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Felicit colectivul care a contribuit la 
realizarea primei ediţii a unui nou 
ziar de cartier din Timişoara, cel 

din Ciarda Roşie! După Iosefi n-Dâmboviţa 
şi Blaşcovici, o nouă astfel de iniţiativă vine 
să îmbogăţească peisajul mediatic timişorean. 
În perioada aceasta, când internetul şi 
comunicarea electronică aproape că au luat 
locul cu totul foii scrise - celei cu care eram 
obişnuiţi - sunt de apreciat astfel de acţiuni. 
Mai ales că ele vin din partea cetăţenilor 
voluntari, a unor oameni care nu sunt plătiţi 
pentru a face acest lucru. Cei din consiliul 
consultativ de cartier Ciarda Roşie care au 
realizat această publicaţie nu benefi ciază de 
nici un fel de facilităţi, la fel ca şi toţi cei care 
se dedică într-un fel sau altul, prin consiliile 
de cartier, comunităţii în care locuiesc. Totuşi, 
cu sprijinul Direcţiei de Comunicare din 
Primărie, au realizat acest nou mijloc de a intra 
în legătură cu dumneavoastră. Iar comunicarea 
joacă un rol extrem de important în relaţiile 
dintre noi toţi. Aveţi acum o nouă posibilitate 
de a vă adresa autorităţilor, de a face sesizări, de 
a veni cu sugestii şi soluţii, de a vă implica, de 
a face ca mesajul dumneavoastră să pătrundă 
în cartier şi mai departe. Ciarda Roşie este un 
cartier deosebit, care s-a extins în ultimii ani şi 
unde spiritul civic al locuitorilor se păstrează 
poate mai mult decât în alte zone ale oraşului. 
Şi de aceea, în urmă cu mai bine de cinci ani, 
a fost prima zonă din Timişoara în care s-a 
constituit un consiliu consultativ de cartier, la 
scurt timp după ce Consiliul Local reglementa 
activitatea acestor organizaţii cetăţeneşti. 
Modelul celor de aici a fost preluat ulterior 
de nu mai puţin de 18 consilii consultative. 
Cei din Ciarda Roşie au fost tot timpul alături 
de noi de atunci şi ne-au ajutat să acţionăm 
în benefi ciul dumneavoastră. A fost introdus 
gazul metan, canalizarea întregului cartier este 
aproape de fi nalizare, s-au asfaltat mai multe 
străzi şi s-au forat fântâni publice, fi ind de 
asemenea realizate mai multe lucrări pe partea 
de mediu. În fi nal, doresc să subliniez că vom 
fi  întotdeauna aproape de dumneavoastră şi, 
desigur, aproape de astfel de iniţiative. Urez 
sincer „Jurnalului de cartier” o viaţă cât mai 
lungă!

Cu sentimente de mare bucurie bi-
ne cuvântăm apariţia primului număr 
al publicaţiei cartierului nostru, Ciarda 
Roşie, ce se doreşte a fi  un mesager scris 
de informare pentru locuitorii acestui 
cartier. Sperăm ca opiniile exprimate 
în interiorul său să cuprindă informaţii 
cât mai variate şi interesante, de folos 
cititorilor săi, devenind în scurt timp 
un îndreptar călăuzitor, mult folositor 
tuturor categoriilor sociale ale zonei 
noastre. 

Ne-am afl at în perioada de pregătire 
spi rituală pentru întâmpinarea mare lui 
praznic al Învierii din morţi a Mân-
tuitorului Iisus Hristos. În această că lă-

torie duhovnicească pe care am parcurs-o 
având ca însoţitori postul, rugăciunea, 
milostenia şi faptele bune, am încercat 
cu toţii să fi m mai buni, mai îngăduitori 
unii cu alţii, mai simţitori şi ajutători 
faţă de suferinţele şi neajunsurile de tot 
felul ale semenilor noştri, împlinind 
porunca sfântă a Mântuitorului - de a 
iubi aproapele ca pe noi înşine.

De curând, credincioşii noştri au 
celebrat marea sărbătoare a Sfi ntelor Paşti. 
Transmitem pe această cale tuturor pace, 
linişte şi împlinirea bunelor dorinţe! 

