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Administrația Timișoarei, 
sufocată de datorii

Nu mai puțin de 67.840.130 de lei este valoarea celei mai recen-
te facturi fiscale, emisă de către societatea în insolvență Colterm 
către municipalitatea timișoreană, despre care au fost notificate 
autoritățile competente pentru recuperarea acestei sume, inclusiv 
Curtea de Conturi, Prefectura Timiș și ANAF. În aceste condiții, nici 
experții Băncii Mondiale, nici cei ai BIRD, nici comitetele și comițiile 
de specialiști ale cuplului edilitar Fritz – Lațcău, nu au găsit vreo 
modalitate de a ieși din impasul financiar ci, mai mult, nivelul dato-
riilor crește de la o lună la alta. După scenariul din anii trecuți, și în 
2023 valoarea datoriei municipalității către Colterm este mult peste 
valoarea certificatelor pe care Colterm ar trebui să 
le cumpere. Pagina 5

Mizerie și gândaci...
O verificare a comisarilor Protecției Consumatorilor la Pizza 

Hut din Shopping City Timișoara a scos la iveală nereguli grave, 
care pot pune în pericol sănătatea oamenilor. Printre neregulile 
constatate se numără detergent lichid pentru spălarea automată a 
vaselor care avea imprimat pe ambalaj data de 12/12/2022 fară a 
exista mențiuni pe produs cu privire la termenul de valabilitate sau 
data fabricației. De asemenea, în acelasi spațiu, atât pe mașina de 
spalat vase cât și pe paviment dar și în imediata apropiere a vase-
lor igienizate existau insecte vii (gandaci de bucătărie) în mișcare. 
Comisarii au mai constatat și că tăvile utilizate în vederea coace-
rii blatului de pizza erau neigienizate corespunzător. Unele materii 
prime (făina, brânza, mezelurile și diverse sosuri) erau lipsite de 
elemente de identificare-caracterizare necesare 
determinarii conformității acestora. 

S-a intrat în cursa pentru 
finanțarea Campusului 
de învățământ dual

Municipiul Timișoara, re-
prezentat prin Universitatea 
Politehnica, lider de consorțiu, 
alături de municipalitatea loca-
lă, mediul universitar, mediul 
de afaceri local și alte instituții 
de învățământ, a depus o ce-
rere de finanțare pentru un 
“Campus de învățământ dual 
de importanță regională”. Pen-
tru cererea de finanțare a fost 
înființat un consorțiu format din 
31 de parte-
neri. 

Încă o șmecherie imobiliară pusă 
la cale în Timișoara – un „duplex“ 
cu… opt apartamente – a rămas 
fără autorizație de construire

Valoare, emoție, 
dăruire...
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Încă o șmecherie imobiliară pusă la cale 
în Timișoara – un „duplex“ cu… opt 
apartamente – a rămas fără autorizație 
de construire

Continuare în pagina 3

Tupeul unui investitor imobiliar și reaua-credință a 
Primăriei Timișoara au fost sancționate în instanța de 
judecată la finalul unui proces care a durat mai bine de 
patru ani. V-am relatat, cu trei-patru ani în urmă, des-
pre necazurile timișoreanului Voicu Căpriță generate de 

complicitatea fățișă dintre un dezvoltator imobiliar și unii 
funcționari ai municipalității în articolele publicate în 13 
februarie 2019 („Unii angajați ai Primăriei Timișoara nu-
i lasă pe cetățeni cu ochii-n soare, îi lasă fără soare!“), 
30 ianuarie 2020 („Coşmar imobiliar! Un timișorean 
este revoltat că s-a trezit vecin cu un «duplex» uriaș“) 
și 2 martie 2020 („Impostura din primărie dă peste cap 

viața timișorenilor. Un funcționar cu pregătire zero în ur-
banism semnează autorizații de construire pline de ne-
reguli“), iar astăzi revenim cu detalii noi. Mai precis, cu 
confirmarea în instanța de judecată a justeții susținerilor 
timișoreanului care s-a trezit cu măgăoaia lângă casa 
sa situată pe Strada Muncitorilor din cartierul Fratelia. 
Prezentată în proiectul imobiliar ca „duplex cu două 
unități locative și două SAD-uri“, clădirea construită în 
baza AC 638/14.05.2018 pe Strada Muncitorilor nr. 47 
s-a transformat, pe teren, într-un ansamblu de locuințe 
cu opt apartamente.

Expertiza a devoalat premeditarea
Reluăm câteva pasaje extrem de relevante din ra-

portul de expertiză judiciară dispus de Tribunalul Timiș: 
„Prin prisma funcțiunii permise în Certificatul de urba-
nism, trebuie observat că planimetria a fost premeditată 
astfel încât să fie posibilă printr-o simplă operațiune de 
închidere a unui gol de ușă divizarea unui apartament în 
două unități, fie prin ieșire din indiviziune, fie pur și simplu 
prin închirierea parțială, rezultând în realitate o clădire cu 
8 unități care pot funcționa independent (adică o clădire 
de locuințe semicolective cu acces individual pentru fie-
care unitate). Acest fapt însă nu este sancționat de nici o 
lege / prevedere a CU, însă printr-o examinare atentă a 
planului intenția proiectantului devine evidentă. Promo-
varea de către proiectanți (arhitecți cu drept de semnă-
tură) a unor construcții conformate supradimensionat, 

pentru ca acestea, ulterior intabulării, să devină colective 
prin operațiuni de dezmembrare (sau ieșire din indivizi-
une) sau prin închirierea unităților pe părți independen-
te funcțional, este o practică întâlnită prin care se evită 
elaborarea Planurilor Urbanistice de Zonă. Mai mult, se 
poate observa și faptul că planimetria SAD-urilor este 
identică cu cea a apartamentelor, ceea ce întărește sus-
piciunea că planul de arhitectură este «pregătit» pentru 
obținerea a 8 unități identice cu acces separat“.

Avizul pentru racord la drum, 
uitat pe… drum

Tertipurile investitorului imobiliar, care, cu ajutorul 
unor funcționari binevoitori din Primăria Timișoara, și-a 
propus să-și maximizeze profitul prin încălcarea legii, 
au fost date peste cap de hotărârea nr. 345 pronunțată 
în data de 25 martie 2021 de către Tribunalul Timiș, prin 
care instanța a dispus anularea AC 638/14.05.2018.

În motivarea hotărârii, judecătorul a expus, pe rând, 
fiecare nelegalitate în parte, după cum veți putea ob-
serva lecturând pasajele pe care le redăm în continua-
re. Astfel, „referitor la lipsa unui aviz/autorizație racord 
drum (…), contrar susținerilor pârâtei SC Greensource 
Systems SRL, la emiterea autorizației de construire 
contestată în cauză nu era obținut un astfel de aviz. 
Mai mult, în confirmarea lipsei avizului reținem și că ex-
pertul desemnat în cauză a concluzionat că era nevo-
ie de o autorizație de construire pentru reglementarea 
accesului auto la drumul public ținând cont de faptul că 
prin această investiție se creează un acces nou pe par-
celă (aceasta este o propunere nouă). Autorizația de 
construire cu nr. 638/14.05.2018 a fost emisă în lipsa 
avizului/autorizației pentru racord la drum“.

Un alt aspect de negalitate constatat de instanță: 
„Cu privire la faptul că autorizația de construire a 
fost emisă fără accese pietonale realizate cu rampe 
de acces pentru persoane cu handicap la spațiile cu 
altă destinație, reținem pe de o parte că din cuprinsul 
adresei nr. SC2018-26820/20.11.2018 s-a menționat 
la punctul nr. 4 că reglementarea acceselor pietonale 
cu rampe de acces pentru pentru persoane cu handi-
cap la spațiile propuse cu altă destinație se va prezen-
ta în noul proiect pentru care s-a emis certificatul de 
urbanism nr. 4334/01.11.2018, iar pârâta a susținut că 
această cerință poate fi îndeplinită prin montarea de 
rampe mobile, astfel că nu era necesar, astfel reieșind 
neîndeplinirea cerinței menționate și prin urmare temei-
nicia susținerii reclamanților“.

Acordul notarial al vecinilor – cerut 
de lege, ignorat de dezvoltator

Unul dintre argumentele forte ale reclamanților l-a 
constituit absența acordului notarial obligatoriu în acest 
caz: „Cu privire la critica vizând emiterea autorizației 
de construire fără acordul notarial individual al vecinilor 
direct afectați, situați administrativ la numerele 49 și, 
respectiv, 45 din Strada Muncitorilor (…), solicitat prin 
certificatul de urbanism nr. 4.709/31.10.2017, reținem 
că este întemeiată. Potrivit certificatului de urbanism nr. 
4.709/31.10.2017, s-a prevăzut în mod expres acordul 
notarial al vecinilor direct afectați. Cum rezultă din an-
samblul probator existent la dosarul cauzei, vecinii direct 
afectați sunt reclamanții Hartl Elisabeta și Căpriță Voicu, 
proprietari ai imobilelor situate în Timișoara, Str. Munci-
torilor nr. 49, respectiv Str. Muncitorilor nr. 45 (…) Ast-
fel, în ceea ce privește motivul de nulitate a autorizației 
de construire, conform dispozițiilor de la punctul 2.5.6 
al anexei 1 din Legea nr. 50/1991, văzând din probele 
administrate în cauză că imobilele reclamanților ce au 
destinația de locuință sunt amplasate în partea stângă și 
dreaptă cu imobilul pentru care s-a cerut actul contestat 
în cauză și cum pârâții nu au primit acordul reclamanților 
prin declarație notarială autentificată, instanța găsește 
acest motiv ca fiind întemeiat, întrucât pentru amplasa-
rea de construcții cu altă destinație decât cea a clădi-
rilor învecinate se impune acordul vecinilor. Pârâții au 
susținut că un asemenea acord nu este necesar, întru-
cât destinația noii construcții este tot cea de locuință, 
fiind obținut certificatul de urbanism 2909/14.08.2019, 
din analiza documentației atașate reieșind că nu se mai 
intenționează construirea de spații cu altă destinație și 
prin urmare acordul nu mai este necesar. Tribunalul nu 
va reține acest argument al pârâților, întrucât din toa-
tă documentația depusă rezultă fără nici un dubiu că 
imobilul ce urma a fi edificat în baza autorizației de con-
struire cuprindea spații cu altă destinație, cu atât mai 
mult cu cât la dosarul administrativ a fost depus acordul 
notarial al vecinilor din partea de vest (spate) P. Lucian 
și P. Ana și pârâta SC Greensource SRL a procedat la 
acționarea în instanță a reclamanților Hartl Elisabeta și 
Căpriță Voicu în vederea constatării de către instanța 
de judecată a refuzului nejustificat de a-și da acordul, 
acțiunea fiind introdusă la data de 17.01.2020 (dosar nr. 
996/325/2020* al Judecătoriei Timișoara).
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Pe de altă parte, este evident că acordul vecini-
lor era obligatoriu anterior (n.r. – sublinierile aparțin 
instanței de judecată) emiterii autorizației de construire 
nr. 638 din 14.05.2018, iar autoritatea emitentă potrivit 
art. 9 din Legea nr. 50/1991 nu putea să emită acest 
act fără existența la dosar a tuturor înscrisurilor și docu-
mentelor solicitate prealabil prin certificatul de urbanism 
nr. 4.709/31.10.2017, întrucât s-a solicitat amplasa-
rea de construcții cu altă destinație decât cea a clădi-
rilor învecinate. Referitor la certificatul de urbanism nr. 
2.909/14.08.2019 emis cu scopul: «Modificare AC cu 
nr. 638 din 14.05.2018 din construire imobil tip duplex 
în regim P+1E cu două spații SAD și împrejmuire teren 
în duplex și împrejmuire. Modificări interioare și exteri-
oare. Fără SAD-uri», nu s-a făcut dovada emiterii unei 
noi autorizații de construire privind modificarea de temă 
în scopul intrării în legalitate. Așadar, dispozițiile lega-
le anterior enunțate fac dovada că acordul notarial al 
vecinilor a fost prevăzut în situația eliberării autorizației 
de construire în cazul amplasării de construcții cu altă 
destinație decât cea a clădirilor învecinate cu scopul evi-
tării creării unor situații de disconfort din cauza zgomotu-
lui, noxelor etc, cu repercusiuni asupra stării de sănătate 
a populației rezidente din jurul respectivelor construcții“.

