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Ziarul de Fabric vine să încununeze 
o serie de acţiuni educative, so-
ciale, culturale ale consiliului de 

cartier din ultima perioadă. 
Aveţi acum un nou mijloc de a vă 

exprima, de a vă face cunoscute gândurile şi 
sentimentele despre acest cartier istoric.

Membrii consiliilor consultative de 
cartier sunt vo luntari şi nu benefi ciază de 
retribuţie sau facilităţi. Însă îşi oferă timpul 
pentru dumneavoastră, ajutându-ne pe noi 
să luăm cele mai bune decizii. Participă 
la acţiuni comune cu adminis traţia şi ne 
adresează periodic diverse solicitări. 

În Fabric s-au concretizat o serie de 
lucruri de când există acest consiliu de 
cartier: 

A fost realizată o acţiune de eco  logizare, 
a fost igienizată P-ţa Badea Cârţan, s-a 
amenajat un loc de joacă la Gră diniţa PP nr. 
44, la Şcoala generală nr. 5 au fost montate 
bănci şi coşuri de baschet, s-au amenajat 
Parcurile Uzinei şi Zurich, a fost dată în 
folosinţă o parcare eco logică în Prinţul 
Turcesc. 

S-au pus în funcţiune semafoare elec-
trice la intersecţiile străzilor I. Vulcan cu A. 
Şaguna şi Uzinei cu Dorobanţilor. 

Au fost instalate cutii poştale în cartier 
pentru preluarea sugestiilor dvs. Sunt în 
derulare colaborări ale con siliului de cartier 
cu şcolile din Fabric pentru diverse acţiuni 
comune. 

De Crăciun, Piaţa Traian a răsunat 
de colindele celor mici (la fel cum se va 
întâmpla şi anul acesta), iar în iulie consiliul 
de cartier v-a oferit un program bogat la 
Zilele Cartierului Fabric!

Îi felicit pe membrii acestuia şi îmi 
doresc ca între noi colaborarea să continue, 
chiar să se extindă. 

„Ziarul de Fabric” e un mijloc foarte 
po trivit în acest sens. La dispoziţia 
dumneavoastră.

Cine suntem?

Al patrulea 
ziar 
de cartier

★ANUL I SEPTEMBRIE 2009

Gheorghe CIUHANDU
Primarul Timiºoarei

Prin înfi inţarea unui consiliu consultativ 
de cartier, am dorit să contribuim alături 
de edili la ce putem face bine împreună. 
Vorbind despre Fabric, vorbim despre o 
mare parte a istoriei Timişoarei. Locuitorii 
cartierului poartă o răspundere civică, 
exprimată prin comportament, atitudine 
şi implicare în viaţa publică.

Cartierul Fabric are o suprafaţă de-
limitată de urmatoarele străzi - Pestalozzi-
Spl. Nistrului - Tache Ionescu - zona ILSA 
- Baader - A. Imbroane, Al. Padurea Verde 
- Lic. Silvic, Zona Pecotim, Cometei - 
Uzina de apă - R. Walter - zona cuprinsă 
de străzile Efta Botoca, Drăghicescu, 
Torac, Ştefan cel Mare şi Fabrica de 
Bere.  

Consiliul consultativ s-a înfiinţat 
în octombrie 2008, în urma şedinţei 
la care au participat 43 de persoane. 
Ne afl am în situaţia în care sub nici o 
formă nu puteam spune că aparţinem 
unui oraş de 5 stele. Predominau atunci 
terenurile pline cu bălării, rampele de 
gunoi, câinii comunitari, carosabilul şi 
trotuarele distruse. Am considerat, astfel, 
că “prioritatea nr. 1” este ecologizarea 
cartierului. 

Ţinem să enumerăm acţiunile în-
treprinse până acum pe această temă:

1. Implicarea în proiectul “Timişoara 
ecologică”, în parteneriat cu Consiliul 
seniorilor, Primărie şi Retim. Am participat 
alături de elevi la igienizarea străzilor, 
sâmbătă de sâmbătă, exceptând sărbătorile 
şi vacanţele. Proiectul se va fi naliza cu o 
festivitate de premiere în Piaţa Victoriei, 
în 31 decembrie 2009, la ora 21. Scopul 
activităţilor voluntare este de a educa 
civic comunitatea, privind importanţa 
ecologizării şi igienizării. Copiii doresc să 
locuiască într-un cartier cât mai curat!

2. Contabilizarea terenurilor virane 
din cartier, identifi carea situaţiei juridice 
şi transformarea lor în spaţii verzi, parcuri, 
parcări ecologice. Amintim două din 
propunerile consiliului finalizate de 
Primărie: parcarea ecologică din Prinţul 
Turcesc şi Parcul Uzinei.

3. Plantarea de arbori pe străzile din 
cartier, fi ecare stradă cu un anume gen 
caracteristic.

În ediţia următoare vă vom prezenta 
alte aspecte ale activităţii noastre. Până 
atunci, vă invităm să accesaţi şi site-ul 
nostru: www.cccf.ro. Vă aşteptăm alături 
de noi!

