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Modelul ”ucidere din culp`”, 
la botez, propus 
la Timi[oara!
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A [aptea tran[` de vaccin Pfizer
BioNTech, de 163.800 de doze, a
sosit luni în ]ar`, pe aeroporturile
Otopeni, Cluj-Napoca [i Timi[oara,
anun]` autorit`]ile, care precizeaz`
c`, pe m`sur` ce noile tran[e ajung

în România, aplica]ia de programare
pentru vaccinare se actualizeaz` [i
permite continuarea procesului de
programare pentru categoriile
popula]ionale aflate în etapa curent`.
Urm`toarea tran[` de vaccin este

a[teptat` peste o s`pt`mân`. 
”Luni, 1 februarie, a sosit în

România a [aptea tran[` de vaccin
de la Pfizer BioNTech care const`
în 163.800 doze, pe cale aerian`,
pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-
Napoca [i Timi[oara. 

Transportul c`tre centrele de
stocare este asigurat de firma
produc`toare, inclusiv pe cale
terestr`. Vaccinurile sunt transportate
în condi]ii optime de siguran]`, în
containere speciale, cu ghea]`
carbonic` [i folie etan[`”, transmit
autorit`]ile.

Astfel, procesul de vaccinare
continu` atât în centrele din Bucure[ti,
cât [i din ]ar`, fiind distribuite
163.800 doze Pfizer BioNTech, dup`
cum urmeaz`: Centrul Na]ional de
Distribu]ie Bucure[ti: 81.900 doze;
Centrul Regional de Distribu]ie
Bra[ov: 14.040 doze (dozele vor fi
distribuite din totalul dozelor de

vaccin alocate Centrului Na]ional
de Distribu]ie Bucure[ti), iar
transportul va fi executat cu o
autospecial` a MApN, înso]it` de
autospeciale ale jandarmeriei [i
poli]iei, cu respectarea lan]ului de
frig; - Centrul Regional de Distribu]ie
Cluj: 12.870 doze; Centrul Regional
de Distribu]ie Constan]a: 22.230
doze; Centrul Regional de Distribu]ie
Craiova: 16.380 doze; Centrul Regional
de Distribu]ie Ia[i: 10.530 doze;
Centrul Regional de Distribu]ie
Timi[oara: 19.890 doze. 

În centrele de vaccinare se vor
utiliza atât doze recep]ionate de
România în tran[a curent`, cât [i
în tran[ele anterioare, pe baza
solicit`rilor transmise la Centrul
Na]ional [i centrele regionale de
depozitare, prin direc]iile de s`n`tate
public` jude]ene [i cea a municipiului
Bucure[ti. 

Conform calendarului de livrare,

urm`toarea tran[` de vaccin ar
urma sa fie adus` în România luni,
08 februarie, iar la acest moment
se a[teapt` confirmarea oficial` în
acest sens din partea firmei
produc`toare. În România, alocarea
dozelor de vaccin se realizeaz`
conform calendarului de livrare pus
la dispozi]ie de firma produc`toare,
sens în care, s`pt`mânal, ]ara
noastr` prime[te tran[ele de vaccin
necesare imuniz`rii popula]iei.

Pe m`sur` ce noile tran[e ajung
în România, aplica]ia de programare
se actualizeaz` [i permite continuarea
procesului de programare pentru
categoriile popula]ionale aflate în
etapa curent`. 

În ceea ce prive[te calendarul
de livrare a dozelor, compania
Pfizer a anun]at c` va cre[te num`rul
de doze în jurul datei de 15 februarie.

Sursa: news.ro
n ZdV

A [aptea tran[` de vaccin Pfizer BioNTech, de 163.800 de doze, 
a sosit luni în ]ar`. 19.890 de doze repartizate la Timi[oara
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Proiectul Colec]ia digital` de
sculptur` integrat în versiunea
virtual` a Muzeului Jecza [i realizat
cu sprijinul financiar al Ministerului
Culturii, în contextul ”Zilei Culturii
Na]ionale”, a fost finalizat [i inaugurat
online, vineri, 29 ianuarie 2021.

Evenimentul a avut loc în cadrul
celei de-a XX-a edi]ii a seriei de
webinarii #impreunaonline – „Pove[ti
digitale în Muzeul Jecza”.

Au fost prezen]i la eveniment
peste 300 de participan]i, printre
care oameni de cultur`, din mediul
academic, apropia]i ai Funda]iei
Triade.

Sorina Jecza a exlicat c`, în
cadrul celei de-a XX-a edi]ii a

webinariilor din seria Împreun`
Online, partenerii proiectului Colec]ia
digital` de sculptur`  – Funda]ia
Interart Triade, Universitatea
Politehnica – prin Centrul Multimedia
[i Centrul de eLearning – [i Galeria
Jecza – au prezentat celor peste
300 de participan]i online Muzeul
Jecza, prin „pove[tile digitale” ale
sculpturilor (digital storytelling) –
prezentarea drumului creativ, pornind
de la idee – concept – schi]` –
matri]` [i pân` la lucrarea final`,
dar [i pagina web cu elemente de
imagini 2D, imagini de realitate
augmentat`, tururi virtuale pentru
vizualizarea operelor de art` [i,
totodat`, colec]ia digital` a 100 de

sculpturi Peter Jecza.
Moderator al evenimentului a

fost dr. ing Diana Andone – director
Centrul de e-Learning UPT, iar în
rândul celor care au luat cuvântul
s-au num`rat ini]iatoarea proiectului,
dr. Sorina Jecza-Ianovici – Funda]ia
Interart Triade, Andrei Jecza –
Jecza Gallery, reprezentan]ii
Universit`]ii Politehnica Timi[oara
– conf.dr.ing. Florin Dr`gan, rectorul
Universit`]ii, [i prof.dr.ing. Radu
Vasiu, directorul Centrului de
Multimedia –, echipa de implementare
a proiectului – Ș.L. dr. ing Mugura[
Mocofan, Ș.L dr. ing. Silviu Vert,
Ș.L. dr. ing. Andrei Ternauciuc,
ing. Daniela Stoica [i Rafael Leucu]a,

al`turi de oamenii de cultur`
timi[oreni invita]i – scriitorii prof.dr.
Pia Brînzeu, Robert Șerban [i
prof.dr. Marcel Tolcea.