Depășirea procentului de ocupare 
a terenului, constatată și de instanță

Procentul de ocupare a terenului n-a fost nici aces-
ta respectat, iar nelegalitatea a fost consemnată de ju-
decător: „În continuare, analizând criticile reclamanților 
privind faptul că eliberarea autorizației de construire s-a 
făcut cu nerespectarea POT maxim, respectiv 40% în-
scris în CU nr. 4.709/31.10.2017, POT din documentația 
tehnică anexă la autorizația de construire este de 
46,42%, se constată că și acestea sunt întemeiate (…) 
Potrivit raportului de expertiză efectuat în cauză, va-
loarea POT = 46,43% și reprezintă valoarea calculată 
din proiectul depus pentru autorizare (documentație), 
valoare care trebuia să se folosească la emiterea 
autorizației de construire cu nr. 638/14.05.2018, fiind 
astfel pertinente susținerile reclamanților. Din expertiză 
reiese și că expertul din analiza documentației a con-
cluzionat că la calculul POT nu s-a ținut cont de etajul 
ieșit în consolă și de logiile propuse (care prin proiect 
sunt trecute la balcoane), ceea ce a dus la o valoare 
reală mai mare decât cea autorizată, iar ceea ce este 
specificat în procesul-verbal de control al Inspectoratu-
lui Regional de Stat în Construcții Vest din 12.10.2018 
referitor la abateri de la POT maxim admis prin CU și 
PUG este întemeiat (n.r. - sublinierea aparține instanței 
de judecată). Astfel, sunt neîntemeiate susținerile pâ-
râtei potrivit cărora nu a fost corectă includerea la cal-
cularea POT efectuată de inspectorii ISC Timiș și ex-
pert prin includerea proiecțiilor balcoanelor și logiilor pe 
suprafața de teren“.

O altă absență decisivă: 
studiul de însorire

În sfârșit, lipsa studiului de însorire cerut de lege 
n-a avut cum să scape nepenalizată de instanța de ju-

decată: „Alt motiv de nelegalitate invocat de reclamanți 
se referă la încălcarea Ordinului nr. 119/2014 emis de 
Ministerul Sănătății, respectiv lipsa studiului de însori-
re ce a fost menționat prin certificatul de urbanism nr. 
4.709/31.10.2017 (…) Din raportul de expertiză efectuat 
în cauză reiese că, raportat la distanța dintre cele două 
construcții, clădirea propusă prin proiectul autorizat cu 
autorizația de construire nr. 638/14.05.2018 și clădirea 
existentă învecinată dinspre nord în care locuiește re-
clamantul Căpriță Voicu și respectiv clădirea existen-
tă învecinată dinspre sud în care locuiește reclamanta 
Hartl Elisabeta, este mai mică decât înălțimea clădirii 
mai înalte, întocmirea studiului de însorire era ne-
cesară (n.r. – sublinierile aparțin instanței de judecată). 
Astfel, se confirmă susținerile reclamanților privind lipsa 
studiului de însorire din documentația depusă în vede-
rea eliberării autorizației de construire, studiu ce era 
necesar a fi întocmit. Se reține și că pârâta SC Green-
source Systems SRL a precizat că s-a întocmit un ast-
fel de studiu pe parcursul soluționării prezentului dosar, 
depunând în acest sens înscrisul atașat obiecțiunilor, 
însă acesta era necesar a fi fost întocmit anterior emite-
rii autorizației de construire nr. 638/14.05.2018“.

După un an de la pronunțarea hotărârii Tribunalului 
Timiș, în 3 februarie 2022, Curtea de Apel Timișoara 
a respins recursul formulat de primarul Municipiului 
Timișoara și de investitorul imobiliar, SC Greensource 
Systems SRL, astfel că autorizația de construire emisă 
în 14 mai 2018 prin încălcarea legii a rămas anulată.

Un nou proces
Anularea autorizației de construire n-a însemnat 

însă și finalul disputei în instanță. La somația vecinilor 
„duplexului“ de a dispune desființarea lucrărilor execu-
tate pe Strada Muncitorilor nr. 47, Primăria Timișoara 
le-a explicat reclamanților că „instanța de judecată a 
admis anularea autorizației de construire, fără a dis-
pune în subsidiar și desființarea lucrărilor executate în 
perioada în care autorizația de construire nr. 638/2018 
a fost valabilă“. În aceeași adresă de răspuns, printr-o 
formulare ce sugera că le face petenților un serviciu, 
arhitectul-șef Gabriel Almăjan le aducea acestora la 
cunoștință următoarele: „Totuși, autoritatea publică lo-
cală nu rămâne impasibilă cazului de față. Pentru dimi-
nuarea prejudiciilor cauzate reclamanților, la solicitarea 
SC Greensource Systems, Primăria Timișoara a emis 
Certificatul de urbanism cu nr. 1.950/06.07.2022. Aces-
ta a fost eliberat pentru aducerea la o formă și funcțiune 
acceptabilă prin Regulamentul Local de Urbanism afe-
rent PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin 
HCL 619/2018 a construcției nefinalizate, astfel încât 
aceasta, prin dimensiuni și funcțiune, să nu creeze 
vătămare vecinilor și să respecte legislația în vigoare. 
Certificatul de urbanism a fost emis pentru «obținere 
AC – Construcții pentru locuință de tip a) și d): Modifi-
cări interioare și exterioare (desființare parțială) imobil 
edificat cu AC 638/2018, anulată prin Sentința Civilă nr. 
345/25.03.2021) rămasă definitivă prin Decizia Civilă 
nr. 114/03.02.2022, rezultând imobil cu maxim două 
unități locative pe parcelă, împrejmuire teren și realiza-
re acces auto și pietonal“.

Cu alte cuvinte, arhitectul-șef al Timișoarei este 
ferm convins că imobilul aflat în discuție, care are o lun-
gime de 60 de metri și care a fost conceput pentru opt 
apartamente, poate fi redimensionat fără nici un fel de 
problemă astfel încât să rezulte ceea ce ar fi trebuit să 
fie de la început, un duplex.

Vecinii construcției rămase fără autorizație n-au 
fost însă la fel de convinși și s-au adresat, din nou, 
instanței de judecată. Printr-o acțiune în contencios 
administrativ depusă în septembrie 2022 la Tribunalul 
Timiș, aceștia au solicitat judecătorilor să oblige Primă-
ria Timișoara să ia măsura desființării construcției edi-
ficate în baza autorizației anulate, respectiv să-i oblige 
pe pârâți în solidar (municipalitate și investitor) la plata 
către reclamanți a unor despăgubiri constând în daune 
materiale și morale.

Argumentația celor doi proprietari ai imobilelor 
afectate de apariția lângă ei a „duplexului“ cu opt apar-
tamente cuprinde și o decizie a Înaltei Curți de Casație 
și Justiție, care a statuat că „anularea unui act adminis-
trativ individual produce efecte ex tunc, fiind considerat 
că nu a existat niciodată, iar din perspectiva faptului că, 
de regulă, cauza anulării constă atât în caracterul nele-
gal, cât și în caracterul vătămător al acestuia, repune-
rea părților în situația anterioară presupune înlăturarea 
tuturor efectelor vătămătoare, inclusiv desființarea unor 
acte subsecvente“.

Or, cum părțile nu au fost repuse în situația anteri-
oară, disputa judiciară va continua…

CIPRIAN BRINDESCU

Cod portocaliu de inundații
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodă-

rire a Apelor a emis ieri o avertizare cu Cod por-
tocaliu de inundaţii pentru râuri din 5 judeţe şi o 
altă alertă Cod galben pentru râuri din 16 judeţe, 
valabile până mâine și respectiv sâmbătă noapte. 
Hidrologii anunță scurgeri importante pe versanţi, 
torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu 
posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de 
debite şi niveluri, cu posibile depăşiri ale cotelor 
de apărare, în bazinele hidrografice Tisa – intra-
rea în ţară, Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Crişul 
Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş, Bega, 
Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna și 

Dunăre – afluenţii mici aferenţi sectorului amonte 
de. Porţile de Fier I și Jiu. Până sâmbătă, la ora 
24, este Cod galben pe râuri din Maramureş, Satu 
Mare, Hunedoara şi Arad, iar de astăzi, la ora 9, 
până sâmbătă, la ora 24, pe râuri din Maramureş, 
Bistriţa Năsăud, Bihor, Cluj, Sălaj, Satu Mare, 
Arad, Harghita, Mureş, Alba, Sibiu, Hunedoara, 
Timiş, Caraş Severin, Gorj şi Mehedinţi. Avertiza-
rea cu Cod portocaliu de inundaţii va fi valabilă 
în intervalul astăzi, ora 16.00 – mâine, ora 24, pe 
râuri din Hunedoara, Arad, Alba, Timiş și Caraş 
Severin.

ANCA TOMA
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 “Nota de plată” este compusă din subvenția repre-
zentând diferența de preț și tarif la energia termică livrată 
populației, care se ridică la aproximativ 150 de milioane 
de lei într-un an, plus achitarea pierderilor tehnologice 
induse, care însumează alte 88 de milioane de lei. Cel 
mai probabil, municipalitatea va trebui să achite către 
Colterm și suma de 67,8 mlioane de lei, reprezentând 
banii primiți de la Guvern pentru acoperirea costurilor 

legate de achiziția de gaze naturale, fonduri destinate 
producerii de energie termică în perioada 01.11.2021 
- 31.03.2022. Însă, cu acești bani, municipalitatea a fă-
cut un “artificiu financiar” și a schimbat destinația pentru 
a-și achita propria datorie către societatea de termofi-
care, mai exact plata subvenției diferență de preț și tarif 
la energia termică livrată populației. Asta, deși legal și 
normal era să transfere suma, conform destinației ce re-
zultă din Ordinul comun al Ministerului de Finanțe , Mi-
nisterului Economiei , Ministerul Dezvoltării și Lucrărilor 
Publice, pentru acoperirea costurilor legate de achiziția 
de gaze naturale. “Pe data de 7 februarie, anul aces-
ta, am convocat un Plen Extraordinar al CLT, având un 
singur punct pe ordinea de zi: Notificarea primită de la 
Colterm privind necesitatea cumpărării Certificatelor de 
CO2 pentru a evita o nouă amendă și riscul major de 
intrare în faliment a societății. În acel plen, primarul Fritz 
și-a asumat responsabilitatea implicării în demersurile 
privind achiziționarea acestor Certificate. Ce s-a întâm-
plat până în prezent? Nimic din partea municipalității!”, 
scrie pe Facebook, consilierul local Roxana Iliescu.

Istoria se repetă
Colterm trebuie să achiziționeze un număr de 

227.000 de Certificate CO2, așa-numitele “certifica-
te verzi”. Valoarea acestora se ridică, în prezent, la 

100.862.910 lei. La începutul anului, valoarea era de 
aproximativ 80 milioane de lei, dar între timp, valoarea 
unui certificat pe piața bursieră a crescut și confrom es-
timărilor va continua să crească odată cu apropierea 
termenul-limită de cumpărare, care este 30 aprilie 2023. 
Conform unui raport întocmit de reprezentanții Colterm-
ului, în cazul în care nu se achiziționează certificatele, 

valoarea amenzii ar fi de 112.069.900 de lei, reprezen-
tând 23,03% din totalul creanțelor înscrise la acest mo-
ment în tabelul preliminar de creanțe al societății. Cu tot 
cu această nouă amendă, Agenția Fondului de Mediu 
ar ajunge să dețină creanțe în cuantum de 391.658.364 
de lei, reprezentând aproximativ 80,50% din totalul pa-
sivului de la Colterm. Adică, cele două amenzi aferente 
neconformării pe anii 2020 și 2021, amenda care se 
aplica pentru neconformarea pe anul 2022, plus contra-
valoarea certificatelor necesare pe 2022.

