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Timișoara și Timișul au 
pierdut zeci de mii  
de locuitori

Cu un procent de 21,4% de locuitori mai mic decât în 2011, 
recentele date statistice prezentate de Sorin Belea, directorul exe-
cutiv al Direcției Regionale de Statistică Timiș, arată că Timișoara a 
pierdut 68.430 de persoane din cele 319.279 câte erau înregistrate 
la recensământul din 2011. În schimb, comuna Giroc se află într-o 
creștere demografică, ajungând la o populație de 22.270 de locui-
tori, cu 13.882 mai mulți decât în 2011. În ceea ce privește populația 
județului, Timișul se situează pe locul 5 în ierarhia județelor, cu 
650.533 de persoane, în scădere cu 33.007 locu-
itori față de anul 2011. 

Afecțiuni respiratorii 
mortale pentru copii

Bolile aparatului respirator continuă să fie o cauză majoră 
de deces pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0 și 4 ani, după 
afecțiunile a căror origine se situează în perioada perinatală, atrage 
atenția organizația „Salvați Copiii". În 2021, arată datele Institutului 
Național de Statistică (INS), dintre cele 1.233 de decese survenite 
la copiii mai mici de 4 ani, 287 au fost cauzate de afecțiuni respi-
ratorii (inclusiv Covid-19), 379 de afecțiuni din perioada perinatală 
și 277 au fost cauzate fie de malformații și anomalii cromozomiale, 
fie de leziuni traumatice și otrăviri. În acest context, în urma soli-
citărilor primite de la spitale, Organizația „Salvați Copiii” România 
va prioritiza dotarea secțiilor de neonatologie și de 
pediatrie. Pagina 4
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Coco Chanel, 
lecții de stil care 
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''My Street, My Home'' 
-  Workshop de pictură 
cu Cristina Daju

  Sala 210 de la Facultatea de Arte și Design din Timișoara, 
strada Oituz nr. 4, va găzdui vineri, 3 februarie, cu începe-
re de la ora 17, workshopul de artă ''My Street, My Home'', 
care își propune să exploreze prin intermediul picturii poves-
tea locului real sau imaginar pe care îl numim acasă. Liniile 
de demarcație ale spațiului nostru de zi cu zi sunt mai difuze 
decât oricând, așa cum linia dintre virtual și real e destul de 
neclară. Liniștea interioară este mereu disturbată de elemente 
care nu sunt ceea ce par. Formele familiare ale străzii și ca-
sei în care locuim integrează adesea recostrucții ale trecutului 
sau imaginări ale viitorului. În aceste vremuri fluide, propunem 
un dialog vizual cu locul numit acasă pentru a 
ne reconecta la propria noastră identitate. Pagina 2
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Timișoara și Timișul au 
pierdut zeci de mii  
de locuitori
Continuare din pagina 1

Una dintre explicațiile pentru ”pierderea” locuitorilor în Timișoara 
este, potrivit opiniei prefectului Mihai Ritivoi, conducerea primăriei: 
”Consider conducerea Primăriei Timișoara direct responsabilă de 

dezastrul cu care ne confruntăm”. Prefectul de Timiș și-a motivat 
concluzia afirmând că aproximativ 23% din sectoarele din muni-
cipiu nu au fost recenzate. ”Primăria nu a reușit să strângă recen-
zori care să meargă în acele zone. Aceasta înseamnă că 23% din 
sectoare nu au fost recenzate, 21,4% este scăderea populației din 
Timișoara. Îmi pare rău că apelurile și semnalele mele de anul tre-
cut, din vară, când am venit inclusiv cu soluții - de a lua profesori 
sau elevi din vacanță, pentru un ban în plus, nu au fost luate în 
calcul, fiind interpretate ca un atac politicianist”.

Din perspectiva directorului DRST, Sorin Belea, cauza scăderii 
populației ar putea fi determinată de măsura cunoștințelor pe care 
le are fiecare persoană: ”Recensământul de anul acesta a avut 
niște caracteristici, datorită faptului că s-a introdus autorecenzarea, 
lăsând posibilitatea fiecărei persoane să declare reședința acolo 
unde a crezut că este ea”.

GIANINA IANĂȘ

''Atelierul va fi ghidat de 
Cristina Daju și este destinat 
atât adulților, cât și copiilor. În 
context, veţi avea ocazia să 
descoperiți Facultatea de Arte și 
Design într-un mod diferit și să 
pictați într-un atelier al secției de 
pictură. Participarea este gratui-
tă și noi oferim toate materialele 
necesare. Locurile sunt limitate, 
pentru rezervare vă rugăm să 
vă însrieți la linkul: https://forms.
gle/kWULpNhXW7zm6Bo5A

Cristina Daju este absol-
ventă a programelor de studii 
de masterat și licență Pictu-
ră la Universitatea de Vest din 
Timișoara, Facultatea de Arte 
și Design. Studiile de doctorat 
în domeniul artelor vizuale le-a 
desfășurat la aceeași universi-
tate, finalizând cercetarea des-

pre Simbolicul și imaginarul în 
Renașterea florentină. Ca artist 
vizual, lucrările sale evoluează 
în jurul ideii că actul artistic impli-
că un element activ având pute-
rea de a comunica, interacționa 
și implica publicul, trecând prin 
diferite medii precum pictura, 
instalația, video, performance. 
Lucrările ei abordează subiecte 
care privesc comunitatea, eco-
logia, sistemele de interogare și 
experiențele personale din viața 
de zi cu zi. Astfel, procesul devi-
ne mai important decât lucrarea 
finală, iar acțiunea artistică se 
regăsește în noul spațiu creat 
între obiectul static și cel perfor-
mativ. În prezent este Lector Dr. 
la Facultatea de Arte și Design, 
UVT, unde își desfășoară cer-
cetarea artistică cu studenții'', 

transmit organizatorii atelieru-
lui.

Evenimentul se desfășoară 
în cadrul proiectului  ''Arta în 
comunitate'', organizat de Uni-
unea Artiștilor Plastici Filiala 
Timișoara în parteneriat cu 
studioul artouching.  Proiectul 
este finanțat prin Fondul pentru 
un viitor mai bun în comunităţi 
Timișoara,  program coordonat 
la nivel național de Federaţia 
Fundaţiile Comunitare din Ro-
mânia - FFCR, finanțat de Lidl 
Romania și implementat la nivel 
local de Fundaţia Comunita-
ră Timişoara. Parteneri: Digi-
tal Canvas, Cultartes, Ornella 
Studio Design, Facultatea de 
Arte si Design - UVT, Less Zero 
Waste Shop. 

CODRINA DIANA TOMOV

''My Street, My Home'' -  Workshop 
de pictură cu Cristina Daju
Continuare din pagina 1

Kunsthalle Bega are plăce-
rea să prezinte proiectul „Adina 
Pintilie: Tu ești un alt eu – O 
catedrală a corpului” în deschi-
derea oficială Timișoara 2023 – 
Capitală Europeană a Culturii.

După ce a reprezentat cu 
succes România la cea de-a 59-
a ediție a Expoziţiei Internaţio-
nale de Artă – La Biennale di Ve-
nezia 2022, proiectul „Tu ești un 
alt eu – O catedrală a corpului”, 
al artistei și regizoarei Adina Pin-
tilie, va fi prezentat în premieră 
în România, la Kunsthalle Bega 
(strada Circumvalațiunii nr. 10, 
Timișoara), în deschiderea ofi-
cială a programului „Timișoara 
2023 – Capitală Europeană a 
Culturii”.

La evenimentul de deschi-
dere (17-19 Februarie 2023) 
vor fi prezenți artista Adina 
Pintilie, alături de curatorii Cos-
min Costinaş, Viktor Neu-
mann, protagoniștii Hermann 
Müller și Dirk Lange și producă-
toarea creativă Bianca Oana.

Desemnată să reprezinte 
România la Bienala de Artă de 
la Veneția în 2022, expoziția „Tu 
ești un alt eu – O catedrală a 
corpului”, prezentată în Pavili-
onul României în perioada 23 
aprilie – 27 noiembrie, a fost 
adaptată spațiului alternativ 
de artă Kunsthalle Bega din 
Timișoara de către artistul Bog-
dan Rața împreună cu Martin 

Backhaus (exhibition desig-
ner), mixeurul de sunet Marius 
Leftărache și designerul de lu-
mini Răzvan Pascu.

Alina Cristescu, Kunsthalle 
Bega, afirmă: „Pentru noi repre-
zintă o mare onoare încrederea 
acordată de Adina Pintilie, ale 
cărei esențe umane și artistice 
ne-au cucerit din primul mo-

ment, de a co-produce și pre-
zenta publicului timișorean cel 
mai nou proiect «Tu ești un alt 
eu – O catedrală a corpului» la 
Kunsthalle Bega.”

De asemenea, miercuri, 25 
ianuarie a fost lansat Programul 
de Mediere culturală pentru ti-
neri cercetători și studenți care 
să asiste vizitatorii pe toată du-
rata expoziției „Tu ești un alt eu 
– O catedrală a corpului”. Acest 
program este realizat în parte-
neriat cu HKW Haus der Kultu-
ren der Welt Berlin și coordo-
nat de Larisa Oancea (istoric 

de artă și cercetător) și Daniel 
Neugebauer (directorul De-
partamentului de Comunicare 
și Educație Culturală al HKW 
Berlin). Tinerii aleși vor avea 
importantul rol de a asigura, pe 
de o parte, procesul de medi-
ere a conținutului expozițional 
în relație cu publicul vizitator al 
expoziției, și pe de altă parte, de 

a extinde și aprofunda cerceta-
rea artistică despre intimitate și 
corporalitate care a dat naștere 
proiectului.

„Tu ești un alt eu – O ca-
tedrală a corpului”/„You Are 
Another Me—A Cathedral of 
the Body” prezintă în premie-
ră lucrări noi ale artistei Adina 
Pintilie – o instalație multi-me-
dia și o sculptură cinematogra-
fică. Pentru ediția din 2022 a 
Bienalei de Artă de la Veneția, 
artista a reimaginat Pavilionul 
încărcat de istorie al României 
ca pe o „catedrală” contempora-

nă, care încurajează deschide-
rea către experiențe diverse ale 
corporalității și viziuni diferi-
te asupra lumii. Proiectul propu-
ne noi posibilități de a vedea, de 
a gândi și de a relaționa, ce de-
stabilizează retoricile vizuale și 
politicile convenționale ale privi-
rii, generând perspective noi și 
experiențe transformatoare.

Potrivit curatorilor, „proiec-
tul Adinei Pintilie este extrem 
de actual: astăzi, corpul a re-
devenit un «câmp de luptă» al 
ideologiilor, un pretext pentru 
anxietăți culturale și politice, 
duse la extrem de declanșarea 
recentă a unui război atroce 
pe continentul european, moti-
vat de o ideologie naționalistă 
și conservatoare, precum și de 
intoleranță extremă și de etos 
fascist. În mijlocul acestui revi-
riment al ideologiilor de dreapta 
din întreaga lume, accelerate și 
de pandemie, Pintilie își imagi-
nează un loc pentru transgre-
sarea barierelor ce ne despart 
și înlocuirea lor cu afecțiune și 
devotament reciproc.”

„Tu ești un alt eu – O ca-
tedrală a corpului” s-a bucurat 
de un ecou deosebit în presa 
internațională, care l-a inclus 
în clasamente și articole ce vi-
zează cele mai apreciate parti-
cipări naționale la ultima ediție a 
Bienalei. Publicații de referință 
din lumea artelor vizuale au 
menționat atenția deosebită 
de care s-a bucurat proiectul 
pe scena internațională. Găsiți 
mai multe detalii despre ecou-
rile proiectului în mass-media 
internațională în secțiunea Press 
Coverage a website-ului www.
cathedralofthebody.com.

Expoziția „Tu ești un alt eu 
– O catedrală a corpului” poate 
fi vizitată la Kunsthalle Bega în 

perioada 17 februarie – 30 apri-
lie 2023. Apoi își va continua 
traseul expozițional internațional 
și va fi prezentată în Germania, 
la Stuttgart Württembergischer 
Kunstverein (Octombrie 2023 
– Februarie 2024 ).

Un proiect produs de: Ma-
nekino Film, Asociația Culturală 
Manekino, Kunsthalle Bega și 
Fundația Calina, Centrul de Pro-
iecte al Municipiului Timișoara

Co-producători: Avanpost, 
Snaporazverein

Partener principal: BRD Ro-
mânia

Parteneri instituționali: Haus 
der Kulturen der Welt (HKW) 
Berlin

Parteneri academici: Facul-
tatea de Arte și Design – UVT, 
Timișoara

Parteneri privați: Tudor Ha-
vriliuc & David Corbell, Andrei 
Dunca

Parteneri catalog și pro-
gram public: Kilobase, Dispozi-
tiv Books, Motivation Romania 
Foundation, Mozaiq Association

Plăcut de Radio Guerrilla
Parteneri media și de 

monitorizare: TVR, Radio Gu-
errilla, Radio România Cultural, 
Europa Liberă România, Radio 
România Internațional, Deut-
sche Welle, Allgemeine Deut-
sche Zeitung, Revista Arta, Sce-
na9, Kajet Journal, Observator 
Cultural, Propagarta, Libertatea, 
Elle, Avantaje, Unica.ro, The In-
stitute, LiterNet, Modernism.ro, 
mediaTRUST.

 
Credit imagini: ‘Adina Pinti-

lie: Tu ești un alt eu – O catedra-
lă a corpului’ (2022), instalație 
multimedia.

Fotografie expoziție: Martin 
Backhaus; performers Hermann 
Müller și Dirk Lange.

 „Tu ești un alt eu – O 
catedrală a corpului”
Kunsthalle Bega prezintă proiectul artistei Adina Pintilie,  
în deschiderea oficială Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii

Nu se întâmplă prea des ca în comunele noas-
tre să se pună la care investiții asociate mediului 
universitar. Comuna timișeană Ghiroda este o ast-
fel de excepție, aici urmând să fie edificat un an-
samblu de locuințe de serviciu pentru mediul uni-
versitar din Timișoara. Excepția se justifică dacă 
avem în vedere că, de facto, Ghiroda a devenit 
în ultimele două decenii un cartier al metropolei 
bănățene, iar aici se află unul dintre principalele 
cinci centre universitare ale țării. Potrivit protocolu-

lui încheiat între administrația locală din comuna-
cartier și Universitarea de Vest, și aprobat în cea 
mai recentă ședință a consilierilor locali ghirodeni, 
autoritatea locală va pune la dispoziția instituției 
universitare, cu titlu de dare în folosință gratuită 
pe o perioadă de 30 de ani, terenuri în suprafață 
totală de 1.657 metri pătrați. Scopul declarat al 
acestui parteneriat este acela de a atrage în con-
tinuare, în aria metropolitană Timișoara, implicit și 
în Ghiroda, resursă umană înalt calificată. (L.N.)

