezentate 
pe larg şi pe site-ul www.
dorelsandesc.ro”, precizea-
ză acesta. 

Depunerea dosarelor a 
început în 1 februarie şi se 
întinde până în 17 februa-
rie. Alegerile pentru funcţia 
de rector al UMF Timişoara 
va avea loc în 27 februarie.

Dorel săndesc

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro

Comentează pe 
opiniatimisoarei.ro



14 2 - 8 FebRuaRie 2012, nR 187 

www.opiniatimisoarei.ro

oPinia TimişoaRei
SăPTămânal indePendenT 15 

filme party

www.fortaviola.rotimp liber

Există o vorbă în lume care 
spune că dragoste cu sila 
nu se face. Sper că sunteţi 
de acord că nimic nu este 
mai adevărat. Zicala mai sus 
amintită mi-a venit în minte 
parcurgând ultimele eveni-
mente petrecute în tabăra 
poliştilor. Cazul Sepsi, devenit 
între timp de notorietate 
naţională şi internaţională, 
pare că îmbracă foarte bine 
această zicere. Jucătorul re-
venit în ţară de pe meleaguri 
portugheze nu mai vrea, de 
mai multă vreme, să conti-
nuie mariajul cu Timişoara. 
Motivele sale reale îmi sunt 
necunoscute. Probabil că 
acestă căsătorie a fost una 
lipsită de dragoste aşa încât 
dispărând interesul... hai la 
tribunal să băgăm divorţul!
Cealaltă parte susţine că Sepsi 
nu ar avea nici un motiv să 
înainteze acţiunea de divorţ 
drept pentru care nu prea este 
de acord cu părăsirea familiei 
de către acesta. Sincer să fiu 
habar nu am cine are drep-
tate dar oricum situaţia pare 
ireconciliabilă. Noi ăştia de pe 
margine, cum ar fi vecinii sau 
prietenii, nu avem de unde 
şti dacă „soţul” sau „soaţa”, 
în timpul căsniciei, şi-au dat 
cu oalele în cap, s-au tras de 
păr, sau au călcat alături. Se 
tot vorbeşte de bani. Adică 
de interese materiale şi mai 
puţin de dragoste, fidelitate... 
astăzi vorbe goale.
Adevărul este că oricum 
căsătoriile fotbalistice au la 
bază, în mai toate cazurile, 
interesul financiar. Într-o so-
cietate liberă, de piaţă, este 
firesc să se întâmple aşa. Mă 
deranjează, însă, declaraţiile 
false de dragoste transmise 
„comesenilor” la fiecare mă-
ritiş. Chestii de genul: „câine 
până la moarte”, ”stelist 
de mic copil”, pupături de 
steaguri, tricouri,  fulare şi 
lacrimi cât încape. Aiureli! 
La Poli au venit, de-a lungul 
timpului foşti dinamovişti 
care s-au dezis de trecutul 
lor. Tameş revine la Dinamo 
fără probleme de conştiinţă. 
Plecă de la echipa din liga 
a doua la campioana de 
toamnă. E vorba cumva de 
vreun amor nebun?
Apropos de liga secundă! 
Antrenorul poliştilor a spus 
la un moment dat, dacă am 
înţeles eu bine, că plecarea 
celor cu experienţă nu pune 
în pericol promovarea. Eu 
spun exact contrariul. Dragă 
Vali! Nu cred că eşti naiv. 
Poate vrei să te pui bine cu 
şefii. Poate ştii tu alte chestii 
la care noi muritorii nu avem 
acces. Oricum îţi doresc 
o căsnicie cât mai lungă 
alături de Poli sau, mă rog, 
până îţi găseşti o „femeie” 
mai apetisantă… financiar.

