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Cei care vor înţelege mai repede că 
problemele nu se rezolvă de la sine, 
şi nici de “sus”, vor constata, la fel 

de repede, că un parc, o stradă, o parcare sau 
curăţenia din faţa casei nu sunt un dat, ci un 
rezultat. Al implicării, al meseriei bine făcute, 
dar poate, înainte de toate, al ideii de “îmi 
pasă!”. Celor din Fabric a început să le pese! Din 
ce în ce mai mult! Şi asta deja se vede! În parc, 
în stradă, în curăţenia din faţa casei...

Nu mai e o noutate că în Fabric s-a dezvoltat 
unul din cele mai active consilii de cartier. Cei 
de aici au reuşit într-o perioadă scurtă de timp să 
propună soluţii pentru problemele identifi cate 
şi să se implice în rezolvarea lor. Voi face referire 
doar la colaborarea din ultima perioadă şi voi 
puncta câteva din acţiunile noastre comune.

Parcarea ecologică din zona Prinţul Turcesc 
a fost reamenajată, a fost semănat gazon şi 
înlocuite plantele care fuseseră deteriorate. 
Şoferii trebuie să ştie însă că timpul de staţionare 
a autovehiculului trebuie să fi e de maxim 12-
24 de ore, pentru regenerarea gazonului. La 
iniţiativa cetăţenilor, recent au fost demarate 
lucrări de refacere a trotuarelor pe strada Moise 
Nicoară, astfel încât circulaţia pietonală să fi e 
vizibil îmbunătăţită. 

În parcul din faţa Bisericii Millenium a fost 
refăcut gardul viu, reparate băncile şi coşurile 
pentru resturi menajere, şi au fost plantaţi 
pomi ornamentali. Toate acestea într-o acţiune 
comună consiliu de cartier - Primărie, la care 
şi-au adus aportul elevii de la Liceul William 
Shakespeare. 

De menţionat este şi proiectul comun 
“Tinerii decid!”, al Fundaţiei Vest, consiliului 
consultativ Fabric, Primăriei şi Liceului 
Shakespeare. Elevii vor învăţa timp de mai 
multe luni administraţie şi vor ajunge să 
promoveze cel puţin un proiect de hotărâre în 
Consiliul Local, în benefi ciul cartierului. 

Există o viziune pe termen mai lung pentru 
revitalizarea Pieţei Traian. Consiliul de cartier 
îşi aduce deja contribuţia aici, inclusiv prin 
organizarea Zilelor cartierului. 

Sintagma “Împreună vom reuşi” nu e o 
vorbă în vânt. E o realitate. Cei din Fabric o 
demonstrează. Omul nu sfi nţeşte doar locul, 
ci şi pe el însuşi!

Cine suntem? (II)

O echipã 
pentru 
Fabric

★ANUL II MAI 2010

Aminteam în prima ediţie a ziarului 
nostru că ecologizarea cartierului este im-
perios necesară, considerând-o “prioritatea 
nr. 1”.

S-au identifi cat sursele pentru rampele 
de gunoi din zonele Traian, Ştefan cel 
Mare şi Şt. O. Iosif. Se afl ă în apropierea 
imobilelor unde locuitorii nu au contracte 
cu S.C. Retim S.A. şi nu au pubele. 
Problemele au fost sesizate la Serviciul 
Sa lubrizare al Primăriei şi la Retim. 
Pentru a pretinde cetăţenilor să nu mai 
a runce mizerii pe jos, pe fi ecare stradă 
tre buie amplasate coşuri de gunoi. Şi 
co mercianţii au obligaţia de a-şi amplasa 
coşuri la intrările din stradă, conform 
HCL 371/2007.  

Am desfăşurat acţiuni comune cu S.C. 
Danyflor S.R.L., Direcţia de Mediu a 
Primăriei şi Poliţia Comunitară, pentru 
strângerea câinilor comunitari. Din pă-
cate, ne confruntăm cu indiferenţa unor 
stăpâni ai animalelor. Direcţia de Mediu 
oferă cetăţenilor posibilitatea ca 40 de 
câini să fi e sterilizaţi gratuit. Îi rugăm 
pe cei interesaţi să contacteze de urgenţă 
Consiliul de Cartier Fabric.