Administrația Fritz pur și simplu nu a achiziționat 
aceste certificate pentru conformarea pe anul 2020 și 
2021, fapt ce a avut drept consecință încasarea a două 
amenzi. În 25 mai 2021, o primă amendă în valoare 
de 106.000.000 de lei plus obligația de cumpărare a 
201.463 Certificate CO2, la prețul actual de 90 euro /
certificat, înseamnând aproximativ 18 milioane de euro. 
Anul trecut, pe 5 mai 2022, administrația a mai primit o 
amendă în valoare de 71.862.921 de lei, plus obligația 
de cumpărare a 131.049 Certificate CO2, la prețul ac-
tual, adică aproximativ 12 milioane de euro. Astfel, va-
loarea datoriei Municipiului Timișoara către Colterm era 
mai mare decât valoarea de achiziție a acestor certifica-
te și în 2021 și în 2022.

De domeniul absurdului este că administrația 
timișoreană nu a respectat hotărârile luate de către 
Consiliul Local sau le-a pus în aplicare cu întârziere și 
a făcut plățile după expirarea termenului-limită de cum-
părare a certificatelor, astfel că tocmai păgubitul, adi-
că societatea Colterm, a ajuns să fie amendată! Saga 
Colterm-ului continuă iar executivul Primăriei Timișoara 
pare să nu aibă nicio problemă din cauza datoriilor tot 
mai mari, care se acumulează și pentru plata cărora fie 
se va apela la mila Guvernului, fie vor fi alocați bani din 
vreo rectificare bugetară, evident pe spatele contribua-
bilului timișorean.

MIRCEA OPRIȘ

Administrația Timișoarei, 
sufocată de datorii
Continuare din pagina 1

Compania Naţională de Căi 
Ferate CFR SA şi TPF Ingine-
rie SRL au semnat contractul, 
în valoare de 14,25 milioane 
de lei, fără TVA, pentru servicii 
de consultanţă şi supervizare a 
proiectării şi execuţiei lucrărilor 
pe Lotul 2 Lugoj – Timişoara 
Est, aferent obiectivului de in-
vestiţii „Modernizarea liniei fe-
roviare Caransebeş – Timişoara 
– Arad”, a informat administrato-
rul reţelei feroviare. „TPF Ingine-

rie SRL va coordona, va asigura 
consultanţă şi supervizare în 
cadrul celor două etape ale con-
tractului, respectiv proiectarea 
şi execuţia lucrărilor de moder-
nizare pe Lotul 2, conform pre-
vederilor HG nr 1/2018, pentru 
aprobarea condiţiilor generale 
şi specifice pentru anumite ca-
tegorii de contracte de achiziţie 
aferente obiectivelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice”, se 
menţionează în comunicat. De 

asemenea, TPF Inginerie SRL 
va urmări ca Proiectul tehnic 
să fie elaborat conform regula-
mentelor legale în vigoare, cu 
respectarea tuturor etapelor din 
HG nr. 907/2016 privind etapele 
de elaborare şi conţinutul-cadru 
al documentaţiilor tehnico-eco-
nomice aferente obiectivelor /
proiectelor de investiţii finanţate 
din fonduri publice, cu modifică-
rile ulterioare. Totodată, consul-
tanţa şi supervizarea etapelor 

de proiectare şi execuţie lucrări 
se vor realiza pe secţiunea Lu-
goj – Timişoara Est Lotul 2, de 

la kilometrul 514+504 la kilome-
trul 568+638.

ANCA TOMA

Peste 1� milioane de lei pentru 
consultanţă şi supervizare
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Mizerie și gândaci...

Continuare din pagina 1
Totodată, pe suprafața aluatulului preparat, depus în tavă, spre 

coacere, existau impuritați rezultate din neigienizarea corectă a ta-
vii, fiind depistate și diferite resturi de la alte preparate. Societatea 
a fost sancționată cu o amendă amendă contravențională în valoa-
re de 15.000 lei și s-a decis oprirea temporară a prestării serviciilor 
până la remedierea deficiențelor constatate.

DANA ISTRAT

S-a intrat în cursa pentru finanțarea 
Campusului de învățământ dual

Valoarea totală a construcției 
campusului este estimată la 
134 de milioane de lei cu TVA 
, echivalentul a 27 de milioa-
ne de euro. „Învățământul dual 
reprezintă o necesitate pentru 

un oraș ca Timișoara. Numărul 
mare de parteneri pe care am 
reușit să-i implicăm în proiect 
este un indicator clar că este 
mare nevoie să deschidem 
oportunități noi pentru piața 

muncii. Dar și să le dăm tine-
rilor din regiune posibilități noi 
de dezvoltare în diverse dome-
nii de interes. Seriozitatea și 
experiența fiecărui partener din 
proiect reprezintă garanția că 
acest campus va genera calita-

te, iar Universitatea Politehnica 
are capacitatea de a coordona 
un proiect de o asemenea an-
vergură”, a declarat Florin Dră-
gan, rectorul UPT. Constituirea 
consorțiului are ca scop final 

obținerea unei finanțări pentru 
construcția unui Campus Dual 
la Timișoara. La nivel de țară 
sunt disponibile finanțări pentru 
10 astfel de campusuri duale de 
interes regional. Valoarea ma-
ximă eligibilă pentru construcții 
este de 103.044.183 de lei, la 
care se adaugă 28.801.400 
de lei, contribuție din bugetul 
local. În total, 31 de parteneri 
constituie „Consorțiul Regi-
onal pentru Învățământ Dual 
Vest Timișoara”, respectiv trei 
universități, Primăria Timișoara, 
Inspectoratul Școlar, șapte li-
cee timișorene, 16 firme, și trei 
asociații ale mediului de afa-
ceri. Finanțarea face parte din 
Componenta C15 - Educație a 
Planului Național de Redresare 
și Reziliență (PNRR). Această 
finanțare cuprinde, de aseme-
nea, fonduri pentru acordarea 
de burse școlare în valoare ma-
ximă de 2.094.400 de lei.

MIRCEA OPRIȘ

Continuare din pagina 1

Valoare, emoție, 
dăruire...

Valoare, căci valoare este o poezie scrisă de un condei talen-
tat; emoție, căci emoție simte sufletul bucurat de versuri alese; dă-
ruire, căci dăruire este truda celui care face ca poeziile valoroase 
să fie cunoscute de cât mai mulți oameni. Sub aceste auspicii se 
desfășoară, astăzi, la sediul Filialei Timișoara a Academiei Române, 
conferința intitulată „Recuperarea exilului românesc. Yvonne Ros-
signon (1912-2000)”. O conferință la care profesoara Maria Vaida, 
, ea însăși poetă, absolventă a Facultății de Filologie a Universității 
Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, doctor în științe filologice, o prezintă 
pe Yvonne Rossignon, o poetă născută în România, care a luat, la 
maturitate, calea exilului.

„Am descoperit-o pe Yvonne Rossignon în timp ce lucram la o 
monografie, în care mie mi-a revenit partea de poezie. Poezia ei 
m-a fascinat, eram intrigată că numele ei nu apare în analele litera-
turii române, în relatările despre exilul românesc. Am pornit, atunci, 
să aflu cât mai multe despre ea. Yvonne Rossignon s-a născut în 
1912, în fostul județ Romanați, din tată francez, administrator al 
moșiilor Brătianu, și mamă româncă. A urmat gimnaziul și liceul la 
„Domnița Ileana” din Sibiu, după care a fost admisă la Facultatea 
de Litere și Filosofie a Universității „Regele Ferdinand I”, la Cluj. 
Am făcut și cercetări despre perioada ei de studenție din România, 
reușind să găsesc chiar și foaia matricolă din facultate”, afirmă pro-
fesoara Maria Vaida.

Strădaniile Mariei Vaida s-au concretizat în două volume date 
publicității: „Cântec de lumină frânt” – o carte de poezii scrise de 
Yvonne Rossignon și „Yvonne Rossignon sau poezia ca destin”. 
Astăzi, profesoara și scriitoarea Maria Vaida prezintă confraților ei 
timișoreni viața și opera unei poete care pe ea a fascinat-o: Yvonne 
Rossignon. Și care, crede Maria Vaida, merită pe deplin un loc ală-
turi de marii scriitori ai României.

MIHAELA ROȘA

PNL susține reducerea 
taxării muncii, astfel încât 
românii să primească 
mai mulți bani

Liberalii își mențin punctul 
de vedere în privința fiscalității. 
Președintele PNL Timiș, Alin 
Nica, spune că zvonurile lan-
sate în ultima vreme privind 
impozitarea progresivă nu au 
o bază reală și nu fac decât să 
creeze panică în mediul de afa-
ceri. ”Revenirea la impozitarea 
progresivă nu a fost discutată în 
Coaliție. Cota unică și-a arătat 
avantajele de-a lungul timpului. 
Orice discuție asupra unei mo-
dificări fundamentale în fiscali-
tate poate fi purtată numai după 
digitalizarea ANAF. O aseme-
nea discuție care se bazează 
pe informații provenite pe surse 
creează panică în zona mediu-
lui de afaceri din România”, a 
declarat Alin Nica (foto).

”Reintroducerea impozitării 
progresive nu a fost discutată 
și nici agreată în coaliție. Pro-
gramul de guvernare a fost con-
struit pe cota unică. La negocie-
rile din coaliție care au avut loc 
în vară pe modificarea Codului 
fiscal, PNL a susținut păstrarea 
cotei unice și neintroducerea 
impozitării progresive. Un pro-
iect legislativ care să trateze 
această problemă poate să fie 
aplicabil numai după ce va fi în-
cheiată digitalizarea ANAF, pro-
gnozată pentru cel târziu 2028, 
cum a declarat președintele 
ANAF. Până atunci sunt doar 
discuții pe acest subiect, fără 
propuneri concrete. Digitaliza-
rea ANAF va schimba multe în 
gestionarea fiscalității în Româ-
nia. Atunci va putea avea loc o 
discuție așezată și fundamenta-

tă despre modificarea radicală 
a cadrului fiscal. PNL a susținut 
întotdeauna reducerea taxării 
muncii, astfel încât românii să 
primească mai mulți bani, iar 
mediul economic să fie stimulat 
să creeze mai multe locuri de 
muncă”, mai spune liderul libe-
ral din Timiș.

PNL a anunțat că susține 
renunțarea la supraimpozitarea 
contractelor part-time, scăderea 
CAS, propunere inițiată deja de 
PNL în Parlament, precum și 
orice alt tip de măsuri care cresc 
veniturile, atât celor angajați la 
stat, cât și la privat, fără a afec-
ta mediul de afaceri. România 
are acum un cadru fiscal stabil 
și atrăgător pentru investitori. O 
dovedesc cifrele macroecono-
mice din anul trecut, care arată 

că guvernul condus de Nicolae 
Ciucă a atras investiții străine 
directe la un nivel record: 11,3 
miliarde euro (potrivit estimării 
BNR). PIB-ul a avut un avans 
de 4,8%. Acești indicatori se da-
torează măsurilor eficiente luate 
de guvernul premierului liberal 
Nicolae Ciucă și ne arată că eco-

nomia românească se dezvoltă 
și are perspective de creștere 
sustenabilă. ”Nu putem periclita 
această situație pozitivă prin în-
ăsprirea fiscalității care, în mod 
evident, ar sufoca economia. 
Asemenea discuții bazate pe 
informații pe surse neprecizate 
sunt nocive, pentru că generea-
ză instabilitate, neîncredere și 
panică în zona mediului de afa-
ceri din România”, a mai spus 
președintele PNL Timiș.
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Liga a II-a, etapa 
a 18-a

Rezultate înregistrate în etapa a 18-a: Oţelul Galaţi - AFK Csik-
szereda Miercurea Ciuc 1-0, FC Braşov - Unirea Constanţa 5-2, 
Progresul Spartac - CSC Dumbrăviţa 0-0, Viitorul Pandurii Târgu 
Jiu - CSM Slatina 0-1, Unirea Dej - Metaloglobus Bucureşti 1-1, 
Concordia Chiajna - Ripensia Timişoara 2-1, CSC Şelimbăr - Dina-
mo Bucureşti 1-2, Politehnica Timişoara - Politehnica Iaşi 1-3, CSA 
Steaua Bucureşti - Minaur Baia Mare 3-0, Gloria Buzău - Unirea 
Slobozia 3-1.