Dragoste  
cu sila

Viorel  
Screciu

oPinie
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Haywire - Cursa pentru supravieţuire: 
Vineri - miercuri : 14:20, 16:40, 18:40, 
20:40, 22:40
Un spion care ştia prea multe: Vineri - 
miercuri : 15:00, 19:30, 22:00
Avem un zoo: Vineri - miercuri : 13:10, 
16:20, 18:50, 21:30
lumea de dincolo - Trezirea la viaţă: 
Vineri - miercuri : 14:30, 16:30, 18:30, 
20:30, 22:30
J. edgar: Vineri - miercuri : 16:30, 19:20, 
22:10
Jack şi Jill: Vineri - miercuri : 17:30, 19:30, 
21:40
vremuri întunecate: Vineri - miercuri : 
19:50
Happy Feet 2: Mumble Dansează Din 
Nou Vineri - miercuri : 13:10(ro), 15:15(ro), 
17:20(ro), 17:50
Misionarul războinic: Vineri - miercuri: 
21:50

Joi, 2 FeBrUArie
Heaven: Student Night
life! Pub: Srpsko vece! Sărbătoare sârbească
Bunker: Joia veche

vineri, 3 FeBrUArie
Zambara: Mirko Loco
Bunker: Vintage night
life! Pub: concert DJ Kobra, Retro Party
rock House: Down Tempo
Daos: Show Cake

sâMBăTă, 4 FeBrUArie
Heaven studio: Hot Sensation
Bunker: Burning down the house!
no name: Hey after the ride
life! Pub: Coyote Ugly Party
Daos Club: petrecere Retro

DUMiniCă, 5 FeBrUArie
van Graph K’fe: Babilonia 
Club D’Arc: Hits Party

spectacole
Teatrul Pentru Copii şi Tineri Merlin 
(Teatrul de Păpuşi): joi, 2 februarie, ora 
17 şi duminică, 5 februarie, ora 11: o nouă 
poveste: „Eu şi Săgeată“. A fost odată ca ni-
ciodată un sat. O aşezare mică în care toate, 
dar absolut toate lucrurile erau ascuţite: 
casele, copacii, ba chiar şi animăluţele şi 
oamenii. Şi viaţa decurgea bine în acel… colţ 
de lume până într-o zi. 

Teatrul Maghiar de stat „Csiky Gergely” 
Timişoara: sâmbătă, 4 februarie, ora 
20: Spectacol teatru Prah, Regizor László 
Sándor.

Teatrul German de stat Timisoara 
(TGsT): duminică, 5 februarie, ora 17: 
premiera noului an - basmul muzical Hansel 
si Gretel, după Fraţii Grimm, în versiunea 
scenică a Simonei Vintilă (scenariu) şi a lui 
Ilie Stepan (muzica).

Teatrul studenţesc Thespis: vineri, 3 fe-
bruarie, ora 20, spectacol teatru „Scrisoarea 

de dragoste” a lui Fernando Arrabal, în 
studioul de teatru de la Casa de Cultură a 
Studenţilor. O scrisoare dramatică, în care se 
reflectă asupra Războiului Civil din Spania 
şi asupra dragostei materne, asupra senti-
mentului de culpă, asupra responsabilităţii. 
Războiul şi consecinţele sale au transformat 
această dragoste mamă-fiu într-o adevărată 
tortură chinezească.

Filarmonica Banatul: vineri, 3 februarie, 
ora 19: concert din muzica lui Antonio Lucio 
Vivaldi . Violoniştii Gabriel Popa, solist al 
Filarmonicii „Banatul” şi Thierry Stöckel, 
împreună cu orchestra de coarde a filar-
monicii vor urca pe scenă. Ei vor interpreta 
cinci Concerti grossi pentru două viori şi 
orchestră din ciclul L`Estro Armonico. 

opera naţională română: vineri, 3 fe-
bruarie, ora 19: spectacol de operă Madama 
Butterfly de G. Puccini.

caiuS SeRacin
caius.seracin@opiniatimisoarei.ro

Dacă până în urmă cu trei 
ani Timişoara conta în spor-
tul romnânesc doar în fotbal 
cu o echipă Poli Timişoara 
care participă în cupele eu-
ropene şi se bătea la titlu, 
în 2012, performanţele fot-
balul au toate şansele să pă-
lească în faţa unor sporturi 
care aproape nici nu existau 
la Timişoara în 2005: rugby 
sau baschet.