Hristos a Înviat!

Preot Adrian Carebia

La început de drum

Primul consiliu 
de cartier

★ANUL I MAI 2009

Gheorghe CIUHANDU
Primarul Timiºoarei

Modernizarea 
cartierului
Ciarda Roºie a benefi ciat de o serie 
de facilitãþi în ultimii ani ■3 

Menþinerea 
curãþeniei în cartier
Educaþia tinerilor este o obligaþie 
a fi ecãruia dintre noi ■5



Ciarda Roºie

,,.. CIVIC2

Organizaţii apolitice şi non-profit, 
formate din cetăţeni care locuiesc într-un 
cartier anume şi care sunt aleşi prin vot 
deschis, ele au rolul de promovare a valorilor 
democraţiei prin dialogul permanent cu 
administraţia locală. Consiliul Consultativ 
de Cartier este un partener al Primăriei, 
asigurând o participare activă a cetăţeanului 
la soluţionarea unor probleme ale cartierului 
său.

Ideea înfi inţării consiliilor consultative 
de cartier a apărut în urma colaborării 
cu oraşul înfrăţit Mulhouse, unde aceste 
organisme funcţionează deja de mulţi 
ani. Aceste consilii trebuie să fi e echipe 
reprezentative pentru cartie rele care le 
aleg şi care le man datează să discute şi să 
colaboreze cu administraţia locală. Din 
cadrul Primăriei sunt desemnate persoane 
care să ţină legătura cu aceste consilii şi 
care să participe la şedinţele acestora. 

În data de 15 ianuarie 2004, la Şcoala 
Generală nr. 20 din Ciarda Roşie a luat 
fiinţă primul Consiliu Consultativ de 
Cartier din Timişoara şi din România.

Modul de funcþionare
Consiliul Local Timişoara, la pro-

punerea executivului Primăriei, a votat 
Hotărârea nr. 240/2003, oferind un 
Regulament orientativ de funcţionare 
a Consiliilor Consultative de Cartier 
(C.C.C.). Regulamentul a fost modifi cat 
ulterior după o dezbatere publică cu 
reprezentanţii consiliilor, actualmente 
fi ind în vigoare HCL nr. 29/2005.

Poate fi membru al C.C.C. orice 
cetăţean cu domiciliul în Timişoara, cu 

CE SUNT CONSILIILE DE CARTIER?

vârsta minimă de 18 ani. Numărul minim 
de membri este 7, iar cel maxim este de 50, 
munca depusă de aceştia fi ind voluntară. 
C.C.C. are un birou alcătuit din 1 preşedinte, 
1 vicepreşedinte şi 1 secretar care organizează 
activitatea consiliului.

C.C.C. se reunesc cel puţin trimestrial, 
iar prezenţa membrilor la şedinţe este 
obligatorie. Absenţa nemotivată de la 3 
şedinţe consecutive duce la înlocuirea 
persoanei în cauză cu un alt voluntar. 
Membrii C.C.C. vor lucra numai pentru 
binele comunităţii şi vor fi implicaţi în 
procesul de luare al deciziilor, vor fi  cei care 
vor încuraja iniţiativa locală şi vor promova 
propunerile cartierului pentru a se materializa 
prin hotărâri de Consiliu Local.

Membrii C.C.C. vor depune o activitate 

de reprezentare a in tereselor cetăţenilor 
dintr-un cartier şi vor avea o atitudine 
constructivă, de colaborare cu Consiliul 
Local şi instituţiile implicate în asigurarea 
serviciilor publice. Şedinţele C.C.C., 
conduse de preşedinte, sunt publice. 
Fiecare consiliu va încerca să aibă, cel 
puţin o dată pe an, o şedinţă deschisă 
locuitorilor din cartier pentru a face 
cunoscută componenţa consiliului şi 
pentru a raporta starea de avansare a 
diferitelor lucrări.

În plus, în Monitorul Primăriei 
Mu nicipiului Timişoara şi pe site-ul 
Internet al oraşului este rezervat un 
spaţiu pentru informări privind viaţa 
cartierelor.