Campus universitar comunal
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Federaţia Sanitas va începe 
pe 6 februarie pichetarea Guver-
nului, timp de minimum o săptă-
mână, câte 10-12 ore/zi. Potrivit 
conducerii sindicatului, Consiliul 
Naţional va stabili astăzi tipu-
rile de protest ce vor continua. 
Angajații din sănătate vor ca 
guvernanţii să decidă asupra 
acoperirii inflaţiei prin creşterea 
veniturilor tuturor salariaţilor cu 
minimum 15% de la 1 februarie. 
Mai mult, se solicită consultarea 
sindicatelor în elaborarea viitoa-
rei legi a salarizării, pentru a nu 
exista aceleaşi diferenţe discri-

minatorii între medici, asistenţi 
şi/sau infirmiere sau diminuări 
de venituri.

Potrivit Sanitas, finanţarea 
deficitară a dus şi la neaplicarea 
Legii Salarizării, astfel că în ulti-
mii cinci ani, asistenţii medicali 

nu au mai avut nici o creştere 
salarială.

Totodată, spun sindicaliştii, 
o prevedere a legii care limitea-
ză sporurile la 30% pe ordona-
tor principal de credite a dus la o 
situaţie tensionată şi discrimina-
torie, salariaţii din marile spitale 
subordonate Ministerului Sănă-
tăţii având venituri cu până la 
30% mai mici decât spitale mai 
puţin importante aflate în subor-
dinea autorităţilor locale, ceea 
ce a făcut neatractive unitățile 
mari. 

Nu în ultimul rând, menţi-

nerea tarifelor pe baza cărora 
spitalele fac contractarea cu 
Casele judeţene de Asigurări de 
sănătate cauzează nemulțumiri. 
Aceste tarife au rămas nemodifi-
cate de foarte mulţi ani şi astfel, 

spitalele primesc cam aceiaşi 
bani an de an, cu toate ca utili-
tăţile s-au scumpit, medicamen-
tele sunt mai scumpe, iar mate-
rialele sanitare de asemenea. 

DANA ISTRAT

Federaţia Sanitas se 
pregătește de proteste

Ceaţă totală peste 
bugetul Timişoarei 
Cosmin Tabără, supărat foc pe USR-işti: 
„Măcar ursul are posibilitatea de a-și vedea 
coada…”

Viceprimarul Timişoarei, Cosmin Tabără, a comparat, într-o 
postare pe Facebook, Ziua Ursului (care îşi poate sau nu vedea 
coada şi în funcţie de care, potrivit tradiţiei, se pot face previzi-
uni meteorologice) şi lipsa de transparenţă a administraţiei Fritz în 
privința bugetului municipiului de pe Bega. 

„Conform tradiției, pe data de 2 februarie se sărbătorește Ziua 
Ursului, dar este și ultima zi pentru adoptarea bugetului local. Ordi-
nea de zi pentru ședința Consiliului Local este însoțită de o <<su-
plimentară>> cu proiectul de buget pentru anul 2023.

Se spune că în Ziua Ursului sunt multe ceasuri rele, dar se 
mai spune că, în funcție de ce vede ursul în această zi, se pot face 
previziuni meteorologice importante referitoare la noul an. Dar nu 
știm dacă în această zi se pot face și previziuni economice pentru 
Timișoara?!

E clar! Colegii USR-ști din coaliție nu mai au orientare și pro-
babil și-au pierdut busola politică și administrativă. Administrația 
înseamnă colaborare, dezbatere și alegerea celor mai bune soluții, 
nu un act unilateral de voință. Cum se poate ca exact ce ați arătat 
cu degetul cu doi ani jumătate în urmă, asta să faceți acum?

Vorbeați despre transparență, despre ”Administrația de sticlă”, 
și acum ați ajuns să nu supuneți dezbaterii publice un proiect atât 
de important pentru Timișoara, într-un an în care Timișoara este 
Capitală Culturală Europeană? Este ceva de ascuns sau doar un 
stil ”molcom” de muncă? Legea adoptării bugetului vorbește des-
pre principii, unul dintre ele este al transparenței și publicității.

S-a ajuns exact la ceea ce se critica în campania electorală 
din 2020. De Ziua Ursului, suntem puși în situația în care trebuie 
să votăm bugetul orașului pentru că e ultima zi în care mai poate 
fi adoptat! Un demers iresponsabil și dictatorial pentru că suntem 
puși în situația să votăm în <<orb>>, fără a cunoaște datele finan-
ciare. Măcar ursul are posibilitatea de-și vedea coada…

Este imposibil ca un astfel de buget să-l studiezi în câteva ore! 
Cei 27 de consilieri ce își pot asuma prin vot? Doar responsabilita-
tea de a nu lăsa orașul fără buget. 

Știu doar ce am propus eu prin direcțiile din subordine fără a 
cunoaște și ce a rămas în buget. Despre dezbatere publică nici nu 
poate fi vorba… vor mai fi probabil 48 ore de la publicare pe inter-
net și până la adoptare, asta daca va fi publicat…”, a scris vicepri-
marul Tabără pe reţeaua de socializare. (M.R.)

Primarii, viceprimarii și șefii 
consiliilor județene vor primi un spor 
de 50% din salariu 
Care este condiția ca să primească banii

O parte a aleșilor locali ar 
putea beneficia în curând de 
un spor cuprins între 10% și 
50% pentru munca pe proiec-
te cu finanțare externă, potrivit 
unui proiect publicat recent în 
dezbatere publică de Minis-
terul Investițiilor și Proiectelor 
Europene. „Am avut această 
iniţiativă pentru că era nefiresc 
ca subordonaţii care lucrează 
în structurile ce implementează 
fonduri europene să aibă 50% 
sporul din fonduri iar cei care îşi 
asumă întreaga responsabilitate 
şi gestionează proiectele euro-
pene, să aibă 25%, aceştia fiind 
primarii şi preşedinţii de consilii 
județene”, a spus ministrul In-
vestiţiilor şi Fondurilor Europe-
ne, Marcel Boloș.

Potrivit acestuia, urmează 
modificarea cadrului legislativ 
naţional, respectiv a indicatorilor 
de performanţă în baza cărora 
se acordă aceste sporuri. Până 
în prezent, limita maximă este 
de 25%, fiind legată de numărul 
de proiecte.

Primarii și președinții de 
consilii județene vor fi evaluați 

în funcție de criterii naționale, 
dar în principal în funcție de 
câte proiecte gestionează într-
un an. Pentru un singur proiect, 
majorarea e de 15%, pentru 
două – 20%, în timp ce pentru 
trei sau mai multe 25%, la care 
se adaugă și partea fixă de 
25%. Până acum, spor de până 
la 50% aveau doar funcționarii 
publici care lucrează la proiec-
tele cu fonduri europene și sunt 

evaluați buni sau foarte buni.  
De asemenea, instituțiile și/sau 
autoritățile publice beneficiare 
ale proiectelor finanţate din fon-
duri europene nerambursabile 
sau fonduri aferente Mecanis-
mului de redresare şi rezilien-
ţă pot înființa posturi pentru 
implementarea proiectelor în 
afara organigramei, peste nu-
mărul maxim de posturi aprobat 
al instituției/autorității publice, 
în limita posturilor aprobate 
prin contractul/acordul/ordinul 
de finanțare semnat de către 
instituția beneficiară cu autorita-
tea finanțatoare.

 Sunt însă și câteva 
condiții: nu există suficient per-
sonal, conducătorul instituției a 
aprobat suplimentarea, este un 
proiect care justifică augmen-
tarea numărului de posturi, iar 
finanțarea e asigurată de banii 
din acest nou proiect.

 În luna decembrie 2022, 
Guvernul a adoptat o hotărâre 
care prevedea că bugetarii din 
instituțiile centrale care se ocu-
pă cu finanțare externă primesc 
din start sporul de 50%, până la 

prima evaluare, fără a fi indicată 
și o perioadă de timp pentru re-
alizarea evaluării interne. După 
o evaluarea negativă, sporul ar 
urma să scadă la 25%.

 Președintele Klaus Io-
hannis a promulgat de curând 
o lege care permite majora-
rea salariilor funcționarilor pu-
blici din administrația locală, în 
funcție de disponibilitatea fiecă-
rei instituții locale, până la limi-

ta salariului viceprimarului sau 
vicepreședintelui de Consiliu 
Județean, plus 25%.
Spor de până la 50% 
pentru echipele de 

proiecte
Astfel, potrivit proiectului de 

hotărâre de guvern, echipele 
de proiecte finanțate din fon-
duri europene nerambursabile 
și/sau fonduri externe rambur-
sabile, precum și pentru imple-
mentarea proiectelor finanțate 
prin Mecanismul de redresare 
şi reziliență, pe perioada în care 
îşi desfăşoară activitatea în 
aceste condiţii, beneficiază de 
o majorare a salariilor de bază, 
sau indemnizaţiilor de încadra-
re, cu până la 50%, în funcție de 
timpul efectiv lucrat lunar pentru 
activitățile proiectului.

 Persoanele care mun-
cesc până la 20 de ore vor primi 
o majorare salarială de 10%, în 
timp ce, la polul opus, cele care 
muncesc peste 80 de ore pentru 
un proiect sau mai multe, 50%.

Mai precis, situația este ur-
mătoarea:

 1. a) până la 20 ore se 
acordă o majorare salarială de 
10%;

 2. b) între 21-40 ore se 
acordă o majorare salarială de 
20%;

 3. c) între 41-60 ore se 
acordă o majorare salarială de 
30%;

 4. d) între 61- 80 ore se 
acordă o majorare salarială de 
40%;

 5. e) peste 80 ore se 
acordă o majorare salarială de 
50%.

În primele 5 zile ale fiecărei 
luni calendaristice, în funcţie de 
numărul de ore efectiv lucrate în 
luna anterioară, conform ponta-
jului lunar semnat de coordona-
torul de proiect/managerul de 
proiect/şeful de proiect, se sta-
bileşte procentul de majorare 
salarială acordat pentru activi-
tatea desfăşurată în luna ante-
rioară ca membru al „echipei de 
proiect”. (M.R.)
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Afecțiuni respiratorii 
mortale pentru copii
Continuare din pagina 1

Astfel, organizația va oferi ventilatoare de suport respirator, 
pulsoximetre și ecografe performante, pentru susținerea a 40 de 
unități medicale din întreaga țară.

Din anul 2010 și până în prezent, Organizația „Salvați Copiii” a 
dotat 107 unități medicale (secții de neonatologie, terapie intensivă 
neonatală, secții de pediatrie și Obstetrică-Ginecologie) din toate 
județele țării, cu peste 1.200 de echipamente vitale, investind pes-
te 8.700.000 de euro. Doar în 2022, „Salvați Copiii” a dotat pes-
te 50 de unități medicale cu echipamente performante, asigurând 
supraviețuirea și tratamentul adecvat pentru cel puțin 40.000 de 
copii.

„Spitalele au fost vulnerabilizate în ultimii ani, din cauza crizei 
pandemice, în primul rând, iar acum suntem în plin sezon gripal, cu 
tot mai multe cazuri complexe de boli ale aparatului respirator. După 
o analiză a situației din țară și a solicitărilor primite de la medici, 
vom accelera dotarea secțiilor de pediatrie și de neonatologie cu 
aparatură medicală,", a explicat Gabriela Alexandrescu, Președinte 
Executiv al organizației „Salvați Copiii” România. (D.I.)

Comisarul-șef Florin Bolbos, 
reînvestit în funcția de adjunct  
al IPJ Timiș

La data de 31.01.2023, prin dispoziția inspec-
torului general al Poliției Române, „comisarul șef 
de poliție Bolbos Florin Mircea a fost reînvestit în 

funcția de adjunct al inspectorului șef al Inspecto-
ratului de Poliție Județean Timiș”, a transmis IPJ 
Timiș.

Potrivit Biroului de presă, deocamdată, nu se 
cunosc atribuțiile pe care le va avea comisarul-șef 
Bolbos.

Reamintim că Florin Bolbos, alături de alți 
polițiști din Timiș și de primarul orașului Recaș, 
Pavel Teodor, au fost trimiș în judecată într-un do-
sar de corupție.

Inițial, ei au fost condamnați la închisoare 
sau, după caz, la închisoare cu suspendare, dar 
Înalta Curte de Casație și Justiție a decis achita-
rea tututor. (A.T.)

Drumul dintre Fârdea și Tomești 
riscă să devină  impracticabil

Drumul care unește comunele Fârdea și 
Tomești din Timiș riscă să devină impracticabil. În 
urma unei alunecări de teren, o porţiune mare din 
șoseaua proaspăt finalizată, anul trecut, a luat-o 
la vale chiar la intrarea în satul Luncanii de Sus. 
Pentru a evalua situația, la fața locului au fost 
prezenți mai mulți reprezentanți ISU, dar și pre-
fectul Mihai Ritivoiu.

“Alunecarea de teren nu este prima care se 
întâmplă, aici este a doua într-un termen relativ 
scurt. Știu că n-au venit banii de la Guvern nici 
pentru prima situație de urgență care a avut loc 
acum ceva vreme și chiar de aceea am vrut să 
vin personal, pentru că după această deplasare 
mă voi ocupa și eu de problemă, să vorbesc la 
București, să vedem în ce stadiu este, pentru că, 
la urma urmei, comune din acestea care nu dis-
pun de sume mari la buget nu-și pot permite din 
bugetul lor limitat, să suporte reparația unui ase-

menea dezastru.
Sper să rezolvăm cât de repede subiectul”, 

spune Mihai Ritivoiu.

Potrivit administrației locale, singura soluție 
ar fi construirea unui zid de sprijin, însă costurile 
sunt mari. (M.R.)