Cele două Cupe ale Româ-
niei câştigate în 2010 de bas-
chetbalişti, respectiv 2011 
de rugbişti au făcut din cele 
două sporturi să devină mai 
importante chiar decât spor-
tul rege în capitala Banatu-
lui. Tot mai mulţi fani vin la 
meciurile celor de la BC Ti-
mişoara, iar sezonul de rug-
by care începe în martie se 
anunţă unul extrem de pro-
lific pentru RCM Timişoara.

naţionala de rugby 
joacă pe bega

Timişoara a dat marea 
lovitură în rugby prin adu-
cerea antrenorului Chester 
Williams pe Bega. Tehnici-
anul are un palmares im-
presionant ca jucător, fiind 
singurul rugbist de culoare 
din Africa de Sud care a cu-
cerit Cupa Mondială în 1995. 
Chester, care a evoluat şi în 
filmul „Invictus” promite să 
facă totul pe banca tehnică 
a galbenilor şi cu ajutorul 
sportivilor să aducă după o 
pauză de 40 de ani un nou ti-
tlu de campion al României, 
ultima reuşită fiind în anul 
1972. Pe lângă Chester, RCM 
se mai poate mândri şi cu tu-
nurile date pe piaţa transfe-
rurilor. Cel mai bun rugbist 
din ţară, Daniel Carpo a sem-
nat cu Timişoara şi singurul 
său vis este acela de a câşti-
ga primul titlu din carieră. 
„Am avut încredere în Farul 
vreo 10 de ani , însă cei de 
acolo nu au fost de acord să 
facă orice sacrificiu pentru a 
lua titlul“, a explicat Carpo 
imediat după ce a semnat 
cu Timişoara, semn că posi-
bilitatea de a câştiga trofee 
pe Bega l-a convins să alea-
gă RCM-ul. Constanţa de la 
clubul din Ronaţ, păstrarea 
actualului lot cu care s-a luat 
anul trecut Cupa României 
şi noua conducere tehhnică 
dau mari speranţe fanilor 
pentru noua campanie, mai 
ales că Timişoara se poate lă-
uda cu aproape un sfert din 
echipa naţioanlă a Români-
ei. Pe lângă Carpo, sub trico-

lor mai evoluează şi: Viorel 
Lucaci, Valentin Calafetea-
nu, Mădălin Lemnaru, Cătă-
lin Fercu sau Stelian Burcea. 
În aceste condiţii este de 
aşteptat ca timişorenii să do-
mine Superliga de Rugby în 
sezonul care urmează, sin-
gurul adversar demn fiiind 

Baia Mare, echipă care de 7 
ani nu a mai pierdut aproa-
pe niciun trofeu în România.   

baschet la superlativ
Timişoara nu se va 

mândri numai cu rugby 
în 2012. La baschet echipa 
locală BCT are toate şan-

sele să depăşească perfor-
manţele realizate în 2008, 
2009 atunci când a obţinut 
locul 2 în sezonul regulat 
şi s-a calificat în PLAYO-
FF şi când a jucat finala 
playoff-ului în Campiona-
tul Naţional de Baschet şi 
a obţinut titlul de vicecam-

pioană a României. La mij-
locul campionatului, bas-
chetbaliştii conduc detaşat 
Divizia A având după 17 
meciuri disputate 15 vic-
torii şi doar 2 înfrângeri. 
Bănăţenii au măturat tot 
în campionat, şi aşteaptă 
Final Four-ul Cupei Româ-
niei care se va disputa în 
perioada 17-19 februarie 
la Bucureşti. Acesta este de 
fapt şi primul hop de tre-
cut pentru Leii din Banat, 
Cupa fiind printre princi-
palele obiective ale elevi-
lor lui Predrag Badnjare-
vici. „Eu când am venit aici 
la Timişoara mi se vorbea 
de titlu şi cupe. La început 
am fost circumspect, dar 
acum după jumătate de 
sezon îmi dau seama că se 
poate. Nu suntem cei mai 
buni, cei mai puternici, cei 
mai tehnici, dar muncim, 
suntem acolo sus şi jucăm 
împreună foarte bine. Eu 
am tot umblat prin campi-
onatul românesc şi nu am 
luat niciodată titlul. Locul 
2 şi 3 am mai câştigat, dar 
niciodată primul loc.  Anul 
acesta vreau asta, locul 1. 
Suporterii au fost învăţaţi 
cu performanţa, chiar dacă 
sezonul trecut Timişoara a 
avut o evoluţie nu foarte 
bună“, explică unul dintre 
cei mai buni oameni ai Le-
ilor, Bogdan Popescu.