Am realizat sau sunt în curs de realizare, 
împreună cu Direcţia de Drumuri a 

Pri măriei: semaforizarea A. Şaguna cu 
I. Vulcan şi Dorobanţilor cu Uzinei; 
parapeţi de protecţie pentru pietoni în 
zonele cu trafic intens, calmatoare de 
viteză în vecinătatea grădiniţelor, sens 
unic pe str. Moise Nicoară, parcare în 
faţa Şcolii Generale 5, parcare în zona 
de blocuri dintre Lalelelor şi Bacovia, 
reparaţii la capacele de canal, asfaltarea 
şi sistematizarea zonei rezidenţiale Efta 
Botoca - I.L. Bănăţeanu, refacerea tro-
tuarelor pe baza unui grafi c de priorităţi 
stabilit de comun acord. 

Cu sprijinul Direcţiei de Mediu, 
pentru copiii Grădiniţelor PN nr. 18 şi 
PP nr. 44 de pe I. Vulcan s-a amenajat un 
loc de joacă propriu.

Pe site-ul www.cccf.info puteţi găsi, 
printre altele, propunerile de investiţii 
pentru 2010, prezentate de noi Primăriei 
Timişoara. 

Sperăm că în scurta perioadă de la 
înfi inţarea consiliului de cartier am reuşit 
să contribuim la schimbarea în bine a 
imaginii cartierului. Vă aşteptăm alături de 
noi în continuarea acestei încercări.

Constantin Ilena-Savulov,
Preşedintele consiliului de cartier 

Fabric 

Adrian ORZA
orza@primariatm.ro
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Consultarea şi conştienti-
zarea cetăţenilor asupra unor 
probleme legate de dezvoltarea 
cartierului şi identifi carea celor 
mai efi ciente şi inovative soluţii 
este principalul nostru obiectiv. 
Propunerile venite din partea 
cetăţenilor sunt dezbătute şi 
analizate în amănunt în cadrul 
întrunirilor şi ulterior încercăm 
să găsim soluţii fi nanciare sau 
logistice pentru a le transpune 
în realitate. Ne identifi căm în 
faţa autorităţilor, după caz, 
în purtători de cuvânt sau 
ambasadori ai cartierului. Cola-
borăm în special cu Direcţia 
de Mediu din cadrul Primăriei 
Timişoara, care a răspuns de 
cele mai multe ori pozitiv 
ce rinţelor cetăţenilor din carti-
erul Fabric şi ne-a ajutat în 
punerea acestora în aplicare. 
Parcurile de pe străzile Uzinei, 
Zurich, Fraţii Constantin şi 
multe alte realizări din ultimii 
ani sunt dovada faptului că 
Primăria susţine şi se implică în 
dezvoltarea cartierului Fabric.

Investiþii pentru 2010
Mai mult, la solicitarea 

cetăţenilor, Primăria a inclus 

în planul de investiţii pe 
anul 2010 amenajarea unui 
parc afl at în zona intersecţiei 
dintre străzile Câmpului şi Că-
prioarei, refacerea zonei verzi 
de pe strada Moise Nicoară şi 
realizarea unei par cări ecologice 
pe aceeaşi stradă. Mai sunt în 
atenţia autorităţii lo       cale: ame-
najarea unui loc de joacă în zona 
Lunei; realizarea unei parcări 
ecologice în zona de blocuri 
cu acces din strada Telegrafului 
pe Intrarea Ioan Vasii, precum 

şi amenajarea scuarurilor la 
semafoarele din zonele: Fabrica 
de bere, Prinţul Turcesc, Calea 
Lugojului. În fucţie de situaţia 
juridică a terenurilor şi de re-
sur sele fi nanciare, se vor găsi 
răspunsuri sau soluţii la aceste 
propuneri.

Suntem im plicaţi nu numai 
în proiecte de dezvoltare a spa-
ţiului verde al cartierului, dar 
şi în conşti en tizarea cetă ţenilor 
cu pri      vire la menţinerea şi în tre-
ţinerea acestora. Facem un apel 

către asociaţiile 
de lo  catari/pro-
prietari pentru 
a  se  impl ica 
mai  mult  în 
g e s    t i o n a r e a 
spaţiilor verzi 
din jurul blo-
curi lor.  Vor-
ba veche, dar 
plină de ade văr 
- “Omul sfin-
ţe ş te  locu l ! ” 
- ar trebui să 
fie în sufletul 
tuturor. Locul 

acesta este de fapt locul până 
unde privirea noastră poate 
ajunge şi poate privi cu drag, 
nu doar limita de proprietate 
a apartamentului sau a casei 
unde locuim.