Câștigătorii 
premiilor oferite 
de ”Renașterea 
bănățeană” în 
ianuarie 2023

Ieri, la sediul redacţiei, au 
fost desemnaţi, prin tragere la 
sorţi, câștigătorii premiilor ofe-
rite de cotidianul „Renașterea 
bănățeană” în luna ianuarie, în 
cadrul „Tombolei abonaților”, 
constând într-o friteuză Goren-
je, un blender Tefal și un prăjitor 
de pâine,  respectiv trei premii 
în bani a câte o sută de lei fie-
care. Câștigătorii sunt: Huiban 
Avram, Timișoara Aleea Hoti-
nului nr 3 (friteuză Gorenje); 
Popaluca Vasile, Timișoara, str. 
Circumvalațiunii bl 77 (blender 
Tefal); Cobliș Elena,  Liebling, 
județul Timiș, str Principală nr 
90 (prăjitor de pâine); Sărac Sil-
via, Variaș nr 835, județul Timiș, 
(100 lei); Andronescu Nicolae, 
Timișoara, str Ghe. Lazăr nr 30-
32 (100 lei); Păcuraru Pavel , 
Timișoara, str  Iosif  Nemoianuc 
nr 13 (100 lei).

Ridicarea premiilor se face 

în perioada 6-17 februarie, între 
orele  10-14, personal, pe baza 
cărţii de identitate. Rugăm par-
ticipanţii la concurs să-şi scrie 
complet şi citeţ numele şi adre-
sa pe plic şi să menţioneze în 
exteriorul acestuia lunile pentru 
care este valabil abonamentul. 
Vă rugăm, de asemenea, să nu 
introduceţi documente oficiale 
sau înscrisuri personale în pli-
curi și să verificați ca numele, 
prenumele și adresa menționate 
pe factură să corespundă cu 
cele din actul de identitate.

Următoarea extragere va 
avea loc marți, 28 februarie 
2023. 

Se pot contracta abonamen-
te atât prin distribuitorii noștri 
autorizați, cât și  la Agenția de 
publicitate (Centrul Comercial 
Bega, str. Carol Telbisz, nr. 3, 
parter). Abonându-vă, 14 nume-
re de ziar vă revin GRATUIT! 

Simulare la limba  
și literatura română 

Luni, 30 ianuarie, a avut loc prima probă în ca-
drul simulării județene a Evaluării Naționale pen-
tru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2022/2023, 
organizată de către Inspectoratul Școlar Județean 
Timiș, proba de limba și literatura română. 

”Asigurarea transferului de subiecte s-a rea-
lizat în condiții de securitate pentru toate unitățile 
de învățământ din județul Timiș”, au transmis 
representanții ISJ Timiș.

 Numărul elevilor participanți a fost de 5.237, 
repartizați în 143 de unități de învățământ cu per-
sonalitate juridică din mediul urban și rural.

Proba a început la ora 9 și s-a desfășurat pe 
parcursul a două ore. Potrivit ISJ Timiș, nu au 
existat cazuri de fraudă sau alte incidente care să 
fi condus la eliminarea elevilor din sală, în acord 
cu prevederile metodologice.

Elevii au avut de rezolvat două subiecte mari, 
fiecare dintre ele având mai multe cerințe, însu-
mând, în total, 90 de puncte. Zece puncte au fost 
acordate din oficiu.

Unul dintre cele două texte pe care elevii le-
au avut de analizat a fost un extras din nuvela 
”Mendebilul”, de Mircea Cărtărescu. Elevii au 

avut de menționat câteva detalii legate de respec-
tivul fragment - jocurile pe care obișnuiau să le 
joace personajele secundare, locurile în care se 
ascundeau -, să diferențieze enunțurile false de 
cele adevărate pe baza lecturii, să precizeze o 
trăsătură a tiparului narativ sau să asocieze frag-
mentul cu un text literar studiat la clasă sau citit 
ca lectură suplimentară, prezentând, în 50 – 100 
de cuvinte, o valoare morală/culturală comună, 
prin referire la câte o secvență relevantă din fi-
ecare text.

 Simulare la „Bac”
Tot luni, la nivelul județului Timiș a fost organi-

zată, concomitent cu simularea pentru Evaluarea 
Națională, simularea probei de limba și literatura 
română pentru Bacalaureat. 

Din totalul de 4.721 de elevi înscriși în anii ter-
minali de liceu, au fost prezenți 3.456. Nu a fost 
înregistrat niciun caz de elev eliminat.

Proba a început la ora 9, derulându-se trei 
ore. Subiectele au fost distribuite în funcție de pro-
filul liceului, elevii care învață la profilul umanist 
și profilul pedagogic având de rezolvat o cerință 
diferențiată pentru cel de-al treilea subiect, față 
de colegii lor de la liceele cu profil real, tehnologic 
și vocațional (altul decât cel pedagogic).

  ”Redactează un eseu de minimum 400 
de cuvinte, în care să prezinți particularități de 
construcție a unui personaj într-un text narativ 
studiat, aparținând lui Ion Creangă sau lui Ioan 
Slavici” – subiectul pentru profilul pedagogic.

”Redactează un eseu de minimum 400 de 
cuvinte, în care să prezinți particularități ale unui 
text narativ studiat, aparținând lui Ion Creangă 
sau lui Ioan Slavici” – subiectul pentru celelalte 
profile de învățământ liceal.

GIANINA IANĂȘ 
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Medic din Timişoara, prins când 
profita de un minor în mașină

Amendă de 1.000 de lei 
pentru un medic de la Spitalul 
de Copii „Louis Țurcanu” din 
Timișoara. El a fost sancționat 
după ce a fost prins în mașină, 
în compania unui minor. Cei 
doi și-au dat întâlnire pentru a 
întreține raporturi sexuale, iar 
atunci când au fost surprinși de 
polițiști, băiatul avea șlițul des-
chis…

Incidentul s-a petrecut du-
minică seară, în Timișoara. Un 
echipaj al Secției 4 Poliție, aflat 
în patrulare, a observat într-un 
autoturism doi indivizi care le-au 
trezit suspiciuni.

„În cursul zilei de ieri, 
29.01.2023, în jurul orei 21:00, 
polițiștii Secției 4 Urbane 
Timișoara, aflați în exercitarea 
atribuțiilor de serviciu, au depis-
tat pe strada Ovidiu Bâlea, din 

municipiul Timișoara, un bărbat, 
în vârstă de 41 de ani și un tâ-
năr, în vârstă de 16 ani, care se 
aflau într-un autoturism parcat, 
prezenta acestora în acel loc fi-
ind nejustificată.

În urma verificărilor efectu-
ate, s-a stabilit că cei doi s-au 
întâlnit cu scopul de a întreține 
relații sexuale, faptă care nu a 
fost materializată. 

Cei doi bărbați au fost 
sancționați conform prevede-
rilor Legii nr 61/1991, pentru 
sancționarea faptelor de încăl-
care a unor norme de conviețuire 
socială, a ordinii și liniștii publi-
ce”, a transmis IPJ Timiş.

Medicul are soţie şi 
doi copii 

 Doctorul prins de po-
liţişti cu un minor de 16 ani în 

maşină, sub un pod, în ipostaze 
intime, a șocat opinia publică 
din Timișoara. 

Medicul de 41 de ani l-ar fi 
cunoscut pe băiatul de 16 ani 

pe o aplicaţie de dating. El spu-
ne că adolescentul l-ar fi minţit 
că are peste 18 ani. Duminică 
seara, s-au întâlnit pe ascuns în 
maşină, sub podul peste calea 

ferată de la ieşirea din oraş. Doi 
agenţii de poliție care patrulau 
în zonă le-au stricat, însă, „dis-
tracţia”.

Doctorul a negat toate acu-
zaţiile. Ba mai mult, susţine că 
nu are aplicaţii de dating. De 
altfel, medicul este căsătorit şi 
are copii.

„Nu este absolut nimic ade-
vărat. Nu ştiu ce vreţi să spu-
neţi. Eram acasă în jurul orei 
21.00. Nu am întreţinut niciun 
raport, nimic. Nici nu ştiu de Tin-
der, nici n-am auzit de Tinder”, a 
spus acesta.

Mihai Gafencu, purtătorul 
de cuvânt al Spitalului de Copii 
Timișoara, a declarat: „Lumea 
asta a-nnebunit în felul în care 
comportamentele noastre nu 
mai sunt supuse unor rigori. Ne-
a uimit şi pe noi. Numele vehi-
culat este al unui coleg foarte 
bine pregătit”.

Doctorul a fost amendat și 
s-a ales cu dosar penal, iar bă-
iatul de 16 ani a primit un aver-
tisment scris de la poliție. 

ANCA TOMA

Tânără de 19 ani în stare critică 
După un accident groaznic la intrarea în Timișoara

În cursul nopții trecute, în jurul orei 00:40, 
polițiștii Biroului Rutier Timişoara au fost solicitați 
să intervină la un accident rutier petrecut la in-
trarea în municipiul Timișoara, dinspre localitatea 

Dumbrăvița. 
Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat că 

o femeie, în vârstă de 19 ani, a condus un autotu-
rism pe strada Conac din localitatea Dumbrăvița, 
județul Timiș, dinspre localitatea Giarmata spre 
Timișoara, iar la intersecția cu strada Calea Sever 
Bocu din Timișoara, prevăzută cu sens giratoriu, 
a pierdut controlul asupra direcției de deplasare 
și a intrat în coliziune cu un stâlp de electricitate 
de pe marginea părții carosabile, a transmis IPJ 
Timiș.

În urma impactului, a rezultat rănirea condu-
cătoarei auto.

A fost întocmit un dosar penal sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din 
culpă. (A.T.)

Guvernul a aprobat plata online 
pentru ajutorul de încălzire

Membrii Guvernului Ciucă 
au aprobat în ședința de ieri o 
nouă modalitate de plată privind 
ajutorul de încălzire. Este vor-
ba de plata online cu ajutorul 
cardului de energie. Guvernul 
a aprobat, prin Ordonanță de 
Urgență, cea de-a treia modali-
tate de a efectua plăți din ajuto-
rul de încălzire.

Concret, beneficiarii vor pu-
tea plăti online. Ei vor accesa 
aplicația informatică prin intro-
ducerea seriei cardului de ener-
gie și vor face plățile cu ajutorul 
celor trei documente necesare, 

cartea de identitate, cardul de 
energie și factura de la furnizo-
rul de energie. Celelalte două 
modalități de plată sunt la oficiul 
poștal și direct la poștaș.

„În acest fel avem trei 
modalități de efectuare a plăților 
din ajutorul de încălzire, de că-
tre beneficiari”, a declarat Mar-
cel Boloș, ministrul Investițiilor 
și Proiectelor Europene.

Ministrul Boloș a confirmat 
că începând de miercuri vor fi 
distribuite cardurile de energie. 
Ulterior, vor fi transferați bani 
către Poșta Română, iar de pe 
20 februarie se vor putea efec-
tua plățile.

Schema are aproximativ 
patru milioane de beneficiari. 
(M.F.)

Noi informații despre 
programul Rabla 2023

Ministrul Mediului, Barna Tánczos, a prezentat câteva informații 
despre programul Rabla 2023. Anunțul a fost făcut ieri, înainte de 
ședința de Guvern. „Am început pregătirea programelor Rabla”, a 
spus Barna Tánczos, răspunzând unei întrebări a premierului Nico-
lae Ciucă. Ministrul Mediului a dezvăluit faptul că în ceea ce privește 
Rabla Clasic, bugetul permite o creștere de 15% a primei de casare. 
De asemenea, va crește bugetul pentru mașinile electrice, astfel în-
cât românii să fie încurajați să cumpere astfel de autoturisme. Potrivit 
statisticilor, în România a crescut numărul mașinilor hybrid și electrice 
și, în premieră, a scăzut numărul mașinilor second hand. Premierul 
i-a cerut ministrului Mediului să prezinte o informare completă despre 
programul Rabla 2023 în viitoarea ședință a Guvernului. (M.F.)

Bani de la Guvern 
pentru instalarea  
de panouri fotovoltaice 
La nivelul gospodăriilor individuale

Guvenul alocă până la trei miliarde de lei pentru instalarea de 
panouri fotovoltaice la nivelul gospodăriilor individuale, anunță pre-
mierul Nicolae Ciucă. El cere „evitarea birocrației excesive”.

„În ședințele precedente, am adus la cunoștință o serie de date 
economice, cu care am încheiat anul 2022. Ceea ce doresc să 
subliniez în momentul de față este că atunci când ne-am asumat 
în coaliție acest guvern, ne-am angajat să găsim soluții pentru tot 
ceea ce înseamnă nevoile și așteptările cetățeniolor și totodată să 
găsim soluții pentru ceea ce înseamnă sprijinirea mediului de afa-
ceri, în așa fel încât economia țării noastre să reziste tuturor aces-
tor situații deloc ușoare și să facem în așa fel încât să reușim să 
avem creștere economică, ceea ce s-a întâmplat”, afirmă Nicolae 
Ciucă.

Premierul menționează că, „totuși, la nivelul Guvernului, pen-
tru că încă suntem la început de an, avem responsabilitatea să 
menținem același ritm de lucru și să facem tot ceea ce depinde de 
noi astfel încât soluțiile pe care le găsim la nivelul administrației, a 
instituțiilor publice, să vină în sprijinul cetățenilor și al tuturor struc-
turilor care pot să aducă plus valoare economiei românești”.

De asemenea, Ciucă a anunțat o serie de activități de continu-
are a dialogului cu mediul de afaceri.

El a afirmat că unul dintre obiectivele asumat de Guvern este 
cea legată de gestionarea crizei energetice.

„Au fost întreprinse o serie de măsuri, una dintre ele este cea 
care vizează instalarea de panouri fotovoltaice la nivelul gospodă-
riilor individuale. Am discutat cu domnul ministru Tanczos care ar 
putea fi măsurile pe care le putem lua la nivelul Guvernului, astfel 
încât să asigurăm accesul cât mai multor oameni și gospodării la 
acest program. Avem fondurile necesare și în acest sens putem 
să ridicăm până la trei miliarde de lei suma alocată pentru acest 
proiect”, a mai declarat premierul Ciucă.

Șeful Executivului i-a cerut ministrului Mediului „aibă în vede-
re evitarea birocrației excesive, pentru ca procesul să se deruleze 
oportun și să nu mai ajungă ca la finalul de an să se aglomereze 
toate aceste activități birocratice și absolut nefolositoare care nu 
ajută cu nimic, nici pe ei nici pe cetățeni”.