Constantin Ilena-Savulov
Preşedintele consiliului de cartier 

Fabric
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Într-o zi, la ora de dirigenţie, 
doamna noastră diriginte prof. 
Liliana Bunoiu ne-a comunicat 
că toţi elevii din clasa a VII-a 
B suntem invitaţi să dăm o 
mână de ajutor la curăţenia 
car tierului nostru, Prinţul Tur-
cesc; noi, bucuroşi că vom face 
o faptă bună, am fost foarte 
încântaţi de idee.

Moº Crãciun de la Retim
Pe la ora 10,30 într-o zi 

de sâmbătă, toţi colegii eram 
adunaţi în clasa noastră de 
la Şcoala cu cls. I-VIII nr. 
5. Toată săptămâna plouase 
destul de mult şi ne gândeam 
că poate nu vom avea o vreme 
frumoasă şi deci nu vom putea 
face mare ispravă, dar natura 
ne-a ghicit intenţiile şi un soare 
luminos ne-a întâmpinat, parcă 
îndemnându-ne la muncă. 
Eram foarte mândri de faptul 
că eram prima clasă căreia i 
s-a propus 
această ac-
ţ i   u  n e  ş i 
nu voiam 
cu nici un 
chip să dăm 
greş şi nici 
s ă  l ă s ă m 
gu  noaiele 
să “trone-
ze” pe stră-
z i l e  d i n 
ju  rul şcolii 
n o a s t r e .
R â n d  p e 
r â n d  a u 
ven i t  d l . 
agent - ş e f 
D i m i t r i e 
Onica de 
la Poliţia Comunitară - un  
prieten al şcolii, d-na direc-
toa re, care ne-a spus că va 

participa şi ea la acţiunea 
de ecologizare. Apoi au sosit 
câteva persoane de la Primărie, 
care ne-au spus ce avem de 
făcut, şi dl. senator Robu, care 
reprezintă cartierul nostru în 
Parlamentul României. După 
alte câteva minute a urcat 
scările un om cu o şapcă pe 
care scria Retim, având un sac 
mare în spate... Noi speram că 
este Moş Crăciun! Dar... nu era 
decât un angajat al Retim. Ne-a 
adus veste fosforescente şi cutii 
cu mănuşi. Peste câteva clipe 
eram echipaţi corespunzător 
pentru acţiunea pe care urma 
să o desfăşurăm: ne simţeam ca 
nişte doctori...

Televiziunea a fi lmat 
“prada”

Repede ne-am organizat 
şi ne-am împărţit în două 
gru  pe. Nu mică ne-a fost 
mirarea cănd am constatat că 

şi televiziunea era prezentă, 
special pentru noi: eram prima 
şcoală care a ieşit pe străzi să 

adune gunoaiele. Şi de ce nu? 
E doar cartierul nostru, în care 

trăim zi de zi. Sacii deveneau 
tot mai grei, iar televiziunea ne 
fi lma “prada”: saci de plastic 

plini cu sticle goale, hârtii 
aruncate la întâmplare etc.

Când am ajuns la capătul 
străzii şi am privit în urmă 
aveam impresia că pământul 
era mai curat şi se putea respira 
mai uşor, fără atâtea gunoaie şi 
sticle de plastic care îl sufocau. 
Ne-am oprit în parcarea de 
lângă staţia de taxi şi am făcut 
o mulţime de poze, pe care 
le vom aşeza pe un panou în 
şcoală, pentru a da un exemplu 
altor colegi. Acum, parcarea 
plină de gunoaie a devenit o 
parcare ecologică, pe marginea 
căreia au fost plantaţi câţiva 
copăcei; deci acţiunea noastră 
a avut efect. Aviz amatorilor de 
ecologizare!

Elev Răzvan Iordache,
Cls. a VII-a B

Şcoala cu cls. I-VIII nr.5 
Timişoara

Ecologiºtii din a VII-a B
VOLUNTARI Elevii de la ªcoala generalã nr. 5 din Fabric au fãcut cartierul sã arate mai frumos
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Nici nu ştiu cum să încep, 
ca să mă înţelegeţi mai bine. 
Cum să o defi nesc? „O şcoală 
într-un cartier, o şcoală de 
cartier, o şcoală pentru cartier”? 
Nu! Această formulare nu i 
se potriveşte, pentru că sunt 
eliminate detaliile, care în cazul 
de faţă sunt foarte importante. 
Aşa că am hotărât să vă vorbesc 
pe larg despre şcoala în care 
lucrez.