Noi mijloace de comunicare
Dorim ca locuitorii carti-

erului Fabric să fi e informaţi 
despre cartierul lor şi să fi e în 
permanentă legătură cu noi. 
Un instrument de comunicare 
la îndemâna tuturor este mai 
nou internetul. De aceea am 
realizat şi dezvoltat o pagină 
web a Consiliului Consultativ 
de Cartier Fabric: www.cccf.
info. Multe dintre informaţiile 
de pe acest site sunt însoţite 
de fotografii şi înregistrări 
video. Totodată, timişorenii 
pot trimite, printr-un formular 
afl at pe site, orice sesizare care 
are legătură cu zona Fabric.

Sorin Dumuslăuan,
Vicepreşedinte C.C.C. 

Fabric,
Coordonator Comisia 

de Mediu

Comisia de mediu se prezintã
ORGANIZARE Consiliul de cartier ºi-a structurat activitatea pe mai multe grupuri de lucru
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Vă vorbeam în numărul 
trecut despre istoria unităţii 
noastre de învăţământ şi despre 
câteva dintre performanţele 
noastre. O să vă reţin atenţia în 
cele ce urmează cu prezentarea 
unora dintre act ivităţ i le 
noastre, cu precădere ale celor 
extra           şcolare. Pe de altă parte, 
bineînţeles că şi elevii noştri 
participă la toate materiile la 
o serie de concursuri şi olim-
piade şcolare, ajungând la 
faze judeţene şi naţionale cu 
re zultate frumoase.

Proiecte ambiþioase
În afară de munca de zi cu 

zi de la clasă, cadrele didactice 
re  uşesc să antreneze elevii în 
ac tivităţi extraşcolare, precum 
excursii, vizite, parteneriate şi 
proiecte şcolare. Dintre acestea, 
amintim doar câteva: “Şcoala 
- prietena mea”, concursul 
“Micii matematicieni”, “Ajută-
ţi aproapele!”, “Eminescu 
- poet naţional şi universal”, 
“Moş Crăciun pentru fi ecare”, 
“Hai să dăm mână cu mână”, 
“10 Decembrie - Ziua inter-
naţională a drepturilor omului”, 
sărbătorirea zilei de 8 Martie 
la discoteca Park Place etc. 
Unele dintre cele enumerate au 
devenit deja o tradiţie a şcolii, 
la care am mai putea adăuga: 
concursurile “Plus minus po-
ezie” şi “Călător în lumea 
basmelor”, activităţi diverse 
organizate de Halloween şi de 
Ziua îndrăgostiţilor. Iubitorii 
limbii franceze au participat 
la evenimente precum “Les 
fran co phones du 21 siecle”, 

“L’arbre à poèmes”, “Le 
pays de poétes”, “Les amis 
des langues europeennes” 
etc. Normal că nu am 
putut enumera aici toate 
activităţile şi proiectele în 
care sunt implicaţi elevii 
noştri sub conducerea 
cadrelor didactice, dar 
mai pot adăuga existenţa 
parteneriatelor încheiate 
cu poliţia, cu biserica, 
cu alte şcoli şi grădiniţe 
(Şcoala cu clasele I-VIII 
Nr. 24 Timişoara, Centrul 
de reeducare Buziaş, 
Grădiniţa PP Nr. 16, 
Şcoala cu clasele I-VIII 
Nr. 1 Jimbolia, Şcoala cu 
clasele I-VIII Nr. 6 Timişoara, 
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 
4 Timişoara,  şcol i le  din 
Becicherecu Mic, Remetea 
Mare şi Dudeştii Noi).

Pornind de la aceeaşi pre-
o cupare pentru viitorul ele-
vilor noştri, m-am hotărât 
să demonstrez importanţa 
căr  ţ i i  în viaţa şcolari lor 
printr-un parteneriat încheiat 
cu Grădiniţa PP Nr. 33 Ti-
mişoara, intitulat “Cărţile 
şi magia lor”. Împreună cu 
doamnele educatoare Oana 
Stanichievici şi Cristina Trif 
încercăm să-i familiarizăm 
pe viitorii şi actualii şcolari 
cu lumea cărţilor, biblioteca, 
lectura, basmele copilăriei, 
totul sub formă de jocuri şi 
concursuri.