CLASAMENT
 1. Steaua Bucureşti 18 11 4 3 35-18 37
 2. Politehnica Iaşi 18 11 4 3 27-13 37
 3. Oţelul Galaţi 18 10 5 3 20-11 35
 4. Unirea Dej 18 8 7 3 29-24 31
 5. Unirea Slobozia 18 8 6 4 28-15 30
 6. Dinamo Bucureşti 18 9 3 6 26-17 30
 7. Gloria Buzău 18 8 6 4 26-20 30
 8. Concordia Chiajna 18 9 2 7 21-15 29
 9. FC Braşov 18 7 6 5 24-18 27
10. Miercurea Ciuc 18 7 5 6 24-16 26
11. CSM Slatina 18 6 8 4 17-10 26
12. CSC Dumbrăviţa 18 7 2 9 23-33 23
13. Viitorul Pandurii Tg. Jiu 18 7 1 10 20-27 22
14. CSC Şelimbăr 18 5 6 7 16-22 21
15. Metaloglobus Bucureşti 18 5 3 10 16-21 18
16. Progresul Spartac 18 3 8 7 16-25 17
17. Ripensia Timişoara 18 4 4 10 16-21 16
18. Minaur Baia Mare 18 3 6 9 17-28 15
19. Politehnica Timişoara 18 2 6 10 12-28 12
20. Unirea Constanţa 18 4 0 14 15-46 12

Etapa viitoare (duminică, ora 13): Unirea Slobozia - FC Bra-
şov, Minaur Baia Mare - Gloria Buzău, Ripensia Timişoara - CSA 
Steaua Bucureşti, Metaloglobus Bucureşti - Concordia Chiajna, 
CSM Slatina - Unirea Dej, AFK Csikszereda Miercurea Ciuc - Viito-
rul Pandurii Târgu Jiu, CSC Dumbrăviţa - Oţelul Galaţi, Politehnica 
Iaşi - Progresul Spartac, Dinamo Bucureşti - Politehnica Timişoara, 
Unirea Constanţa - CSC Şelimbăr. (D.P.)

Volei feminin - Cupa României

CSM Lugoj, ca şi 
calificată la turneul final

Deţinătoarea Supercupei 
României, CSM Lugoj, a făcut 
un pas mare spre calificare la 
turneul Final Four al Cupei Ro-
mâniei de volei feminin, după 
ce a învins-o pe FC Argeş cu 
scorul de 3-0 (25-17, 25-11, 25-
23), marţi seară, în deplasare, 
în prima manşă din sferturile de 
finală. Finalistă în Cupa Chal-
lenge, echipa timişeană câşti-
gase şi duminică la Piteşti, tot 
cu 3-0, în Divizia A1. Georgiana 
Popa şi Veronika Bejandolska 
au reuşit câte 11 puncte pen-
tru învingătoare, iar Elizaveta 
Ruban şi Simina Străchinescu 
câte zece. Ieri, după închiderea 
ediţiei, s-au jucat celelalte parti-
de din prima manşă a sferturilor 
de finală: CS Rapid Bucureşti 

- CSM Târgovişte, CS Dinamo 
Bucureşti - CSO Voluntari, CSM 
Volei Alba Blaj - CSM Bucureşti. 

Returul este programat în data 
de 18 martie.

DARIUS PETRU

Gasol, printre legende
Echipa Los Angeles Lakers a retras tricoul cu numărul 16 pur-

tat de spaniolul Pau Gasol în perioada în care acesta a evoluat la 
franciza californiană din campionatul profesionist nord-american de 
baschet (NBA), relatează Agerpres. Evenimentul a avut loc în pa-
uza meciului pe care Lakers l-a câştigat în faţa formaţiei Memphis 
Grizzlies (scor 112-103), marţi seară, la “Crypto.com Arena” din Los 
Angeles. “Este incredibil. Tot ceea ce pot să spun este ‘Mulţumesc’. 
Sunt foarte norocos că m-am putut bucura de un capitol atât de 
special, jucând baschet în NBA. Această seară, cu toate aşteptări-

le, entuziasmul şi onoarea de care m-am bucurat reprezintă ceva 
foarte mare pentru mine şi cu adevărat greu de procesat”, a decla-
rat spaniolul cu această ocazie. Tricoul cu numărul 16 al lui Pau 
Gasol s-a alăturat altor nume ilustre din istoria lui Lakers ale căror 
tricouri au fost retrase anterior, precum Magic Johnson, Kareem 
Abdul-Jabbar, Shaquille O’Neal şi Jerry West. În vârstă de 42 de 
ani, Gasol a debutat ca jucător sub culorile echipei Barcelona, de 
unde a făcut apoi pasul către NBA, unde a evoluat pentru Memphis 
Grizzlies (2001-2008), Los Angeles Lakers (2008-2014), Chicago 
Bulls (2014-2016), San Antonio Spurs (2016-2019) şi Milwaukee 
Bucks (2019). El revenit apoi la Barcelona, oraşul său natal, unde 
şi-a încheiat cariera în 2021. Cu selecţionata Spaniei, Paul Gasol a 
fost campion mondial (2006), triplu campion european (2009, 2011, 
2015) şi triplu medaliat olimpic (argint în 2008 şi 2012, bronz în 
2016).

Croitoru, pus pe liber
Conducerea clubului FC Argeş a anunţat, 

pe pagina oficială de Facebook, rezilierea pe 
cale amiabilă a contractului antrenorului Marius 

Croitoru, relatează Agerpres. „Mult succes, Ma-
rius Croitoru! Clubul nostru a ajuns la un acord 
pentru rezilierea contractului pe cale amiabilă cu 
antrenorul Marius Croitoru. Interimatul va fi asigu-
rat de Dragoş Radu, Constantin Schumacher şi 
Paul Ciobanu“, au anunţat reprezentanţii echipei 
argeşene. Marius Croitoru a fost instalat în func-
ţia de antrenor al echipei de fotbal FC Argeş la 
26 octombrie 2022, preluând conducerea băncii 
tehnice de la Andrei Prepeliţă. În vârstă de 42 de 
ani, Croitoru a mai pregătit echipele FC U Craio-
va şi FC Botoşani, fiind totodată antrenor la ACS 
Poli II Timişoara. El se află acum în discuţii pentru 
o revenire la FC Botoşani. Cu o etapă înaintea 
finalului sezonului regulat al Superligii, FC Argeş 
ocupă poziţia a 15-a în clasament, penultima, cu 
27 de puncte.

Fotbal flash
n Benfica Lisabona s-a calificat în sferturile 

de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, după ce a 
surclasat-o pe FC Bruges cu scorul de 5-1, marţi 
seară, pe “Estadio da Luz”, în manşa secundă a 
optimilor de finală, relatează Agerpres. “Vulturii”, 
care veneau după o victorie cu 2-0 în Belgia, s-au 
impus prin golurile marcate de Rafa Silva (min. 
38), Goncalo Ramos (min. 45, 57), Joao Mario 
(min. 71 - penalty) şi David Neres (min. 77), re-
spectiv, Bjorn Meijer (min. 87). Benfica a făcut 
spectacol, condusă de tripleta Joao Mario - Rafa 
Silva - Goncalo Ramos, chiar dacă s-a desprins 
în finalul primei reprize, când a marcat de două 
ori. Echipa antrenată de germanul Roger Schmidt 
a mai înscris de trei ori după pauză, în timp ce 
fundaşul Meijer a salvat onoarea campioanei Bel-
giei. Benfica, care a confirmat astfel sezonul bun, 
în care a câştigat o grupă cu PSG şi Juventus, va 
juca în sferturi pentru al doilea sezon consecutiv. 
În stagiunea precedentă, lusitanii au trecut în op-
timi de Ajax, dar au fost eliminaţi apoi de FC Li-

verpool, viitoarea finalistă. FC Bruges rămâne cu 
performanţa de a fi atins în premieră optimile de 
finală în zece participări în Champions League.

n Chelsea s-a calificat în sferturile de finală 
ale Ligii Campionilor la fotbal, după ce a dispus 

cu 2-0 (1-0) de Borussia Dortmund, marţi seară, 
pe “Stamford Bridge”, în manşa secundă a opti-
milor de finală, informează Agerpres. Borussia, 
care câştigase toate cele zece meciuri jucate în 
2023, se impusese în tur cu scorul de 1-0. Ra-
heem Sterling (min. 43) şi germanul Kai Havertz 
(min. 53 - penalty) au înscris pentru “Blues”. Me-
ciul de pe Stamford Bridge a început cu o întârzi-
ere de zece minute din cauza dificultăţilor cu care 
s-a confruntat echipa germană pentru a ajunge la 
stadion.

n Internaţionalul român Florin Tănase a mar-
cat golul echipei Al Jazira, învinsă cu scorul de 
2-1 de Sharjah FC în sferturile de finală ale Cu-
pei Preşedintelui Emiratelor Arabe Unite la fotbal, 
relatează Agerpres. Sharjah, echipa antrenată 
de românul Cosmin Olăroiu, a deschis scorul 
prin brazilianul Luanzinho (min. 45), dar Tănase 
a egalat după pauză (min. 59). Un alt brazilian, 
Caio, a adus victoria deţinătoarei trofeului (min. 
90). Florin Tănase a fost schimbat în minutul 71. 
Într-o altă partidă, Bani Yas, formaţie pregătită de 
Daniel Isăilă, a fost eliminată de Al Wasl cu 2-0. În 
sferturile de finală s-au mai calificat Ajman (2-1 cu 
Al Bataeh) şi Al Ain (2-0 cu Al Ahli Dubai).

n Clubul de fotbal FC Botoşani a anunţat, pe 
pagina sa de Facebook, că a ajuns la un acord cu 
mijlocaşul defensiv malawian Charles Petro, care 
ultima oară a fost jucătorul echipei Sheriff Tira-
spol, notează Agerpres. În vârstă de 22 de ani, 
africanul a mai evoluat în carieră pentru formaţia 
Big Bullets, din ţara sa natală, Malawi, înainte de 
a juca pentru campioana în exerciţiu a Republicii 
Moldova. Petro a adunat peste 20 de selecţii în 
naţionala Malawi. În altă ordine de idei, FC Bo-
toşani a jucat marţi un meci de pregătire cu CSO 
Viitorul Darabani, pe stadionul “Mecanex”, câşti-
gând cu scorul de 5-0.
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Toate biletele vândute 
la meciul Dinamo - 
Politehnica

Clubul Dinamo Bucureşti a anunţat că me-
ciul cu Politehnica Timişoara de duminică, deci-
siv pentru calificarea în play-off-ul Ligii secunde, 
se va juca cu casa închisă. Toate biletele puse în 
vânzare pentru duelul ce va avea loc pe stadionul 
“Arcul de Triumf” din capitală au fost vândute în 
24 de ore. “Meciul Dinamo Bucureşti vs Politehni-
ca Timişoara se va disputa cu <<casa închisă>>, 
toate biletele puse în vânzare, online la Tribuna 
VIP, Tribuna 1, Tribuna 2 şi PCH fiind epuizate 
în 24 de ore”, au transmis reprezentanţii clubului. 
Meciul dintre Dinamo Bucureşti şi Politehnica Ti-
mişoara se va disputa duminică, de la ora 13.

DARIUS PETRU

Contra şi-a găsit 
echipă

Antrenorul timişorean Cos-
min Contra a devenit noul lider 
al staff-ului tehnic la Damac FC, 
echipă ce evoluează în eşalonul 
de elită din Arabia Saudită. Noua 

formaţie a lui “Guriţă” ocupă lo-
cul al nouălea în clasament din 
16 participante. Fostul selecţio-
ner a pregătit-o până în urmă cu 
câteva luni pe Al Ittihad, tot din 
Arabia Saudită, însă a ratat titlul 
şi a rămas fără contract. Cu Da-
mac FC, Cosmin Contra va de-
buta în meciul cu Al-Tai, echipă 
pregătită de Mirel Rădoi. Cele-
lalte formaţii din cariera de teh-
nician a bănăţeanului cu 73 de 
prezenţe şi şapte goluri la naţio-
nala României sunt Politehnica 
Timişoara, Fuenlabrada, Petro-
lul Ploieşti, Getafe, Guangzhou 
R&F, Alcorcon, Dinamo Bucu-
reşti, România şi Al-Ittihad.

