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VREMEA, MÂINE
Timi[oaraTimi[oaraTimi[oara  14/27 AradAradArad 13/27

LugojLugojLugoj 12/28 Re[i]aRe[i]aRe[i]a 12/26

4,3112 lei
CURSUL VALUTARCURSUL VALUTARCURSUL VALUTARCURSUL VALUTARCURSUL VALUTAR

3,1897 lei

171,3758 lei/gram

Te abonezi [i cå[tigi!Te abonezi [i cå[tigi!Te abonezi [i cå[tigi!Te abonezi [i cå[tigi!Te abonezi [i cå[tigi!

10 x

4 x

100 lei

televizor
Pre]ul abonamentului pentru luna octombrie 2011
r`måne neschimbat: 18 lei, plus taxa po[tal`. {i \n
continuare v` pute]i abona direct la chio[curile din
Timi[oara ale Timpress [i Rodipet, pl`tind doar
18 lei/lun`. Abonamentele pe luna octombrie 2011
se pot face pån` ast`zi la oficii [i la factorii po[tali
[i pån` vineri, 30 septembrie 2011, la chio[curile
din Timi[oara ale Timpress [i Rodipet
(actuala Ithaka Press).
Se pot contracta abonamente [i prin distribuitorii
Timpress [i Rodipet.

Nu mai pu]in de 20 de abona]iNu mai pu]in de 20 de abona]iNu mai pu]in de 20 de abona]iNu mai pu]in de 20 de abona]iNu mai pu]in de 20 de abona]i     ai ziarului ai ziarului ai ziarului ai ziarului ai ziarului """""Rena[terea b`n`]ean`Rena[terea b`n`]ean`Rena[terea b`n`]ean`Rena[terea b`n`]ean`Rena[terea b`n`]ean`""""" vor putea fi premian]ii din lu vor putea fi premian]ii din lu vor putea fi premian]ii din lu vor putea fi premian]ii din lu vor putea fi premian]ii din lunnnnna a a a a octombrieoctombrieoctombrieoctombrieoctombrie.....     Pentru aceasta, trebuie trimisPentru aceasta, trebuie trimisPentru aceasta, trebuie trimisPentru aceasta, trebuie trimisPentru aceasta, trebuie trimis`̀̀̀̀
pe adresa redac]iei pe adresa redac]iei pe adresa redac]iei pe adresa redac]iei pe adresa redac]iei chitan]achitan]achitan]achitan]achitan]a de abonament de abonament de abonament de abonament de abonament \n original, \n original, \n original, \n original, \n original, pentru luna  pentru luna  pentru luna  pentru luna  pentru luna octombrieoctombrieoctombrieoctombrieoctombrie,  care ,  care ,  care ,  care ,  care va va va va va participparticipparticipparticipparticipa la toate cele patru concursuria la toate cele patru concursuria la toate cele patru concursuria la toate cele patru concursuria la toate cele patru concursuri: televizor,: televizor,: televizor,: televizor,: televizor,