2012 - Anul sporturilor 
de echipă în Timişoara 

Palatul Administrativ: expoziţia de pictură in-
titulată ,,Nocturne“ realizată de Dorothea Maria 
Ioana membră a UAP Timişoara. Expoziţia va 
rămâne deschisă până în data de 17 februarie. 

librăria Cărtureşti Mercy: expoziţia de grup 
„Imagini de poveste”. Expozitia va fi prezentă pe 
simezele Cărtureşti până în 18 februarie.

Muzeul de Arta - Palatul Baroc: expoziţia de 
artă vizuală „The Breath and the Touch”. Prota-
goniştii evenimentului sunt doi reputaţi artişti 
sârbi contemporani: Bozidar Plazinic şi Miroslav 
Pavlovic.  Expoziţia va fi deschisă până în data de 
12 februarie. 

Galeria Calina - spaţiu de Artă Contem-
porană: Expoziţia artistei Adriana Ilin Tomici 
transfiGURAre. Expoziţia poate fi vizitată până în 
23 februarie. 

libraria Humanitas Joc secund: Expoziţie de 
sculptură Andreea Radu şi Manuela Zvîc. Expozi-
ţia poate fi vizitată până pe 29 februarie.

n Rugby-ul şi baschetul timişorean au toate şansele să ia faţa fotbalului!

transformers 3

horoscop
BerBec    
Nu aşteptaţi să 
vină banii la dum-
neavoastră! Tre-
buie să mergeţi 
după ei, mai ales 
că în perioada 
următoare aveţi 
un simţ mai dez-
voltat al atragerii 
lor în conturi. În 
alt plan, atenţie 
la sănătate!
        
taur     
Banii nu vă dau 
afară din casă, 
dar reuşiţi cumva 
să-i gestionaţi 
foarte bine pe cei 
pe care îi aveţi. 
Pe plan profesi-
onal, lucrurile 
merg bine. Loc 
de mai bine este, 
dar trebuie să 
aveţi răbdare, 
ajungeţi şi acolo.

Gemeni     
Cariera revine în 
prim plan după 
ce aţi primit o 
ofertă tentan-
tă sau aţi fost 
anunţat că veţi 
fi promovat la 
serviciu. Pentru 
moment, concen-
traţi-vă eforturile 
în această direc-
ţie.

rac
Veştile bune vin, 
în sfârşit. Vă aş-
teaptă o perioa-
dă reuşită, atât 
în plan profesio-
nal, cât şi perso-
nal. Lucrurile se 
aşază chiar mai 
repede decât aţi 
anticipat şi toţi 
cunoscuţii vă  
recunosc meri-
tele.

leu    
Vorbim despre 
dragoste la înce-
put de februarie 
pentru nativii Lei. 
Treceţi printr-o 
perioadă în care 
îi faceţi multe 
surprize plăcute 
partenerei sau 
partenerului de 
viaţă, care nu vă 
rămâne dator.

Fecioară
Sunteţi epuizaţi. 
Munca multă de 
la serviciu, pre-
cum şi atenţia la 
detaliile de acasă 
vă solicită mult fi-
zic. Ceva vă apasă 
în plus şi trebuie 
să vă adunaţi 
forţele să treceţi 
peste acest hop. 
Se anunţă un 
februarie plin!