Participarea la luarea deciziilor
Propunerile, sugestiile şi sesizările 

C.C.C. sunt analizate de comisiile de spe-
cialitate ale Consiliului Local, precum şi 
de compartimentele de specialitate din 
cadrul Primăriei. Aceste informaţii sunt 
folosite la luarea deciziilor privind viaţa 
comunităţii. C.C.C. nu pot interveni 
direct în deciziile Consiliului Local, ele 
având doar un rol consultativ.

În fi ecare an, consiliile consultative 
de cartier pro pu n Consiliului Local ope-
raţiunile de investiţii pe care doresc să le 
realizeze. Aceste propuneri fac obiectul 
unor evaluări în cifre de către serviciile 
municipale. Pre şe dinţii C.C.C. stabilesc 
pri o rităţile în funcţie de capacitatea 
de fi nanţare a proiectelor propuse şi 
fac propuneri în acest sens Con siliului 
Local.

Ovidiu Tănasie
Preşedinte C.C.C. Ciarda Roşie
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Modernizarea cartierului
LUCRÃRI Ciarda Roºie a benefi ciat de o serie de facilitãþi în ultimii ani

În cartierul nostru s-au 
con  cretizat câteva acţiuni 
şi iniţiative menite să-l mo-
dernizeze, să-l întreţină şi să-l 
în frumuseţeze.

În baza protocolului în-
cheiat în aprilie 2002 între 
Pri măria Mu nicipiului Ti-
mi şoara şi SC Distrigaz 
Nord SA Târgu Mureş, s-a 
demarat la sfârşitul lunii 
august a acelui an obiectivul 
de investiţii „Dezvoltare 
re ţele de alimentare cu 
ga ze naturale în cartierul 
Ciarda Roşie”, cu termen de 
finalizare octombrie 2003. 
Lungimea reţelei este de 
12 kilometri, iar potenţialii 
consumatori sunt cele 600 
de imobile existente, existând 
şi posibilitatea racordării 
a 270 de noi imobile. Re-
ţeaua de gaz a fost pusă în 
funcţiune la începutul lunii 
decembrie 2003. În prezent, 
toate imobilele existente 
au posibilitatea branşării la 
această reţea.

Plantãri de arbori
Cu ajutorul Primăriei Ti-

mişoara s-au executat diverse 
lucrări. Astfel, a fost amenajat 
lo cul de joacă şi recreere 
„3 August 1919”, care va 
fi modernizat în acest an, 
dar s-au demarat lucrările şi 
pentru amenajarea unui spa-
ţiu de joacă în incinta Şcolii 
Gen. 20, care urmează a fi  
fi nalizat în scurt timp; au fost 
plantaţi peste 2500 de puieţi 
de castan, salcâm, stejar roşu, 
fi ind încredinţaţi spre plantare 
cetăţenilor din cartier 500 de 
puieţi. Din păcate, o bună 
parte din puieţii plantaţi 
în primăvară şi care au fost 
plă tiţi din bugetul local au 
fost distruşi de cei certaţi cu 

legea. În primăvara acestui an 
s-au întocmit şi înaintat listele 
cu cei care şi-au manifestat 
do rinţa de a primi şi planta 
pu ieţi ornamentali (cca. 200 
bu căţi ), urmând ca aceştia să fi e 
distribuiţi cetăţenilor.

În afara acţiunilor de cură-
ţenie de primăvară şi de toamnă 
(anual), inclusiv în primăvara 
acestui an, au fost efectuate 
lucrări de salubrizare cu ajutorul 
Penitenciarului şi au fost co-
lectate de la cetăţeni deşeurile şi 
aparatele electrocasnice defecte. 
De asemenea, în fi ecare an au fost 
realizate lucrări de dezinsecţie 
aeriană pentru combaterea muş-
telor şi a ţânţarilor şi de de-
colmatare pe străzile M. Millo, 
Humuleşti, N.D. Cocea.

Reparaþii la drumurile din cartier
Au fost făcute lucrări de re-

paraţii capitale la drumuri pe 
străzile Electronicii, Petroliştilor, 
Siderurgiei, Metalurgiei şi lucrări 
de întreţinere pe străzile Matei 
Millo, Calea Buziaşului şi str. 
Venus, iar pe Humuleşti, Petrila 
şi Olarilor s-au efectuat lucrări 
de pietruire şi întreţinere străzi 
de pământ. În anul 2006-2007 
s-au asfaltat str. Humuleşti şi 

Petrila. Lucrări de pietruire s-
au efectuat şi pe str. Racoviţă, 
Euripide. În noiembrie 2008 s-a 
asfaltat str. N.D. Cocea.