DARIUS PETRU Copiii din judeţul Timiş au jucat 
baschet sub egida NBA

Conferinţa de Vest a Jr. NBA 
League România a programat 
20 de meciuri, recent, în sălile 
de sport din Moşniţa Nouă, Gi-
roc şi Lugoj. După startul fără 
cusur de la Jimbolia, din divizia 
Northwest, a fost acum rândul 
regiunilor Pacific şi Southwest 
să programeze jocuri în com-
petiţia ce se adresează şcolilor 
generale din judeţul Timiş. Pe 
teren s-au aflat elevi ai urmă-
toarelor instituţii de învăţământ: 
Liceul Teologic Ortodox “Sf. An-
tim Ivireanul” Timişoara (Pho-
enix Suns), Şcoala Gimnazială 

nr. 30 Timişoara (Los Angeles 
Lakers), Liceul Teoretic Buziaş 
(Los Angeles Clippers), Şcoala 
Gimnazială Moşniţa Nouă (Sa-
cramento Kings), Şcoala Gim-
nazială nr. 21 “Vicenţiu Babeş” 
Timişoara (Golden State War-
riors) - în divizia Pacific; Liceul 
Teologic Romano-Catolic “Ger-

hardinum” (Houston Rockets), 
Şcoala Gimnazială nr. 7 “Sfânta 
Maria” Timişoara (San Antonio 
Spurs), Şcoala Gimnazială nr. 
2 Lugoj (Dallas Mavericks), Li-
ceul Teoretic “Nikolaus Lenau” 

Timişoara (Memphis Grizzlies), 
Liceul Teoretic “David Voniga” 
Giroc (New Orleans Pelicans) 
- în divizia Southwest. Rezulta-
tele înregistrate în divizia Paci-
fic la sala din Moşniţa Nouă sunt 
următoarele: Sacramento Kings 
– Phoenix Suns 1-23, Phoenix 
Suns – Golden State Warriors 

8-12, Golden State Warriors 
– Los Angeles Clippers 21-0, 
Los Angeles Lakers – Sacra-
mento Kings 40-4, Los Angeles 
Clippers – Los Angeles Lakers 
6-31, Golden State Warriors – 

Los Angeles Lakers 23-21, Sa-
cramento Kings – Golden State 
Warriors 5-29, Los Angeles La-
kers – Phoenix Suns 29-20, Los 
Angeles Clippers – Sacramen-
to Kings 11-5, Phoenix Suns 
– Los Angeles Clippers 21-4. 
Rezultatele înregistrate în divi-
zia Southwest la sala din Giroc 

sunt următoarele: New Orleans 
Pelicans – Dallas Mavericks 36-
0, Dallas Mavericks – Memphis 
Grizzlies 2-0, Memphis Grizzlies 
– San Antonio Spurs 0-2, Hous-
ton Rockets – New Orleans Pe-
licans 0-22, San Antonio Spurs 
– Houston Rockets 7-8. Rezul-
tatele înregistrate în divizia So-
uthwest la sala din Lugoj sunt 
următoarele: Memphis Grizzlies 
– Houston Rockets 0-2, New 
Orleans Pelicans – Memphis 
Grizzlies 2-0, Houston Rockets 
– Dallas Mavericks 19-4, San 
Antonio Spurs – New Orleans 
Pelicans 0-15, Dallas Mavericks 
– San Antonio Spurs 12-7.

DARIUS PETRU

Caleidoscop
n Tenismanul român Nicho-

las David Ionel s-a calificat în 
optimile de finală ale turneului 
challenger de la Istanbul, dotat 
cu premii totale de 73.000 de 
euro, după ce l-a învins pe spa-
niolul Oriol Roca Batalla cu sco-
rul de 7-6 (7/3), 6-0, informează 
Agerpres. Ionel (20 de ani, 229 
ATP), al optulea favorit, s-a im-
pus după o oră şi 26 de minute 

în faţa unui iberic (273 ATP) mai 
experimentat (29 ani). În primul 
set, Roca Batalla a condus cu 5-
3, dar românul a reuşit să egale-
ze, 5-5, iar apoi a făcut diferenţa 
în tiebreak. Nicholas David Ionel 
şi-a asigurat un cec de 1.165 
de euro şi 7 puncte ATP, iar în 
optimi îl va înfrunta pe polone-
zul Daniel Michalski (23 de ani, 
278 ATP). Michalski a câştigat 
singurul duel dintre cei doi, în 
2021, într-o finală ITF la Antal-
ya, cu scorul de 6-3, 6-4.

n Conducerea UEFA a 
anunțat că va înapoia banii plătiți 
de fanii lui FC Liverpool pentru 
biletele de la finala Ligii Campi-
onilor 2022 de la Paris, notează 
Mediafax. Măsura îi vizează pe 
toți suporterii clubului britanic 
prezenți la meci. Această deci-
zie vine în urma unui raport in-
dependent care a constatat că 
UEFA poartă „responsabilitatea 
principală” pentru incidentele de 
dinaintea meciului cu Real Ma-
drid. Suporterii au fost ținuți în 
spații închise și au fost stropiți 
cu gaze lacrimogene în fața 
“Stade de France” din Paris, iar 
startul meciului a fost amânat cu 
36 de minute. UEFA a anunțat 

că schema de rambursare „aco-
peră toate biletele alocate lui FC 
Liverpool pentru finală, adică 
19.618 bilete”. Angajații lui FC 
Liverpool vor administra pro-
cesul de rambursare deoarece 
biletele au fost cumpărate prin 
intermediul clubului. Managerul 
Jurgen Klopp, a cărui echipă a 
pierdut cu 1-0 în fața lui Real 
Madrid în finală, a declarat că 
este “foarte important” faptul că 
fanii clubului au fost exonerați 
pentru incidentele care au avut 
loc înainte de meci. Inițial, UEFA 
și autoritățile franceze i-au acu-
zat pe fanii fără bilet pentru eve-
nimentele din afara stadionului.

n Jucătoarea română de 
tenis Elena-Gabriela Ruse a 
fost învinsă de Cristina Bucşa, 
sportivă născută la Chişinău, 
dar care reprezintă Spania, cu 
scorul de 7-6 (7/3), 6-4 în runda 
finală a calificărilor pentru tablo-
ul principal de simplu al turneu-
lui WTA 1.000 de la Indian Wells 
(California), dotat cu premii to-
tale de 8,8 milioane de dolari, 
informează Agerpres. Ruse (25 
de ani, 147 WTA) s-a înclinat 
după aproape două ore de joc 
(1 h 58 min) în faţa ibericei. În 
primul set, Ruse a condus cu 
3-0 şi 4-1, dar a fost egalată, 
4-4, cele două ajungând în tie-
break. Românca a început bine 
şi a condus cu 2-0, însă apoi 
a pierdut şase puncte la rând 
şi setul (3-7). Bucşa a dominat 
actul secund, în care a avut la 
un moment dat 4-1. Bucşa (25 
de ani, 90 WTA) a câştigat toate 
cele patru dueluri cu Ruse, pri-
mele trei fiind în 2017 la Santa 
Margherita, în calificări, cu 6-4, 
7-5, în 2021 în calificări la Not-
tingham, cu 1-6, 6-2, 11-9, şi tot 
în 2021, la Montpellier, în optimi, 
cu 7-6 (7/2), 7-6 (7/5). Gabriela 
Ruse s-a ales cu un cec de 9.440 
de dolari şi 20 de puncte WTA. 
Pe tabloul principal au intrat di-
rect două românce, Irina Begu 
(32 de ani, 38 WTA), care o va 
înfrunta în primul tur pe tânăra 
jucătoare cehă Linda Noskova 
(18 ani, 54 WTA), şi Sorana Cîr-
stea (32 de ani, 83 WTA), care 
va întâlni o jucătoare venită din 
calificări, australianca Kimberly 
Birrell (24 de ani, 115 WTA).
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; Ș Aveţi tendinţa de a fi  impul-
siv, iar această atitudine poate 
atrage un val de reproșuri din 
partea persoanelor cu care in-
traţi în contact. Vă sfătuim să vă 
calculaţi bine fi ecare pas, în special în afa-
ceri şi pe plan sentimental. 

Dimineaţă s-ar putea să fi ţi 
indispus şi să nu vă purtaţi co-
rect cu persoana iubită. Nu este 
exclus ca de aici să înceapă o 
ceartă în toată regula.

Afl aţi că trebuie să plecaţi 
de urgenţă într-o delegaţie, 
spre nemulţumirea parteneru-
lui de viaţă. Vă recomandăm 
să vă păstraţi calmul, indiferent 
de situaţie. Dacă veţi fi  răbdător și veţi da 
celorlalţi șansa să vorbească, puteţi avea 
succes. 

De dimineaţă, lipsa banilor 
vă determină să amânaţi o călă-
torie în interes personal, ceea ce 
vă afectează relaţiile cu partene-
rul de viaţă. Nu reușiţi să îl faceţi 

să înţeleagă motivele pentru care sunteţi ne-
voit să nu mai plecaţi.

Traversaţi o perioadă me-
lancolică. Acest lucru vă poate 
afecta serios relaţiile sentimen-
tale. Aveţi mari şanse de reuşită 
în activităţi casnice: curăţenie, 
reparaţii, așa că îndreptaţi-vă atenţia asupra 
acestora și realizaţi-le cu ajutorul familiei.

Dorinţa de a vă întâlni cu 
prietenii vă face să lipsiţi cam 
mult de acasă. Nu este exclus 
să aveţi o discuţie cu partene-
rul de viaţă, care se simte foarte 

neglijat în ultima perioadă. Nu este cazul să 
îi faceţi nici un fel de reproș pentru că are 
dreptate și veţi ieși în pierdere.

Discuţiile cu persoana iubită 
vă irită, iar starea de nervozitate 
vă poate afecta relaţiile sociale. 
Aveţi impresia că toată lumea are 
de făcut reproșuri la adresa dum-
neavoastră, aparent, nefondate. Trebuie să 
fi ţi mai atent și să analizaţi în detaliu totul.

Este posibil să aveţi un con-
fl ict cu o persoană mai în vârstă 
din familie. Trebuie să aveţi foar-
te mare grijă la atitudine, dar mai 
ales la cuvintele folosite. Riscaţi 

să o răniţi sau să o îndepărtaţi. Tensiunile se 
pot aplana foarte uşor, cu o vorbă bună.

Relaţiile sentimentale pot 
avea de suferit dacă refuzaţi să 
mergeţi într-o vizită la rude. Par-
tenerul de viaţă nu este de acord 
ca un eşec în afaceri să poată fi  
un motiv pentru a rămâne acasă. 

Prima parte a zilei se 
dovedește cam neplăcută. S-ar 
putea să vă pierdeţi răbdarea şi 
să vă certaţi cu cineva din familie, 
din cauza banilor. Mai mult calm 

din partea dumneavoastră ar soluţiona pro-
blemele mai repede decât v-aţi imagina. 

Astăzi nu este indicat să cir-
culaţi cu maşina, pentru că există 
pericolul să fi ţi implicat într-un ac-
cident. Dacă nu aveţi încotro, vă 
sfătuim să fi ţi foarte prudent. Nu 
vă afl aţi într-o stare confortabilă, iar acest lu-
cru vă provoacă agitaţie. 

Începeţi o lucrare de pe 
urma căreia veţi câştiga bine. Nu 
vă feriţi să cereţi ajutorul priete-
nilor, dacă aveţi nevoie! În acest 
fel, succesul va fi  garantat. Vă 

sfătuim să discutaţi calm cu cei din jur, ca să 
nu declanșaţi o ceartă. Nu-i mai criticaţi atât 
de mult pe cei din jur..

PEȘTI

CAPRICORN

ceri şi pe plan sentimental. ceri şi pe plan sentimental. 

VĂRSĂTOR

BERBEC

TAUR

GEMENI

RAC

fi ţi mai atent și să analizaţi în detaliu totul.fi ţi mai atent și să analizaţi în detaliu totul.fi ţi mai atent și să analizaţi în detaliu totul.

LEU

pot aplana foarte uşor, cu o vorbă bună.pot aplana foarte uşor, cu o vorbă bună.pot aplana foarte uşor, cu o vorbă bună.

FECIOARĂ

BALANȚĂ

blemele mai repede decât v-aţi imagina. blemele mai repede decât v-aţi imagina. blemele mai repede decât v-aţi imagina. 