Balanţă   
Reveniţi cu 
picioarele pe 
pământ după ce 
o destul de lun-
gă perioadă aţi 
fost prea atent 
la alte lucruri. 
În sfârşit apreci-
aţi cât de mult 
s-au implicat 
şi v-au ajutat 
prietenii.
          
scorpion     
Totul e bine. 
Profesional, aţi 
ajuns la un nivel 
care vă oferă 
multă satisfacţie, 
personal sunteţi 
împlinit, iar banii 
nu vă lipsesc. Tot 
ce nu faceţi încă 
este să vă rela-
xaţi. Un concediu 
de câteva zile ar 
fi ideal.

Săgetător     
O persoană dragă 
vă ţine foarte ocu-
pat. Nu vă puteţi 
concentra la alte 
lucruri pe care le 
faceţi şi sunteţi 
tot mai fermecat 
de aceasta. E clar: 
sunteţi îndră-
gostit. Nu aban-
donaţi, totuşi, 
serviciul.

capricorn     
În zilele ur-
mătoare veţi 
primi o vizită 
de la o rudă 
îndepărtată pe 
care nu aţi vă-
zut-o de mult. 
Aceasta vine cu 
multe sfaturi. 
Alegeţi cu grijă 
dintre ele unul 
care vă poate 
ajuta.

VărSător    
E frig şi nu prea 
aveţi chef de o 
vreme atât de 
răcoroasă. Aveţi 
mare grijă de 
sănătate. Im-
portant este să 
preveniţi orice 
complicaţie le-
gată de sistemul 
dumneavoastră 
imunitar.

Peşti     
La serviciu nu 
mai sunteţi atât 
de solicitaţi, dar 
nici acest lucru 
nu vă binedis-
pune deşi v-aţi 
dorit de câteva 
luni să fie aşa. Vă 
doriţi mai multă 
înţelegere de la 
ceilalţi şi nu ştiţi 
cum să le cereţi 
acest lucru. 

a Haywire: curSa Pentru SuPraVieţuire

Joi, 2 februarie
Cerul va fi parţial înnorat. 
Dimineaţa va fi ceaţă şi 
sunt posibile averse de 
ninsoare după amiază.
Minima: -3˚
Maxima: -8˚

Vineri, 3 februarie
Ploaie şi posibile averse 
de ninsoare. 
Minima: -8˚
Maxima: -6˚

Sâmbătă, 4 februarie
Cer înnorat şi ninsoare. 
Minima: -12˚
Maxima: -5˚

Duminică, 5 februarie
Averse de ninsoare. 
Minima: -18˚
Maxima: -9˚

Luni, 6 februarie
Cerul va fi înnorat pe tot 
parcursul zilei. 
Minima: -19˚
Maxima: -10˚

marţi, 7 februarie
Cerul va fi senin. 
Minima: -10˚
Maxima: -8˚

Miercuri, 8 februarie
Cerul va fi senin.  
Minima:  -12˚
Maxima:  -6˚

meteo

Comentează pe 
www.fortaviola.ro

Handbalul , baschetul feminin şi fotbalul la coadă
În extrema cealaltă a spor-
turilor fără rezultate se află 
handbalul, baschetul femi-
nin şi fotbalul. La fotbal timi-
şorenii s-ar putea bucura de 
o promovare pe prima sce-
nă, însă la handbal masculin 
şi baschet feminin, lucrurile 
sunt extrem de complicate. 
Cu doi jucători de naţională, 
centru Cristian Fenici şi 

interul Ioan Stan, HCM Poli 
Timişoara nu a reuşit după 
jumătate de sezon decât 
ocuparea unui loc ruşinos 
ar spune mulţi, 10 din 14 
echipe în Liga Naţională, 
deşi pe Bega s-a mpro-
mis o calificare în cupele 
europen. Handbaliştii de pe 
Bega sunt într-o degrin-
goladă continuă, pierzând 

majoritatea meciurilor în 
ultimele secunde de joc 
şi aşteaptă cu nerăbdare 
încheierea acestui campio-
nat. Aceaşi senzaţie pare să 
fie la BCM Danzio Timişoa-
ra. Echipa de baschet fe-
minin ocupă ultimul loc ce 
duce în play-off, însă până 
la finalul campionatului îl 
poate rata.  