În primul rând, cred că cei 
curioşi trebuie să ştie că vorbim 
despre o instituţie cu tradiţie, 
căci ne vom întoarce în timp cu 
mulţi ani. Prin 1869, în cartierul 
Fabric a fost înfi inţată o şcoală 
de băieţi, care din 1899 a avut 
şi o secţie de fete. Populaţia 
şcolară a cartierului crescând 
vertiginos, a fost necesară o 
nouă şcoală. În 1912 a început 
construirea unui nou local al 
şcolii. Masiva clădire cu etaj, 
vizibilă de la „Fântâna Punctelor 
Cardinale”, a fost construită pe 
una dintre cele mai largi străzi ale 
oraşului. Clădirea şcolii, afl ată 
pe str. Simion Bărnuţiu nr. 9, 

a fost dată în folosinţă în 1914. 
În decursul timpului, şcoala a 
purtat mai multe denumiri. În 
1970, clădirea de pe Simion 
Bărnuţiu a devenit Şcoala 
Generală Nr. 21 „Vincenţiu 
Babeş”, iar cea de pe str. Mihail 
Kogălniceanu a fost Liceul de 
alimentaţie publică. Astăzi, cele 
două clădiri alcătuiesc Şcoala cu 
clasele I-VIII Nr. 21 „Vincenţiu 
Babeş”. 

Numele unui cãrturar 

de seamã
Poate că unii mă vor întreba 

cine a fost cel al cărui nume 
figurează în denumirea şcolii 
noastre. Pentru ei voi preciza 
pe scurt că Vincenţiu Babeş 
(1821-1907) a fost unul dintre 
cei mai de seamă cărturari ai 
sec olului al XIX-lea. Născut 
în satul Hodoni, comuna Sat-
chinez, el a ajuns în 1949 in-
spector al şcolilor româneşti 
de confesiune ortodoxă din 
co  mitatul Caraş şi din graniţa 
mi  litară românească din Banat. 

În funcţia de director dis trictual, 
s-a preocupat de organizarea 
raţională a învă ţământului sătesc 
şi era convins că instrucţia îşi 
poate atinge scopul numai dacă 
se face în limba maternă, româna 
contribuind la păstrarea fi inţei 
naţionale. După izbucnirea 
revoluţiei din 1848, s-a angajat 
în primele acţiuni de natură 
politică. Între 1849-1850 a fost 
iniţiatorul mai multor memorii 
şi petiţii adresate împăratului şi 
altor autorităţi, prin care cerea 
egalitatea în drepturi a românilor 
cu celelalte na ţi onalităţi din 
imperiu. Acţiunile sale pe această 
linie au continuat şi după Unirea 
Principatelor, din 1859. Prin 
activitatea sa parlamentară, 
politică şi publicistică, a apărat 
cu consecvenţă drepturile 
ro mânilor. A demonstrat că 
preocupările sale majore au 
fost originea, limba, istoria cul-
turală şi religioasă a neamului 
românesc. Din anul 1934, bustul 
lui se află în Parcul Central 
de azi, iar osemintele sale se 
odihnesc în cimitirul din satul 
natal, din anul 1936.

Semne de civilizaþie
Revenind la prezent, azi ne 

mândrim atât cu aspectul celor 
două clădiri, cât şi cu celelalte 
dotări din şcoală, dar mai ales 
cu dăruirea şi dragostea faţă de 
meserie a celor ce lucrează în 
această instituţie de învăţământ. 
Clădirea de pe str. Simion 
Bărnuţiu nr. 9 este proaspăt 
renovată şi sunt convinsă că orice 
persoană care pătrunde în incinta 
acesteia va observa diferenţa. 

Încă de la intrare observi semnele 
civilizaţiei: interfon, scară rulantă 
pentru persoanele cu handicap, 
camere de fi lmat, încăperi curate 
şi lu minoase, ferestre din ter-
mopan, jaluzele etc. Toate aceste 
investiţii au avut scopul de a spori 
gradul de siguranţă a elevilor şi 
profesorilor, de a asigura un 
învăţământ de calitate. Şcoala 
dispune de 31 de săli de clasă, 
5 cabinete, 4 laboratoare, o sală 
şi un teren de sport, un spaţiu 
de joacă dotat corespunzător, 
cabinete medicale şi o bibliotecă 
bogată. În afara personalului 
didactic, şcoala benefi ciază de 
serviciile unui psiholog, unui 
logoped, unui medic stomatolog 
şi ale unui pediatru.

Pentru a veni în întâm pinarea 
părinţilor şi co piilor, pentru a-i 
ajuta să facă faţă rit mului vieţii 
cotidiene, şcoala a înfi inţat de 
câţiva ani pro gramul prelungit 
pentru elevii din ciclul primar, în 
cadrul căruia, după terminarea 
cursurilor, elevii servesc masa 
la un restaurant, îşi pregătesc 
temele şi lecţiile sub îndrumarea 
unui învăţător şi desfăşoară 
tot felul de activităţi practice: 
creative, sportive, muzicale. De 
asemenea, trebuie amintit că 
în şcoala noastră sunt integraţi 
elevii cu CES, ei beneficiind 
de un învăţător şi profesori 
de sprijin. Tot pentru a spori 
liniştea părinţilor în legătură 
cu siguranţa copiilor, şcoala 
a angajat un gardian care 
asigură paza în curtea şcolii.
(Va urma)