Evenimentul a fost transmis live
simultan pe platforma Zoom [i pe
paginile de facebook ale Funda]iei
Interart Triade, ale Galeriei Jecza,
ale Centrului de e-Learning, Centrului
Multimedia [i a proiectului DigiCulture
Erasmus +, adunând zeci de mesaje,
felicit`ri [i gânduri pozitive din
partea audien]ei.

Participarea a fost gratuit`, iar
participan]ii au primit Open Badges
(Certificate digitale deschise).

Proiectul poate fi vizitat la adresa
https://jecza.ro/, unde vizitatorii
pot reg`si elemente de imagini 2D,
imagini de realitate augmentat`,
tururi virtuale pentru vizualizarea
operelor de art`, precum [i o
colec]ie digital` impresionant` de
100 de sculpturi Peter Jecza.

Muzeul Jecza – dublat virtual
Lucr`rile sculptorului Peter Jecza,

constituite într-o valoroas` colec]ie
muzeal` ce con]ine atât opere finite,
cât [i modelele create de artist, [i
spa]iul care le pune în valoare –
Casa Jecza, î[i dubleaz` de acum

realitatea obiectual` cu prezen]a în
spa]iul virtual.

Proiectul cultural realizat cu
sprijinul Ministerului Culturii în
contextul ”Zilei Culturii Na]ionale”,
numit COLECȚIA DIGITALĂ DE
SCULPTURĂ a urm`rit selectarea
a 100 de lucr`ri de sculptur`, în
scopul de a se constitui o Colec]ie-
pilot prelucrat` digital, ce va constitui
o identitate virtual` a celei existente
în form` material`. Muzeul Jecza
î[i constituie, astfel, dublul s`u
virtual, accesibil oric`rui vizitator
non-prezent.

Procesele înlesnite de noile
media – ce se refer` la digitizarea,
indexarea, arhivarea imaginilor [i
racordarea acestei arhive digitale
la arhive [i index`ri europene [i
globale – vor u[ura accesul unui
public nou [i divers spre art`, vor
facilita consultarea materialului l`sat
de artist, vor permite publicului
familiarizarea cu formele sculpturii.
Un num`r de ”pove[ti digitale” vor
intra în istoria na[terii operei, vor
urma drumul pe care artistul l-a
parcurs de la idee, la obiectul ce
a materializat gândul s`u - a explicat
Sorina Jecza. n (Gh.M.)

A fost inaugurat` Colec]ia 
digital` de sculptur` 
a Muzeului Jecza 
- Funda]ia Triade Timi[oara
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Asocia]ia Tribul Artistic a demarat
o ac]iune de sondare a publicului
timi[orean consumator de evenimente
muzicale, din dorin]a de a în]elege
mai bine tipologia, preferin]ele [i
a[tept`rile lui.

Studiul este în dezvoltare [i
reprezint` o mo[tenire a proiectului
Scena din Cartier, prin care anul
trecut 30 de muzicieni independen]i
au fost sus]inu]i financiar [i au
concertat în 9 cartiere din Timi[oara,
reu[ind s` se reconecteze cu publicul
într-un an dificil pentru întreaga
scena cultural`.

Cel mai actual studiu social
despre preferin]ele muzicale [i
comportamentul de consum al
publicului vizeaz`  toate cartierele
din Timi[oara, pân` în acest moment
fiind deja aproximativ 500 de
responden]i, din 9 cartiere – zonele
în care s-au desf`[urat concertele
sub umbrela Scena din Cartier.
Este vorba de Stadion, Torontalului,
Circumvala]iunii, Șagului, Ciarda
Ro[ie, Fabric, Elisabetin, Ion Ionescu

de la Brad [i Cetate.
“Cunoa[terea publicului este

punctul cheie în organizarea unui
eveniment; doar a[a putem veni în
întâmpinarea oamenilor cu ini]iative
relevante pentru nevoile lor. Am
numit cercetarea noastr` de pân`
acum un micro-studiu, îns`
e[antionarea este în continu`
dezvoltare [i invit`m toate institu]iile
culturale, antreprenorii culturali [i
organizatorii de evenimente s` ni
se al`ture în colectarea de date,
pentru a extinde studiul [i pe alte
axe culturale.”, spune Ovidiu Andri[
– manager Tribul Artistic.

La sondaj au participat persoane
cu vârste cuprinse între 18-55(+)
ani, iar din prelucrarea datelor deja
existente a reie[it c`, în ceea ce
prive[te genurile muzicale preferate,
câ[tig`tor este rock-ul (care ocup`
pozi]ia frunta[` cu un procent de
32,1%), urmat de pop (19%), jazz
(17,1%) [i muzic` clasic` (11,1%).

La întrebarea ce sum` de bani
ar fi dispu[i s` pl`teasc` pentru

participarea la concertul unei trupe
locale, 44% dintre responden]i au
declarat c` între 25-45 de lei, în
timp ce un procent de 4,8% spun
c` nu ar dori s` pl`teasc`. Mai
multe date sunt disponibile în
ata[ament, urmând ca dup` atingerea
pragului de 1000 de responden]i
s` fie furnizat` o analiz` sociologic`
complet`.