A fost forată o fântână publică 
pe str. M. Millo şi una pe str. 
N.D. Cocea şi se studiază po si-
bilitatea introducerii sistemului 
de transport în comun în regim 
maxi-taxi.

S-au executat lucrări de ra-
cordare la reţeaua de alimentare 
cu apă potabilă (Euripide, E. 
Racoviţă)

S-au început lucrările de 
racordare a cartierului la reţeaua 
de canalizare, ele fi ind fi nalizate 
pe unele străzi (Martir Radu 
Constantin,  N.D. Cocea, 
Buziaşului, parţial Matei Millo), 
urmând ca în viitorul apropiat 
întreg cartierul să benefi cieze de 
aceste utilităţi.

Teren pentru bisericã
S-a introdus colectarea sepa-

rată a deşeurilor menajere, 
introdusă în acest moment 
în zona de blocuri, urmând 
ca pe viitor să fie extinsă în 
întreg cartierul (celor care au 
dorit, le-au fost împărţiţi saci 
pentru colectarea separată a 
deşeurilor).

S-au făcut demersuri 
pentru acordarea unui teren 
în ve derea construirii unei 
bi serici ortodoxe, urmând 
ca acestea să fi e analizate şi 
să se primească răs punsul 
prin Hotărâre de Guvern, 
respectiv trecerea te renului 
în domeniul public al Muni-
cipiului Timişoara.

Împreună cu Primăria 
Timişoara, care ne sprijină 
cu editarea şi publicarea 
lui, s-a realizat acest ziar al 
cartierului, numit JURNAL 
DE CARTIER, în paginile 
căruia cetăţenii cartierului 
nostru pot găsi informaţii 
utile lor. De asemenea, tot 
cu sprijinul Primăriei, se vor 
instala panouri mobile de 
informare a cetăţenilor. 

Toate aceste lucrări deja 
efectuate, coroborate cu ini-
ţiativele noi sunt menite să 
creeze condiţiile şi imaginea 
unui cartier  decent, curat şi 
cât mai apropiat de modelul 
european, obiectiv pe care 
numai împreună îl putem 
atinge.

Ovidiu Tănasie 
Preşedinte C.C.C. Ciarda 

Roşie
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Important de reþinut
NECESITATE Întreþinerea unui mediu frumos este prioritarã în Ciarda Roºie 

După cum aţi observat, în cartierul 
nos tru au fost amplasate cutii poştale 
în care puteţi depune sugestiile sau ne-
mulţumirile dvs. urmând ca ele să fi e 
citite, analizate şi soluţionate de către 
conducerea Consiliului Consultativ de 
Cartier sau să fi e înaintate serviciilor 
competente. Le puteţi găsi: la Şcoala 
Generală nr. 20, magazinul Novatim, 
Liceul Electrotimiş, staţia Peco din Calea 
Buziaşului, strada Olarilor, Pepinieră 
–strada Podliny şi pe străzile Electronicii, 
Atomului, Recoltei, Siderurgiei, N.D. 
Cocea, Legumiculturii, Anina (la în-
ceputul străzii), Buziaşului, Grigore 
Antipa.

Pomi smulºi din rãdãcinã
La fel ca şi în alţi ani, Primăria a pus 

la dispoziţia doritorilor, gratuit, copaci şi 
arbuşti ornamentali pentru a fi  plantaţi în 
faţa caselor. Pe această cale fac un apel la 
cetăţenii cartierului să ia toate măsurile 
necesare pentru a nu se mai întâmpla ca 
în anii trecuţi, când după numai câteva 
zile, pomii abia plantaţi au fost unii rupţi, 
alţii smulşi din rădăcină. Dacă nu există 
implicare din partea fi ecăruia, niciodată 
nu se vor vedea rezultatele. Fiecare dintre 
noi trebuie să se îngrijească de bucăţica 
de teren din faţa propriei case pentru ca 
întreg cartierul să fi e curat, îngrijit, să 
aibă spaţiile verzi întreţinute.