Baschetbaliştii de la BC Timişoara aşteaptă primul titlu de campion naţional

Chester Williams îi îndrumă pe rugbyştii timişoreni spre un nou titlu naţional

expo
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Mallory Kane este un agent su-
perantrenat care lucrează pentru 
o agenţie guvernamentală de 
securitate în cele mai murdare şi 
mai periculoase colţuri ale lumii. 
După ce eliberează cu succes 
un jurnalist chinez ţinut ostatic, 
aceasta este înlocuită şi lăsată să 
moară de cineva apropiat ei din 
propria agenţie. Fiind deodată ţin-
ta unor asasini profesionişti care-i 
ştiu orice mişcare, Mallory trebuie 
să găsească adevărul pentru a 
rămâne în viaţă.
Folosindu-şi abilităţile dezvoltate 
în timpul antrenamentelor milita-
re, ea pune la cale o ingenioasă şi 
periculoasă cursă. Dar când lucru-
rile se precipită, Mallory realizea-
ză că poate fi ucisă rapid dacă 
nu găseşte o cale să-şi schimbe 
poziţia în faţa adversarului.
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Îmi place Ameri-
ca! Chiar de ştiu că 
dacă un asteroid ar lovi 
America, toţi ameri-
canii ar da buzna în 
Europa, dar  dacă un 
asteroid ar lovi Europa, 
americanii şi-ar închide 
porturile şi aeroporturi-
le… Şi totuşi, îmi place 
America…
Americanii trăiesc o 
isterie zilele astea din 
care vom culege şi noi  
ştiri în zilele care vor 
urma… Isteria Super 
Bowl a ajuns la fina-
lă, duminică… Despre 
finala de duminică se 
vorbeşte deja în întrea-
ga lume!
În 2010 CBS a bătut un 
nou record de audi-
enţă: 107 milioane de 
telespectatori! Vechiul 
record aparţinea seri-
alului MASH, în ’83, la 
ultimul episod. Anul 
acesta Super Bowl va 
fi pe NBC. Pe TMZ 
am văzut primii cinci 
advertiseri care au 
băgat bani grei în astfel 
de finale, în ultimii 10 
ani…
Pepsi  a băgat în 
reclame la Super Bowl 
254 milioane de dolari, 
General Motors 80 de 
milioane şi studiouri-
le Universal 75 mili-
oane… Şi asta doar în 
ultimii 10 ani…
Difuzarea unui spot pu-
blicitar de 30 de secun-
de trece de 3 milioane 
de dolari… Şi asta în 
plină criză financiară!
ZOLTAN MESKO e zilele 
astea unul din cele mai 
vehiculate nume din 
toata media america-
nă. Un român născut 
la Timişoara în 1986, 
plecat în Statele Unite 
împreună cu părinţii 
în 1997, pe când avea 
11 ani, a semnat în 
2010 cu New England 
Patriots, una dintre 
cele mai bogate şi 
titrate echipe din 
sportul american. Anul 
acesta echipa lui, New 
England Patriots joacă 
finala Super Bowl ! 
Adică, anul acesta un 
român e în cel mai 
aşteptat eveniment 
sportiv american.
Le cer colegilor mei din 
presă să facă o plecă-
ciune în faţa timişorea-
nului, amintindu-i, mă-
car în treacăt, numele… 
Eu fac o reverenţă plină 
de mândrie în faţa unui 
concitadin de-al meu. 
Mi-ar plăcea să-l întâl-
nesc acasă, la Timişoa-
ra şi să fac o fotografie 
alături de el…

Noua Roma…

Dan  
Negru

oPinie
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Ştefan 
Drăgulescu îşi 
negociază un loc 
călduţ la liberali