Pe lâng` dezvoltarea micro-
studiului, un alt demers desprins
din proiectul Scena din Cartier este
constituirea unei structuri asociative
care va func]iona ca o voce unic`
a sectorului muzical independent,
cu scopul de înlesni dialogul dintre
muzicieni [i autorit`]i. Managementul
asocia]iei va fi asigurat de: pre[edinte
Johnny Bota (director artistic Scena
din Cartier), director executiv Lucian
Oros [i secretar Georgiana R`dulescu,
membrii consiliului de administra]ie
fiind Claudia Negru], Loris Negru],
Luca Dragu, Stelian Iv`nescu [i
Laci Farkas.

n Gh.M.

Casele magice ale ora[ului, Cum
te vei îmbr`ca la sfâr[itul lumii? [i
Hamnet, de Maggie O’Farell sunt
trei super-c`r]i intrate în Top 10
cele mai vândute c`r]i la Bufni]e
în luna ianuarie 2021 Timi[oara.

Iat` toate cele 10 super-c`r]i
care a încântat publicul timi[orean
în prima lun` din acest an:

1. Sînt alta, de Svetlana Cârstean,
editura Nemira, 2021. 

2. Acolo unde cânt` racii, de
Delia Owens, traducere de din limba
englez` de Bogdan Perdivar`, editura
Pandora M, 2020. 1

3. Povestiri bizare, de Olga
Tokarczuk, traducere din limba
polon` de Cristina Godun, editura
Polirom, 2020. 

4. Cum te vei îmbr`ca la sfâr[itul
lumii?, de Cosmin Leucu]a, editura

Casa de pariuri literare, 2020. 
5. Hamnet, de Maggie O’Farell,

traducere din limba englez` Mihaela
Buruian`, editura Pandora M, 2021. 

6. Zona de interes, de Martin
Amis, traducere din englez` [i note
de Mihaela Ghi]a, editura Pandora
M, 2020. 

7. Alwarda, de Ruxandra Novac,
editura Pandora M, 2020. 

8. Timi[oara – Casele magice
ale ora[ului, editura Planetarium,
2020. 

9. Dimine]i la Café Rostand, de
Ismail Kadare, traducere [i note de
Marius Dobrescu, editura Humanitas
Fiction, 2021. 

10. Barem identitar. Prejudec`]i
colective, realit`]i personale, editura
Black Button Books, 2020. 

n Gh.M.

Peste 250 de studen]i ai Universit̀ ]ii
„Aurel Vlaicu” din Arad, din cadrul
Facult`]ii de Știin]e Economice,
Facultatea de Inginerie [i Facultatea
de Inginerie, Turism [i Protec]ia
Mediului vor beneficia de proiectul
„M`suri integrate pentru tranzi]ia
studen]ilor pe pia]a muncii” (ID132639
POCU), un proiect european în
valoare de peste 1 milion de euro.

Lansarea a avut loc vineri, urmând
ca în perioada urm`toare s` înceap`
derularea activit`]ilor, cu respectarea
m`surile impuse de epidemia de
SARS COV 2.  Studen]ii selecta]i
vor beneficia de consiliere, programe
de training, precum [i de stagii de
practic` la agen]i economici din ]ar`
[i str`in`tate. Totul pentru ca accesul

acestora pe pia]a muncii s` fie cât
mai rapid [i cu rezultate pozitive
pentru viitori absolven]i.

La evenimentul de lansare a fost
prezent [i reprezentantul Ministerului
Economiei, Antreprenoriatului [i
Turismului, Gabriel Popescu care
va contribui la derularea activit`]ilor
pe componenta turism. „Vreau s`
mul]umesc partenerilor no[tri de
proiect, Get Your Hired, reprezentat
la acest eveniment de dl. Florin Ra]`
precum [i Sida Group Italia pentru
implicare. Sunt convins` c` acest
parteneriat va asigura succesul
proiectului iar studen]ii se vor bucura
de rezultatele lui”, a declarat rectorul
UAV, prof. univ. dr. Ramona Lile.

n S.T.

Scena din Cartier. 
Ce preferin]e muzicale au timi[orenii? 
Rockul, pe primul loc, muzica clasic`, pe 3

Top 10 cele mai vândute c`r]i 
la Timi[oara, în ianuarie 2021 

Ramona Lile: „Un proiect 
destinat studen]ilor UAV”



33AACCTTUUAALLIITTAATTEE

MAR}I, 2 FEBRUARIE 2021 Serie nou` anul XX,  num`rul 4972

www.ziuadevest.ro

edi]ie online

Disperarea membrilor Asocia]iei
cresc`torilor de rase autohtone
Bazna [i Mangali]a cu sediul în
Arad a atins cote maxime, la
începutul anului 2021, dup` 12 luni
de blocaj al activit`]ilor. Pentru ca
situa]ia s` fie [i mai grav`, pesta
porcin` african` a agravat situa]ia
[i s-a ajuns chiar la lichidarea a
sute de animale din mai multe
ferme de reproduc]ie.

Costina Maria Dan, din Arad,
secretara executiv` a asocia]iei, a
explicat: ”Suntem bloca]i de un an.
În 2020, pe vremea aceasta, am
început negocierile cu MADR [i
ANSVSA, privind semnarea acelui
ordin de biosecuritate, [i numai
prin var` am avut ultima variant`,
dar degeaba. Efectele sunt dramatice
asupra situa]iei economice a
cresc`torilor de Bazna [i Mangali]a.