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a precizat că progamul poa-
te demara din luna martie, iar numărrul beneficiarilor în 2023 ar 
putea ajunge la 150.000 de gospodării. (M.F.)
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La Universitatea de Vest din Timișoara a 
avut loc draft-ul Conferinței de Vest din cadrul 
Jr. NBA League România 2023. Evenimentul a 
decis echipele din NBA pe care cele 15 școli din 
județul Timiș înscrise în proiect le vor reprezenta 
în perioada următoare. La eveniment au participat 

mai mulți reprezentanți ai puternicei întreceri 
baschetbalistice NBA, alături de organizatori și de 
parteneri locali. Au fost prezenți Nikoloz Tskitisvili 
(ambasador NBA), Alvarez Leo Adrian (Jr. NBA 
league), Nicoleta Wilms (Winsedswiss – partener 
oficial Jr. NBA League România), Amalia Marchiș 
(președintele Asociației Județene de Baschet 
Cluj), Cristian Trofim (reprezentantul Asociației 
Județene de Baschet Timiș), Cosmin Hogea 
(Inspectoratul Școlar Județean Timiș), Sorin 
Șipoș (președintele Consiliului de Administrație 
al clubului SCM Timișoara), Mădălin Bunoiu 
(prorector al UVT), Marin Popescu (director 
mediul preuniversitar din cadrul UVT) și Dragan 
Petricevic (directorul Jr. NBA League România – 
Conferința de Vest). Pentru prima dată, Jr. NBA 
League România are programate două conferințe, 
în două județe diferite. Unitățile de învățământ din 
Timiș înscrise în proiect sunt următoarele: Școala 
Gimnazială nr. 2 Timișoara, Școala Gimnazială nr. 
7 „Sfânta Maria” Timișoara, Școala Gimnazială 
nr. 21 „Vicențiu Babeș” Timișoara, Școala 
Gimnazială nr. 24 Timișoara, Școala Gimnazială 

nr. 30 Timișoara, Colegiul Național Bănățean, 
Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” Timișoara, Liceul 
Teologic Ortodox „Sf. Antim Ivireanul” Timișoara, 
Școala Gimnazială nr. 2 Lugoj, Liceul Teoretic 
„David Voniga” Giroc, Liceul Teoretic Buziaș, 
Școala Gimnazială „Theodor Bucurescu” nr. 1 
Sânnicolau Mare, Școala Gimnazială Jimbolia, 
Școala Gimnazială Moșnița Nouă, Liceul Teologic 
Romano-Catolic „Gerhardinum” Timișoara. Jr. NBA 
League România – Conferința de Vest include 
denumirile celor 15 echipe din regiunile Northwest 
(Minnesota Timberwolves, Utah Jazz, Portland 
Trail Blazzers, Denver Nuggets, Oklahoma City 
Thunder), Pacific (Phoenix Suns, Los Angeles 
Lakers, Los Angeles Clippers, Sacramento Kings, 

Golden State Warrios) și Southwest (Houston 
Rockets, San Antonio Spurs, Dallas Mavericks, 
Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans) ale 
campionatului NBA. Conferința de Est se va 
desfășura în județul Cluj. Sezonul regulat prevede 
ca fiecare echipă să joace împotriva celorlalte 
patru echipe inter-divizionare de cel puțin de 
două ori (tur-retur), ceea ce înseamnă că fiecare 
echipă va disputa cel puțin opt meciuri. Mai apoi, 
în funcție de rezultate, echipele se califică în faza 
play-off, după care primele opt clasate din fiecare 
conferință vor avansa în finalele Jr. NBA League 
România. Așadar, elevii din Timiș se vor confrunta 
cu cei din Cluj în ultimele faze ale competiției.

DARIUS PETRU

Jr. NBA League România 
vine și în județul Timiș!

Rezultate înregistrate în etapa a 23-a: Universitatea Cluj – 
Rapid București 0-0, UTA Arad – CS Mioveni 1-2, Petrolul Ploiești – 
Chindia Târgoviște 1-2, Universitatea Craiova – AFC Hermannstadt 
2-0, FC Argeș – FC Botoșani 0-2, FCSB – Farul Constanța 2-3, FC 
Voluntari – CFR Cluj 0-1. Meciul Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – 
FCU Craiova a fost oprit în minutul 26 la scorul de 0-0 și, cel mai 
probabil, rezultatul final va fi stabilit la „masa verde”.

CLASAMENT
 1. CFR Cluj 23 16 2 5 38-19 50
 2. Farul Constanța 23 14 6 3 45-24 48
 3. Rapid București 23 12 6 5 30-19 42
 4. FCSB 23 12 5 6 39-28 41
 5. Universitatea Craiova 23 12 5 6 29-22 41
 6. Sepsi Sf. Gheorghe 22 9 5 8 35-20 32
 7. Petrolul Ploiești 23 9 3 11 22-27 30
 8. FC Botoșani 23 6 9 8 20-34 27
 9. FC Voluntari 23 6 8 9 20-23 26
10. Chindia Târgoviște 23 6 7 10 25-32 25
11. AFC Hermannstadt* 23 9 6 8 26-23 24
12. FCU Craiova 22 6 6 10 22-25 24
13. FC Argeș 23 6 6 11 18-33 24
14. Universitatea Cluj 23 5 8 10 16-24 23
15. UTA Arad 23 4 8 11 20-32 20
16. CS Mioveni 23 3 6 14 16-36 15
* AFC Hermannstadt este penalizată cu 9 puncte.

Etapa viitoare – vineri: Chindia Târgoviște – UTA Arad (ora 
17), FCU Craiova – Universitatea Cluj (ora 20); sâmbătă: AFC 
Hermannstadt – FC Argeș (ora 14,30), Rapid București – FC 
Voluntari (ora 20); duminică: CS Mioveni – Sepsi OSK Sfântu 
Gheorghe (ora 15,30), CFR Cluj – FCSB (ora 21); luni: FC Botoșani 
– Petrolul Ploiești (ora 17), Farul Constanța – Universitatea Craiova 
(ora 20). (D.P.)

SUPERLIGA, etapa a 23-a

Novak a împărțit banii federațiilor sportive
Federațiile de canotaj, baschet și 

natație vor primi în anul 2023 cele mai 
mari finanțări inițiale de la bugetul de stat 
dintre asociațiile sportive naționale, dar 
primele două au bugete mai mici decât în 
2022, conform propunerilor Ministerului 
Sportului, publicate de ministrul Eduard 
Novak pe pagina sa de Facebook, rela-
tea ză Agerpres. Suma totală din bugetul 
Ministerului Sportului pe anul 2023, alo-
cată finanțării federațiilor sportive din 
Grupa 1, este de 103.341.963 lei. Minis-
terul Sportului a schimbat în acest an din 
nou sistemul de acordare a finanțărilor, 
prioritizând și împărțind federațiile cu 
performanțe la competițiile internaționale 
majore. Astfel, în Grupa 1 au fost incluse 
federațiile sporturilor individuale olimpice 
prioritare și federațiile sporturilor olimpice 
prioritare pe echipe. Federația Română 
de Canotaj a primit 14.000.291 de lei, 
față de 14.550.000 de lei în 2022, în scă-
dere, chiar dacă rezultatele canotorilor 
români obținute în 2022 au fost cele mai 
bune înregistrate în istoria federației, cu 
39 de medalii câștigate la competițiile 
in ternaționale majore. Federația Româ-
nă de Baschet va beneficia de 6,8 
milioane de lei de la bugetul de stat, cu 
200.000 de lei mai puțin față de anul 
trecut. Federația Română de Natație 
și Pentatlon Modern, a treia în ordinea 
sumelor alocate, ca urmare a rezultatelor 
obținute în principal de David Popovici în 
2022, a primit 6.485.117 lei, față de 5,8 
milioane în anul precedent. Comparativ 
cu sumele primite în 2022, opt dintre cele 
18 federații sportive au bugete mai mici 
în acest an, cea mai substanțială scădere 
fiind înregistrată de Federația Română 
de Judo, cu peste 2,7 milioane de lei 
mai puțin. La capitolul finanțări mai mari 

comparativ cu anul precedent, Federația 
Română de Gimnastică a înregistrat cea 
mai mare creștere, cu plus 1,35 milioane 
de lei, urmată de Federația Română de 
Natație și Pentatlon Modern, cu plus 1,3 
milioane, și Federația Română de Ciclism, 
cu plus 1,2 milioane de lei. „Finanțarea 
federațiilor, de către Ministerul Sportului, 
are în centrul său performanța și o direcție 
de dezvoltare pe termen lung. Am văzut 
anul trecut rezultate frumoase, obținute 
nu doar de una, ci de mai multe federații, 
iar pentru o alocare cât mai echitabilă și 
mai eficientă a bugetelor pentru noul an 
au fost luați în calcul mai mulți indicatori, 
printre care și ponderea rezultatelor dintr-
un sport raportat la total. La calcularea 
punctajelor finale ale federațiilor sportive 
naționale care administrează sporturi 
olim pice prioritare (individual) s-a ținut 
cont de următoarele: 50% din total puncte 
– criterii de finanțare (13 criterii con-
form metodologiei, fiecare criteriu cu o 
anumită pondere în calculul final); 50% 
din total puncte – medaliile obținute la 
cam pionatele mondiale, europene, cupe 
mondiale și europene (fiecare medalie, 
cu un anumit punctaj). La fel ca anul 
trecut, finanțarea a fost stabilită pentru 
a menține evoluțiile bune, dar în același 
timp pentru a suplimenta sprijinul acolo 
unde au apărut noi nevoi, acolo unde 
au existat creșteri exponențiale la nivelul 
rezultatelor. Continuăm să susținem spor-
tul românesc și nevoia sa de creștere a 
finanțărilor, rămânem aproape de înal-
ta performanță!”, a transmis ministrul 
Eduard Novak. Alocarea inițială a sumelor 
pentru 2023 conform punctajului pentru 
federațiile sporturilor olimpice prioritare 
(individual) este următoarea: 1. Federația 
Română de Canotaj 14.000.291 lei (14,55 

mil. lei în 2022), 2. Federația Română de 
Natație și Pentatlon Modern 6.485.117 
(5,8 mil. în 2022), 3. Federația Română 
de Lupte 6.200.150 (6,775 mil. în 2022), 
4. Federația Română de Gimnastică 

6.200.150 (4,85 mil. în 2022), 5. Federația 
Română de Atletism 5.900.143 (4,85 mil. 
în 2022), 6. Federația Română de Scrimă 
5.800.136 (5,85 mil. în 2022), 7. Federația 
Română de Tenis de Masă 5.800.004 
(6,775 mil. în 2022), 8. Federația Română 
de Ciclism 5.100.124 (3,88 mil. în 2022), 
9. Federația Română de Judo 5.011.970 
(7,75 mil. în 2022), 10. Federația Română 
de Haltere 4.800.116 (fără finanțare 
inițială în 2022), 11. Federația Română 
de Kaiac-Canoe 4.399.928 (3,88 mil. 
în 2022), 12. Federația Română de 
Box 3.900.094 (4,85 mil. în 2022), 13. 
Comitetul Național Paralimpic 1.528.740 
(1,7 mil. în 2022). Totalul: 75.126.963 
de lei. Alocarea inițială a sumelor pen tru 
2023 conform punctajului pentru fede-
rațiile sporturilor olimpice prioritare (pe 
echipe) este următoarea: 1. Federația 
Română de Baschet 6.800.000 lei (7 
mil. lei în 2022), 2. Federația Română 
de Rugby 6.200.000 (5,8 mil. în 2022), 3. 

Federația Română de Handbal 5.800.000 
(5,8 mil. în 2022), 4. Federația Română 
de Volei 5.000.000 (4,375 mil. în 2022), 
5. Federația Română de Polo 4.415.000 
(3,9 mil. în 2022). Totalul: 28.215.000963 
de lei. Ministerul Sportului a anunțat, la 
27 ianuarie, pe site-ul oficial, că 67 din 
cele 68 de federațiile sportive naționale 
care au depus cerere vor primi finanțare 
pe anul 2023, singura excepție fiind 
Federația Română de Hochei pe Gheață 
(FRHG), care nu îndeplinește condițiile 
și a fost declarată neeligibilă. Federațiile 
naționale care îndeplinesc condițiile și 
vor primi fonduri de la bugetul de stat în 
2023 sunt: Aeronautică Română, Airsoft, 
Alpinism și Escaladă, Arte Marțiale, 
Atletism, Automobilism Sportiv, Baschet, 
Badminton, Baseball și Softball, Bob și 
Sanie, Box, Bowling, Bridge, Canotaj, 
Chanbara, Ciclism, Comitetul Național 
Paralimpic, Culturism și Fitness, Cricket, 
Dans Sportiv, Darts, Ecvestră Română, 
Fotbal Tenis CAJ, Gimnastică, Gimnastică 
Ritmică, Go, Haltere, Handbal, Judo, 
Kaiac-Canoe, Karate, Karate Kyokushin 
IKO 2, Karate Tradițional, Karate WUKF, 
Karting, Kempo, Lupte, Minifotbal, Mo-
de lism, Motociclism, Natație și Pentatlon 
Modern, Oină, Orientare, Pangration Athli-
ma, Polo, Popice, Powerlifting, Radioa-
matorism, Rugby, Sambo, Schi-Biatlon, 
Scrabble, Scrimă, Skandenberg, Squash, 
Șah, Taekwondo ITF, Taekwondo WT, 
Tenis, Tenis de Masă, Tir cu Arcul, Tir 
Sportiv, Triatlon, Volei, Yachting, Wushu 
Kungfu și Sportul pentru Toți. Conform 
bugetului adoptat pentru 2023, Ministerul 
Sportului are anul acesta un buget de 
581,5 milioane de lei, cu 60 de milioane în 
plus față de față de execuția preliminară 
din 2022.
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Finala din semifinale
Real Madrid o va întâlni pe marea rivală FC 

Barcelona în semifinalele Cupei Spaniei, potrivit 
tragerii la sorți efectuate la sediul federației 
spaniole de fotbal, informează Reuters și 
Agerpres. Cealaltă semifinală la va opune pe 
Athletic Bilbao și Osasuna. Meciurile vor avea 
loc la patru date diferite în februarie, martie și 
aprilie. Federația spaniolă are o problemă cu 
calendarul, în condițiile în care Real Madrid 
va participa la Cupa Mondială a cluburilor la 
începutul lui februarie, după care va juca două 
meciuri în optimile de finală ale Ligii Campionilor. 
Real Madrid și FC Barcelona se vor întâlni în 
manșa întâi pe „Camp Nou” la 1 martie, returul 
fiind programat în 4 sau 5 aprilie. Partidele dintre 
Osasuna și Athletic vor avea loc pe 8 februarie și 
1 martie.

Real Madrid, deținătoarea titlului în La Liga 
și în Liga Campionilor, va avea șansa să-și ia 

revanșa în semifinalele Cupei Spaniei împotriva 
Barcei, care a învins-o cu 3-1 în Supercupa 

Spaniei în urmă cu două săptămâni. Barcelona 
este lider în campionat, cu 47 de puncte, la cinci 
lungimi de Real Madrid, echipă aflată pe locul al 
doilea.