aspirator, telefon mobil, bani.aspirator, telefon mobil, bani.aspirator, telefon mobil, bani.aspirator, telefon mobil, bani.aspirator, telefon mobil, bani.     Cå[tigurile constCå[tigurile constCå[tigurile constCå[tigurile constCå[tigurile const`̀̀̀̀ \n 4 televizoare, 3 aspiratoare, 3 telefoane mobile [i 10 premii a cåte 100 lei. Tragerea la sor]i va \n 4 televizoare, 3 aspiratoare, 3 telefoane mobile [i 10 premii a cåte 100 lei. Tragerea la sor]i va \n 4 televizoare, 3 aspiratoare, 3 telefoane mobile [i 10 premii a cåte 100 lei. Tragerea la sor]i va \n 4 televizoare, 3 aspiratoare, 3 telefoane mobile [i 10 premii a cåte 100 lei. Tragerea la sor]i va \n 4 televizoare, 3 aspiratoare, 3 telefoane mobile [i 10 premii a cåte 100 lei. Tragerea la sor]i va
avea loc avea loc avea loc avea loc avea loc s`pt`månal pentru televizor [i o dat` pe lun` pentru celelalte trei concursuri. Ns`pt`månal pentru televizor [i o dat` pe lun` pentru celelalte trei concursuri. Ns`pt`månal pentru televizor [i o dat` pe lun` pentru celelalte trei concursuri. Ns`pt`månal pentru televizor [i o dat` pe lun` pentru celelalte trei concursuri. Ns`pt`månal pentru televizor [i o dat` pe lun` pentru celelalte trei concursuri. Numele cå[tig`torilor vor fi publicate \n umele cå[tig`torilor vor fi publicate \n umele cå[tig`torilor vor fi publicate \n umele cå[tig`torilor vor fi publicate \n umele cå[tig`torilor vor fi publicate \n paginile ziarului.paginile ziarului.paginile ziarului.paginile ziarului.paginile ziarului.

aspirator

telefon mobil

Un alt avantaj
pentru abona]i

✓ fa]` de vånzarea cu bucata fa]` de vånzarea cu bucata fa]` de vånzarea cu bucata fa]` de vånzarea cu bucata fa]` de vånzarea cu bucata     economisi]i,economisi]i,economisi]i,economisi]i,economisi]i,
lunar, 21 lei (14 numere de ziar)lunar, 21 lei (14 numere de ziar)lunar, 21 lei (14 numere de ziar)lunar, 21 lei (14 numere de ziar)lunar, 21 lei (14 numere de ziar)

Ziarul de joi aduceZiarul de joi aduceZiarul de joi aduceZiarul de joi aduceZiarul de joi aduce
100 de premii noi!100 de premii noi!100 de premii noi!100 de premii noi!100 de premii noi!

MARELE PREMIU:MARELE PREMIU:MARELE PREMIU:MARELE PREMIU:MARELE PREMIU:
10 destina]ii \ntr-o vacan]`

2 X Premiul II2 X Premiul II2 X Premiul II2 X Premiul II2 X Premiul II
– S`pt`mån` balneo \n Ungaria

3 X Premiul III3 X Premiul III3 X Premiul III3 X Premiul III3 X Premiul III
- Weekend City Break

50.000 lei50.000 lei50.000 lei50.000 lei50.000 lei
\n vacan]e!\n vacan]e!\n vacan]e!\n vacan]e!\n vacan]e!
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Director onorific prof. dr. Josif Constantin Dr`gan
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Ministerul S`n`t`]ii a modi-
ficat conceptul mecanismului de
clawback, astfel încât acesta s` fie
func]ional [i s` produc` efecte, iar
noile m`suri au fost aprobate de
Guvern [i vor fi aplicate începand
cu 1 octombrie. Aplicat produc`-
torilor de medicamente,  mecanis-

mul ar trebui s` completeze bugetul
pentru medicamentele compensate
cu peste un miliard de lei anual,
îns` produc`torii consider` c` noua
m`sur` va face ca medicamentele
ieftine s` dispar` din  farmacii, iar
cele scumpe vor fi mai greu de g`-
sit.  Mecanismul propus de minister
vizeaz` controlul asupra dep`[irii
bugetelor. "De exemplu, în ultimul
an, în domeniul oncologic, cre[terea
consumului de medicamente este
de 20 la sut`, în timp ce morbi-
ditatea a crescut cu 8 la sut`. Noile
m`suri nu vor afecta direct bolna-
vul, acesta nu va avea de pl`tit mai
mult pentru medicamente", a de-
clarat ministrul Ladislau Ritli, dar
reprezentan]ii Asocia]iei Produc`-
torilor de Medicamente Generice
din România avertizeaz` c`, prin
dispari]ia celor mai ieftine medi-
camente, r`mân în pia]` cele mai
scumpe, iar impresia pacientului
este c` medicamentul se scumpe[te.