Educaþia se face acasã
O altă problemă o constituie compor-

tamentul neadecvat pe care îl au unii 
copii, nu de puţine ori unii dintre noi 
con fruntându-se cu stricăciunile pe cale 
le-au provocat aceştia în drumul lor de la 
şcoală spre casă: vopsea sau tuş aruncat pe 
faţada caselor, diverse înscrisuri mai mult 

sau mai puţin jignitoare, zgârieturi ale 
faţadelor caselor, mizerii aruncate de-a 
lungul întregii străzi şi pe trotuare (hârtii, 
ambalaje de la dulciuri, cornuri etc.), 
ruperea crengilor pomilor din faţa caselor, 
ca să nu mai amintim lovitul porţilor şi 
al gardurilor cu picioarele. De câteva ori 
au fost anunţaţi jandarmii sau Poliţia, 
dar aceasta nu este o soluţie - aceşti copii 
trebuie să înţeleagă că nu se pot distruge 
bunurile altora sau arunca gunoaie 
în toate părţile, părinţii lor locuind 
şi ei în acelaşi cartier şi având aceleaşi 
pretenţii. De aceea avem rugămintea 
ca cei îndreptăţiţi, respectiv părinţii şi 
învăţătorii sau diriginţii la orele specifi ce 
să le vorbească despre aceste lucruri 
şi să încerce să-i conştientizeze despre 
necesitatea respectării mediului în care 
locuiesc şi trăiesc, precum şi a curăţeniei. 
La rândul nostru, vom solicita Primăriei 
amplasarea mai multor coşuri de gunoi 
în cartier.  

Ovidiu Tănasie
Preşedinte CCC Ciarda Roşie
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Curăţenia şi păstrarea acesteia este 
o obligaţie elementară  a  cetăţenilor  şi 
a autorităţilor administraţiei publice. 
Dorim să vă informăm despre acţiunile 
ecologice de  curăţenie şi modalităţile de 
co lectare a deşeurilor. Pentru deşeurile 
rezul tate din amenajări interioare (moloz), 
deşeuri rezultate din curăţenia pivniţelor 
şi a podurilor, colectarea se face contra 
cost pe baza unei comenzi la sediul S.C. 
RETIM S.A. sau la telefoanele 0256 499 
490, 0256 220 064. Se vor utiliza con-
tainere de diferite capacităţi,  în funcţie 
de natura şi volumul deşeurilor.

Colectarea gratuitã a deºeurilor
De asemenea, vă informăm că pro-

prietarii imobilelor în faţa cărora se afl ă 
depozitate deşeuri de asemenea natură 
vor fi sancţionaţi  contravenţional cu 
amendă cuprinsă între 200-2000 lei, 
conform O.U.G.78/2000 privind regimul 
deşeurilor, actualizată.  Deşeurile  de 
echipamente electrice şi electronice 
(maşini de spălat, mixere, televizoare, etc.), 
precum şi resturi rezultate din curăţenia 
casei, dar nu mai mult de 1 mc, se preiau 
gratuit de la populaţie prin punctele de 
colectare din cartier. Preluarea se  face 
pe Calea Moşniţei nr. 2. Programul de 

Menþinerea curãþeniei în cartier

colectare/preluare este de luni până vineri, 
de la ora 8,00-20,00, iar sâmbăta şi duminica 
este închis. Predarea se face în baza actului de 
identitate care atestă zona de locuire.

Depinde de noi!
Avem certitudinea că pentru desfă şurarea 

acestei acţiuni putem conta  pe sprijinul 
dumneavoastră şi a instituţiilor publice, 
pentru că împreună să trăim într-un mediu 

curat şi sănătos. De noi depinde cât de 
curat şi sănătos este cartierul nostru. 
Doresc pe această cale să vă transmit un 
mesaj şi o rugăminte, de a lua atitudine 
faţă de cei care nu respectă curăţenia!