Portarul român Ciprian 
Tă tă rușanu, care a încasat 
cinci goluri în meciul pierdut 
de echipa de fotbal AC Milan, 
campioana en-titre a Italiei, cu 
Sassuolo (2-5), pe „San Siro”, în 
Serie A, a fost criticat de presa 
italiană, care l-a comparat cu 
o țestoasă, relatează Ager-
pres. „Intervenția la ochi din 
noiembrie ar fi trebuit să-i îm-
bunătățească reflexele, însă 
Ciprian Tătărușanu pare a avea 
reacția unei broaște țestoase”, a 

scris portalul TuttoMercatoWeb. 
„Primește gol la colțul scurt 
pentru 0-2 de la Frattesi și este 
o eroare clară, inacceptabilă. 
La celelalte goluri are o res-
pon sabilitate minoră. Vina sa 
este mediocritatea de care dă 
dovadă”, a relatat cotidianul 
Gazzetta dello Sport. La rândul 
său, Corriere dello Sport, a su-
bliniat „responsabilitatea” româ-
nului pentru golul lui Frattesi. 
Ciprian Tătărușanu a fost 
no tat pentru prestația sa de 
TuttoMercatoWeb cu 4, și cu 4,5 
de Gazzetta dello Sport, Corriere 

dello Sport și Tuttosport, în timp 
ce MilanNews, portal dedicat 
echipei rossonera, i-a acordat 
nota 6.

Fostul internațional român, 
care apără poar ta lui AC Milan 
după accidentarea titularului 
Mike Maignan, a fost o perat la 
ochi în noiem brie pentru co rec-
tarea unui astigmatism detectat 
în 2021. Operația, efectuată 
la Milano, de doctorul Angelo 
Appiotti, a durat mai puțin de 
un minut și a fost una reușită. 

Doctorul Appiotti spunea a tunci: 
„Ciprian a descoperit defectul 
de vedere în urmă cu un an 
(2021, n. red.), când a venit la 
mine s-o însoțească pe soție. 
L-am examinat și am observat 
problema: nu folosea nicio 
corecție, dar a reușit să tră iască 
cu astigmatismul prin aco mo-
dare. Pe scurt, a com pensat cu 
o focalizare spontană. Ce se 
schimbă după operație? Per-
cepția unui obiect, de exem plu 
un șut de la distanță, va veni 
mult mai repede. Acest lucru va 
permite un răspuns mai bun”.

n Fundașul român Virgil 
Ghiță a marcat un gol pentru 
KS Cracovia, care a învins-o pe 
Gornik Zabrze cu scorul de 2-0, 
luni seară, pe teren propriu, în 
ultima partidă din etapa a 18-a 
a primei ligi poloneze de fotbal, 
relatează Agerpres. Virgil Ghiță 
a deschis scorul în minutul 17, 
cu o lovitură de cap, victoria 
gazdelor fiind parafată de David 
Jablonsky (min. 53). Ghiță a 
marcat primul său gol în acest 

sezon în 18 partide. El a fost 
integralist, la fel și colegul său 
Cornel Râpă. Clasamentul este 
următorul: 1. Rakow Czesto-
chowa – 42 de puncte (18 jocuri), 
2. Legia Varșovia – 35p (18j), 
3. Widzew Lodz – 30p (18j), 4. 
Pogon Szczecin – 30p (18j), 5. 
Lech Poznan – 29p (17j), 6. KS 
Cracovia – 28p (18j).
n Jucătoarea spaniolă Gar-

bine Muguruza, în vârstă de 
29 de ani, fost lider mondial al 
tenisului feminin, a fost învinsă 
în două seturi, scor 6-1, 6-4, 
de adolescenta cehă Linda 
Noskova, în vârstă de 18 ani, în 
primul tur al turneului WTA 250 
din orașul francez Lyon, dotat 

cu premii totale de 225.480 
de euro, relatează Agerpres. 
Garbine Muguruza, acum doar 
pe locul 82 mondial, își continuă 
seria negativă începută în 2022, 
comentează EFE. Jucătoarea 
spaniolă nu a mai câștigat niciun 
meci din luna septembrie și a 
suferit de atunci șase înfrângeri. 
Beneficiară a unui wild card la 
Lyon, ea s-a înclinat după o oră 
și 14 minute în duelul cu Linda 
Noskova, locul 56 WTA, pe care 
n-o mai întâlnise până acum. 
Noskova va juca în optimi cu 
egipteanca Mayar Sherif (50 
WTA), a cărei adversară din 
run da inaugurală, croata Ana 
Konjuh, a abandonat când era 
condusă cu 6-2, 3-2. Tot în primul 
tur, jucătoarea columbiană Ca-
mila Osorio, locul 73 WTA, a 
trecut de franțuzoaica Alize Cor-
net, locul 58 WTA și a treia fa-
vo rită a turneului, cu 6-4, 4-6 și 
6-1.
n Ciclistul britanic Ethan 

Vernon (Soudal Quick-Step) a 
câștigat, la sprint, cursa Trofeo 
Palma, a cincea și ultimă man-
șă din Challenge Mallorca 2023,
disputată pe un traseu de 
141,6 kilometri, cu timpul de 
3h17min58sec, transmit a ge n- 
țiile EFE și Agerpres. Ver-
non, în vârstă de 22 de ani, la 
a patra sa victorie în plutonul 
profesionist, i-a devansat la 
sprint pe e ri treeanul Biniam 
Girmay (Intermarche Circus-
Wanty) și pe belgianul Jame van 
de Paar (Lotto Dstny). Cursa a 
fost marcată de accidentarea 
sprin terului francez Nacer 
Bouha nni (Arkea-Samsic), care 
reluase competiția în această 
săptămână după teribilul său 
accident din Turul Turciei. El a 
suferit o căzătură la mai puțin de 

trei kilometri de sosire. Acuzând 
un traumatism cranian și dureri 
la coaste, Bouhanni s-a întors 
în Franța pentru examinări me-
di cale complete. Challenge 
Mallor ca 2023, la care au par-
ti cipat 23 de echipe, dintre care 
opt din World Tour, a cuprins 
cinci curse distincte încheiate 
cu victoriile portughezului Rui 
Alberto Costa (Trofeo Calvia), 
olandezului Marijn van den Berg 
(Trofeo Ses-Salines Alcudia), 
bel  gianului Kobe Goosens 
(Tro  feos Andratx-Mirador des
Co lo  mer y Tramuntana) și brita-
ni cului Ethan Vernon (Trofeo 
Palma).
n Hocheistul canadian John

Tavares, campion olimpic în 
2014, a disputat al 1.000-lea 
său meci în liga profesionistă 
nord-americană (NHL), oferind 
două pase decisive în victoria 
obținută pe propriul patinoar de 
echipa sa, Toronto Maple Leafs, 
împotriva formației Washington 
Capitals (scor 5-1), relatează 
Age rpres. Tavares, în vârstă de 
32 de ani, joacă la Maple Leafs 
din sezonul 2018-2019, după ce 
a evoluat anterior sub culorile 
francizei New York Islanders 
(2009-2018). Într-un alt meci, 
Ca rolina Hurricanes a dispus în 
fața propriilor suporteri, cu 4-1, 
de Boston Bruins, în duelul dintre 
ocupantele primelor două locuri 
în Conferința de Est a NHL. 
Bos ton Bruins, care a suferit cu 
această ocazie al treilea eșec 
consecutiv, a rămas pe prima 
poziție în ierarhia Estului, cu 81 
de puncte, urmată de Carolina 
Hurricanes, 72 de puncte, și 
de Toronto Maple Leafs, 70 de 
puncte. Washington Capitals se 
află pe poziția șaptea, cu 58 de 
puncte.

Caleidoscop

Tătărușanu, 
comparat cu o... 
țestoasă

Sean Dyche este noul 
antrenor al echipei Everton, cu 
care a semnat un contract pe doi 
ani și jumătate, valabil până în 
iunie 2025, a anunțat clubul din 
Premier League, potrivit Reuters 
și Agerpres. Dyche, în vârstă de 
51 de ani, îl înlocuiește pe Frank 
Lampard, demis săptămâna 
trecută din cauza rezultatelor 
slabe care au dus echipa în 
zona retrogradării, pe locul 19, 
penultimul, cu doar 15 puncte 
după 20 de etape. Lampard 
fusese numit în ianuarie 2022 
după ce le-a pregătit pe Chelsea, 
echipa la care a jucat în cea mai 

parte a carierei, și pe divizionara 
secundă Derby County. Everton 

nu a mai câștigat un meci de 
campionat din octombrie, când a 
învins-o cu 3-0 acasă pe Crystal 

Palace. Lampard a fost concediat 
după eșecul de pe 21 ianuarie 
de pe terenul lui West Ham 
United (0-2). Dyche a antrenat-o 
aproape zece ani pe Burnley, 
care a renunțat la serviciile sale 
în luna aprilie, într-un moment 
când el era tehnicianul cu cel 
mai lung mandat din Premier 
League. Dyche a promovat-o 
în Premier League pe Burnley, 
cu care a reușit două clasări în 
prima jumătate, ducând echipa 
în cupele europene după o 
pauză de 51 de ani. Înainte de 
Burnley, Dyche a antrenat-o pe 
Watford în sezonul 2011-2012.

Danezul Mathias Gidsel a fost desemnat cel mai valoros jucător 
(MVP) al Campionatului Mondial de handbal masculin, ediția 2023, 
găzduit de Suedia și Polonia, care s-a încheiat duminică seară cu 
victoria selecționatei Danemarcei, a anunțat federația internațională 
(IHF) pe site-ul oficial, potrivit Agerpres. Gidsel, autorul a 60 de 
goluri pe durata tur-
neului, este al doilea 
hand balist danez din 
istorie care primește 
această distincție la un 
Campionat Mondial, 
după Mikkel Hansen, 
laureatul edițiilor din 
2019 și 2021. De ase-
menea, este a doua 
oară în istorie când 
câș tigătorul premiului 
MVP este și golgheterul aceleiași ediții a Campionatului Mondial, 
după ce Mikkel Hansen a primit ambele premii individuale la turneul 
din 2019, găzduit de Danemarca și Germania. De menționat că 
Mathias Gidsel a fost desemnat MVP și la Jocurile Olimpice de la 
Tokyo, din vara anului 2021. Din echipa ideală a Campionatului 
Mondial 2023 – All Star Team – fac parte danezul Simon Pytlick, 
suedezul Niclas Ekberg, francezii Ludovic Fabregas și Nedim 
Remili, spaniolul Angel Fernandez și portarul german Andreas 
Wolff. Trofeul rezervat celui mai bun tânăr jucător a fost atribuit 
germanului Juri Knorr. Danemarca a cucerit al treilea său titlu 
consecutiv de campioană mondială după ce a învins în finală, cu 
scorul de 34-29 (16-15), echipa Franței, campioana olimpică en 
titre, duminică seara la Stockholm. În finala mică, Spania s-a impus 
în fața Suediei cu 39-36 (18-22).

Dyche, înlocuitorul lui Lampard

Gidsel, cel mai valoros 
jucător de la mondial
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Litere folosite:  A, E, G, H, I, M, S, T, U.
Completând corect căsuţele goale, folosind regulile de la sudoku, veţi obţine, în spaţiile cu ras-

ter, cuvinte corespunzătoare următoarelor defi niţii:
Orizontal: 1) Radieră (4 litere) – Şlagăr (3). 2) Ion Ghica (2). 3) Teodor Herlea (2). 4) Marius 

Tucă (2). 5) Luat la mijloc! (2). 6) Ioan Slavici (2) – Dânsa (2). 7) Total (4). 8) Una dintre cele patru 
ramuri ale vechilor greci (4) – Dumneata (2). 9) Sperietoare de păsări (2) – Grumaz (3) – Sânge în 
compunere (3).

Vertical: 2) Chircit (7) – Birlic (2). 3) Taler (3) – Hermina Golcea (2). 4) Legendă (3) – Piesă de 
harnaşament (3). 5) Stropit cu apă sfi nţită (9). 7) Nota 3 la muzică (2) – Fire de cusut (3). 8) Prinse 
în sumă! (2). 9) Riglă de desen (3) – Astrolog (3).

DUMITRU RADA

Lidoku
Rezolvarea problemei LEI

MĂ

ORIZONTAL. 1) Oxid natural de mangan. 2) Aten-
ţionare. 3) Popor – Alinare. 4) O vreme în serai! – Braţ 
la braţ! – E pe hartă. 5) Viorel Ionescu – Minusculă 
– Scrisă în ziar! 6) Picau la înţelegere. 7) Cel de colo 
– După aceea. 8) Temelie – Stil de înot. 9) Veselie ge-
nerală. 10) Făcută mai lată – Culoare de spital.

VERTICAL. 1) Poate fi  manevrat. 2) Zgârciţi – Ma-
gazia vaporului. 3) Clară – Licitaţie, spus altfel. 4) Cu-
loare de toamnă – Dinţi tari. 5) Un fel de peşte – Miez 
de pită! 6) La bunici! – Bolduri – A locui. 7) La mezat! 
– A da apă la animale. 8) Inele de lanţ – A uimi. 9) 
Stânjenei – Tare decât fi erul. 10) Atracţie deosebită.

Dicţionar: ALIN, MEZAT, EZA.

VICTOR STOIAN

Dezlegare SUPRARĂCIRI: MANDRAGORA – 
ACARETURI – NORĂ – URÂTĂ – DRAPA – ALUN 
– ID – ELE – ERE – BUCLATE – IX – URA – IATĂ – E – LIŢĂ – TATU – A – ANTIPOZI – RĂRIT 
– AMIC.

SuprarăsuciteRebus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3 ♦
4 ♦ ♦
5 ♦ ♦
6 ♦ ♦
7 ♦
8 ♦
9 ♦

10 ♦

; Ș Mare grijă la tranzacţiile fi -
nanciare ale acestei zile! Ori 
sunteţi pe cale să încheiaţi o 
afacere proastă, să cumpăraţi 
un obiect care, mai târziu, se va 
strica, ori trebuie să deturnaţi o sumă mai 
mare de bani într-o direcţie neplăcută.

Nu e recomandabil azi să 
lucraţi pe cont propriu, pentru 
că aţi ajuns într-un punct în care 
contează enorm cooperarea, lu-
crul în echipă, comunicarea per-

manentă cu partenerii dumneavoastră. 
Primiţi o veste atât de bună, 

încât nici nu mai aveţi răbdare 
până la concretizarea evenimen-
tului proaspăt anunţat. Aţi vrea 
să săriţi peste câteva etape.