Eco-ºcoala 21
Un proiect ambiţios pe care 

mai trebuie să îl pomenesc 

este “Eco-şcoala 21”, care 
are drept obiective: creşterea 
gradului de conştientizare a 
elevilor privind problemele de 
mediu, dezvoltarea spiritului 
civic şi a capacităţii elevilor 
de a lua decizii, implicarea 
tinerilor în găsirea de soluţii 
la provocările impuse de 
dez  voltarea durabilă la nivel 
local, formarea unei atitudini 
civice active şi responsabile, 
necesare unei reale societăţi 
democratice, conştientizarea 
tuturor obligaţiilor noastre 
faţă de mediul înconjurător, 
ajutându-i pe elevi să-şi evalueze 
şi să-şi clarifi ce atitudinea faţă 
de mediu, dar şi contribuţia 
lor la rezolvarea tuturor pro-
vocărilor mediului ambiant; 
consolidarea unui sistem de 
valori care să permită crearea şi 
menţinerea unei societăţi libere 
şi deschise. Numai atunci când 
vom înţelege că toţi formăm o 
comunitate, vom putea lucra 
împreună pentru a realiza 

un mediu sănătos pe planeta 
noastră, pentru a îmbunătăţi 
starea actuală a mediului în-
conjurător şi a realiza o lume 
mai bună şi mai sănătoasă. 
Eforturile noastre trebuie să fi e 
unite - ale familiei, ale şcolii şi 
comunităţii, prin înţelegerea 
rolului fi ecăruia dintre noi.

Preocuparea ştiinţifică a 
cadrelor didactice din şcoală 
este refl ectată în revista “Agora”, 
iar activitatea elevilor şi creaţiile 
lor rezultă periodic din paginile 
revistei “Licurici”, rod al unui 
parteneriat internaţional.

Sper că prin aceste informaţii 
am reuşit să trezesc curiozitatea 
cititorilor şi să evidenţiez 
pre o cuparea constantă, atât 
a conducerii şcolii, cât şi a 
celorlalte persoane implicate în 
actul educaţional, astfel încât 
să ne atingem scopul formulat 
astfel: “Şcoala 21 - Şcoala 
secolului 21”.

Prof. Adriana Stoian

ªcoala Nr. 21 - ªcoala 
secolului XXI
EDUCAÞIE Profesorii oferã elevilor multe activitãþi suplimentare învãþãmântului tradiþional 
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Fabric este numele celui mai vechi 
cartier istoric al Timişoarei. Aşezat la Est 
şi la o distanţă iniţială de 949 de metri 
de Cetate, Fabricul şi-a luat numele 
de la primele stabilimente industriale 
timişorene, ce au fost amplasate pe te-
ritoriul său.

Diverşi istorici au vorbit despre în-
ceputurile cartierului la date diferite. 
Unii au luat în considerare anii 1720, 
1721, 1722, atunci când sunt atestate 
primele unităţi industriale. Alţii s-au 
bazat pe actul oficial din anul 1744, 
atunci când apare definirea şi numele de 
Fabric. Foarte puţini ştiu însă că acest 
cartier avea şi un alt nume: Favoriten, ca 
şi cartierul vienez cu acelaşi nume şi cu 
aceleaşi fabrici.

Dispariþia unui cartier
Pe lângă stabilimentele industriale, 

cartierul s-a dezvoltat şi au apărut clă-
diri de locuit. La început, mai puţine 
şi disparate, mai târziu mai multe şi 
compacte. Această evoluţie lentă durează 
până spre anul 1740, din cauză că vechiul 
cartier medieval Palanca Mare dispare 
în urma epidemiei de ciumă din anii 
1738-1739 şi a incendiului  din 1739. 
Populaţia rămasă se aşează pe teritoriului 
Fabricului de azi.

O altă controversă timişoreană este 
dată de întrebarea: Fabricul s-a suprapus 
sau nu peste Palanca Mare? Deşi o mare 

parte a oamenilor susţineau o suprapunere 
parţială peste vechiul amplasament al 
Palăncii Mari, studiile arhitectului Mihai 
Opriş au dovedit că nu este adevărat. 
Ca un element ajutător: Palanca Mare 
atingea, dar nu depăşea actualul curs al 
Begăi dintre Cetate şi Fabric, în Timp 
ce Fabricul iniţial se limita la perimetrul 

Pieţei Traian de azi. Abia la 
începutul secolului XX, Fabricul 
se extinde până la cursul Begăi.

Teritoriul cartierului Fabric 
este mai jos şi era străbătut 
de meandrele râului Timişul 
Mic (denumit din sec. XVIII 
Bega) şi de afluenţi minori ai 
acestuia (de ex. Suboleasa,etc). 
Canalizarea râului începând 
cu anul 1728 a însemnat şi să -
parea mai multor canale (a mo-
rilor, a lemnelor,etc), aşa încât 
Fabricul era o mică Veneţie, 
fiind aşezat pe mai multe insule 
locuibile, înconjurate de canale 
şi afluenţi.