Deputatul PDL Ştefan 
Drăgulescu este vigilent şi îşi 
pregăteşte un loc călduţ în 
barca liberalilor pentru încă 
un mandat în Parlament. 
Încă rector al Universităţii 
de Medicină şi Farmacie 
”Victor Babeş” din Timişoa-
ra, Drăgulescu se reorien-
tează înspre USL. Mai exact, 
surse din randul liberalilor 
susţin că deputatul este cu 
un picior şi jumătate în PNL 
Timiş. Fost ministru al Să-
nătăţii în guvernarea CDR, 
Ştefan Drăgulescu a intrat 
în politică mai întâi la PNŢ-
CD. Apoi a cochetat cu ideea 
de reinstaurare a Monarhi-
ei, pentru ca mai târziu să 
se apropie destul de mult de 
PSD. În anul 2006, el a trecut 
la Partidul Conservator, însă 
doi ani mai târziu a candidat 
şi chiar a obţinut un mandat 
de deputat din partea PDL, 
partid în care s-a înscris cu 
doar o lună înainte de alege-
rile locale.

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

Evacuată aproape silit 
din biroul managerial al 
universităţii pe care a în-
fiinţat-o în urmă cu mai 
mulţi ani, Anca Augusta, 
fosta „CEO&President” a 
Universităţii „Tibiscus” 
Timişoara, nu a depus 
armele şi continuă să 
se războiască cu grupa-
rea profesorilor care i-a 
uzurpat „tronul”. Pe rolul 
instanţelor de judecată 
se află mai multe dosare 
cu litigiile de milioane 
de euro din jurul aces-
tei universităţi, în timp 
ce nici una dintre cele 
două tabere nu renunţă 
la pretenţiile patrimoni-
ale. „Adevărul este un-

deva la mijloc, aici s-au 
făcut multe abuzuri, însă 
dacă războiul continuă în 
acest ritm, riscăm ca uni-
versitatea să fie desfiinţa-
tă. Ar trebui să vină rege-
le Solomon pentru a face 
dreptate!”, şi-a exprimat 

opinia unul dintre pro-
fesorii universitari care 
încearcă să facă un soi de 
echilibristică între fon-
datori şi revendicatori, 
atrăgând atenţia că aces-
te probleme şi-au pus am-
prenta asupra numărului 

de studenţi, care scade de 
la un an la altul. În ciuda 
acestor convulsii interne, 
facultările acreditate din 
cadrul Universităţii Tibis-
cus au avut şi continuă 
să aibă la catedră nume 
sonore din viaţa publică 
românească, printre care 
defunctul Antonie Ior-
govan, părintele Consti-
tuţiei României, sau, în 
ultimii ani, chiar şi prof. 
univ. dr. Ionel Funeriu, 
tatăl actualului ministru 
al Educaţiei, Daniel Fu-
neriu.

Universitatea Tibiscus la judecata regelui Solomon?

Mitingul USL,  
„încălzit“  
de Colterm?

Marele miting al USL 
de sâmbăta trecută din 
Piaţa Unirii din Timişoara 
ar fi fost încălzit chiar de 
societatea de termofi-
care. Pedeliştii îi acuză 
pe pesedişti că şi-au luat 
întăriri chiar din interio-
rul societăţii. Asta după 
ce vinerea trecută au pri-
mit, din greşeală, spun 
ei, un fax care conţine o 
listă nominală cu partici-
panţii la mitingul ce avea 
să fie sâmbătă. Tocmai 
în plen, consilierul local 
PDL Constantin Ştefan 
i-a cerut viceprimarului 
Timişoarei, pesedistul 
Sorin Grindeanu, o 

explicaţie cu privire la 
”tabelul care a fost trimis 
de la Colterm”. ”Prin 
acest document, un 
şef de district a trans-
mis, cu o zi înainte de 
mitingul USL din Piaţa 
Unirii, o listă cu numele 
a 34 de persoane de la 
Colterm care urmau să 
meargă la demonstraţie 
şi  numerele de telefon 
ale acestora”, a acuzat 
Ştefan. Mai mult, faxul 
ar fi fost trimis chiar în 
timpul programului de 
lucru al celor de la Col-
term. Pedelistul a acuzat 
mai apoi că astfel de liste 
probabil au fost trimise 

şi de la alte instituţii. A 
refuzat însă să arate lista 
jurnaliştilor, ci a arătat 
doar antetul hârtiei.
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