Prof. Adriana Stoian

ªcoala nr. 21,
ºcoala secolului XXI
STANDARD Una din cele mai mari ºcoli din Fabric a pus calitatea în prim-planul educaþiei
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Dorind să realizez un articol pe tema 
amintirilor derulate în cartierul Fabric al 
Timişoarei, am cugetat şi m-am orientat 
asupra unui OM care din punct de vedere 
al vârstei îmi este apropiat, din generaţia 
d-nului Stelu Iordache. Cunoaştem şi 
ştim la fel de bine cartierul în care am 
copilărit, am crescut, ne-am maturizat, ne-
am format ca oameni şi realizat mai mult 
sau mai puţin din punct de vedere social. 
Întâmplarea vieţii face ca postul local de 
televiziune Europa Nova, unul dintre 
primele înfi inţate în ţară după 1989, să-şi 
aibe sediul tot în cartierul Fabric. 

Cu modestie, dar şi cu satisfacţie pot 
să spun că de domnul Stelu Iordache - 
directorul postului de televiziune Europa 
Nova - mă leagă o veche prietenie, pentru 
că întâmplarea vieţii a făcut să fi m vecini 
pe aceeaşi stradă a Timocului din cartier. 
Am citit undeva, am reţinut că, dincolo de 
memoria hârtiei, mulţi cunoscuţi îmi sunt 
chiar buni prieteni, dar am fost şi eu sfătuit 
să nu îmi tutuiesc intervievaţii. Iată de ce 
vă rog, domnule Iordache, să îmi ingăduiţi 
ca pe durata vorbirii noastre să nu renunţ 
la protocolul pluralurilor politicoase.

Nostalgia sirenelor
Amintirile noastre, ca să le localizăm 

în timp, sunt ale anilor ‘60 şi, când încă 
străzile Fabricului erau pietruite cu piatră 
cubică de granit, când pe fosta stradă a 
Tipografi lor - azi b-dul Tache Ionescu - au 
început să se construiască primele blocuri 
turn cu 10 etaje. 

Străduindu-ne să facem o trecere 
în revistă a anilor care au trecut, mul-
ţumim bunului Dumnezeu că ne-a 
oferit privilegiul de a trece dintr-un 
secol în altul, dintr-un mileniu în altul. 
Amintirile se deapănă uşor, având fi neţea 
farmecului nostalgic şi boarei de mister 
care înconjoară sentimentul că a trecut 
atâta timp, conştienţi fi ind că vremurile 
se schimbă şi o dată cu ele ne schimbăm 
şi noi. 

Ce amintire frumoasă şi nostalgică, 
cu puternic iz de melancolie, poate să-ţi 
dea sunetul sirenelor care în fiecare zi 

lucrătoare de la ora 6:00 anunţau începerea 
programului de lucru... După timbrul 
emanat ştiam care este de la Azur, care de 
la ILSA, 1 iunie sau Fabrica de Ciorapi, 
iar de la ora 7:00, puternica sirenă de la 
UMT. 

Cu toate că marea majoritate a 
manevrelor se executau noaptea, când 
se auzea bine scârţâitul roţilor de tren, se 
întâmpla ca şi peste zi în peisajul urban 
al cartierului să apară muchi, tramvaiul 
tip locomotivă electrică, cel care trage 
voiniceşte unul sau două vagoane CFR, 
ieşind sau intrând pe poarta Fabricii de 
Bere cu marfă de la Încălţămintea Banatul 
sau Guban-Victoria, şi aducea vagoane la 
Gara de Est.

Bilet de ordine pentru bazin
Atracţia, în special a sfârşitului de 

săptămână, duminica, era cinematograful 
Parc, fost Apollo, precum şi cinematograful 
unde rulau fi lme doar duminica - la clubul 
1 Mai de pe aleea CFR. Cu câtă ardoare 
ne puneam speranţa într-un: aveti cumva 
un bilet in plus?... La cinematograful Parc 
rulau fi lme şi la grădina de vară.  

În Piaţa Traian funcţiona cu motoarele 
în plin biblioteca de cartier, care şi astăzi 
îşi are uşile deschise, dar despre afl uenţa 
cititorilor sunt mult mai competente pentru 
detalii cele două doamne bibliotecare. 

Răsfăţul matinal duminical se derula 
la Băile Neptun, unde cu o sumă modică 
puteai petrece ore superbe în bazinele cu 
apă călduţă şi fierbinte, duşuri, aburi, 
masaj, pedichiură şi apoi odihnă de recu-
perare în sala în care difuzorul transmitea 
în surdina frumoase piese simfonice care 
te predispuneau la somn. Mai exista o 
baie comunală la Prinţul Turcesc, dotată 
doar cu cabină cu vană, dar unde, ca şi la 
Neptun, întotdeauna era coadă, iar intrarea 
se făcea pe bază de bilet de ordine. 