Muzicanþii din mica Veneþie
Iniţial au existat mai multe 

nuclee: Fabricul rascian (ortodox), 
Fabricul german, Neue Welt, 
Renzerstadt, etc. În timp, spaţiul 
locuibil dintre acestea a fost 

ISTORIE4

Cel mai vechi cartier 
DIVERSITATE Etniile din Fabric au propriile denumiri pentru aceastã zonã a oraºului: Fabrikstadt în limba germanã, 
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construit şi - la prima 
vedere - părea un cartier 
compact, despărţit însă 
de cursuri de apă. Acest 
fapt a impus construirea 
a numeroase (zeci) de 
poduri şi podeţe din 
lemn, cu nume fru-
moase.

Cartierul Fabric era 
împărţit, mai târziu, 
în Fabricul  interior 
ş i  Fabricul  exter ior 
(amândouă formând 
Fabriscu rascian) şi, 
r e spe c t i v,  Fab r i cu l 
G e r  m a n .  Î n  a n u l 
1753,  romii/ ţ igani i 
( Ne u e  B a n a t e r  î n 
actele administraţiei 
imperiale) cer şi obţin 

permisiunea de a forma un mic nucleu 
la Est de Fabrica de bere, numit iniţial 
ş i  popular  Cart ierul  muzicanţi lor 
(Musikantenviertel). Aici erau locuinţele 
cele mai mici din tot oraşul, cu străzile 
cu textură neregulată. Pe strada Gloria 
se mai păstrează o mică parte din acest 
cartier.

Piaţa Traian este o copie a Pieţei Unirii 
din cartierul Cetate, atât ca dimensiuni, 
cât şi ca funcţionalitate. Vechea biserică 
ortodoxă Sf. Gheorghe folosită de români 
şi sârbi va deveni după separarea lor 
ierarhică biserică ortodoxă sârbă. Doar 
câteva clădiri cu un etaj din estul şi sudul 
pieţei, ca şi monumentul din piaţă, mai 

amintesc de veacul al XVIII-lea.
Fabricul se poate mândri în acest secol 

şi cu câteva dintre premierele locale, 
totodată premiere europene şi naţionale: 
canalul navigabil Bega, cele două instalaţii 
de pompare a apei (1732 şi 1774), dar şi 
cu apariţia primului ziar din România, 
totodată şi primul ziar din afara spaţiului 
etnic german: Temeswarer Nachrichten 
(1771), ziar tipărit în cartier.

Dr. Ioan Haţegan
Istoric

Ilustrate din colecţiile d-lor 
Octavian Leşcu şi Ioan Haţegan

ISTORIE 5

istoric al Timiºoarei
Gyarkulvaros în maghiarã, iar Fãbric este cuvântul graiului român bãnãþean



ziarul de FABRIC ORDINE PUBLICĂ6

Vă rugăm să citiţi cu atenţie 
ur mătoarele enunţuri şi să răs-
pundeţi:

1. Vă parcaţi autoturismul 
numai în locurile special ame-
najate sau iluminate cores-
punzător? DA/NU 

2. Luaţi întotdeauna cheile 
din contact şi vă asiguraţi au-
toturismul, chiar dacă lipsiţi 
doar câteva minute  din acesta? 
DA/NU 

3. V-aţi instalat sisteme de 
alarmare şi dispozitive antifurt? 
DA/NU 

4. Verificaţi întotdeauna, 
înainte de a pleca de lângă 
au toturism, dacă portierele, 
portbagajul, capota, sunt în-
cuiate şi dacă sistemul de alar-
mă sau antifurt este conectat? 
DA/NU 

5. Luaţi cu dumneavoastră 
obiectele de valoare (apara-
tură electronică, genţi, îmbră-
căminte, etc.) din interiorul 

autoturismului atunci când îl 
părăsiţi? DA/NU

Dacă răspunsurile dum-
neavoastră sunt negative sau 
cel puţin unul dintre ele este 
negativ, atunci trebuie să re-
alizaţi faptul că vă expuneţi 
riscului de a deveni una dintre 
potenţialele victime ale fur-
turilor din autoturisme.

Inspectoratul de Poliţie al 
Judeţului Timiş vă recomandă 
ca la toate întrebările pre-
zentate să răspundeţi afi rmativ, 
adoptand în acest fel o ati-
tudine preventivă, evitând riscul 
victimizării.