Banii sunt cea mai mare 
preocupare a acestei zile, pen-
tru că trebuie să-i administraţi 
cu chibzuinţă ca să faceţi faţă 
mai multor obligaţii fi nanciare. A 

venit scadenţa ratelor, facturile îşi aşteaptă 
rândul dar trebuie să le aşezaţi în ordine.

Nu mai alergaţi după cai ver-
zi pe pereţi! Veţi auzi îndemnul 
acesta din mai multe direcţii şi 
când mai multă lume vă spune 
că visaţi, ar fi  bine să vă treziţi 
la realitate. 

Adevărul poate fi  întotdeau-
na privit din două direcţii, căci 
fi ecare susţine, în felul său, că 
dreptatea e la el. Cineva trebuie 
să intervină în această luptă pen-

tru a restabili echilibrul.

Aveţi norocul de a atrage ală-
turi o persoană care vă seamănă 
grozav, parcă aţi fi  fraţi. Vă com-
pletaţi perfect unul pe altul, pen-
tru că priviţi la el ca într-o oglindă. 
Gândiţi-vă că are aceeaşi viziune.

Şocul unei veşti pe care o pri-
miţi brusc azi e imens şi vă lasă 
fără direcţie, dar încercaţi să nu 
luaţi decizii pe loc, sub imperiul 
emoţiei intense. Lăsaţi lucrurile 

să se mai aşeze, liniştiţi-vă puţin, pentru că 
veţi înţelege altfel situaţia după o vreme.

Trebuie să faceţi ceva ca să 
scăpaţi de pasa proastă care vă 
dă târcoale. Căutaţi-vă refugiul 
potrivit care să vă distragă aten-
ţia de la motivele de supărare. 
Se vede că nu vă convine ceva.

Nu ştiţi ce să apreciaţi mai 
mult la persoana iubită: încre-
derea şi fi delitatea pe care vi le 
arată sau frumoasele cuvinte pe 
care le şopteşte. Aveţi nevoie şi 

de unele, şi de altele.
Nimic nu ţine veşnic, mai ales 

ce e legat de sentimente, deci nu 
speraţi că un lucru care vă face 
fericit acum va ţine aşa mult şi 
bine. Păstraţi din tot ce simţiţi 
acum doar ce vă poate ajuta cu adevărat. 

Veştile bune vin din toate 
părţile şi cum să nu vă bucuraţi 
de ceea ce auziţi? Cei dragi au 
multe lucruri frumoase de trans-
mis despre evenimentele din 

viaţa lor care îi fac acum atât de fericiţi.

PEȘTI

CAPRICORN

VĂRSĂTOR

să săriţi peste câteva etape.să săriţi peste câteva etape.

BERBEC

TAUR

GEMENI

RAC

Gândiţi-vă că are aceeaşi viziune.Gândiţi-vă că are aceeaşi viziune.Gândiţi-vă că are aceeaşi viziune.

LEU

veţi înţelege altfel situaţia după o vreme.

FECIOARĂ

BALANȚĂ

SCORPION

acum doar ce vă poate ajuta cu adevărat. acum doar ce vă poate ajuta cu adevărat. 

SĂGETĂTOR
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O
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Universitatea Politehnica Timişoara (U.P.T.) cu sediul 
în P-ţa Victoriei nr.2, localitatea Timişoara organizează 

concurs pentru ocuparea unui post pe perioadă nedeter-
minată (post vacant) conform H.G. nr.286/2011, modifi cată 

prin H.G. nr.1027/2014

1. 1 post de administrator fi nanciar I (S), are cetățenia 
română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, 
a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European 
(SEE) sau cetățenia Confederației  Elvețiene; cunoaște limba 
română, scris și vorbit; are capacitate de muncă în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii,  republicată, cu 
modifi cările și completările ulterioare; are o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau 
de unitățile sanitare abilitate; îndeplinește condițiile de studii, de 
vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifi ce potrivit 
cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată defi ni-
tiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, 
contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de 
serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni 
săvârșite cu intenție  care ar face o persoană candidată la post 
incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care 
candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilita-
rea; nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost 
interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita  
profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a 
folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a 
luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau 
a  exercitării unei profesii; nu a comis infracțiunile prevăzute la 
art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național 
automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni 
sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, 
precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organi-
zarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Ju-
diciare, cu modifi cările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la 
art. 35 alin. (1) lit. h); studii superioare de lungă durată, licențiat 
în științe economice; experienţă în domeniul salarizării constitu-
ie avantaj; cunoştinţe operare PC (MS Offi ce, operare baze de 
date, Outlook Express, navigare Internet); persoană organizată, 
responsabilă, obişnuită să lucreze cu deadline-uri stricte; abili-
tăţi excelente de comunicare şi învăţare; experiență în domeniu, 
vechime în specialitate minim 7 ani – Direcţia Resurse Umane 
– Serviciul Salarizare.

Proba scrisă va avea loc:
-în data de 21.02.2023, ora 9.00, la Rectorat, et.1;
Proba practică va avea loc:
-în data de 24.02.2023, ora 9.00, la Rectorat, et.3;
Interviul va avea loc: 
 -în data de 01.03.2023, ora 9.00, la Rectorat, et.3.
Perioada pentru depunerea dosarelor de concurs: 01.02.2023 

– 14.02.2023.
Informaţii suplimentare se obţin la avizierul instituţiei, pe site-

ul www.upt.ro şi la numărul de telefon 0256/403032.

ANUNŢ !
Căminul pentru Persoane Vârstnice Comloşu Mare va orga-

niza în data de 15.03.2023 , concursul pentru ocuparea postului 
vacant de natură contractuală după cum urmează:  

- 1 asistent medical din cadrul Căminului pentru Persoa-
ne Vârstnice Comloşu Mare, 

studii postliceale domeniu sanitar, vechime minim 1 an ;
 Probele stabilite pentru concurs:
- selecţia dosarelor de înscriere 28.02.2023;
- proba scrisă 15.03.2023, orele 10:00-12:00;
- interviu 16.03.2023, ora 10:00.
Persoanele interesate vor depune dosarele în vederea par-

ticipării la concurs, la secretariatul Căminului pentru Persoa-
ne Vârstnice Comloşu Mare, până în data de 28.02.2023, ora 
16:00.

Condiţiile generale prevăzute de art.3 din HG nr.286/2011 cu 
modifi cările si completările ulterioare, condiţiile specifi ce prevă-
zute in fi şa postului.

 Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul 
Căminului pentru Persoane Vârstnice Comloşu Mare, sau tele-
fon:0256/364141.(103)

Teatrul German de Stat Timişoara, cu sediul în Timişoara, 
str. Mărăşeşti 2,

angajează:
Regizor tehnic 
Secretar literar

Condițiile de ocupare, atribuțiile postului și detalii suplimen-
tare sunt afi șate pe site-ul teatrulgerman.ro >Teatru>Angajări. 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită un CV împreu-
nă cu diploma de licență la adresa secretariat@dstt.ro până la 
data de 14.02.2023.      (65)



Memento �miercuri, 1 februarie 2023 Renașterea bănățeană

Comemorări

Cu mare durere în suflet familia anunță trecerea în neființă 
a iubitei și respectatei mame, bunici, străbunici, solistei și mem-
brei fondatoare a Operei de stat Timișoara

LUCIA (AMBRUȘ) CRULIȚCHI
101 ani

Înmormântarea în 1.02,2023, cimitirul Calea Lipovei ora 14 
capela funerară. (15049)

Hornbach Centrală S.R.L cu sediul in cu sediul Judetul Ilfov, 
Sat Domnesti, str. Hornbach 17-21, ce intentioneaza sa obtina 
de la ABA BANAT, aviz de gospodarire a apelor  pentru proiect  
CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL SI DRIVE-IN CU RE-
GIM DE INALTIME P+1E, ACCESE PE TEREN, AMENAJARE 
DRUMURI DE INCINTA, PARCARI SI SPATII VERZI, SEM-
NALISTICA PUBLICITARA, PANOURI FOTOVOLTAICE, IM-
PREJMUIRE, LUCRARI CADASTRALE AFERENTE, propus in 
: Timisoara, Calea Buziasului, nr. 152-162, jud. Timis,. Aceasta 
investitie este  noua. Ca rezultat al activitatii, vor rezulta perma-
nent urmatoarele tipuri de ape : ape menajere ce se descarca 
in retea de canalizare si ape pluviale ce se descarca in canal 
ANIF.Aceasta solicitare de aviz este in conformitate cu preve-
derile Legii Apelor nr. 107/1996, cu completarile si modificarile 
ulterioare.Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimen-
tare referitoare la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot 
contacta solicitantul la adresa indicata.Persoanele care doresc 
sa transmita sugestii/observatii se pot adresa solicitantului dupa 
data de 25.01.2023. (82)

ANUNŢ PUBLIC

“SC FILMAR GARDEN SRL, titular al proiectului “Extindere 
reţea apă şi branşament apă- prin subtraversare”, anunţă publi-
cul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către 
APM Timiş, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului, pentru proiectul “Extindere reţea apă şi branşament apă- 
prin subtraversare”, propus a fi amplasat în Comuna Moşniţa Nouă, 
localitatea Moşniţa Nouă, CF nr. 424479, nr. cad. 424479. CF nr. 
421637. nr. cad. 421637, CF nr. 424467, nr. cad. 424467, jud.Ti-
miş. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamen-
tează pot fi consultate la sediul autorităţii

competente pentru protecţia mediului APM Timiş din municipiul 
Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, în zilele de luni -joi 
între orele 8.00 - 16.30. vineri între orele 8.00 - 14.00, precum şi la 
următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea 
Acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/ob-
servaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la 
data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii compe-
tente pentru protecţia mediului.”  (102)

S-a scurs un an de dure-
re și lacrimi amare de la de-
cesul distinsului

profesor  
ALB PETRU 

din Recaș. Te vom avea 
mereu în sufletul nostru și 
simțim mereu aripa ta protec-
toare sub care ne-ai călăuzit 
mereu în viață. Te-am iubit, 
te iubim, te vom iubi mereu 
soția Ica, fiicele, nepoții și 
strănepoții. Dormi în pace 
suflet bun și blând! (15042)

Soț, tată, bunic, frate, 
cumnat, cuscru

prof. univ. dr. ing. 
MIRCEA  

DREUCEAN
doarme de 10 ani, som-

nul cel mare. Îl întâlnim în 
vise, în amintiri, în rânduielile 
casei. Fie-i veșnică pomenire 
în împărăția lui Dumnezeu! 
Familia îndurerată. (15031)

Au trecut 21 de ani de când tatăl meu

inginer constructor FAUR GHEORGHE
a plecat dintre noi. Mi-a rămas amintirea lui dragă, un dor 

nestins și meseria de constructor pe care el mi-a ales-o. Dum-
nezeu să îl odihnească. (15052)

Cu aceeaşi durere în 
suflet, amintim că astăzi se 
împlineşte un an de când, 
draga noastră 

VIORICA RUSU 
a plecat dintre noi. Dum-

nezeu să o odihnească. Ne-
nea Chisi şi nepoţii Dana şi 
Emil. 

Cu adâncă durere 
anunțăm încetarea din viață 
a celui ce a fost 

dl. ARDELEAN IOAN
în etate de 87 ani din 

Timișoara. Serviciul de în-
mormântare va avea loc 
miercuri 1 februarie 2023 la 
capela 1 din Rusu Șirianu, 
Timișoara la ora 12. Nu-l 
vom uita niciodată! Dumne-
zeu să-l odihnească în pace. 
Din partea fam. Nelu, Miha-
ela și Raluca Ardelean din 
Canada. (15050)

Conducerea Facultății de 
Construcții este alături de fa-
milia îndoliată la despărțirea 
de 

prof. dr. ing.  
LIVIU GĂDEANU

profesor al Facultății de 
Construcții din Timișoara, 
trecut la cele veșnice. Dum-
nezeu să-l odihnească în 
pace! (15053)

Departamentul de 
Construcții Metalice și Meca-
nica Construcțiilor din Univer-
sitatea Politehnica Timișoara 
anunță cu tristețe trecerea la 
cele veșnice a domnului

prof. univ. dr. ing.  
LIVIU GĂDEANU

cadru didactic și cerce-
tător de excepție în dome-
niul construcțiilor metalice, 
fost Decan al Facultății de 
Construcții și fost director al 
Departamentului. Dumnezeu 
să îl odihnească în pace! 
Prof. dr. ing. Daniel Grecea. 
(15043)

Pintilie Petrea pierdut abo-
nament Telpark pe anul 2023. 
Declar nul. (15048)

Decese

Pierderi

Vă oferă zilnic spații  
importante  pentru 

anunțurile  dumneavoastră 
de mică publicitate  

la rubricile:   v vânzări  
v felicitări  v matrimoni

ale  v cumpărări  
v servicii  v diverse  

v pierderi v închirieri 
v comemorări  

v decese.

RENAȘTEREA 
BĂNĂȚEANĂ

Cum publici un anunț în ziarul  
“Renașterea bănățeană”

Anunțurile de mică publicitate se pot expedia și prin poștă, textul fiind 
însoțit de dovada plății acestuia (2,50 lei/cuvânt; 3 lei majuscule;  poză 
mică 50 lei; poză medie 60 lei, poză mare 80 lei),  prin mandat poștal, 

în contul TIM PRESS S.A. RO 76BACX0000003013312000, deschis la 
Unicredit Bank Timișoara.

Tel: 0256 495 317;  e-mail: rbpublicitate@gmail.com,   publicitate@renasterea.ro

Cotidianul regional „Renaşterea bănăţeană” a 
implementat o aplicaţie, Paydemic, furnizată de BIT 

Software, care vă oferă posibilitatea să transmiteţi şi să 
achitaţi online anunţurile dumneavoastră de mică sau de 

mare publicitate care doriţi să apară în ziarul print.
Pentru a publica un anunţ în ziarul tipărit, accesaţi de pe 

telefon sau desktop www.renasterea.ro şi identificați 
casuța din imaginea alăturată.  Apăsați butonul  
«Ai un anunț? Dă-l în Renașterea bănățeană,  

direct de pe telefon!»  
Aplicaţia funcţionează în paralel cu 

agenţia noastră de publicitate, însă oferă 
avantajul că este activă non-stop (inclusiv 

în weekend sau la sărbători legale).
Acum, aveţi posibilitatea să transmiteţi 
atât text cât şi fotografii! Dimensiunea 
fotografiei publicate în ziar va fi medie.