Am dori, de asemenea, să montăm 
coşuri de gunoi în cartier, care să fie 
golite periodic, din dorinţa de a fi  aproape 
de cei care doresc să păstreze cartierul 
nostru curat. Un rol important în această 
atitudine este şi al şcolii din cartier - 
sperăm ca împreună să reuşim să atragem 
tinerii elevi în acţiuni de protecţie a 
mediului. În aşa fel încât spiritul civic să 
poată renaşte, în aceşti tineri şi în fi ecare 
dintre noi. Ei vor fi  cei care mâine vor 
îngriji mai bine sau mai rău acest cartier 
numit CIARDA ROŞIE. Noi suntem 
obligaţi moral să-i ajutăm şi educăm, 
pentru a revigora acel spirit civic care a fost 
atât de puternic la noi în Timişoara.

Cred că noi, locatarii acestui cartier, 
ştim şi putem să depăşim această stare de 
letargie în care am căzut atât de mulţi, 
şi să ne dovedim nouă înşine că putem 
împreună să menţinem cartierul nostru 
CURAT.

Titus Stoica
Vicepreşedinte C.C.C. Ciarda 

Roşie

CIVILIZAÞIE Educarea tinerilor este o obligaþie a fi ecãruia dintre noi
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ªcoala generalã nr. 20
DEDICARE Sufl etul unitãþii de învãþãmânt sunt copiii locuitorilor din Ciarda Roºie

Suntem Şcoala cu Clasele 
I-VIII nr. 20, din anul 2006 
structură a Grupului Şcolar 
Industrial Electrotimiş Ti-
mişoara. Istoria de peste şase 
decenii a şcolii atestă faptul că 
în cartierul căruia îi aparţine, 
Ciarda Roşie, populaţia s-
a dezvoltat urmând cursul 
fi resc al dezvoltării societăţii 
timişene în ansamblu. 

Despre şcoală ca instituţie 
se poate vorbi mult, dar mai 
mult se poate vorbi despre 
cei care sunt sufl etul acestei 
şcoli, copii ai membrilor co-
munităţii locale. Pentru ei, 
împreună, cadre didactice şi 
părinţi am urmărit dezvoltarea 
instituţiei, aducerea ei la stan-
darde europene în ceea ce 
priveşte aspectul exterior şi 
dotările interioare. Astfel, 
anul acesta şcoala a fost 
dotată cu două laboratoare 
de informatică, fi ind insta-
lat un sistem modern de 
se   cu  ritate anti-efracţie şi 
s-a continuat procesul de 
dotare a cabinetelor şi la-
bo ratoarelor cu materiale 
didactice moderne. Totodată 
a devenit funcţional site-
ul şcolii, la adresa http://
scoala20tm.scoli.edu.ro şi s-a 
dus la îndeplinire un vis mai 
vechi, editarea revistei şcolii, 
„Douăzeci pe val”.

Colaborarea cu cetãþenii
Continuarea investiţiilor 

pe care Primăria Municipiului 
Timişoara şi Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Timiş le-au 
început în urmă cu câţiva 
ani s-a făcut şi în urma 
colaborării noastre cu Con-
siliul Consultativ de Cartier 
din Ciarda Roşie. Astfel, este 
în lucru spaţiul din curtea 

şcolii, demarându-se lucrările 
de amenajare a unui parc pentru 
elevii şcolii şi de reabilitare a 
terenului de sport. 

Există şi probleme în func-
ţionarea efi cientă a insti tuţiei, 
cum ar fi cele de la centrala 
termică sau racordarea la sistemul 
de canalizare al oraşului. 

În ceea ce priveşte cel de-al 
doilea aspect, în urma unor de-
mersuri în care am fost sprijiniţi 
de d-na Elena Bunica-Petrescu 
şi d-l Ovidiu Tănăsie, avem 
con fi rmarea faptului ca şcoala 
va fi  cuprinsă în Programul de 

Investiţii pe anul 2009 şi în 
funcţie de alocaţiile bugetare vor 
fi  demarate lucrările solicitate.

Ne lovim însă de lipsa de 
încredere a unor membri ai 
comunităţii locale, care preferă 
pentru proprii copii alte unităţi 
de învăţământ în locul şcolii 
la care mulţi dintre ei au fost 
elevi şi care în timp a format 
oameni bine instruiţi, cu caracter 
deosebit. 