Avem blocat` reproduc]ia suinelor.
R`mânem la acela[i efectiv care
îmb`trâne[te [i asta se întâmpl`
de 12 luni. Nici nu este s`n`tos
s` opre[ti animalele s` se înmul]easc`,
fiindc` noi asta facem. Dac` într-
o ferm`, în 2020, aveam 10 animale,
în 2021, vom avea tot 10. Neavând
voie s`-[i vând` animalele, fermierul
nici nu poate s` [i le înmul]easc`.
Deci statul ne blocheaz` activitatea,

iar asta se întâmpl` într-o ]ar`
membr` a Uniunii Europene, ceea
ce este inadmisibil”. Fermierii
aten]ioneaz` c` nu pot face nicio
mi[care a animalelor c`tre alte
gospod`rii. Este interzis.

Numai fermele de tip A care
sunt înregistrate la DSVSA din
unele zone mai reu[esc cumva, dar
membrii asocia]iei nu ajung la acele
exploata]ii, fiindc` nu au fermele
încadrate în condi]iile de biosecuritate
[i a[teapt` cu animalele nevândute
de un an. De aceea Asocia]ia
cresc`torilor de Bazna [i Mangali]a
cere înc` o dat` ca [i MADR s`
semneze cât mai urgent acel ordin
de biosecuritate, din cauza c`ruia
le sunt blocat` activitatea de 12
luni.

”ANSVSA l-a semnat, dar a[tept`m
s` îl semneze [i MADR. Sper`m
c` noua echip` a ministerului venit`
dup` alegerile din 6 decembrie
2020 s` rezolve aceast` mare
problem`. Atunci s-ar debloca
activitatea noastr` [i totul ar intra
în normal”, spune Costina.

Pe de alt` parte, anul 2020 a
fost foarte greu pentru cresc`torii
de Bazna [i Mangali]a [i din cauza
pestei porcine africane (PPA). În
asocia]ie au fost trei ferme de

reproduc]ie care s-au confruntat cu
PPA [i proprietarii au fost nevoi]i
s` ucid` toate animalele. Una a
avut sute de capete, iar celelalte
dou`, zeci de capete.

Fermierii atrag aten]ia c`
amenin]area absolut` în r`spândirea
PPA o reprezint` mistre]ii care
mi[un` în voie peste tot, pân`
aproape de fermele oamenilor. De
aceea autorit`]ile trebuie s` vin`
în sprijinul fermierilor [i s` ia
m`suri urgente de împu[carea lor,
fiindc` sunt mult prea mul]i. Costina
Maria Dan a explicat cum s-a ajuns
la aceast` situa]ie disperat`:

”Fondurile de vân`toare declar`
pe acte c` au un num`r maxim
de animale. În realitate se poate
constata foarte u[or numai dac`
mergi pe teren c` exist` o
suprapopulare cu mistre]i. Îi vezi
peste tot chiar în apropiere satelor.

Dup` analizele noastre, exist`
[i de 10 ori mai mul]i mistre]i
decât ar trebui. Ceea ce reprezint`
o amenin]are extraordinar` pentru
fermieri. Surplusul acesta cere hran`
[i spa]iu suplimentar. Prin urmare
unde crede]i c` se îndreapt` mistre]ii?
Exact c`tre fermele de porci, inclusiv
c`tre fermele noastre de Bazna [i

Mangali]a.
Putem noi s` punem paz` mult

[i bine, fiindc` pe aceast` PPA nu
o po]i opri a[a. PPA poate circula
prin aer, pe vegeta]ie, pe hrana
porcilor, pe hainele [i înc`l]`rile
fermierilor. Prin urmare PPA-ul
reprezint` cea mai mare amenin]are
nu numai pentru cresc`torii de
Bazna [i Mangali]a, ci pentru toate
celelalte rase de porci. De aceea
noi cerem reducerea urgent` a
num`rului mistre]ilor care sunt în
plus. Este singura solu]ie s` sc`p`m
de PPA”.

n Gheorghe MIRON

Disperarea 
cresc`torilor de 
Bazna [i Mangali]a Arad

Un grup de studen]i [i tineri
arhitec]i încearc` s` dea via]`
ora[ului balnear B`ile Herculane,
amplasat într-un defileu montan
adânc din sud-vestul României, care
a fost cândva locul preferat al
elitelor europene, scrie BBC, într-
un reportaj realizat despre “Herculane
Project”. 

B`ile Herculane, nume care
poate fi tradus prin “B`ile lui
Hercule”, este faimos pentru izvoarele
sale sulfuroase  naturale, dezvoltat
ini]ial de romani [i mai târziu de
monarhii Imperiului Habsburgic.

Dup` o vizit` în 1852, împ`ratul
imperiului Austro-Ungar Franz
Joseph a spus c` este “cea mai
frumoas` sta]iune de pe continent”.
Îns` dup` c`derea comunismului
în România în 1989, sta]iunea
balnear` – inclusiv B`ile Neptun
care au fost odat` punctul de atrac]ie
pentru elite – a fost abandonat` [i
a ajuns o ruin`.

“Am stat în fa]a cl`dirii B`ilor
Neptun [i to]i oamenii care treceau
pe lâng` aceasta se plângeau de
starea ei”, a spus Oana Chiril`, în
vârst` de 26 de ani, arhitect din
Timi[oara.

Dup` vizita ei ca student în
2017, [i-a exprimat pe blog
consternarea fa]` de starea imobilului
de clas` A, monument de secol
XIX.

“Am sim]it o conexiune puternic`
cu cl`direa [i locul, am fost
impresionat` de frumuse]ea ei”, a
declarat ea pentru BBC. “Dup` ce
m-am întors acas`, m` gândeam

doar la acea cl`dire”.
Cu postarea ei au fost de acord

sute de cititori [i asta a f`cut-o s`
înfiin]eze un ONG împreun` cu
prietena [i colega ei arhitecta
Cristina Apostol. Au lansat “Herculane
Project”, cu scopul ambi]ios de a
salva complexul istoric al b`ilor
termale. 