De asemenea, trebuie să 
luaţi în considerare faptul că: 
detectoarele radar, aparatele 
G.P.S. sau suporţii acestora, 
lăsate la vedere pe bordul 
maşinii, reprezintă unul dintre 
factorii favorizatori ai spar-
gerilor de autoturisme - hoţii au 
nevoie de doar câteva secunde 

pentru a-şi atinge sco pul.  Nu 
le acordaţi această şansă lăsând 
în autoturismul dumneavoastră 
astfel de apara tură electronică.  

În cazul în care aţi fost 
victima sau martorul unei fapte 
de furt, apelaţi cu încredere 
numărul unic de urgenţă 112, 
sesizând în acest mod Poliţia.       

Inspectoratul de Poliţie al 
Judeţului Timiş invită toţi 
ce tăţenii să sprijine eforturile 

depuse de poliţie privind 
activitatea de prevenire a crimi-
na lităţii.

Pentru mai multe detalii 
privind activităţile de pre-
venire realizate la nivelul 
I.P.J. Timiş, contactaţi Com-
partimentul de Analiză şi 
Prevenire a Criminalităţii - tel. 
0256/402400.

Comisar-şef de Poliţie
Tiberiu Pistrui

ªi mie mi se poate întâmpla!
PREVENIRE Mãsuri simple pot diminua riscul furtului de obiecte din autovehicule

Dorinţa mea a fost ca în 
Con siliul de cartier să avem un 
colectiv format din oameni cu 
atitudine civică, conştienţi că 
este nevoie de o schimbare şi 
dispuşi să se implice în acţiuni 
care să sensibilizeze locuitorii 
cartierului şi autorităţile locale. 
Civilizaţia unui popor începe 
din stradă, iar, aşa cum arată 
strada, aşa este şi poporul res-
pectiv.

După un an şi jumătate 
de la înfiinţarea Consiliului 
de cartier, am fost desemnat 
de preşedintele consiliului să 
coordonez nou înfiinţata co-
misie de lucru în relaţia cu 

poliţiile locale, pe probleme de 
siguranţa cetăţeanului.

Foarte multe probleme ridi-
cate de cetăţeni la şedintele 
noastre fac trimitere la poliţie. 
Nemulţumirea generală e cauzată 
de problemele rămase nere-
zolvate. Aceasta ne-a determinat 
să începem la modul organizat 
o colaboare cu poliţiile locale, 
respectiv Poliţia comunitară, 
Poliţia rutieră, Jandarmeria şi 
Poliţia municipiului prin cele 
trei Secţii la care este arondat 
Fabricul - 1, 2 şi 5.

Acþiuni comune
Astfel, cu Poliţia Comunitară 

am întreprins acţiuni comune 
cu deplasare în cartier, urmărind 
aspecte ce ţin de prevederile HCL  
371/2007, şi anume obligaţia 
pro prietarului/asociaţiei de pro-
prietari/societăţii comerciale de 
a-şi întreţine spaţiile, trotuarele 
din faţa imobilului, renovarea 
faţadelor, prezenţa obligatorie 
a coşurilor tip scrumieră la 
intarea în magazine etc.

Cu cele trei secţii de poliţie 
municipală amintite, colaborarea 
a fost pe linie de proximitate, la 
şedinţe participând poliţişti 
de la aceste secţii. În ceea ce 
priveşte Poliţia rutieră, s-a 
înaintat în scris o propunere 

de colaborare  şi urmează să 
primim răspunsul. Nu au fost 
acţiuni comune pro    gramate, ci 
doar prezenţe spo radice în urma 
solicitărilor noastre telefonice.

În ziua de 3 iunie, la ora 
16,30, la Şcoala generală nr. 
5 de pe strada Moise Nicoară 
consiliul de cartier va organiza 
o întâlnire cu reprezentanţi 
ai poliţiilor amintite, un re  -
prezentant al Prefecturii şi d-
voastră - locuitorii cartierului. 
Vă aşteptăm!

Dumitru Florescu
Coordonator Comisia 

pentru Ordine Publică
CCC Fabric

Civilizaþia începe din stradã
INIÞIATIVÃ Comisia de ordine publicã a consiliului consultativ Fabric “ia pulsul” siguranþei locuitorilor din cartier
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Auzim tot mai des de con-
ceptul democraţiei partici pative, 
dar ştim oare ce în seamnă 
cu adevărat? Pe scurt, acest 
tip de democraţie constă în 
co laborarea dintre cetăţeni şi 
autorităţile locale, având ca scop 
rezolvarea feluritelor probleme 
ale oraşului. “Tinerii Decid” 
este un proiect creat pe acest 
concept şi are ca ţintă rezolvarea 
unei probleme într-una din 
cele mai vechi şi mai încărcate 
de istorie zone ale Timişoarei 
– Fabricul.