De luni şi până vineri, pentru anunţurile 
de matrimoniale, comemorări şi decese, 
precum şi pentru cele de mare publicitate 
(ale instituţiilor, asociaţiilor sau persoanelor 
juridice), dacă doriți publicarea în ziarul de a doua zi, vă rugăm 
să vă prezentați, obligatoriu, la Agenţia de publicitate din incinta 
Centrului Comercial BEGA. (Timişoara, strada Carol Telbisz, nr. 3, 
între orele 8 -16).

ATENŢIE! Doar anunţurile de decese, transmise prin Paydemic 
în zilele de weekend, cel târziu până duminică,  la ora 14, 
vor fi luate în considerare şi publicate în ziarul de luni sau în cel 
de marţi, în funcţie de precizarea dvs.!
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UMOR

Soluția integramei: O- Z – U – R – A – DRUM SINUOS – BLESTEMAT – LIMI-
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– SERPUITURA – LETOPISET.

Pagină coordonată de
GIANINA IANĂȘ

Pe nepregătite
Bulă se duce la doctor și îi 

mărturisește după vindecare:
– Doctore, îmi place de dumnea-

voastră...
– Vai de mine… Și eu nici nu m-am 

pieptănat!

Detaliu
 Bulă, într-un magazin de cosmeti-

ce:
– Bună ziua! Aș dori o cremă împotri-

va mirosului de transpirație.
– Pentru ce zonă?
– Autogară.

Competențe
La interviu:
– Vorbiți bine engleza?
– Nu prea bine, dar dau fl uent din 

mâini!

Manifestări
Un soț nervos rupe, sparge, înjură… 

O soție nervoasă nu face nimic… nici mi-
cul-dejun, nici prânzul, nici cina!

Impas
În timpul unei pene de curent dintr-

un mall, două blonde au rămas blocate 
pe o scară… rulantă.

Efect
Ăștia care migrează de la PSD la 

PNL cică erau de mult liberali asimpto-
matici.

Învățământul, încotro?
Examenul de capacitate și Bacul vor 

exista cât timp mai știe cineva să corec-
teze lucrările.

Pragmatism
Toate mamele plâng când își mărită 

fetele, numai a mea a zis:
– Să plângă ăla care-o ia!

Răspoimâine
Atât de buni suntem la amânat, încât 

avem cuvântul ”răspoimâine”.

Conciliant
Într-un tren, un ardelean stătea pe 

coridor lângă un sac imens.
– Pune-l sus!, îi spune de câteva ori 

controlorul.
Văzând că nu se conformează, în 

cele din urmă îl amendează. Ardeleanul, 
plictisit, plătește amenda. După ceva 
timp, un călător îl întreabă:

– De ce nu l-ai pus sus?
– Pentru că nu-i al meu.

Semne
 – Iubi, dormi?
– Nuuu! Am închis ochii și călăto-

resc…
– Păi, sforăi!!!
– Călătoresc cu un buldozer.

 Scandal mare!
Un vecin, abia acum o apărut acasă, 

fi ind dat dispărut de muierea lui încă din 
ziua de Anul Nou. Scuza lui? S-a speriat 
de petarde…

Recomandare
– Aveți recomandare de la vechiul 

loc de muncă?
– Desigur, ei mi-au recomandat să-

mi caut de lucru în altă parte!

Alimentație sănătoasă
 – Mama, înghețata e mai sănătoasă 

decât crenvurștii?
– Fiule, în ziua de azi și fumatul e 

mai sănătos decât crenvuștii!

Concluzia lui Gică zidaru’
”Femeile care ie frumoase, ie leneșe. 

Care ie deștepte, ie rele. Iar alea care ie 
și harnice și bune la sufl et, ie grase.”
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Curiozități despre ciocolată
1. Ciocolata este preparată 

din fructul Theobroma cacao, 
un copac tropical al cărui nume 
înseamnă „hrana zeilor” în limba 
greacă. Arborii de cacao The-
obroma sunt originari din bazi-
nele râurilor Amazon și Orinoco 
din America de Sud. Pe măsură 
ce popularitatea ciocolatei s-a 
răspândit, cultivatorii au plan-
tat arborele de cacao și în alte 
regiuni, cum ar fi  Africa de Vest 
și Asia de Sud și de Sud-Est. 
Astăzi, Ghana, Côte d’Ivoire, 
Nigeria, Indonezia și Brazilia au 
79% din producția mondială de 
cacao.

2. Semințele de cacao sunt 
recoltate manual, deoarece 
mașinile ar putea afecta copacii. 
Muncitorii scot păstăile, care-s 
portocalii când sunt coapte, și le 
deschid cu o macetă. Semințele 
sunt așezate în tăvi mari de 
fermentare care sunt stivuite și 
acoperite cu frunze de banane, 
unde sunt lăsate timp de două 
până la șapte zile. Fermentarea 
produce aroma de ciocolată. 

3. „Ciocolata fi nă”, de bună 
calitate, conține doar lichior de 

cacao, unt de cacao (opțional), 
zahăr, lecitină, vanilie (opțional) 
și posibil grăsimi solide din lap-
te.

4. Istoria ciocolatei datea-
ză de cel puțin 2.000 de ani. 
Istoricii Sophie și Michael Coe, 
autorii cărții „The True History 

of Chocolate”, sugerează că s-
ar putea să dateze de milenii. 
Cuvântul în sine poate fi  urmărit 
până la cuvântul aztec „xocoatl”, 
numele pentru o băutură amară 
făcută din boabe de cacao.

5. În mai multe societăți pre-
columbiene din America Latină, 

boabele de cacao erau folosite 
ca monedă de schimb. Mayașii 
și aztecii credeau că păstaia 
avea proprietăți mistice și o fo-
loseau în timpul ritualurilor im-
portante.

6. Ciocolata a fost o bău-
tură la modă pentru europenii 
bogați de-a lungul secolului al 
XVIII-lea. Revoluția industrială 
a permis ca ciocolata să fi e pro-
dusă în masă și a adus răsfățul 
maselor.

7. Ciocolata neagră este 
încărcată cu substanțe nutritive 
care au un efect pozitiv asupra 
sănătății organismului. Fabricat 
din sămânța arborelui de cacao, 
este una dintre cele mai bune 
surse de antioxidanți de pe pla-
netă. Există studii care arată că 
reduce riscul bolilor de inimă, 
iar altele că stimulează mai bine 
creierul și ajută la producerea 
mai multor endorfi ne decât să-
rutul.

8. Fiecare arbore de cacao 
produce aproximativ 2.500 de 
boabe. Este nevoie de 400 de 
boabe de cacao pentru a face 
un kilogram de ciocolată.

9. Unii arbori de cacao au 
mai mult de 200 de ani, dar cei 
mai mulți oferă boabe de cacao 
comercializabile doar în primii 
25 de ani.

10. În aeroportul din Bruxel-
les, anual, se vinde circa 800 de 
tone de ciocolată.

11. În anul 1947, sute de co-
pii canadieni au intrat în grevă 
și au boicotat ciocolata după ce 
prețul acesteia a crescut de la 5 

la 8 cenți.
12. Un studiu realizat în 

2013 arată că mirosul de cioco-
lată simțit într-o librărie convin-
gea cu 22% mai mulți oameni să 
cumpere cărți și pe 40% dintre 
ei să aleagă o carte de bucate 
sau un roman de dragoste.

13. Ciocolata poate dăuna 
grav sănătății câinilor și pisici-
lor.

14. Primul amestec de cio-
colată solidă a fost fabricat în 
1847, în Marea Britanie.

15. Ciocolată se topește și 
la temperatura corpului.
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Coco Chanel este, indiscutabil, una 
dintre cele mai mari și influente creatoare 
de modă ale secolului al XX-lea. A 
revoluționat lumea prin stil, eleganță și 
originalitate și reprezintă astăzi un nume 
de referință în lumea modei. Moștenirea 
celebrei Coco Chanel este împărțită în 
cercuri vestimentare distincte. Pentru 
cei care nu sunt atât de familiarizați 
despre legendarele piese vestimentare 
atemporale ale creatoarei, vă prezentăm 
un scurt ghid de fashion, marca Coco 
Chanel, potrivit unica.ro.

Monocromie 
în vestimentație

„Femeile se gândesc la toate culorile 
posibile. Dar niciodată la absența a -
cestora. Am spus că negrul este ideal. 
Albul, de asemenea. Frumusețea lor 

este absolută. Este armonia perfectă”, 
spunea Coco Chanel, ea fiind o pionieră 
în reutilizarea negrului ca o alegere 
estetică, exceptând folosirea lui în semn 
de doliu. Dorința lui Coco Chanel a fost 

de a crea haine pentru femei care să 
fie atât la modă, cât și practice, pentru 
a îmbina utilul cu plăcutul. Little Black 
Dress este cel mai bun exemplu în acest 
sens. Dincolo de rochia micuță și neagră, 
Chanel s-a asigurat că monocromia 
pătrunde în imaginea brandului, de la 
am balajul sticlelor Chanel No. 5 pâ-
nă la gențile din piele neagră și pan tofi 
bicolor bej cu vârf negru. Deși nu s-a 
ferit niciodată de tonuri mai stră lu citoare, 
angajamentul ei de a reda ți nu tele în 
alb și negru – eleganță fără opulență – 
este o moștenire care a câș tigat lupta cu 
trecerea timpului.

Sacourile și costumele 
din tweed

În anii 1920, Chanel s-a îndrăgostit de 
tweed după ce a împrumutat hai ne le de 
sport de la partenerul ei de atunci, Ducele 
de Westminster. Desig  nerul a început 
o colaborare de lungă durată cu Linton 
Tweeds în Carlisle, comandând inițial 
tweeds care reflectau culorile peisajului 
rural scoțian. Acestea au fost folosite 
pentru a reface croiala costumelor. Mate-
rialul este și astăzi utilizat în industria 
modei.

 Pantalonii, 
ca o declarație de stil

La începutul carierei lui Coco 
Chanel, pantalonii erau folosiți doar în 
scop practic. Reprezentau o necesitate 
impusă de condițiile din război, pentru a 
le permite femeilor să facă și treburi de 
bărbați. Totul s-a schimbat când Coco a 
decis să folosească pantaloni pentru a-și 
acoperi picioarele pe plajă într-o vară, 
dând noi posibilități vestimentare femeilor. 
Deși a deplâns numărul de femei care au 
optat pentru pantaloni în locul rochiilor 
și fustei mai târziu, designerul a lăsat o 
moștenire unică femeilor. Pantalonii au 
de venit un simbol al egalității dreptu-

rilor. Încă o dată, Chanel a dovedit că 
o piesă simplă, doar cu scop practic, 
se poa te transforma în ceva stilat la 
modă. 

„Moda se schimbă,
dar stilul rămâne” 

Coco Chanel a fost mereu adepta 
unui stil vestimentar atemporal, care 
poa te dăinui în timp, indiferent de cum 
se schimbă vremurile și moda. Există 
anumite haine care sunt suficient de 
atemporale pentru a rezista câteva de-
cenii. Ele asigură baza tuturor ținutelor, 
indiferent de nevoi și circumstanțe: o 
rochie neagră; o cămașă albă simplă; o 
fustă neagră (lungime medie); o geacă 
din piele; un cardigan din cașmir; o 
pereche potrivită de blugi din denim; o 
pereche de pantaloni negri; o pereche 
de pantofi eleganți și confortabili – tocuri, 
pantofi sau cizme; o geantă de mână, de 
calitate; eșarfe în toate formele, mărimile 
și culorile.

„Luxul trebuie să fie 
confortabil, 

altfel nu mai e lux” 
Coco Chanel spunea că mai presus 

de estetic este, indiscutabil, confortul. 
Texturile fluide, comode, vor asigura acel 
plus de eleganță de care orice femeie are 
nevoie. Gândiți-vă la mătase. Indiferent 
că vorbim despre o rochie, un halat o 
cămașă sau chiar o pijama, mătasea 
este cel mai bun exemplu al celor spuse 
de Coco Chanel. În haine din mătase, 
confortul nu a fost niciodată mai luxos.

Gabrielle Bonheur „Coco” Chanel 
s-a născut pe 19 august 1883, în Franța, 
într-o familie săracă, cu cinci frați. După 
moartea mamei, a petrecut șase ani la un 
orfelinat. Apoi a frecventat colegiul Notre-
Dame, unde a învățat arta cusutului. 
Numele „Coco” l-a primit la 18 ani, când 
a apărut pentru prima oară în lumina 

reflectoarelor la cafeneaua „Moulins La 
Rotonde”, în calitate de cântăreață. La 
25 de ani, îl cunoaște pe baronul Étienne 
Balsan, un moștenitor dintr-o dinastie 
a industriei textile, care îi va schimba 
complet viața. Au locuit împreună 3 ani, 
timp în care își descoperă pasiunea 
pentru a crea pălării. În 1909 își deschide 
primul magazin de pălării, cu ajutorul lui 
Balsan. Coco Chanel avea un talent 
special în a anticipa gusturile și dorințele 

femeilor în materie de modă. În 1913, se 
lansează pe piața parfumurilor. Chimistul 
Ernest Beaux i-a pregătit 24 de sticluțe 
cu esențe sintetice pe bază de aldehide 
și zahăr fermentat, în diferite combinații. 
Iar ea a ales recipientul cu numărul 5, 
născându-se astfel celebrul „Chanel 
No 5”. Coco Chanel a mai creat și alte 
parfumuri: Cuir de Russie, Gardenia și 
No 22. Își mărește colecția de accesorii 
cu noi modele de pantofi, bijuterii, genți, 
eșarfe și curele. Bijuteriile create de ea 
atrag în mod special atenția deoarece 
contrastează cu hainele minimaliste. În 
1926 iese pe piață „petit noir” sau „little 
black dress”, cum este cunoscută astăzi, 
mica rochie neagră considerată piesa 
cea mai importantă din istoria modei. A 
urmat o pauză în activitate după în ce-
perea celui de-Al Doilea Război Mon-
dial, iar apoi o revenire în domeniul 
parfumurilor. Coco Chanel a murit pe 
10 ianuarie 1971, în apartamentul ei din 
Hotelul Ritz, din Paris, la 87 de ani.

Pagină coordonată de DANA ISTRAT

Coco Chanel, lecții de stil care au învins 
fără probleme timpul...