Atracţia sfârşitului de săptămână 
- sâmbătă seara şi duminică - o mai con-
stituia participarea la serile dansante şi 
balurile ce se organizau la Clubul Fabricii 
de Bere. Tinerele se întâmpla să mai vină 
cu mamele sau bunicile care stăteau pe 
scaunele de pe marginea ringului de dans, 
urmărind cu un ochi vigilent ca nu cumva 
odrasla să păţească ceva dezonorant... Dans 
se organiza şi la Clubul ILSA, în Piaţa 
Traian şi consider că nu spun o noutate 
- muzica era a unor instrumentişti amatori 
care cu aceeaşi dexteritate cântau muzică 
uşoară, dar la cerere se încingea şi jocul 
popular. La pitorescul evenimentului mai 
intra de obicei şi câte o bătaie iscată de 
spiritele aprinse!   

Copil fiind, am urmarit cu mare 
interes desfăşurarea activităţilor voluntare 
ale tinerilor din întreprinderi, care, cu 

ISTORIE4

Fabricul de altãdatã în ochii       
MELANCOLIE Atmosfera boemã din cartierul adolescenþei a dat naºtere amintirilor de neuitat: sirenele uzinelor, 
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mijloace rudimentare - hârleţe, lopeţi şi 
roabe - au construit ceea ce pentru mulţi 
ani a devenit atracţia verii: Strandul Tine-
retului de la Pădurea Verde. Dar era un 
deliciu să prinzi un loc acolo în timpurile 
caniculare. 

Zumzetul de la “Þânþarul”
Despre farmecul şi 

pitorescul atmosferei de la 
Pădurea Verde în zilele de 
sărbătoare tradiţională îmi 
este mai difi cil sa vorbesc. 
Ştiu că marea majoritate 
a cetăţenilor de vârsta 
noastră sau mai bogaţi 
în ani îşi aduc aminte cu 
nostalgie de atmosfera care 
domnea acolo: îmbibată 
de  fumul  mici lor,  a l 
grătarelor încinse, al berii 
care curgea în valuri. 
Muzica de la ringhispil 
şi bărcuţe, spectacole ale 
circului ambulant, cu 
numere de iluzionism, 
al doamnei cu şarpele... 
apoi formaţiile artistice 
ale întreprinderilor care 
se perindau pe scena în aer 
liber, dansul şi hora care se încingeau când 
cântau interpreţi îndrăgiţi, profesionişti. 
Zumzetul de la “Ţânţarul” atrăgea ca un 
magnet. Grăbeai pasul pe potecile pădurii 
ca să ajungi de la staţia de tramvai, pe 
scurtătură, peste calea ferată, la locul de 
desfăşurare al activităţilor. 

Pariu pe lãzile cu bere
Cu mare interes era aşteptată întâlnirea 

fotbalistică de la Arena Electrica, între 
echipele de fotbal ale căsătoriţilor şi 
necăsătoriţilor: spectacol sportiv superb, 
picantat cu susţineri deocheate din tribună 
la adresa combatanţilor! Întotdeauna se 
încheia cu o frumoasă serbare câmpenească, 
echipa învinsă fi ind cea care plătea lăzile 
de bere puse ca pariu!

Pe actualul plasament al Liceului 
Energetic şi fostului Grup Şcolar UMT, în 

anii amintirii nostre, duminică dimineaţa 
se organiza “Ocico Piaţ”, unde la mare 
căutare erau helăncile supraelastice de toate 
culorile, şi fasurile aduse de turişti sârbi. 
Necazul era că în zilele ploioase expunerea 
mărfi i se făcea pe jos, pe feţe de masă de 
muşama, deplasarea de la un comerciant 
la altul facându-se prin noroi. 

Puţină lume cunoaşte că în car tierul 
nostru, chiar pe strada Şcolii, func ţionează 
prima şcoală din Timişoara. Cunoscute 
şcoli generale ale cartierului erau cea 
cu numărul 3 de lângă IRET şi Şcoala 
generală 5 de la Prinţul Turcesc. Dar 
“vedeta” studiului liceal era Liceul 5 
“Vicenţiu Babeş” de lângă Piaţa de Fân. 
Un Grup Şcolar bine organizat, cu regim 
special, era (şi încă funcţionează) în Piaţa 
Aurel Vlaicu de lângă Fabrica de Bere. 
Copii fi ind, vorbeam cu reţinere de această 
şcoală, ştiind că acolo mergeau doar “elevii 
mai veseli”. Liceu cu ştaif, dar puţin 
cunoscut de orăşeni, era şi este încă Liceul 
Silvic de la Pădurea Verde.