SCORPION

SĂGETĂTOR

H
O
R
O
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O
P

ORIZONTAL. 1) Vin de la teatru. 2) Gură de văr-
sare a unui fl uviu – Vechea siglă a României. 3) Scla-
ve – Frate cu cioara. 4) Ilie Fulga – Fluviu în Siera 
Leone. 5) O tablă mică – Geo Pop. 6) Curte la ţară 
– Tras de boi. 7) În careu! – Clare. 8) Baltă cu peş-
te – Batjocoritor. 9) A face urdă – A indica. 10) Face 
cărămizi.

VERTICAL. 1) Porţiune pe glob. 2) Drumul spre 
stomac – Resort. 3) Folosită la cusut – Rămâne în 
urma plugului. 4) Are formă de tub – Ion Radu. 5) Era 
greşit! – Seminţe de dovleac. 6) Careu agricol – A 
nu face nimic – Creangă. 7) Aceea – Aduc ploaia. 8) 
Personaj de roman – Punct vamal în Banat. 9) Gata 
să facă ceva nou. 10) Nevăzător – Nesigur.

Dicţionar: RPR, SEUE, ARE, URDI, RAE.
VICTOR STOIAN

Dezlegare SUPREME: EM – VESTICE – DAMI-
GEANĂ – IRONIC – CRI – TARODĂRI – N – OTAVĂ – ANOS – ROLĂ – CREME – INIŢIA – RIT 
– A – SEARBĂDĂ – LUT – TARTAR – EMIŢĂTOARE.

SuprematismRebus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ♦
2 ♦
3 ♦
4 ♦ ♦ ♦
5 ♦
6 ♦
7 ♦ ♦
8 ♦
9 ♦

10 ♦

     

Rezolvarea problemei anterioare
SUDOKU

Completați spațiile goale din grila de mai sus 
astfel încât fi ecare rând, coloană sau pătrat de 
3x3 căsuțe să conțină o singură dată cifrele de 
la 1 la 9.

DUMITRU RADA

Telefoane utile

Telefon unic de urgenţă: pompieri, 
poliţie şi salvare 112 

Primăria Municipiului Timişoara

0256-408300; www.primariatm.ro  

Consiliul Județean Timiş

0256-406406
Instituția Prefectului Județul Timiş

0256-493667
 Agenția de Voiaj CFR 0256-491889 

Autogara “AUTOTIM” Timişoara 0256-493471
 Centrul de Informare și Consiliere a Victimelor 

0256-432351 www.poltim.ro  

Centrul de Informare Turistică Timişoara 
0256-437973

Comandamentul Teritorial de Jandarmi Timişoara 

0256-490990; 490991 / 0256-293627 
Deranjamente COLTERM 0256-494133 

Deranjamente posturi telefonice Telecom 1921 
Informaţii abonaţi telefonici 118932 

Informaţii CFR 0256-493806 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

Banat al Judeţului Timiş

0256-434871, 0256-494045, 0256-494046 

www.isub.ro  

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Timiş 

0256-222229 
Ofi ciul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului Timiş

0256-422790; 295000 / 0256-443287 

www.anpc.roi  

Poliţia Rutieră 0256-402703 - dispecerat, 

0256-402724 - accidente usoare

Informaţii diverse (curs valutar, farmacii non-stop...) 1951
Poliţia TF 0256-493359

S.I.A.M.U.D 21 208 61 50, 21 232 26 40 

Direcţia de Sănătate Publică Timiş 0256-494680, 
www.dsptimis.ro  

Inspectoratul Judeţean Şcolar Timiş 0256/305799 

www.isj.tm.edu.ro  

Agenția Regională pentru Protecția Mediului

0256-491795
S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara S.A. 493639; 

  Serviciul Judeţean de Ambulanţă Timiş 

1961, 0256-491313  

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timiş 

0256/499334, 0256/499335 

www.anaf.ro

Institutul de Medicină Legală 0256-221417
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Cum publici un anunț în ziarul  
“Renașterea bănățeană”

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.!

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

ANUNT LICITATIE PUBLICA
privind atribuirea in concesionare a imobilului inscris in CF 

408998 Pischia, in suprafata de 3907 mp, constand in teren 
arabil intravilan situat in localitatea Murani, nr. 385, proprieta-
tea privata a Comunei Pischia

Valoare minima redeventa (pret minim de pornire al licitati-
ei): 7.640 lei + TVA / an Valoarea garantiei de participare (10% 
din valoarea minima a redeventei anuale) este de 764 lei 

Scopul concesionarii: teren concesionat in scopul realiza-
rii unei investitii cu destinatie de zona de camping, servicii, 
alimentatie publica si agrement, sau intrebuintare similara

Persoana de contact: Guran L. 0256234101
Documentatia de atribuire poate fi obtinuta in format fizic 

(in schimbul platii sumei de 100 lei), sau poate fi accesata on-
line pe www.comunapischia.ro

Orice persoana interesată are dreptul de a solicita clarifi-
cări in forma scrisa privind documentaţia de atribuire, pana cel 
tarziu la data de 13.06.2022, ora 16.00 

Data limita de depunere a ofertelor: 24.03.2023, ora 11.00. 
Oferta se depune intr-un singur exemplar, conform descrierii 
din documentatia de atribuire.

Data licitatiei (sedintei publice de deschidere a ofertelor): 
30.03.2023, ora 13.00

Instanta competenta: Tribunalul Timis, tr-timis-reg@just.
ro, 0256.221.990. (256)

PRIMĂRIA MUNICI-
PIULUI TIMIȘOARA și 
S.C. CEREALCOM TIMIȘ 
SA titular  a  PUZ - REABI-
LITARE, REAMENAJARE 
ȘI EXTINDERE CAZAR-
MĂ propus in Timișoara, 
Piața Mărăști, strada 
General Grigorescu nr. 
2,  judeţul Timiş, aduc la 
cunostinta publicului ca 
decizia etapei de incadra-
re, din procedura de re-
glementare conform  HG 
1076/2004, este cea de 
adoptare a planului  fara 
aviz de mediu. Propunerile 
de reconsiderare a deciziei 
se pot face in scris la se-
diul APM Timis, Blv. Liviu 
Rebreanu, nr. 18-18A, in 
termen de 10 zile calenda-
ristice de la aparitia anun-
tului. (261)

Le amintesc celor care 
au cunoscut-o pe 

Înv. DIRINA ZOIA 
ZORINA GEORGETA 

că astăzi, 9 martie, se 
împlinesc 13 ani de când ea 
ne-a părăsit mult prea devre-
me, lăsând în urmă o fami-
lie greu încercată de dor și 
durere. Cu eternă prețuire, 
o comemorează și se roagă 
Domnului să îi odihnească 
sufletul în pace fiul Ciprian. 

Comemorări

Decese
Cu profundă tristețe și regret, familia anunță încetarea din 

viață a celei care a fost o mamă și bunică minunată, suflet blând 
și iubitor 

ROMÂNU ANA
Îți mulțumim pentru tot ce ne-ai dăruit și învățat!  Dumnezeu 

să te odihnească în pace!  Înmormântarea va avea loc vineri, 
10 martie 2023, ora 13.00 la Cimitirul Calea Buziașului. 2023-
03-09
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Decesul la români
Noi nu spunem simplu ”a murit”. La 

noi, ”a murit” poate fi  exprimat:
• Filosofi c – ”a trecut în nefi ință”
• Intergalactic – ”s-a dus la stele”
• Astronautic – ”s-a ridicat la cer”
• Piscicol – ”s-a dus pe copcă” 
• Avicol – ”a mierlit-o”
• Legumicol – ”a sfeclit-o”
• Oftalmologic – ”a închis ochii”
• Direcțional – ”a ieșit cu picioarele 

înainte”
• Stradal - ”a dat colțul”
• Cardiologic – ”i-a stat inima”
• Distructiv – ”a crăpat”
• Ortodox – ”l-a luat Dumnezeu”
• Neortodox – ”l-a luat dracu”
• Eclesiastic – ”a dat ortul popii”
• Spiritualist – ”și-a dat duhul”
• Reciclabil/ ecologic – ”s-a făcut 

oale și ulcele”
• Imobiliar – ”și-a luat garsonieră cu 

ușă-n tavan”
• Eroic – ”a sucombat”
• Turistic – ”s-a dus într-un loc cu 

verdeață”
• Patriotic – ”a închinat steagul”
• Migraționist – ”a plecat dintre noi”
• Conjugal – ”ne-a părăsit”
• Topografi c – ”a pornit pe ultimul 

drum”
• Poetic – ”i-a apus steaua”
• Epidemiologic - “s-a curățat”.

Localizare
Soția, furioasă, își sună soțul la 12 

noaptea:
- Unde ești?
- Iubito, ții minte magazinul de bijute-

rii, de unde ți-am spus că o să-ți cumpăr 
un inel cu diamant?

- Da...
- Ei bine, eu sunt la barul de lângă.

Su� etul femeii
Femeia are sufl et bun: îi poate ierta 

orice bărbatului, chiar dacă el n-are nicio 
vină.

Mărțișor 
Mi-am luat o sticlă de vin roșu și una 

de vin alb: mărțișor mă fac toată luna!

Explicație
Corpul uman conține 70% apă. Așa 

că, stai liniștit: nu ești gras, ești inundat!

Anunț
Pentru a nu mai da greș, Administrația 

Națională de Meteorologie angajează 
persoane cu boli de articulații!

Prevenție
- Domnule, luați-vă câinele de lângă 

mine! Simt un purice pe picor!
- Rex, vino aici, că doamna are pu-

reci!

Resuscitare
Soțul mi-a zis că a dispărut scânteia 

dintre noi. Am cumpărat atunci un aparat 
de electroșoc. Când se trezește, îl mai 
întreb odată.

Gestul contează
- Iubitule, ți-am făcut clătite! Multe s-

au lipit de tavan, dar... intenția contează!

Decesul la români

de vin alb: mărțișor mă fac toată luna!
UMOR

Tuturor ne place să cumpă-
răm, să investim în hobby-uri-
le noastre, dar ce se întâmplă 
dacă nu ştim să ne oprim la 
timp? Iată ce fac zodiile când 
rămân fără bani:

Berbec

Berbecii nu vor fi  surprinși, 
pentru că întotdeauna îşi împart 
banii astfel încât să le ajungă la 
fi x, dar uneori se mai întâmplă 
să le fi e greșite calculele. Au o 
capacitate extraordinară de a 
face bani rapid, aşa că nu se 
vor stresa prea mult.

Taur

Taurii au foarte mare nevoie 
de bani tot timpul, văd în aceş-
tia o cale prin care pot ajunge 
la ceea ce vor; de obicei le pla-
ce să economisească, nu sunt 
deloc generoși când vine vorba 
de bani, aşa că atunci când vor 
rămâne fără aceştia, vor avea 
un şoc.

Gemenii au o dorință conti-
nuă de a cheltui. Nu se pricep 
să economisească, îndreptân-
du-şi o foarte mare parte din 
venituri spre hobby-uri şi alte 
dorinţe. Norocul lor este acela 
că găsesc foarte uşor surse de 
câştig, aşa că lipsa banilor nu îi 
va speria foarte mult.

Rac

Racii au dorinţa de a pune 
întotdeauna bani de-o parte, 
sunt precauţi când vine vorba 
de cheltuieli, nu aruncă bani în 
stânga şi-n dreapta pur şi sim-
plu. Gândul că au fonduri pentru 
situaţiile de urgenţă îi liniștește, 
iar ideea de a rămâne fără bani 
s-ar putea să îi dea total peste 
cap.

Fecioară

Fecioarele sunt foarte cal-
culate cât vine vorba de bugetul 
pe care îl au. Le place să aibă 
economii, de aceea nu vor da 

bani cu prea mare uşurinţă ni-
mănui. Atunci când vor rămâne 
fără bani nu vor şti ce să facă, 
deoarece sunt puţine dăţile în 
care Fecioarele rămân fără bani 
de-a lungul vieţii.

Balanţă

Balanţele ştiu foarte bine 
cum trebuie să îşi împartă ve-
niturile astfel încât să le ajungă 
pentru toate nevoile şi dorinţele 
pe care le au de-a lungul unei 
luni, dar foarte rar decid să pună 
o parte din bani de-o parte. Nu 
vor reacţiona urât atunci când 
vor rămâne fără bani, pentru că 
au mai trecut prin asta; cel mai 
probabil vor ruga pe cineva să 
le împrumute.