Stând în fa]a structurii impun`toare
de 3.000 de metri p`tra]i, în]elegi
amploarea sarcinii cu care se
confrunt`, scrie jurnalistul de la
BBC, Stephen McGrath.

“Este o zi rece de iarn` [i
mirosul în]ep`tor de sulf se ridic`
din râul de dedesubt, izvoarele sale
calde clocotesc u[or, a[a cum au
f`cut-o de milenii”, poveste[te
McGrath.

“Interven]iile noastre, care au
fost majoritatea la acoperi[, sunt
greu de observat”, a spus Chiril`,
care lucreaz` full-time ca manager
de proiect pentru o firm` de
dezvoltare imobiliar`. “Dar am f`cut
multe interven]ii”.

Echipa de aproape 25 de voluntari
este format` din studen]i la Arhitectur ,̀
tineri absolven]i, dezvoltatori web
[i mul]i al]ii. Pân` acum, ei au
strâns în jur de 75.000 de euro
(66.000 de lire sterline), dar estimeaz`
c` în jur de 12 milioane de euro
sunt necesari pentru a restaura
întregul spa istoric.

De la debutul proiectului, au
ad`ugat 12 sec]iuni de acoperi[,
au ridicat suporturi pentru structur`
[i au protejat mai multe relicve la
interior [i exterior – lucr`ri importante

care ajut` la conservarea vechii
cl`diri.

“Cu siguran]` p`r]i din construc]ie
s-ar fi pr`bu[it. Este o b`t`lie
continu`, dar ne-am asumat
responsabilitatea de a conserva
cl`direa”, a spus Cristina Apostol,
28 de ani. “Unul dintre obiectivele
noastre cu adev`rat idealiste este
s` includem tot ce este aici la
B`ile Herculane în UNESCO”.

B`ile Neptun au o intrare
impun`toare care se deschide cu
o bolt` larg`, un hol cu fresce,
piesa central` fiind o fântân` de
ceramic`, decorat` în Ungaria, acum
asigurat` cu un cadru de lemn [i
acoperit` cu o prelat` pentru a o
proteja de resturile care cad.

Frumuse]ea cl`dirii este bântuit`
de sunetele periodice ale c`r`mizilor
[i mortarului care se pr`bu[esc.

“Aceast` arcad` s-ar fi pr`bu[it”,
a spus Apostol, ar`tând c`tre o
zon` care acum este acoperit` cu
cadre din lemn de pin [i acoperi[
temporar de tabl`.

Cl`dirile principale reprezint`
o parte semnificativ` a sta]iunii
istorice, care sunt alc`tuite dintr-
un vechi cazino, o vil` în stil Baroc
numit` dup` împ`r`teasa Elizabeta
a Austriei, so]ia lui Franz Josef, [i
o promenad` larg`, pietruit`, cu
hoteluri [i o statuie a lui Hercule.

În prezent, starea acestei sta]iuni
luxoase de alt`dat` contrasteaz` cu
zilele sale de glorie.

BBC a contact Ministerul Culturii
pentru a comenta situa]ia B`ilor
Herculane îns` nu a r`spuns.

Scopul pe termen scurt al echipei
este de a strânge în jur de 30.000
de euro pentru a termina securizarea
B`ilor Neptun de la o degradare
ireversibil`. Voluntarii viseaz` la
un viitor luminos [i la un complex
pe deplin restaurat. Cristina Apostol
î[i imagineaz` c` acest complex
ar putea s` includ` un muzeu, o
libr`rie [i coffee shop. “Aceast`
cl`dire necesit` între]inere constant`”,
a spus Chiril`. Sursa: news.ro

n ZdV

CNAIR a semnat 
contractul pentru 
realizarea racordului
A1 – DN 69. 
Aproximativ 200 
de milioane de lei
pentru zece 
kilometri de drum

Vineri, 29 ianuarie, Compania
Na]ional` de Administrare a
Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a
semnat contractul pentru proiectarea
[i execu]ia drumului de leg`tur`
Autostrada A1 Arad – Timi[oara –
DN 69, unul de aproximativ 10
kilometri lungime. În urma licita]iei,
a fost desemnat` câ[tig`toare oferta
înaintat` de TODINI COSTRUZIONI
GENERALI S.p.A, cu o valoare de
189.571.920,62 lei, f`r` TVA.

Evaluarea ofertelor a început
odat` cu termenul limit` de depunere
a ofertelor, 4 august 2020, [i s-a
finalizat pe 7 ianuarie 2021, în
aceast` zi fiind [i transmis`
comunicarea rezultatului procedurii
c`tre ofertantul declarat câ[tig`tor.
Durata contractului este de 24 de
luni, din care [ase pentru proiectare
[i 18 pentru execu]ie. Ulterior, va
fi o oferit` o perioad` de garan]ie
de [apte ani. Lucr`rile vor fi finan]ate
prin fonduri europene nerambursabile.

„Traseul drumului de leg`tur`
începe cu circa 300 m înaintea
intersec]iei existente, dintre drumurile
DJ 692 si E671 (DN 69), cu
amenajarea unui nod rutier [i se
dezvolt` pe direc]ia Nord-Est, spre
Autostrada A1. Clasa tehnic` a
drumului de leg`tur` este II, iar
viteza de proiectare este de 100
km/h”, transmit reprezentan]ii DRDP
Timi[oara. n (C.M.)

Tinerii care se lupt` s` salveze sta]iunea balnear` imperial`
B`ile Herculane, prezenta]i la BBC
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Structura de personal de la
Consiliul Jude]ean Timi[ se va
modifica în o anumit` m`sur`,
spune Alin Nica, pre[edintele
institu]iei. Aproximativ zece procente
din angaja]i ar putea p`r`si CJT
ca urmare a digitaliz`rii activit`]ii
sau a reorganiz`rii unor departamente.