MedicamenteleMedicamenteleMedicamenteleMedicamenteleMedicamentele
ieftine risc` s` dispar`ieftine risc` s` dispar`ieftine risc` s` dispar`ieftine risc` s` dispar`ieftine risc` s` dispar`

Ideea construirii unui incine-
rator pentru de[eurile provenite
de la timi[oreni nu este nou` în
administra]ia municipiului. Con-
testat` de unii, prezentat` drept
cea mai rentabil` solu]ie de al]ii,
"na[terea" incineratorului a mai
f`cut ieri un pas înainte, în urma
aprob`rii de c`tre consilierii locali

Timi[oara se pricopse[te cu un
incinerator de gunoaie în intravilan

a unui proiect de hot`râre conform
c`ruia s-a înfiin]at o societate care
va promova aceast` investi]ie.
Chiar dac` solu]ia aleas` va deter-
mina costuri mai sc`zute, întrucât
gunoiul menajer nu va mai trebui
transportat cale de 60 de kilometri
[i chiar va produce energie, exist`
factori de care nu s-a ]inut seama.

În primul rând, lipsa de renta-
bilitate a unor societ`]i care apar]in
de Consiliul Local Timi[oara, dar
[i posibilitatea ca incineratorul s`
polueze [i mai r`u zona de sud a
ora[ului, condamnat` de edili s`
suporte tot felul de echipamente
care produc noxe.

Consilierii jude]eniConsilierii jude]eniConsilierii jude]eniConsilierii jude]eniConsilierii jude]eni
finan]eaz` anticorup]iafinan]eaz` anticorup]iafinan]eaz` anticorup]iafinan]eaz` anticorup]iafinan]eaz` anticorup]ia

La Reca[ d` în pârgLa Reca[ d` în pârgLa Reca[ d` în pârgLa Reca[ d` în pârgLa Reca[ d` în pârg
"Ciorchinele de aur""Ciorchinele de aur""Ciorchinele de aur""Ciorchinele de aur""Ciorchinele de aur"
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Investe[te \n oameni!Investe[te \n oameni!Investe[te \n oameni!Investe[te \n oameni!Investe[te \n oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Opera]ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritar` 1 "Educa]ia [i formarea profesional` \n sprijinul cre[terii economice [i dezvolt`rii societ`]ii
bazate pe cunoa[tere"
Domeniul major de interven]ie 1.5 "Programe doctorale [i post-doctorale \n sprijinul cercet`rii"
Titlul proiectului: Burse doctorale pentru doctoranzi competitivi in Aria Europeana a Cercet`rii
Num`rul de identificare al contractului: POSDRU/88/1.5/S/63117