Scorpion

Scorpionii sunt foarte 
secretoși când vine vorba de 
sumele de bani pe care le deţin 
şi investițiile pe care urmează 
să le facă. Nu le place să dea 

bani celorlalţi, cheltuiesc cu mă-
sură, dar, ca oricare dintre noi, 
vor avea momente în care vor 
rămâne fără bani. Atunci vor de-
pune un efort uriaș să facă bani 
cât mai repede.

Săgetător

Săgetătorii sunt cei mai ge-
neroşi. Oferă bani fără să pună 
întrebări, de fi ecare dată când 
cineva le cere. Nu prea eco-
nomisesc, cheltuiesc mulţi bani 
pentru hobby-uri şi călătorii. Nu 
vor avea nicio problemă când 
vor rămâne fără bani, pentru că 
sunt obișnuiți să aibă, dar şi să 
nu aibă.

Capricorn

Capricornii cheltuiesc cu 
cap, dar asta nu înseamnă 
că nu vor îndrepta o parte din 
bani spre plăcerile lor, ori că vor 
cumpăra produse mai ieftine. 
Nimeni nu va şti vreodată de 
ce sume de bani dispun, pen-

tru că preferă să ţină această 
informație secretă. Nu vor şti ce 
să facă atunci când vor rămâne 
fără bani, dar cu siguranţă vor 
pune mai mulţi bani de-o parte 
după acel moment.

Vărsător

Vărsătorii vor da bani fără 
să clipească, fi e pe un lucru 
foarte scump pe care şi-l do-
resc pe moment, fi e unui prie-
ten afl at în nevoie ori vor face 
donații către diferite fundaţii. Nu 
vor reacţiona în niciun fel când 
vor rămâne fără bani, pentru că 
ştiu că faptele lor bune nu vor 
rămâne nerăsplătite…

Peşti

Peştii sunt generoşi, aşa 
că o mare parte din banii lor va 
merge către cei afl ați în nevo-
ie. Nu ştiu să învestească, dau 
bani pe lucruri ieftine, uneori ne-
folositoare. Peştii sunt obișnuiți 
să trăiască cu bani, dar şi fără, 
aşa că atunci când vor rămâne 
fără bani se vor ghida după ex-
perienţele anterioare.

Ce fac zodiile când nu au bani?

POZA 
ZILEI

CAPSAT!
A ATACA 
DECISIV

PAROLĂ LA 
MOBIL

MĂSURI 
FUNCIARE

A NU MAI 
VORBI!
CAPTIV!

UN FAPT 
VITEJESC
 REPER ÎN 

TIMP

UNGE PE 
SPATE!

ÎN VALE!

REZERVOR 
CU ULEI

CAPTURĂ!

SINGURA
ÎNTINS PE 

FELIE
PERICOL

GATA, AM 
ÎNȚELES!
UN CÂINE 

SLAB

PATINE DE 
ASFALT

SÂNGERIU

CEI CARE 
NE PRO-
VOACĂ

SE POARTĂ 
DUȘMĂNOS
AJUNGE LA 

MAL

PUSE ÎN 
BALSAM!
MEȘTER 

LINGURAR

PROGRAM 
DE LUCRU

A IRIGA
CUCAPUL 
PLECAT

DEFECTE 
CU CAPUL 

PLECAT

CAPTARE!
A CĂLCA 
PE NERVI

RODEȘTE 
AGUDE
FORȚĂ 
FIZICĂ

LUMINAT 
LA CAP!

OAIE 
TÂNĂRĂ

A PRINDE 
ÎN ANEXĂ
A DECORA

MEȘTEȘUG 
LA ROATĂ
CABARET

UN RÂND 
DIFERIT
VINDE 
CĂRȚI

ÎNCEPUTUL 
NOPȚII

A CĂZUT 
DIN VAS!

MODEL DE 
CLANȚĂ

URIAȘ IN 
MITOLOGIE

SĂTEȘTI
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28 de milioane de dolari 
pentru familia lui Kobe 
Bryant 

Comitatul Los Angeles va 
plăti familiei lui Kobe Bryant 
28,85 milioane de dolari despă-
gubiri, după scandalul fotografi-
ilor făcute de către primii ajunși 
la tragicul accident de elicopter 
în care au fost implicate legen-
da baschetului și fiica sa Gian-
na, în urmă cu mai bine de trei 
ani, potrivit Mediafax.

Accidentul a avut loc pe 26 
ianuarie în 2020, având prin-
tre victime pe cei doi membri 
ai familiei Bryant, alături de 
alte șapte persoane, elicopte-
rul ciocnindu-se de un deal din 
cauza ceții, în zona Calabasas, 
din California.

Fostul șerif al comitatului 
Los Angeles, Alex Villanueva, a 
mărturisit că opt adjuncți au fost 
implicați în realizarea și distri-
buirea fotografiilor cu Bryant, în 
vârstă de 41 de ani, și cu fiica 
sa de 13 ani, cel puțin una dintre 
ele fiind distribuită în afara de-
partamentului. Vanessa Bryant, 
văduva dublului medaliat cu aur 
la Jocurile Olimpice și de cinci 
ori câștigător al NBA, a intentat 
un proces în septembrie 2020, 
alături de Chris Chester, care 
și-a pierdut și el soția și fiica în 
accident.

Procesul celor doi a susținut 
că fotografiile au provocat 
suferință emoțională și reprezin-
tă o încălcare a vieții private.

Vanessa Bryant s-a temut 

că fotografiile vor fi făcute publi-
ce, în timp ce a depus mărturie 
la procesul federal.

„Am trei fetițe. Nu vreau ca 
copiii mei să dea vreodată peste 
ele”, a spus ea, potrivit Los An-
geles Times.

Juriul i-a acordat deja lui 
Bryant 15 milioane de dolari 
într-un proces desfășurat anul 
trecut pentru încălcarea dreptu-
rilor civile, procesul continuând 
anul acesta, deoarece echipa 
de avocați a lui Bryant a fost 
nemulțumită de sumă.

“Ziua de astăzi marchea-
ză apogeul cu succes al luptei 
curajoase a doamnei Bryant 
pentru a-i trage la răspunde-
re pe cei care s-au implicat în 
acest comportament grotesc”, 
a declarat Luis Li, avocatul lui 
Bryant, adăugând: “Ea a luptat 

pentru soțul ei, pentru fiica ei și 
pentru toți cei din comunitate 
a căror familie decedată a fost 

tratată cu o asemenea lipsă de 
respect. Sperăm că victoria ei la 
proces și această înțelegere vor 
pune capăt acestei practici”.

Avocatul principal al apără-
rii, Mira Hashmall, a exprimat 
că înțelegerea este corectă și 
rezonabilă. “Toate problemele 
nerezolvate se referă la cereri-
le legale în curs de soluționare 
în instanța de stat, la viitoarele 
cereri ale copiilor Bryant și la 
alte costuri, fiecare parte fiind 
responsabilă pentru onorariile 
avocaților respectivi”, a declarat 
Hashmall.

Situația nu este încă rezol-
vată, deoarece este încă pe rol 
procesul referitor la încălcăriea 
vieții private.

Pentru Alina 
Kabaeva, Putin 
e bărbatul ideal

Se spune că Alina Kabaeva, în vârstă de 39 de ani, locuiește 
în prezent împreună cu președintele rus într-un palat secret, păzit 
de serviciul de securitate de elită FSO, în localitatea Valdai - la 400 
km de Moscova, potrivit okmagazine.ro. Kabaeva și Putin nu au re-
cunoscut niciodată oficial că au o relație, dar sunt bănuiți că au cel 
puțin doi copii împreună. Cu toate acestea, în urmă cu cincispreze-
ce ani, fosta gimnastă Alina Kabaeva a fost intervievată într-o emi-
siune TV de către un grup de elevi, prilej cu care a vorbit și despre 
iubitul ei. Deși nu i-a menționat numele - căci Putin nu i-a permis ni-
ciodată să o facă - este clar că președintele rus era atunci, așa cum 
este și acum, bărbatul din viața ei. La acea vreme, Alina Kabaeva 
avea doar 24 de ani, iar Putin, 55 de ani. Întrebată dacă și-a întâlnit 
„bărbatul ideal”, gimnasta a chicotit și a răspuns afirmativ: „Da, am 
făcut-o”. Elevul din public a continuat: „Ai spus că ai un iubit. De ce 
nu te grăbești să te căsătorești cu el, îți este frică de fericire? Cine 
este el?“. „Deci ai reușit să pui această întrebare, bravo!”, a răspuns 
Kabaeva, adăugând: „În ceea ce privește frica de fericire, uneori 
sunt atât de fericită, încât îmi este frică să fiu atâtă de fericită“. Între-
bată, apoi, cine este iubitul ei, gimnasta a continuat: „Un om foarte 

bun, un bărbat grozav. Îl iubesc foarte mult“. Kabaeva a mai mărtu-
risit în interviul cu pricina că cel mai recent cadou pe care i l-a făcut 
iubitului ei (Vladimir Putin) a fost o haină de blană foarte frumoasă. 
Interesant este că, la acea vreme, Putin era încă însurat cu fosta 
stewardesă Lyudmila, acum în vârstă de 65 de ani, femeie de care 
a divorțat la cinci ani după acel interviu. O teorie susține că, în 2012, 
Alina a făcut presiuni asupra lui Putin, care era căsătorit, pentru a 
normaliza relația lor, lucru care a dus la divorțul președintelui rus de 
o soție de care oricum era de mult separat.

Amalia Năstase declară un nou 
război kilogramelor

Probabil că există o lecție 
foarte importantă când vine vor-
ba de kilograme în plus. Nu tot 
ce se potrivește unuia merge 
și în cazul altuia. Foarte multe 
persoane reușesc să slăbeas-
că, însă menținerea noii greutăți 
este cu adevărat cea mai mare 
provocare. Pe Amalia Năstase 
o știe toată țara, după ce și-a 
documentat public procesul de 
slăbire. A urmat o dietă restric-

tivă, care i-a adus eliminarea 
kilogramelor nedorite, însă se 
dovedește a fi o metodă nepo-
trivită, dacă fosta soție a lui Ilie 
Năstase nu a reușit să-și stabi-
lizeze noua greutate obținută, 

potrivit okmagazine.ro. Acum, 
Amalia Năstase începe iarăși 
un nou proces dedicat slăbirii. 
Cum plănuiește să scape de 
noile kilograme în plus, acumu-
late în ultima perioadă? Amalia 
Năstase a precizat că în aceas-
tă perioadă ține și post și o dietă 
și evită să consume dulciuri sau 
carbohidrați. „Eu încerc să țin 
acum și post și dietă. Adică să 
nu mănânc dulciuri, carbohidrați 

prea mult. Încerc! Nu sunt per-
fectă, dar încerc! Încerc să mai 
slăbesc. Nu se întreabă o fe-
meie câte kilograme are și nici 
ce vârstă are. O să văd cât mai 
vreau să slăbesc”, a povestit 

Amalia Năstase pentru Click!. 
„Ați auzit de foarte multe die-
te cu intermitent fasting sau 
cu fasting. Fasting înseamnă 
post. Și uite cum ne întoarcem 
noi la tradiții de fapt. Fastingul 
înseamnă post negru, nu mă-
nânci nimic. Putem ține vinerea 
post negru. Fastingul e post ne-
gru, cumva ce ni se pare nouă 
că e nou azi, dar vine, de fapt, 
din tradiție. În post, nu mai mă-
nânci așa de multe toxine, nu 
mai mănânci carne. E bine să ții 
postul pentru că e făcut pentru 
sănătatea omului și spirituală, și 
fizică. Cine ține intermitent fas-
ting cum trebuie nu are cum să 
nu slăbească. Cine nu slăbește 
a mai gustat ceva. Vedetele nu 
sunt doctori, vedetele sunt oa-
meni ca toți oamenii, iar, dacă te 
uiți la ce spun nutriționiștii ei îți 
explică care anume sunt benefi-
ciile acestui post negru. Slăbitul 
este unul dintre beneficii, dar 
sunt foarte multe alte beneficii și 
anume se regenerează celula, 
pentru că are timp s-o facă, di-
gestia are timp să se liniștească 
și să repornească cum trebuie, 
microbiomul nostru din intestine 
se reface”, a mai spus Amalia 
Năstase.