„Din evalu`rile preliminare,
care sunt înc` în curs, rezult` c`
vom putea func]iona lini[tit cu 10%

mai pu]ini angaja]i decât în prezent.
Profesioni[tii vor r`mâne, cei care
nu doresc s` se implice în proiectele
consiliului vor fi invita]i s` se
bucure de efervescen]a muncii la
privat pe pia]a timi[ean` sau nu
numai”, a mai ad`ugat Alin Nica.

În acest moment, la CJT, efectiv,
lucreaz` 267 de persoane. Șeful
institu]iei spune c` în acest moment
anumite Servicii [i birouri sunt

suprapopulate [i va avea loc [i o
reorganizare.

Google Work Space, Shared
Folderes, semn`tur` digital`, toate
aceste no]iuni î[i vor face loc în
modul de lucru al angaja]ilor de
la Consiliul Jude]ean Timi[, toate
acestea pentru eficientizarea activit`]ii
institu]iei.

”Am demarat procesul de
transformare digital` a fluxurilor

de informa]ii de la nivelul CJT.
Astfel, s-au implementat sau sunt
în curs de implementare solu]ii de
tip google work space, shared
folders, semn`turi digitale sau
ini]ierea demersurilor pentru preg`tirea
unui manager de arhiv` electronic`.
Semn`turile digitale vor elimina
practic mapele care circul` [i hârtiile
care se pierd în interiorul consiliului
jude]ean [i va asigura o mai bun`
trasabilitate a oric`rui act din
interiorul consiliului jude]ean [i a
activit`]ii oric`rui func]ionar public
în parte”, a declarat Alin Nica.

Tot în urma digitaliz`rii, prim`riile
din jude] vor beneficia de sprijin
suplimentar în scrierea de proiecte
europene.

„Pentru ca aparatul de specialitate
al consiliului jude]ean s` fie performant
trebuie s` eficientiz`m lucrurile, s`

eficientiz`m mecanismele prin care
func]ioneaz` consiliul jude]ean, iar
acest lucru îl putem face prin
digitalizare [i preg`tirea pentru
accesarea de fonduri prin mecanismul
de redresare [i rezilien]` al Uniunii
Europene. am ini]iat demararea
b`ncii de proiecte a Consiliului
Jude]ean Timi[, mecanism prin care
prim`riilor [i institu]iilor din jude]
le va fi oferit` consultan]` pentru
scrierea, accesarea [i implementarea
proiectelor [i acest lucru este strâns
legat  de viitorul fond jude]ean de
investi]ii pe care dorim s`-l
implement`m în jude]ul nostru”, a
mai spus Nica.

Dintre angaja]i, cine e profesionist
[i î[i face treaba nu va avea
probleme. Cine nu dore[te, poate
trece în sectorul privat, a mai spus
Nica. n (R.B.)

Zece procente 
din angaja]ii Consiliului
Jude]ean Timi[ 
ar putea p`r`si institu]ia

Alexandru Proteasa, vice-
pre[edintele Consiliului Jude]ean
Timi[oara, îi ia locul lui Mihai
Ritivoiu în func]ia de [ef al  Asocia]iei
pentru Promovarea [i Dezvoltarea
Turismului în Timi[. De asemenea,
reprezentantul comunei Tome[ti va
fi vicepre[edinte.

Schimbare la vârful Asocia]iei
pentru Promovarea [i Dezvoltarea
Turismului în Timi[ (APDT), aflat`
sub coordonarea Consiliului Jude]ean.
Începând de vineri, organiza]ia are
un nou for de conducere.
Vicepre[edintele CJ Alexandru
Proteasa a fost ales pre[edinte al
Asocia]iei, înlocuindu-l pe consilierul
jude]ean Mihai Ritivoiu, acesta
renun]ând prin demisie la pozi]ia
ocupat`.

Tot vineri a fost ales [i un nou
Consiliu Director al APDT. Astfel,
reprezentatul comunei Tome[ti
ocup` pozi]ia de vicepre[edinte,
membrii forului de conducere fiind
da]i de comunele Foeni, Buzia[ [i
Margina.

„Vrem s` cre`m o ofert` complet`
pentru cei care aleg s` ne viziteze,
s` se stabileasc` sau s` investeasc`
în jude]ul nostru. Turismul, cultura
[i business-ul sunt domenii care se
completeaz` foarte bine. Ast`zi, în

centrul aten]iei s-a aflat poten]ialul
turistic. Avem o nou` conducere la
Asocia]ie, s-a aprobat lista cu proiecte,
iar acum se va lucra pentru a le
pune în practic`. Avem multe de
recuperat dup` un an de zile în
care cu to]ii am fost practic lega]i
la mâini în acest domeniu”, spune
pre[edintele CJ Timi[, Alin Nica.

În cadrul [edin]ei de alegere
a noii conduceri a fost aprobat` [i
propunerea de proiecte pentru anul
2021, care vor pune în valoare
tradi]iile, me[te[ugurile [i
multiculturalitatea jude]ului: „Drumul
mierii în Timi[”, „Tura me[te[ugurilor
din Banat”, „Drumul vinului [i al
r`chiei în Timi[”, „Turism activ”,
„Var` în Metropol`”, „Turism [i
multiculturalitate: bulgarii în Banat”,
„2021 – Anul European al Drume]iilor”,
„Zilele Lacului Surduc”, „Festivalul
Evreiesc”, „Conace [i castele în
Banat – Arad [i Cara[”. De asemenea,
se dore[te continuarea proiectelor
regionale Banat Brunch [i de
dezvoltare a unei re]ele de puncte
gastronomic locale în Timi[.