Ceea ce la început ni se 
părea o simplă idee exagerat 
de optimistă, începe acum 
să prindă contur. Când d-
na prof. Melania Dragomir, 
coordonatoarea din partea 
Liceului Teoretic William 
Shakespeare, a venit să ne 
prezinte acest proiect, am privit 
totul cu entuziasm, dar am avut 
şi o sumedenie de îndoieli şi 
nesiguranţe.

Proiectul a fost iniţiat 
de Fundaţia Vest pentru Jur-
nalism, condusă de dl. Marian 
Odangiu, în colaborare cu 
Primăria şi Consiliul Local, 
Consiliul de Cartier Fabric şi 
Consiliul Regional Piemonte 
(Torino - Italia). Înscrierea s-a 
facut pe bază de voluntariat, 
iar la scurt timp dupa formarea 
grupului am asistat la o şedinţă 
a Consiliului de Cartier Fabric, 
unde l-am cunoscut pe dl. 
Constantin Savulov, membru 
fondator al Consiliului şi unul 
dintre cei ce aveau să ne coor-
doneze.

Mecanisme complexe
Ne aflăm într-o societate 

unde informaţia este cheia 
succesului. Ca atare, primul 
obiectiv a fost familiarizarea 

cu administraţia locală. A avut 
loc o întâlnire a grupului cu 
doi coordonatori ai proiectului 
- dl. Adrian Schiff beck (Direcţia 
de Comunicare a Primăriei) şi 
dl. Marian Odangiu. Am fost 
informaţi cu privire la datele 
esenţiale ale proiectului, iar 
evenimentele ce au urmat s-au 
succedat cu mare repeziciune 
şi ne-au surprins într-un mod 
extraordinar de plăcut.

Primul pas a fost vizita la 
Direcţia de Comunicare şi la 
cea de Drumuri şi Transporturi. 
Am realizat că lucrurile sunt 
mult mai complicate când 
sunt privite şi analizate din 
interior şi că administraţia 
funcţionează prin mecanisme 
foarte complexe. Pentru unii 
dintre noi a însemnat chiar 
schimbarea unei opinii deja 
formate pe un tipar greşit, iar 
pentru alţii a fost pur şi simplu 
întărirea unor convingeri. O altă 
întâlnire foarte valoroasă a fost 
cu Secretarul Municipiului, dl. 
Ioan Cojocari. Am fost întrebaţi 
foarte scurt şi la obiect dacă ceea 
ce dorim să facem e politică sau 
administraţie. Acest proiect este 

unul axat pe administraţie. Am 
primit o serie de informaţii de 
la dl. Cojocari, dar credem că 
cea mai importantă este legată 
de legalitatea şi oportunitatea 
acte lor.

A urmat o întâlnire ce credem 
ca a adus un fl ux de ambiţie şi 
dăruire grupului. Înarmaţi cu 
o serie de cunoştinţe proaspăt 
dobândite, am avut marea 
plă cere să-l cunoaştem pe dl. 
primar Gheorghe Ciuhandu. 
Dumnealui a salutat această 
iniţiativă şi ne-a asigurat de 
sprijinul său. Am înţeles că din 
acest punct nu mai există cale de 
întoarcere şi că trebuie să dăm 
ce avem mai bun pentru a ajuta 
oraşul, pentru a schimba ceva.

Construim o echipã
În urma unui mic concurs pe 

teme de administraţie publică, 
o parte a grupului a avut ocazia 
să meargă alături de dl. Marian 
Odangiu la Româneşti, şi 
anume la Centrul de Jurnalism 
de acolo. Mecanismele după 
care funcţionează statul în 
Romania, dar mai ales după 
care funcţionează oraşul, ne-au 

fost aduse la cunoştinţă într-un 
mod detaliat şi foarte clar. A 
fost un weekend foarte reuşit, 
în urma căruia ne-am întors 
înapoi atât bine dispuşi, cât 
şi cu un bagaj substanţial de 
cunoştinţe esenţiale. Ultimul 
eveniment la care am luat parte 
a fost întrunirea Consiliului 
Local Timişoara, în cadrul 
căreia am putut vedea cum se 
aplică teoria ce am învăţat-o la 
Româneşti.