Corina Ungureanu este 
o fostă mare gimnastă, dar 
celebritatea nu i-a adus-o doar 
sportul, ci și fotografiile nud care 
au făcut înconjurul lumii, potrivit 
okmagazine.ro.

La vremea respectivă, 
ges tul ei părea foarte îndrăz-
neț. Corina Ungureanu a vor bit
deschis despre acele mo-
mente controversate din viața 
ei: pictorialele din Playboy, în 
care a apărut dezbrăcată, și 
filmul erotic realizat în Japonia, 
la care au participat și două 
colege. Fosta gimnastă a dez-
văluit că pentru ședințele foto 
care au apărut în revista din 
România a primit foarte mulți 
bani. Azi, în 2023, nimic nu mai 
pare atât de grav cum părea 
atunci. Nici măcar pentru Corina 
Ungureanu, care reușește să-și
amintească momentele cu de-
tașare și, mai ales, cu asumare. 
Corina Ungureanu are astăzi 42 
de ani, este dublă campioană 
mondială (1997 și 1999) și dublă 
campioană europeană (1998). 

Ea a vorbit la GSP LIVE despre 
animozitățile trecutului.

„Nu voi spune că nu a con-

tat partea fi nan ciară. A contat 
enorm. Erau mai mulți bani 
decât primisem pentru titlul 
mondial. Aveam o casă de ter-

minat. Am zis «OK, bun». M-am 
autodepășit, dacă vrei. Eu nu 
sunt o mare gimnastă. Nu mă 
consider printre primele 15. Eu 
știu unde îmi e locul în ierarhia 
marilor gimnaste din România. 
Dar poate dacă nu făceam 
acele poze lumea nu știa că 
Ungureanu e și campioană 
mondială. Sunt multe gimnaste 
peste mine, ca rezultate, care nu 
au trecut acest prag, nu au făcut 
ceva diferit... Eu mereu m-am 
simțit datoare să spun că îmi 
cunosc locul. Eu nici măcar nu 
am fost Jocurile Olimpice. Când 
a fost pictorialul din Japonia 
a fost o mare încurcătură, un 
mare scandal. Eu, din prostie 
sau neștiință, am avut emblema 
Federației pe echipament. Atât 
ne-a dus pe noi capul. Nu am 
știut să luăm un avocat, să citim 
contractul cum trebuie. Noi nu 
am dat niciun fel de explicații, 
nu am spus prea multe. Probabil 
dacă se întâmpla azi, nu mai se 
mai agita nimeni”, a spus Corina 
Ungureanu. 

După un deceniu de relație în urma căreia a rezultat o fetiță, Oana 
Roman și Marius Elisei nu mai formează un cuplu. Între ei pare că 
nu mai există o cale de împăcare. Despărțirea este, de data aceasta, 
definitivă, potrivit okmagazine.ro. Oana Roman are o relație foarte 
deschisă cu cei care îi urmăresc 
contul de socializare. Drept pentru 
care, a fost sinceră și le-a dat 
marea și neașteptata veste: s-a 
despărțit de Marius Elisei. Nici 
bărbatul nu a ezitat să vorbească 
și chiar a ales să fie foarte direct. 
El recunoaște cu oarecare tristețe 
că relația cu Oana Roman nu mai 
funcționa de o bună bucată de 
vreme. Marius Elisei a spus că 
vor gestiona împreună custodia fiicei lor, Iza. „Da, este adevărat! E 
treaba noastră ce s-a întâmplat, cert e că nu mai suntem împreună 
și nu mai vreau să am vreo legătură cu această fată. Nu mai locuiesc 
cu ea. E treaba noastră cum vom face cu fetița. Detaliile interioare 
trebuie să rămână în interior, nu totul trebuie să fie făcut public. Nu 
ne mai înțelegeam de multă vreme. Eu mi-am dorit această familie 
cu toată puterea, dar dacă nu ai cu cine, nu ai și gata”, a spus Marius 
Elisei, în exclusivitate pentru Spynews.ro. „Eu îi spun de foarte mult 
timp că trebuie să ne separăm definitiv, pentru că nu cred că mai 
aveam vreo șansă să mai reparăm ceva în relația noastră, pentru că 
avem viziuni total diferite asupra vieții, dorințe total diferite în ceea ce 
privește viața. Vedem lucrurile total diferit. Am încercat cât s-a putut. 
Nu s-a mai putut!”, a spus Oana Roman pe Instagram. 

Oana Roman, din nou 
singură

Corina Ungureanu vorbește despre 
păcatele tinereții
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 Premierul Ucrainei, Denis 
Şmihal, afirmă că Administra-
ţia de la Kiev are ambiţia de a 
adera la Uniunea Europeană în 
următorii doi ani, dar iniţiativa 
riscă să genereze disensiuni, 
în contextul opoziţiei ferme a 
unora dintre statele membre şi 

chiar a oficialilor de la Bruxe-
lles. „Avem un plan foarte am-
biţios de a adera la Uniunea 
Europeană în următorii doi ani. 
Prin urmare, ne aşteptăm ca 
anul acesta să putem fi deja în 
etapa premergătoare începerii 
negocierilor de aderare”, a de-
clarat Denis Şmihal înaintea re-
uniunii UE-Ucraina, programată 
vineri la Kiev. „Problema este că 
nimeni din cadrul Uniunii Euro-
pene nu consideră realist acest 
termen”, comentează site-ul Po-
litico.eu, notând că oficialii de 
la Bruxelles încearcă să men-
ţină o perspectivă îndepărtată 
asupra admiterii Ucrainei. Pre-
şedintele Franţei, Emmanuel 
Macron, a declarat anul trecut 
că, deşi Ucraina a primit statutul 
de candidat pentru integrarea 
europeană, probabil vor trece 
decenii până să devină membră 
a Uniunii Europene. Chiar şi li-
derii care au susţinut insistent 

acordarea statutului de candidat 
la summitul UE din iunie 2022 
recunosc la nivel privat că ade-
rarea se poate produce abia 
peste câţiva ani. Spre exemplu, 
naţiuni precum Serbia, Turcia şi 
Muntenegru aşteaptă de mulţi 
ani să adere la UE, Ankara chiar 

din 1999. „Ucraina este un caz 
foarte complex pentru UE. Sunt 
mulţi care argumentează că 
Bruxelles-ul are o responsabili-
tate specială faţă de Kiev. Furia 
ucrainenilor faţă de hotărârea 
preşedintelui Viktor Ianukovici 
de retragere din Acordul eu-
ropean de asociere politică şi 
economică la cererea Rusiei a 
declanşat revoluţia Maidan din 
2014 şi a creat premisele pen-
tru război. Preşedintele Comi-
siei Europene, Ursula von der 
Leyen, a notat că Ucraina este 
«singura ţară în care oame-
nii au fost împuşcaţi pentru că 
s-au înfăşurat în drapelul UE». 
Aliaţii apropiaţi ai Ucrainei din 
UE, precum Polonia şi Statele 
Baltice, susţin puternic ambi-
ţiile de integrare ale Kievului, 
considerând că este vorba de 
o democraţie care opune rezis-
tenţă unui agresor. Multe dintre 
vechile state ale UE sunt mai 

sceptice, în condiţiile în care 
Ucraina, o superputere agrico-
lă mondială, le-ar putea dilua 
puterile şi avantajele. Ucraina 
şi Polonia, cu populaţii totale 
de 80 de milioane de locuitori, 
s-ar putea alia pentru a rivaliza 
cu Germania ca forţă politică în 
Consiliul European, iar unele 
voci argumentează că Ucraina 
ar atrage fonduri în mod excesiv 
din bugetul Uniunii Europene”. 
Pe fondul disputelor, oficialii UE 
au iniţiat deja eforturile pentru 
ca reuniunea UE-Ucraina pro-
gramată vineri la Kiev să men-
ţină poziţia de la summitul Con-
siliului European din iunie 2022, 
privind îndeplinirea în mod strict 
a criteriilor specifice pentru inte-
grarea europeană. „Aşteptările 
sunt destul de mari la Kiev, dar 
este necesar să fie îndeplinite 
toate condiţiile fixate de Comi-
sia Europeană. Este un proces 
pe bază de merite”, a afirmat un 
oficial de rang înalt de la Bruxe-
lles, sub protecţia anonimatului.

Statele Unite nu vor 
oferi avioane F-16
Statele Unite nu intenţionea-

ză să furnizeze Ucrainei avioa-
ne de vânătoare, a afirmat 
pre şedintele Joseph Biden, în 
contextul cererilor insistente 
ale Administraţiei de la Kiev. 
În trebat dacă Statele Unite vor 
oferi Ucrainei avioane de vână-
toare F-16, preşedintele Biden 
a răspuns sec și scurt: „Nu!”. 
Preşedintele Ucrainei, Volodi-
mir Zelenski, insistă pentru pri-
mirea de avioane de vânătoare 
din Occident, pentru facilitarea 
eforturilor armatei ucrainene de 
a respinge invazia militară rusă. 
Biden a anunţat însă că State-
le Unite vor trimite tancuri M1 

Abrams, în cadrul unui acord 
cu Germania, care va furniza 
tancuri Leopard 2 şi va autori-
za transferul de tancuri germa-
ne de acelaşi tip de către alte 
naţiuni europene. Liderul de la 
Casa Albă a mai afirmat că nu 
nu este sigur că va ajunge în 
Europa în februarie. Preşedinte-
le SUA a anunţat că intenţionea-
ză să efectueze la un moment 
dat o vizită în Polonia, dar nu a 
dezvăluit când. Săptămâna tre-
cută, oficiali citaţi de postul NBC 
News au afirmat că Biden ar 
analiza posibilitatea de a efec-
tua o vizită în Europa în februa-
rie, cu ocazia împlinirii a un an 
de la începerea invaziei militare 
ruse în Ucraina. Preşedintele 
Franţei, Emmanuel Macron, a 
declarat că nu poate fi exclusă 
posibilitatea de a furniza Ucrai-
nei avioane de vânătoare, dar 

a insistat că trebuie îndeplinite 
condiţii stricte privind utilizarea 
acestora, pentru a nu conduce 
la escaladarea conflictului mili-
tar cu Rusia. „La nivel teoretic, 
nimic nu este exclus, dar tre-
buie îndeplinite anumite criterii: 
Ucraina trebuie să formuleze o 
cerere, furnizarea aparatelor să 
nu conducă la escaladarea con-

flictului, adică echipamentele nu 
trebuie să fie de natură să atin-
gă teritoriul Rusiei, ci doar să 
ajute la eforturile de rezistenţă 
şi la apărarea teritoriului ucrai-
nean”, a afirmat Emmanuel Ma-
cron, cu ocazia întâlnirii pe care 
a avut-o la Haga cu premierul 
Olandei, Mark Rutte.

În plus, Macron a argumen-
tat că livrarea de echipamente 
militare Ucrainei nu trebuie să 
diminueze capacităţile armatei 
franceze de a-și apăra propriul 
teritoriu. „Nimic nu este inter-
zis, în principiu, dar vom anali-
za situaţia de la caz la caz prin 
prisma acestor trei criterii”, a 
subliniat Emmanuel Macron. 
Can celarul Germaniei, Olaf 
Scholz, care a acceptat cu greu 
să furnizeze Ucrainei tancuri 
germane şi să autorizeze tran-
sferul de vehicule blindate de 

fabricaţie germană de către alte 
ţări europene, a exclus orice 
posibilitate de furnizare a avioa-
nelor de vânătoare. Olaf Scholz 
a reafirmat poziţia Berlinului că 
sprijinul destinat Ucrainei are 
rolul de a permite apărarea ţării, 
subliniind că va face totul pentru 
a evita izbucnirea unui război 
între NATO şi Rusia.
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pentru ziarul "Rena[terea 
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mitate cu Standardele 
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Liderii europeni frânează ambițiile Kievului

Trei persoane au fost rănite, una fiind în stare gravă, după ce 
un individ înarmat cu un cuţit a atacat la întâmplare călători într-o 
staţie de metrou din oraşul Bruxelles, afirmă surse din cadrul servi-
ciilor de intervenţie.

Atacul a avut loc într-un va-
gon de metrou oprit în staţia 
Schuman din Bruxelles. Un indi-
vid înarmat cu un cuţit a început 
să atace pasagerii de pe peron. 
Trei persoane au fost rănite, una 
dintre aceastea fiind în stare gra-
vă. Autorul atacului a fost imobili-
zat şi reţinut de agenţi ai Poliţiei 
Transporturilor şi ai Poliţiei fede-

rale belgiene, conform publicaţiei La Libre. „Trei persoane au fost 
rănite, una prezentând risc vital”, a declarat Martin François, pur-
tătorul de cuvânt al Parchetului din Bruxelles. Anchetatorii exclud, 
deo camdată, ipoteza unui atac terorist. Autorul atacului este cunos-
cut ca având probleme psihice, au afirmat surse din cadrul comisiei 
de investigaţie.

OMS menține nivelul maxim de alertă al pan-
demiei de Covid, la trei ani de când a declarat 
pentru prima dată urgența sanitară globală din 
cauza virusului. Virusul continuă să constituie o 

urgență de sănătate publică de interes internațio-
nal, cea mai înaltă formă de alertă, a declarat ieri 
Organizația Mondială a Sănătății (OMS).

Pandemia se află probabil într-un „punct de 
tranziție” care continuă să necesite o gestionare 

atentă pentru „a atenua potențialele consecințe 
negative”, a adăugat OMS. S-au împlinit trei ani 
de când OMS a declarat Covidul o urgență sa-
nitară globală. Peste 6,8 milioane de persoane 
au murit în timpul epidemiei, care a atins toate 
țările de pe Pământ, devastând comunități și 
economii. Cu toate acestea, apariția vaccinurilor 
și a tratamentelor a schimbat considerabil situa-
ția pandemiei din 2020, iar directorul general al 
OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat 
că speră să se pună capăt urgenței în acest an, 
în special dacă accesul la contramăsuri poate fi 
îmbunătățit la nivel global. „Rămânem încrezători 
că, în anul care vine, lumea va trece la o nouă 
fază în care vom reduce spitalizările (COVID) și 
decesele la cel mai scăzut nivel posibil”, a mai 
declarat Tedros. Consilieri ai OMS privind pande-
mia declarau, în decembrie, că probabil că nu a 
venit momentul pentru a se pune capăt urgenței 
sanitare, având în vedere incertitudinea legată de 
valul de infecții din China, după ce aceasta a ridi-
cat măsurile stricte, la sfârșitul anului 2022.

Nivel maxim de alertăAtac în metroul din 
Bruxelles
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