„Prioritatea pentru 2021 este ca
timi[orenii s` redescopere Timi[ul,
s` promov`m atrac]iile turistice,
obiectivele jude]ului în rândul
acestora. Este un an în care se
c`l`tore[te mai greu în str`in`tate,
astfel c` turismul local este o
alternativ` excelent`. Cei interesa]i
deja de ceea ce are jude]ul nostru
de oferit pot folosi [i aplica]ia
Discover Timi[, ce se poate desc`rca
pe dispozitivele mobile, fiind dezvoltat`
de c`tre APDT”, spune noul pre[edinte
al Asocia]iei, Alexandru Proteasa.

n R.B.

Marilen Pirtea, deputat PNL de
Timi[ [i rector al Universit`]ii de
Vest din Timi[oara, în contextul
apari]iei incendiului de la „Matei
Bal[”, despre criza prin care trece
sistemul de prevenire a incendiilor.
Conform acestuia, în ]ara noastr`,
peste unul din cinci spitale nu are
autoriza]ie de securitate la incendiu,
în timp ce în privin]a [colilor, de[i
situa]ia arat` mai bine decât în
primul caz, aproape una din nou`
nu garanteaz` siguran]a. În baza
acestor date, deputatul cere o
întâlnire între autorit`]ile [i deciden]ii
din Timi[, pentru a preveni situa]ii
precum cea de la unitatea medical`
din Bucure[ti.

„Incidentul major desf`[urat
s`pt`mâna trecut` la Institutul Matei
Bal[, care a urmat dup` cel de
anul trecut, de la Spitalul Jude]ean
Piatra Neam], indic` o grav` criz`
a sistemului de prevenire a incendiilor.
Acum, când suntem înaintea
deschiderii semestrului [colar, dar
[i într-o perioad` cu solicit`ri foarte
serioase ale unit`]ilor medicale, în
care se opereaz` atât tratarea
bolnavilor de Covid-19, dar [i
campania de vaccinare împotriva
infect`rii cu SARS-Cov-2, suntem
datori s` aducem la zi toate m`surile
de asigurare a securit`]ii la incendii
[i s` s` prevenim orice incident
în Jude]ul Timi[”, remarc` Pirtea.

Datele prezentate de deputat
sunt urm`toarele: din 1392 de unit`]i
medicale, 302 nu au autoriza]ie de
securitate la incendiu; din peste
26.000 de cl`diri [colare, peste 3
mii nu au aceast` autorizaţie.
„Statistica nu face decât s` indice
o rat` a neconform`rii la regulile
de protec]ie la incendii. Dincolo

de cifre, în realitatea concret` se
afl` pericole semnificative, riscuri
imediate ce planeaz` permanent
asupra medicilor [i pacien]ilor,
profesorilor [i elevilor”, subliniaz`
deputatul liberal.

În aceast` ordine de idei, Marilen
Pirtea le propune celor de la ISU
Timi[, DSP Timi[ [i ISJ Timi[ s`
actualizeze situa]ia autoriza]iilor la
incendiu, s` o prezinte public [i,
prin intermediul unei întâlniri de
lucru, s` structureze proiec]ii [i s`
vin` cu solu]ii. Un termen propus
pentru toate acestea ar fi chiar
aceast` s`pt`mân`, având în vedere
c` de s`pt`mâna viitoare s-ar putea
redeschide [colile.

„În contextul acestor pericole
grave, îndreptate asupra vie]ii [i
s`n`t`]ii din sectoarele sanitar [i
al înv`]`mântului, adres`m o solicitare
public`, atât c`tre ISU Timi[, cât
[i c`tre DSP Timi[ [i ISJ Timi[,
s` actualizeze datele cu privire la
unit`]ile medicale [i [colare din
jude]ul Timi[ care se afl` în situa]ii
de riscuri majore la incendii, prin
absen]a autorizaţiei de securitate

la incendiu, dar [i prezentarea
public` a acestor date, într-o întâlnire
de lucru cu autorit`]ile jude]ene.
Propun chiar desf`[urarea unei
întâlniri de lucru a autorit`]ilor
jude]ene cu competen]e în acest
sector, în cursul acestei s`pt`mâni,
într-un format online, la care s`
participe [i reprezentan]ii autorit`]ilor
jude]ene, în care s` se structureze
o proiec]ie pentru gestionarea
prioritar` a cazurilor de [coli [i
unit`]i medicale aflate în cele mai
sensibile condi]ii de expunere la
riscurile de incendii. Aceast` întâlnire
de lucru poate fi salvatoare, pe
termen scurt [i mediu, pentru c`
poate s` ajute la concentrarea [i
mobilizarea resurselor de interven]ie
aflate la îndemâna deciden]ilor din
administra]ie [i politic`, pentru
generarea de solu]ii [i planuri de
remediere a condi]iilor în care se
afl` imobilele publice din Timi[
care pot pune în pericol vie]ile
oamenilor”, propune, mia exact,
deputatul Marilen Pirtea.

n C.M.

Nou` conducere la Asocia]ia 
pentru Promovarea [i Dezvoltarea
Turismului Timi[. Me[te[ugurile,
multiculturalitatea, mierea [i vinul
timi[enilor se afl` în centrul
proiectelor pentru 2021

Marilen Pirtea propune o întâlnire 
între autorit`]i [i deciden]i. 
„Împreun` suntem datori s` prevenim 
orice riscuri la incendiu în jude]ul Timi[”
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A murit un bebelu[. Avea o
lun` [i jum`tate [i era din Suceava.
O dram`! Preotul l-a scufundat de
trei ori în ap`, cu fa]a în jos, copilul
plângând… A înghi]it 120 grame
de ap`. Fatal. Model din Evul
Mediu. ”În Banat [i în Transilvania
nu sunte]i bine boteza]i, nu sunte]i
boteza]i prin scufundare, cum trebuie.
Ave]i de f`cut multe trebuin]e în
via]`, ca s` recupera]i…” A[a predica
în urm` cu câteva s`pt`mâni preotul
Mihai Piroc, din Catedrala
Mitropolitan`, [i el, originar din
Moldova, încercând s` umileasc`
enoria[ii b`n`]eni [i ardeleni.