La scãldat în Bega
În timpul verilor fi erbinţi, noi, copiii 

şi adolescenţii care locuiam în apropierea 

Begăi, aveam o plăcere deosebită în a 
merge în grup, pe jos, în slip, până la 
turbina de la Uzina de Apă, unde ne 
băgam cu toţii în Bega. Fetele îşi făceau 
loc pe marginea camerei mari de tractor, 
iar băieţii înotam în jurul camerei făcând 
glume şi dezechilibrând camera să cadă 
fetele în apă! Totul spre deliciul pietonilor, 

care ne urmăreau de pe podurile pe 
sub care treceam. Deplasarea era destul 
de lungă şi curentul apei ne ducea de 
obicei până la podul de lemn de la Parcul 
Rozelor, unde azi este impunătorul pod 
Michelangelo. Întoarcerea spre casă o 
făceam pe jos, cu hărmălaie şi veselie pe 
aleea de pe malul Begăi. De multe ori ne 
opream şi mai făceam o baie în apa caldă 
care curgea prin Parcul Poporului şi se 
vărsa în Bega. 

Amintirile sunt vechi şi se estompează 
odată cu trecerea timpului. Dar cum am 
putea uita de vechii prieteni ai copilariei: 
Ecsi, Steva, Karci, Eugen, Ibi, Bujor, 
Mărioara, Vasilică. Şi mulţi alţii…

Pompiliu Lenghel

Fotografi i din colecţia d-lui 
Octavian Leşcu

ISTORIE 5

cinematografele, baia comunalã, serbãrile câmpeneºti ºi Ocico Piaþ...

unui vechi locuitor al cartierului
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Atribuþiile instituþiei
Poliţia Comunitară Timi-

şoara a fost înfi inţată în urmă 
cu aproape trei ani, în baza Legii 
371/2004 privind înfi inţarea, 
organizarea şi funcţionarea 
Poliţiei Comunitare. 
In sti tuţia are ca atri-
buţii constatarea de 
con travenţii şi apli-
carea de sancţiuni con-
travenţionale pentru 
în  călcarea prevederilor 
le  gale referitoare la 
tul   burarea ordinii şi 
li niştii publice, cură-
ţenia localităţilor, co-
merţul stradal ilicit, 
pro   tecţ ia  mediului 
în   con  jurător, precum 
şi pentru faptele care 
afectează climatul social, 
stabilite prin lege, ho-
tărâri ale consiliului local sau 
dispoziţii ale primarului. Poliţia 
Comunitară asigură însoţirea 
şi protecţia reprezentanţilor 
Primăriei ori a altor persoane 
cu funcţii în instituţiile pu blice 
locale la executarea unor con-
troale sau acţiuni specifi ce şi 
participă, după caz, la asi gurarea 
fluenţei traficului rutier, cu 
ocazia efectuării unor lucrări 
de modernizare şi reparaţii ale 
arterelor de circulaţie. 

De asemenea, agenţii Po-
liţiei Comunitare participă la 
asigurarea măsurilor de ordine, 
cu ocazia adunărilor publice, 
mitingurilor, manifestărilor 
cultural-artistice şi sportive 
or ganizate la nivel local şi 

intervine, împreună cu orga-
nele abilitate, la solicitarea 
cetă ţenilor, pentru aplanarea 
stărilor confl ictuale, prinderea 
unor făptuitori, rezolvarea 
unor cazuri sociale, stabilirea 

situaţiilor de fapt sesizate şi 
rezolvarea acestora. Conform 
legii, Poliţia Comunitară con-

trolează modul de depozitare a 
deşeurilor menajere, industriale 
sau de orice fel şi comunică, 
în cel mai scurt timp posibil, 
organelor abilitate datele cu 
privire la aspectele de încălcare 
a legii, altele decât cele stabilite 
în competenţa sa, despre care a 
luat la cunoştinţă. 

Intervenþii în aplanarea 

confl ictelor
Poliţia Comunitară verifi că 

şi soluţionează, în limitele 
legii, sesizările asociaţiilor de 
proprietari sau locatari privind 

săvârşirea unor fapte prin 
care se încalcă normele legale, 
altele decât cele cu caracter 
penal, dar sprijină şi Poliţia 
Română în activităţile de 
de pistare a persoanelor care 

se sustrag urmăririi sau exe-
cutării pedepselor, precum 
şi a persoanelor dispărute. 
Pentru asigurarea unui cli-
mat de siguranţă în rândul 
ce tăţenilor, potrivit Legii 
371/2004 privind înfi inţarea, 
organizarea şi funcţionarea 
Poliţiei Comunitare, agenţii 
pot fi dotaţi, pe lângă uni-
formă, însemne, mijloace 
de intervenţie şi autoapărare 
gen tomfe, cătuşe, spray para-
lizant, aparat cu electroşoc 
şi cu armament, aceeaşi lege 
prevăzând la art. 14 litera e) 
că poliţiştii comunitari au 
dreptul şi obligaţia să poarte şi 
să folosească, în condiţiile legii, 
numai în timpul serviciului 

arma mentul şi muniţia, precum 
şi celelalte mijloace de apărare 
şi intervenţie.