După această perioadă în-
cărcată, putem spune că se 
încheie pentru noi o primă fază 
a proiectului, şi anume cea de 
informare - primul capitol al 
“romanului” nostru. Uitându-
ne înapoi, ne dăm seama cât 
de puţine ştiam înainte despre 
administraţie şi ce idei pre-
concepute aveam.

Suntem încântaţi că avem 
ocazia să luăm parte la acest 
proiect şi că atâţia oameni îşi 
pun încrederea în noi. Suntem 
pe mâini bune şi sperăm să nu 
dezamăgim!

Roland Preda
Cl. a X-a R, Liceul 

W. Shakespeare

Tinerii Decid!
IMPLICARE Elevi de la Liceul Shakespeare învaþã timp de mai multe luni ce înseamnã administraþia localã
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Dacã un om de ºtiinþã crede cã cercetarea ta este mai importantã 
decât a lui, va abandona ceea ce fãcea el ºi se va apuca de ceea ce 
faci tu. 

Dacã nu înþelegi un cuvânt dintr-un articol tehnic, ignorã-l. Articolul 
va suna la fel de bine ºi fãrã el. 

Un expert este cineva venit din alt oraº. 

Orice problemã tehnicã poate fi  rezolvatã dacã i se acordã sufi cient 
timp ºi bani. Nu þi se acordã niciodatã sufi cient timp sau sufi cienþi 
bani. 

Fã trei preziceri corecte consecutiv ºi vei fi  considerat un expert.

Dacã un singur loc de parcare mai este disponibil, în acelaºi timp va 
sosi acolo o altã maºinã. 

Un prost afl at într-o poziþie înaltã este ca un om în vârful unui munte: 
totul îi pare a fi  mic, iar el apare mic în ochii tuturor.

Murphy a fost un optimist.

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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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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Legi ale lui Murphy

Consiliul consultativ de 
car  tier a înfiinţat pentru ce-
tăţenii din Fabric cutii poştale. 
Ideea acestora a pornit de la 
comunicarea slabă între consiliul 
de cartier şi locuitorii din zonă. 
Aceste cutii au fost montate şi 
puse la dispoziţia cetăţeanului 
de către Direcţia de Mediu din 
cadrul Primăriei Timişoara. 

Fiecare locuitor al cartieru-
lui Fabric poate folosi aceste 
cutii pentru a expune în scris 
problemele legate de infrastruc-
tură, utilităţi, mediu, iluminat 
stradal, transport în comun şi 
circulaţie. Problemele se vor 
încerca a fi  soluţionate de către 
CCC Fabric, împreună cu 
factorii de decizie ai Primăriei 
Timişoara, în funcţie de im-
por tanţa, urgenţa, respectiv 
ne cesitatea lor la momentul 
respectiv.

Cutiile poştale pot fi  găsite în 
prezent în urmatoarele locaţii:

Zona Modern: Staţia fi ro-
buzului numărul 11; Sediul 
Poliţiei Comunitare de pe strada 
Lorena; Centrul de Cardiologie 

►

de la Pădurea Verde şi pe strada 
Simion Bărnuţiu, la sediul BRD; 
Piaţa Badea Cârţan: lângă 
langoşerie; Piaţa Traian: Caseriile 
ENEL şi Centrul de reabilitare 
a clădirilor istorice; Zona Prin-
ţului Turcesc: magazinul Profi  
şi sediul Ofi ciului de pensii de 
pe str. Andrei Şaguna; Parcul 
Uzinei; Azilul de bătrâni de pe 
stada Inocenţiu Klein (la intrare 
în parcul de joacă pentru copii); 
Piaţa Istria - zona blocurilor 
ANL; Zona Lunei - vis-a-vis 
de fântâna forată (pe spaţiul 
verde).

Pentru informare, dar şi ca 
răspuns la problemele ridicate de 
locuitorii cartierului, Consiliul 
de cartier va rezerva o pagină 
din acest ziar. Cele mai bune 
sugestii şi idei vor fi  dezbătute 
în paginile acestui ziar. Aşteptăm 
“of-ul” dumneavostră şi sperăm 
că vom reuşi renaşterea atitudinii 
civice în rândul locuitorilor car-
tierului. 

Constantin Ilena-Savulov,
Preşedinte C.C.C. Fabric

Cutii poştale 
pentru cetăţeni

Caricaturã realizatã de Emeric Vamos