Comunicat de presa:
SIMPOZIONUL DOCTORANZILOR
8 septembrie 2011 Timisoara

In 8 septembrie 2011 a avut loc la Casa Adam Muller Guttenbrunn din Timisoara Simpozionul doctoranzilor
organizat de UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" din Timisoara, realizat
in cadrul proiectului "Burse doctorale pentru doctoranzi competitivi in Aria Europeana a Cercet`rii" POSDRU/
88/1.5/S/63117. Proiectul este finan]at din Fondul Social European prin Programul Opera]ional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, valoarea asisten]ei financiare nerambursabile fiind de 6689569
lei.
Proiectul se desfasoara \n parteneriat multiregional si transnational cu Universitatea de Medicina si Farmacie
"Gr.T.Popa" Iasi, Universitatea Szeged, Facultatea de Medicina si Universitatea Johann Wolfgang Goethe
Frankfurt, Facultatea de Medicina, perioada de implementare a proiectului fiind de 36 luni, de la 1 martie
2010, pân` la 28 februarie 2013.
In cadrul simpozionului au fost prezentate 20 lucrari orale si 10 postere ale doctoranzilor sprijiniti prin
proiect. Participantii au prezentat progresele obtinute in cadrul cercetarii individuale si colective, punandu-
se accent pe cercetarea interdisciplinara si pe rezultatele muncii in echipa, in special in cazul celor care deja
au efectuat stagiul de mobilitate internationala.
Temele abordate in domeniul cercetarii fundamentale au fost de o mare actualitate in prezent in lume, ex.:
"Tratamentul local cu betulina nanoemulsie imbunatateste functia respiratorie a mitocondriilor hepatice
izolate de la soareci cu carcinogeneza indusa chimic", a doctorandei Dorina Gheorgheosu de la UMF "Victor
Babes" Timisoara in colaborare cu un colectiv din Boston, SUA, condus de prof dr M M Amiji si "Variabilitatea
moleculelor de adeziune la nivelul celulelor MSC" a doctorandei Setalia Popa de la UMF "Gr T Popa" Iasi,
in colaborare cu un colectiv de la Universitatea partenera Johann Wolfgang Goethe Frankfurt, condus de
prof dr Reinhard Henschler.
In domeniul medicinei clinice s-a evidentiat lucrarea poster "Arhitectura vasculara placentara ca suport in
realizarea modelelor experimentale tridimensionale ce simuleaza curgerea in reteaua vasculara placentara"
a doctorandului Cosmin Brisan de la UMF "Victor Babes" Timisoara in colaborare cu un colectiv de la
Universitatea partenera din Szeged, condus de prof dr G Meszaros.
Manifestarea a constituit un prilej de schimb de informatii si experienta intre universitatile partenere si s-
a bucurat de aprecieri deosebite din partea comitetului stiintific. (2347)

Nici nu a început bine noul an [colar, c` s-au [i
înregistrat o serie de incidente în [colile timi[ene.
Primul a avut loc la Liceul Teoretic "William
Shakespeare". "În urm` cu dou` zile, doi elevi erau
gata s` se bat` din cauza unor vorbe grele aruncate
la mânie. "Unul dintre tineri era elevul liceului nostru,
iar cel`lalt de la o alt` unitate de înv`]`mânt. În acest
conflict au fost atra[i [i al]i elevi, prieteni ai celor
doi combatan]i, îns`, spre bucuria tuturor, nu s-a
ajuns la b`taie. Norocul nostru c` am aflat la timp
[i am reu[it s` st`m de vorb` cu p`rin]ii [i astfel
conflictul a fost aplanat", a declarat Marian Tasie,
directorul Liceului Teoretic "W. Shakespeare". Exist`
[i o alt` variant` a acestei divergen]e, prezentat` de
Marin Popescu, inspectorul general al Inspectoratului
{colar Jude]ean Timi[. "R`zboiul între cei doi elevi
a fi pornit de la o fat`, care ar fi renun]at la prietenia
unuia dintre ace[tia. Sup`rat c` a fost tradus, b`iatul
p`r`sit s-a gândit s`-i dea o corec]ie tinerei, c`reia
i-a fi adresat cuvinte injurioase.

Un alt caz de violen]` s-a petrecut la Liceul
"Mincu", unde doi elevi s-au luat la ceart`, ba chiar
s-au îmbrâncit. "Din datele care mi-au fost furnizate
de directorul liceului, [tiu c` unul dintre elevi i-ar

Incident la "Shakespeare", în Timi[oaraIncident la "Shakespeare", în Timi[oaraIncident la "Shakespeare", în Timi[oaraIncident la "Shakespeare", în Timi[oaraIncident la "Shakespeare", în Timi[oara

Romeo, gata s` se bat` pentru Julieta
Elicopterul r`mâne, totu[i,
pe lista de investi]ii a CJT