Colaborare cu consiliile 

de cartier
Pentru a păstra o permanentă 

le gătură cu timişorenii şi pentru 
a stabili împreună cu ei care 
sunt cele mai importante 
pro  bleme ale comunităţii, po-
liţiştii comunitari acţionează 
periodic în cartierele oraşului. 
De asemenea, reprezentanţi 
ai Poliţiei Comunitare sunt 
prezenţi la întâlnirile Con siliilor 
Con sultative de Cartier, unde se 
dezbat aspecte legate de liniştea 
şi ordinea publică şi de normele 
de convieţuire socială. Cetăţenii 
oraşului pot face sesizări cu 
privire la nereguli constatate 
în zonele în care locuiesc sau 
muncesc permanent la sediul 
Poliţiei Comunitare Timişoara 
de pe str. Lorena nr. 35 sau la 
telefon 0256.246.112 sau 968 
– Dispecerat Secţia 1 şi sediul 
central al Poliţiei Comunitare 
şi la telefon 0256.471.479 
– Secţia 2 Poliţie Comunitară. 
De asemenea, sesizările pot fi  
făcute şi în scris pe adresa de 
e-mail dpctim@gmail.com. 
Atribuţiile şi activitatea Poliţiei 
Comunitare Timişoara pot fi  
urmărite şi pe site-ul instituţiei 
pe www.polcomtim.ro. 

Consilier Daniela Seracin,
Purtător de cuvânt Poliţia 

Comunitară Timişoara

Protecþia ºi siguranþa 
cetãþeanului
APROPIERE Cetãþenii din Fabric au în cartier principalul sediu al Poliþiei Comunitare din municipiu
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În cartierul istoric Fabric 
încă nu se poate vorbi despre 
o ameliorare a stării clădirilor 
is torice. Cu toate că s-au re-
alizat măsuri de reabilitare 
(Piaţa Traian, Biserica ortodoxă 
sârbească din Piaţa Traian, 
Biserica ortodoxă sârbească din 
Piaţa Mitropolit Alex Sterca-
Şuluţiu, clădirile istorice din 
incinta Fabricii de Bere), starea 
generală a clădirilor din Fabric 
este degradată. În acest cartier 
abundă şi problemele sociale, 
iar proprietarii, care majoritatea 
au venituri sub medie, nu 
dispun de mijloace fi nanciare 
pentru recondiţionarea lo-
cuinţelor lor. Sondajul de 
opinie desfăşurat de către 
Centrul de Coordonare pentru 
Reabilitarea Cartierelor Is to -
rice (CCRCIT) din cadrul 
Primăriei Timişoara în car-
tier a arătat că 95% dintre 
locuitori au considerat rea-
bilitarea clădirilor istorice şi 

reamenajarea spaţiilor publice 
(pieţe, parcuri etc.) ca fi ind 
foarte importante şi că aceasta 
ar duce la o creştere simţitoare 
a calităţii vieţii. Un al lucru 
important care a rezultat din 
sondaj a fost că peste 80% 
din locuitori simt o strânsă 
legătură cu zona în care locuiesc 
şi mulţi dintre ei, în ciuda 
lipsurilor, vor să continue să 
locuiască aici. De asemenea, 
şi-au exprimat dorinţa de a 
se implica în activităţile de 
reabilitare urbană.

Specialiºtii oferã 
expertiza

50 cereri de consultanţă 
(2006-2008) din 160 provin 
din Cartierul Fabric. Majo-
ri ta tea dintre acestea au 
be ne ficiat de consultanţă 
teh nică gratuită din partea 
unui arhitect specializat pe 
re abilitarea clădirilor vechi 
sau istorice. Rezultatul unei 

asemenea expertize este un 
raport detaliat al degradărilor 
clădirii, care oferă în acelaşi 
timp şi o ierarhizare a celor 
mai grave deteriorări, precum 
şi o estimare a cheltuielilor 
ce decurg din remedierea pro-
fesionistă a acestora. Raportul 
de consultanţă întocmit de 

un arhitect/arhitectă 
are rolul de a oferi 
informaţiile necesare 
pentru o reabilitare 
corectă şi de a evita o 
investiţie proastă.

Primăria Muni-
cipiului Ti mi şoara, 
sprijinită de Socie-
t a t e a  G e r m a n ă 
pentru Cooperare 
Teh  nică  (GTZ), 
va aplica pentru 
acce sarea de fon-
duri structurale eu-
ropene, finanţate 
p r in  Prog ramul 

Ope ra ţional Re-
gional  (POR) 
2007-2013, Axa 
pri oritară 1: Spri-
jinirea dezvol-
tării durabile a 
o r a   ş e l o r - p o l i 
urbani de creş-
tere. Obiectivul 
acestei axe pri-
oritare este creş-
terea  ca l i tăţ i i 
vieţii locuitorilor. 
Se vor sprijini in-
ves tiţiile menite 
să iniţieze re gene-
rarea cal i tăţ i i 
spa ţiilor urbane: 

îmbunătăţirea in frastructurii 
ur bane, reabilitarea infras-
tructurii sociale şi dez voltarea 
unui mediu de afaceri durabil. 
Ansamblul de proiecte in-
dividuale trebuie cuprins în 
Planul integrat de dezvoltare 
urbană, care este în proces de 
elaborare. Mai multe proiecte vi-
ze ază Cartierul Fabric, inclusiv 
revitalizarea Canalului Bega, ca 
zonă de agrement.