Pentru a atrage spre şcoala din 
cartierul Ciarda Roşie cât mai 
mulţi copii, organizăm periodic 
activităţi extraşcolare atât pentru 

părinţi cât şi pentru copii, 
indiferent de vârsta lor. Cel 
mai recent eveniment a fost 
desfăşurat cu ocazia Zilei 
Internaţionale a Femeii. 

Proiecte sunt multe, vo-
inţă de asemenea. Sperăm 
ca în numerele viitoare ale 
publicaţiei să putem oferi 
cât mai multe exemple de 
proiecte realizate, de vise care 
au devenit realitate.

Cadru didactic 
coordonator, 

Inst. MIRELA 
SCORŢESCU
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Probleme de semnalat Conducerii Consiliului Consultativ de Cartier:
........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Sugestii adresate Conducerii Consiliului Consultativ de Cartier Ciarda Roºie:
........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Ce articole aþi dori sã conþinã Jurnalul de cartier?
........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Data:...................   Numele si prenumele...................................... ... str.........................................

Notă: Vă rugăm să transmiteţi chestionarele completate la adresa: Tănasie Ovidiu, str. N.D. Cocea, nr. 60, 

Timişoara
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Discuþie între un copilaº ºi o bãtrânicã:
- Bunico, bunico, ce bine cã ai venit!
- De ce?
- Pãi, a zis ºi mama cã numai tu ne mai lipseai! 

Dialog între trei nebuni:
Primul: Eu sunt trimisul lui Dumnezeu!!!
Al doilea: Ba eu sunt trimisul lui Dumnezeu!!!
Ultimul: Sunteþi amândoi nebuni? Nu am trimis pe nimeni!!! 

Se întâlneºte Bulã cu un prieten. Bulã îl întreabã:
- Ce faci mâine?
- Pãi, merg cu fi ul meu sã lansãm un zmeu. Dar tu?
- Ceva asemãnãtor. Facem o excursie la munte cu soacrã-mea! 

Într-o zi, un bãrbat vede un cerºetor pe stradã. Se duce la el ºi îi 
spune:
- Dacã nu mai cerºeºti, îþi voi da 1.000 de dolari pe lunã.
Cerºetorul îi rãspunde:
- Hai, cerºeºte alãturi de mine ºi îþi voi da 5.000 de dolari pe lunã.

ORIZONTAL:                    

1) Rãcoroasã

2) Corect – Grosolan

3) Defunct – Cult!

4) Atacatoare

5) Cutã! – Curã!

6) Versatili

7) Micuþ –Osii!

8) Confuzi – Incapabilã

9) Îndesitã

10) Altfel – Însufl eþitã

Câte persoane lucreazã în biroul acesta?
- Cu ºef cu tot, cinci.
- Deci, fãrã ºef, patru?
- A, nuuuu... fãrã ºef nu lucreazã nimeni!

Un barbat avea febrã mare, aºa cã soþia l-a dus la doctor. Dupã o 
consultaþie, acesta a spus: 
- Doamnã, soþul dvs. are nevoie de odihnã. Vã scr iu 
niºte  somnifere. 
- Bine, domnule doctor. ªi când trebuie sã i le dau? 
- Dar nu sunt pentru el, sunt pentru dumneavoastrã!

Balenoiul se învârte în jurul balenei :  
- Guvernele tuturor þãrilor, sute de organizaþii ecologiste, lideri politici 
de marcã, milioane de oameni – toþi se luptã ca specia noastrã sã 
supravieþuiascã, iar tu îmi spui mie cã te doare capul...

Paginã realizatã de Claudia Tãnasie
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PĂCĂLELI!

VERTICAL:

1) Nimic – Laicã

2) Apter – Viteaz

3) Perimatã – Dulce (fem.)

4) Cununi! – Realizãri

5) Celibatari

6) Teu! – Uºier! – Nea!

7) Isteaþã

8) A cãuta – Necurat

9) Ieºire! – Încãlzit

10) Posterioarã

(Pentru a dezlega acest careu, veþi trece la poziþia corespunzãtoare antonimul 
cuvântului defi nit. Rezolvarea o veþi gãsi în numãrul viitor)

DIFERENÞA DINTRE FEMEI ªI BÃRBAÞI

(Corneliu Raia)