Dup` ce a stârnit atâtea controverse, ba chiar a ajuns subiect de dezbatere
pe un post na]ional de [tiri, elicopterul pe care Consiliul Jude]ean Timi[ ar
fi trebuit s`-l achizi]ioneze în acest an nu a fost, deocamdat`, cump`rat. Pe
lista de rectificare a bugetului aprobat` ieri de ale[i au fost da]i bani pentru
diverse capitole bugetare, în special la institu]iile de cultur` ale jude]ului,
dar [i la [coli [i unit`]i sanitare. Încas`rile bugetare se afl` în limitele prognozate,
"nici mai mult, nici mai pu]in", dup` cum s-a exprimat pre[edintele CJT,
Constantin Ostaficiuc, înt`rindu-[i spusele cu "nu exist` nici un leu în plus".
Aceasta fiind vestea proast`, vestea mai bun` este c` anul viitor ar putea
intra în bugetul CJT circa 10 milioane de euro, provenind din finan]`rile
europene pentru proiecte pentru care consiliul a dat deja bani. F`r` s` r`spund`
ironiilor unor consilieri care s-au interesat dac` nu cumva CJT are în plan s`
achizi]ioneze un F16, Ostaficiuc a declarat c` elicopterul r`mâne pe lista de
investi]ii [i c` este important pentru jude]ul Timi[. Totu[i, rotunjirea de buget
care ar fi trebuit s` apar` o dat` cu vânzarea ac]iunilor de la "Drumco" ale
CJT a fost amânat`, întrucât ale[ii au fost de acord ca proiectul s` fie amânat
cu o lun`, pân` la evaluarea ac]iunilor consiliului. (D.D.)

Plenul reunit al celor dou` Camere
l-a numit, ieri, pe Gheorghe Iancu, în
func]ia de Avocat al Poporului, acesta
primind 216 voturi "pentru" [i 18
"contra" [i devansându-l pe contra-
candidatul s`u, Valer Dorneanu, care
a primit 13 voturi "pentru" [i 221 voturi
"împotriv`". Votul a fost secret, cu
buletine de vot. Numirea Avocatului
Poporului se face cu votul majorit`]ii
deputa]ilor [i senatorilor prezen]i.
Mandatul lui Gheorghe Iancu este de

fi furat l`n]i[orul celui de la ™Mincu¤", a declarat
Marin Popescu. La fa]a locului au ajuns mai mul]i
poli]i[ti, iar conflictul a fost aplanat de oamenii legii.

Având în vedere cele întâmplate, inspectorul
general le-a transmis tuturor directorilor de [coli
c` trebuie s` g`seasc` solu]ii pentru ca asemenea
evenimente s` nu mai aib` loc în unit`]ile de
înv`]`mânt: "Important este s` securiz`m [colile,
s` mont`m camere de luat vederi, intrarea s` se fac`
pe baz` de cartel` magnetic`. Trebuie s` înv`]`m
s` respect`m regulile".

SIMONA VASI

Gheorghe Iancu este noul
Avocat al Poporului

cinci ani. Gheorghe Iancu, fostul
adjunct al Avocatul Poporului, a fost
propus de PDL pentru func]ia de
Avocat al Poporului, în timp ce
actualul adjunct al Avocatului
Poporului, Valer Dorneanu, a fost
propus pentru func]ia de Avocat al
Poporului de c`tre USL. Mandatul
lui Ioan Muraru ca Avocat al
Poporului a expirat la 10 mai, dat`
pân` la care Parlamentul ar fi trebuit
s` fac` alt` numire. (M.F.)

Comemorare Ioan Slavici
Sala 102 a Universit`]ii "Ioan

Slavici" din Timi[oara (str. Aurel
P`unescu Podeanu nr. 144) va g`z-
dui vineri, de la ora 12, prima edi]ie
a simpozionului na]ional "Ioan

Slavici la comemorare". Cu acest
prilej, vor fi sus]inute mai multe
comunic`ri [tiin]ifice [i va fi lansat
nr. 24 al publica]iei culturale
"Demnitatea". Manifestarea este

organizat` de universitatea-gazd`,
liceul [i funda]ia omonime, în
colaborare cu mai multe asocia]ii
civice [i culturale, sub egida
Consiliului Jude]ean Timi[. (L.N.)