Mai multe informaţi i 
despre activităţile Centrului 
de Coordonare pentru Reabi-
litarea Cartierelor Istorice din 
Timişoara (CCRCIT) şi despre 
consultanţa tehnică gratuită 
puteţi obţine la sediul nostru 
de pe str. Ştefan cel Mare 
nr. 2 (zona Piaţa Traian) sau 
la tel. 0256 435 436 (www.
gtztm.ro).

Melania Pop,
Raluca Pop

Proiecte de revitalizare 
urbanã pentru Fabric
CONSULTANÞÃ Locatarii clãdirilor istorice primesc gratuit informaþii de la arhitecþi pentru refacerea imobilelor
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În paginile ziarului vom răspunde locuitorilor Fabricului şi nu numai. Vă rugăm să completaţi chestionarul şi să-l 
introduceţi în cutiile poştale ale consiliului consultativ amplasate în cartier. Părerea dvs. contează!

Ce părere aveţi despre ziarul din Fabric, cum ar putea fi  îmbunătăţit?
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Ce ar trebui să facă cei din consiliul consultativ de cartier Fabric pentru locuitori?
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Care sunt principalele probleme din cartierul Fabric?
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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Glume, glume, glume...

Consiliul Consultativ de 
Cartier Fabric curpinde zona 
Kogălniceanu - Telegrafului - 
Dorobanţilor - Modern - Crişan 
- Timocului - Tigrului - Lunei 
– Câmpului. 

S-a înfiinţat la data de 16 
octombrie 2008.

Preşedinte:
Constantin Ilena-Savulov - 

tel. 0356/109282, 0745-347173, 
costel.savulov@vtmancenter.com  

Vicepreşedinţi:
■ Mariana Bughiu - tel. 

0256/207974
■  Ivan Todorov  -  tel . 

0256/208644, 0723-075061
■ Maria Grapini - tel. 0745-

351950
■  Sorin Dumuşlăuan 

- tel. 0744399802, e-mail  
soringazonaru3@yahoo.com 

■ Puiu Jurăscu - tel. 0723-
632311

Secretar
● Elena Cărbunaru - tel. 

0256/205698 

Date de contact
Structura comisiilor tematice 

ale consiliului de cartier:
● Comisia pentru mediu, 

spaţii verzi, parcuri, locuri de joacă 
- şef comisie - Sorin Dumuşlăuan 
- tel. 0744-399802

● Comisia pentru drumuri, 
trotuare şi siguranţa circulaţiei 
- şef comisie - Puiu Jurăscu - tel. 
0723-632311

● Comisia pentru patrimoniu 
şi urbanism - şef comisie - Maria 
Grapini - tel. 0745-351950

● Comisia pentru probleme 
edilitare (iluminat public, 
salubritate, apă şi canalizare) - şef 
comisie - Ivan Todorov - tel. 
0723-075061

● Comisia pentru ordine 
publică şi siguranţa cetăţeanului 
- şef comisie - Dumitru Florescu 
- tel. 0746-598559

● Comisia pentru activităţi 
socio-culturale şi relaţia cu şcolile 
din cartier - şef comisie - Mariana 
Bughiu - tel. 0748-306175

Website-ul Consiliului 
consultativ de cartier: 

www.cccf.info 

Într-o searã întunecoasã, pe strada 
Platanilor, se întâlnesc doi indivizi. 
Unul întreabã:
- Domnule, n-ai vãzut vreun 
poliþist prin apropiere?
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- Sã vã pun ºi niºte ciupercuþe?
- Nu, mulþumesc, mie-mi place sã le culeg singur!
- Cum doriþi! Pot sã vi le risipesc pe podea...

Doi medici psihiatri coboarã scãrile. Unul se împiedicã, cade ºi îºi 
rupe piciorul. 
Celãlalt se repede la el ºi îl întrebã:
 - Vrei sã discutãm despre asta?

Un angajat intrã în biroul ºefului, smulge cablul telefonic din perete, 
îi aruncã hârtiile pe jos, îi toarnã cafeaua pe cap ºi dã sã-l batã, pânã 
colegii din birou strigã:
“Opreºte-te Ghiþã, noi am glumit, nu ai câºtigat la Loto!”

- Domnule doctor, cum a murit Ion?
- Nu ºtim încã. Tot ce ºtim este cã, la autopsie, s-a zbãtut mult…

În magazinul nostru, vizitaþi raionul “Totul pentru fotbal”. 
Acolo va puteþi cumpãra þigãri, bere, televizor...

Benzina se scumpeºte, pentru cã, din cauza scumpirii petrolului, cresc 
cheltuielile pentru transportul benzinei...

La medic: - ªchiopãtaþi când e umezealã în atmosferã?
- Nu, când merg.