Monica Bellucci a 
confirmat noua ei relație

„Să te îndrăgostești de cineva este unul din acele momente 
magice din viață“, spunea cândva Monica Bellucci, potrivit okma-
gazine.ro. După o pauză considerabilă, actrița trăiește din nou ma-
gia. Magie la propriu, dacă stai să te gândești că noul iubit este 
nimeni altul decât regizorul unor filme ca „Wendesday”, „Alice în 
Țara Minunilor” sau „Edward Mâini-de-foarfecă”. Vestea că fru-
moasa italiancă are o relație cu cineastul Tim Burton a luat pe toată 
lumea prin surprindere. Ea, actrița elegantă, mondenă, exuberantă, 
el - artistul excentric, ciudățel și nu prea vorbăreț. Mulți au catalogat 
improbabilul cuplu drept „surpriza anului“. Și poate că n-am fi aflat 
nici acum dacă amorezii n-ar fi fost surprinși pe stradă în tandrețuri. 
Revista „Paris Match” a aruncat bomba, iar discreția pe care Moni-
ca Bellucci și Tim Burton încercau să o păstreze de circa patru luni 
s-a dus rapid pe apa sâmbetei. Cei doi au confirmat relația cu un 
sărut pasional, iar mai apoi cu o plimbare mână de mână în Madrid. 
Se crede că actrița de 58 de ani și regizorul de 64 de ani au început 
o relație după Lumière Film Festival, care a avut loc în luna octom-
brie, la Lyon. Acolo, Monica Bellucci i-a înmânat acestuia Premiul 
pentru Întreaga Carieră, furându-i în același timp și inima, se pare. 
„În toată viața mea n-am simțit atâta dragoste ca în seara asta. E 
cea mai tare «înmormântare» pe care puteam să o am, bine ați 
venit“, a declarat atunci Tim Burton, euforic probabil și de la efectul 
Monica Bellucci. Spectaculos este că, deși cei doi s-au cunoscut 
în urmă cu mulți ani, tot la un festival de film, la Cannes, în 2006, 
abia acum s-au remarcat cu adevărat. Niciodată nu este prea târziu 
pentru noi iubiri, însă, mai ales că ambii vin după relații eșuate. Mo-
nica Bellucci vine după o poveste de dragoste cu mult mai tânărul 
Nicolas Lefebre, încheiată în 2019. Înainte de asta, a fost căsătorită 
vreme de 14 ani, până în 2013, cu Vincent Cassel, având împreună 
două fete, Deva (18 ani ) și Léonie (12 ani). Tim Burton, la rândul 
său, a avut o căsnicie de 13 ani cu Helena Bonham Carter, de care 
a divorțat în 2014. Cei doi sunt părinții unui băiat de 19 ani, Billy, și 
ai unei fete de 15, Nell.
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Biroul Romån de Audit
al Tirajelor a eliberat
Certificatul de Audit

pentru ziarul "Rena[terea 
b`n`]ean`" \n confor-
mitate cu Standardele 
Interna]ionale de Audit.

Între 20.000 și 30.000 de 
ruși au fost răniți sau au murit 
în timpul luptelor din orașul Ba-
khmut din estul Ucrainei, susțin 
surse occidentale preluate de 
BBC. Bătălia pentru orașul 
ucrainean Bakhmut a început 
vara trecută și a provocat zeci 
de mii de victime, spun oficia-
lii occidentali. Natura epică a 
bătăliei este disproporționată 
în comparație cu semnificația 
strategică a orașului Bakhmut, 
consideră specialiștii. Chiar 
dacă va cădea în mâinile Rusi-
ei, oficialii occidentali susțin că 
Moscova va câștiga puțin și va 
pierde foarte mult. Armata ucrai-
neană a plătit și ea un preț greu, 
deși oficialii occidentali resping 
cifrele anunțate de ministrul 
rus al apărării. Acesta a spus 
că Ucraina a pierdut 11.000 de 
soldați numai în luna februarie. 
Lupte grele se dau în continu-
are în Bakhmut. Ieri, grupul de 
mercenari Wagner din Rusia 
a anunțat că a preluat contro-
lul deplin asupra părții de est a 
orașului. Totuși, informația nu a 
fost confirmată de ucraineni sau 
de alte surse. De când au în-
ceput luptele, aproximativ 90% 
din populația orașului a plecat. 
În prezent, orașul este distrus 
în întregime, iar militarii se luptă 
printre ruine.

Nou schimb de 
prizonieri

Autorităţile din Ucraina şi 
Rusia au anunţat efectuarea 
unui nou schimb de prizonieri 
de război, implicând în total 
aproximativ 220 de persoane 
de ambele părţi. Andrii Iermak, 
secretarul Cancelariei preziden-
ţiale din Ucraina, a anunţat că 
Rusia a eliberat 130 de prizoni-
eri ucraineni, 126 de bărbaţi şi 
patru femei. Printre prizonierii 
ucraineni repatriaţi se numără 
zeci de militari care au partici-
pat la luptele din Mariupol şi de 

la Complexul Azovstal. Kievul a 
anunţat că a eliberat 90 de mili-
tari ruşi care erau prizonieri, iar 
informaţia a fost confirmată de 
Ministerul rus al Apărării.
Șeful ONU, în Ucraina

Secretarul general al Naţi-
unilor Unite, Antonio Guterres, 
a efectuat o vizită în Ucraina, 
marţi şi miercuri, pentru o întâl-
nire cu preşedintele Volodimir 
Zelenski. Aceasta este a treia 
vizită efectuată de Antonio Gu-
terres în Ucraina de la înce-
perea invaziei militare ruse, în 
urmă cu un an.

Polonia trimite 
10 tancuri

Autoritățile din Polonia au 
anunțat că peste câteva zile vor 
trimite 10 tancuri în Ucraina. 
Este vorba despre 10 tancuri 
Leopard 2, de fabricație ger-
mană rămase din lotul de 14 
tancuri Leopard 2 pe care Po-
lonia s-a angajat să-l trimită în 
Ucraina. De asemenea, Polonia 
a promis, în ianuarie, că va tri-
mite alte 60 de tancuri Ucrainei. 
În total, peste 300 de tancuri au 
fost promise Ucrainei de către 
aliații occidentali.

Milioane de euro, 
mutate în Elveția
Un violoncelist care are le-

gături cu președintele Rusiei, 
Vladimir Putin, a mutat milioa-
ne de euro prin conturi bancare 
elvețiene fără a fi verificat de 
administratorii sistemului. Patru 
bancheri se vor prezenta în fața 
instanței din Zurich pentru a oferii 
detalii despre acest caz. Procu-
rorii susțin că patru bancheri l-au 
ajutat pe Serghei Roldugin, un 
prieten apropiat al președintelui 
rus, să depună milioane de 
franci elvețieni în Elveția. Aceștia 
s-au prezentat ieri la Tribuna-
lul districtual din Zurich, fiind 
acuzați de „lipsă de diligență în 

tranzacțiile financiare”. Procuro-
rii susțin că nu au făcut suficient 
pentru a determina identitatea 
beneficiarului real al fondurilor. 
Bancherii, trei ruși care lucrau 
la Zurich și un elvețian, neagă 
acuzațiile. Roldugin a fost numit 
proprietarul a două conturi des-
chise la Gazprombank Elveția 
GZPRI.MM în 2014, în care au 
intrat milioane de franci din Ru-
sia. Acest lucru s-a întâmplat în 
ciuda faptului că Roldugin, care 
apare pe lista elvețiană a rușilor 
sancționați, nu avea nicio acti-
vitate oficială de om de afaceri. 
Însuși muzicianul a declarat 
pentru „New York Times” că nu 
este un om de afaceri și că nu 
deține milioane de euro, scrie 
în documentele procurorilor. „La 
momentul deschiderii contului, 
în diverse articole s-a rapor-
tat că Serghei Roldugin era un 
prieten apropiat al președintelui 
rus Vladimir Putin și nașul fiicei 
sale", se arată în rechizitoriu. 
Alte semnale de alarmă au fost 
ignorate, iar suspecții nu au în-
cercat să verifice dacă Roldugin 
este adevăratul proprietar și nu 
au anchetat nici originea banilor, 
se mai arată în rechizitoriu. În 
documentele băncii, a fost lista-
tă doar activitatea profesională 
a lui Roldugin ca muzician, ceea 
ce face ca proprietatea și impli-
carea sa să nu fie „în niciun fel 
plauzibile", au stabilit procurorii. 
În Elveția, băncile sunt obliga-
te să respingă sau să înceteze 
relațiile de afaceri dacă există 
îndoieli cu privire la identitatea 
părții contractante.

Cel puțin 20.000 de ruși au murit 
sau au fost răniți la Bakhmut

Moldoveni pro-ruși, 
trimişi la specializare 
în „dezordine în masă”

Aproximativ 80 de tineri din diferite raioane ale Republicii Mol-
dova au fost transportaţi în mod organizat de Partidul Şor (prorus) 
pentru un "sejur" de trei zile în staţiunea Belek din Turcia, acolo 
unde ar fi fost instruiţi în tehnici de provocare a dezordinii în masă 
în timpul protestelor, a dezvăluit preşedintele parlamentului de la 
Chişinău, Igor Grosu. Trimiterea acestora la instrucţie în Turcia face 
parte din scenariul Kremlinului de a destabiliza situaţia din Repu-
blica Moldova mergând până la "organizarea unei lovituri de stat", 
cu ajutorul politicienilor corupţi din Republica Moldova, a declarat 
Grosu. Igor Grosu, lider al Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS, 
proeuropean), este convins că protestele puse la cale de aşa-zisa 
„Mişcare pentru Popor” ar fi coordonate cu Moscova. „Este vorba 
de un parteneriat între politicieni corupţi din Republica Moldova, o 
grupare criminală sub paravanul Partidului Şor şi Kremlin. Ei nu pot 
accepta că noi am decis să fim parte a lumii civilizate, parte a UE. 
Nu le plac schimbările care se produc în Republica Moldova. Scopul 
lor este să scape de justiţie, dar noi vom ajunge la condamnări, vor 
fi confiscate bunurile lor şi întorşi banii pe care i-au furat”, a declarat 
Grosu, referindu-se la protestele anunţate de partidul oligarhului fu-
gar Ilan Şor, condamnat la şapte ani şi şase luni de închisoare pen-
tru escrocherie şi spălare de bani. „Federaţia Rusă, Kremlinul, tot 
timpul a mizat pe politicieni corupţi. Pentru că sunt vulnerabili şi îşi 
vând şi ţara, şi mama, şi tot”, a adăugat preşedintele parlamentului 
moldovean. Serviciul de Informaţii şi de Securitate (SIS) de la Chi-
şinău ştie ce au făcut tinerii respectivi în Turcia, dar şi despre banii 
care urmau să fie aduşi din afara ţării pentru proteste, a subliniat 
Igor Grosu, adăugând că se confirmă anunţul făcut de preşedintele 
Maia Sandu privind existenţa unor planuri ale Moscovei privind de-
stabilizarea situaţiei politice din Republica Moldova.

Sediul Comisiei Europene, luat cu asalt
Pompieri veniți din toată țara 

au intrat, ieri, cu forța în clădirea 
Comisiei Europene din Bruxel-
les, în timpul unei demonstrații 
în care cereau condiții de mun-
că mai bune. Pompierii s-au 
adunat și au scandat, inițial, în 
apropierea clădirii Parlamentului 
belgian și a biroului prim-minis-
trului. Și-au schimbat însă pla-
nurile și au decis să intre în se-
diul Comisiei Europene, aflat în 
apropiere. Forțele de ordine au 
fost nevoite să apeleze la gaze 
lacrimogene pentru a-i bloca pe 
pompierii furioși.

Lupte între protestatari 
și polițiști, în Franța

Manifestanții au mărșăluit în 
toată Franța într-o nouă rundă 
de proteste și greve împotriva 
planului guvernului de a crește 
vârsta de pensionare la 64 de 
ani. Gunoierii, lucrătorii din ser-
viciile publice, șoferii de tren, 
printre alții, au plecat de la locul 
de muncă și au ieșit în stradă 
pentru a-și arăta nemulțumirea 
față de această reformă. În mai 
multe locuri au avut loc ciocniri 
între protestatari și forțele de or-
dine, care au intervenit cu gaze 
lacrimogene. 11 persoane au 
fost arestate.
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