Hei, cum este, domn p`rinte,
acum c` ”modelul Moldova” ucide

copii? Preotul care l-a botezat pe
bebelu[ are acum dosar penal
pentru ”ucidere din culp`”. Cic`
ar fi respectat ”rânduiala”. Adev`rat?
Care rânduial`? Nu este prima oar`
când mor copiii, în acest fel.

Asta doresc urma[ii lui Paisie
(Episcopul vicar cu dosare penale
la DNA pentru manipularea unui
proiect cu fonduri europene), s`
ne mutileze tradi]iile, s` falsifice
codul european [i profund latin al
Liturghiei din Banat, s` ne boteze
copiii ”dup` rânduiala” r`s`ritean`,
ruseasc`, bizantin`, pe care nu o
s-o accept`m!

O ”în]eleapt`” din Mitropolia
Banatului, cu aere de sf`toas`, un

fel de ”maic` -sor`”, din Arge[,
joac` rolul pervers al cunosc`toarei
celor sfinte. Ea d` indica]ii, ce s`
se scrie, ce nu, cum s` în]elegem
mesajele oamenilor lui Paisie,
expunându-l, din p`cate, expunând,
din p`cate, persoane mai importante
din structura ierarhic`. O invit s`-

l apere pe preotul din Moldova,
uciga[ul involuntar al unui bebelu[.

Aici, ne respect`m tradi]ia, cu
sau f`r` voia celor incul]i, a celor
veni]i nu spre adaptarea, ci spre
lichidarea tradi]iilor.

Preotul-vicar, Ionel Popescu,
membru în Uniunea Ziari[tilor

Profesioni[ti, pe care, de fapt îi
detest`, nu scrie un comunicat de
pres`? Poate î[i mai justific` activitatea
în Departamentul de Comunicare!
Nu ne spune cum trebuie scufunda]i,
în Banat, bebelu[ii, la Botez?

n Lia Lucia EPURE

Modelul 
”ucidere din culp`”, 
la botez, propus 
la Timi[oara!

Luni, 1 februarie, primarul
Timi[oarei, Dominic Fritz, l-a
prezentat pe noul city-manager
(administrator public) al municipiului:
Matei Creiveanu. Acesta a câ[tigat
concursul început la jum`tatea lunii
noiembrie. Ini]ial, au fost trimise
peste 300 de CV-uri. Dup` prima
etap` de triere a acestora [i dup`
o serie de interviuri telefonice au
fost selectate cele mai bune „trei
– cinci” op]iuni, care au [i purtat,
cu prezen]` fizic`, discu]ii cu Fritz
[i ceilal]i membri ai comisiei de
jurizare. Acesta are 42 de ani [i,
pân` acum, a fost directorul
reprezentan]ei în România a unei
b`nci austriece. Printre altele, a
coordonat proiecte de finan]are a
investi]iilor publice.

Fritz: „M` bucur c` s-a încheiat
un proces inedit de recrutate. Am
avut peste 300 de persoane care
au aplicat pentru aceast` func]ie.
Am avut candidaturi de la ni[te
profesioni[ti extraordinari. Acesta
vine din sectorul financiar-bancar
interna]ional [i a fost din 2014
directorul reprezentan]ei (România)
HYPO NOE Landesbank für
Niederösterreich und Wien AG
(banca de dezvoltare a Landului
Niederoesterreich din Austria. A
fost [i directorul firmei de administrare
imobile de]inute de aceast` banc`.
A[adar, are [i experien]` în
administrarea a unui patrimoniu,
dar [i în lumea financiar`. Este
economist, a terminat Academia de
Studii Economice din Bucure[ti.
M` bucur c` Matei s-a hot`rât s`
ni se al`ture. Unul dintre mul]i
oameni realiza]i profesional [i
material care au decis s` fac` acest
pas de a intra în administra]ia
public`, de a da ceva înapoi
comunit`]ii”, a declarat Fritz.

Dintre motivele pentru care a
fost ales, primarul a amintit de
dubla sa experien]` – 18 ani lucra]i
în privat, dar cu rela]ii cu administra]ia

public` – , cele peste 200 de
milioane de euro în investi]ii publice
finan]ate [i implicarea, în ultimii
ani, în finan]area proiectelor de
energie regenerabil`. Dintre investi]iile
la care a contribuit, Fritz a amintit
Parcul Industrial Oradea, Arena
Ruse [i Sava Summerbridge.

„M` bucur c` am început s`
atragem în Prim`ria Timi[oara cei
mai buni profesioni[ti din România.
(Prim`ria – n.r.) Are nevoie s`-i
rezolve probleme structurale. O s`
continue acest proces de a atrage
profesioni[ti. Acest concurs de city-
manager este singurul pe care eu
l-am putut s` îl fac cum consider
eu cel mai bine. Toate celelalte au
fost organizate dup` legea
func]ionarilor publici, foarte rigid`.
Am dubii dac` prin acest sistem
de concursuri reu[im s` atragem
oamenii ce mai buni. Cu acest
proces, gestionat de mine personal,
sunt sigur c` am reu[it s` alegem
cea mai bun` op]iune”, a mai
punctat edilul.

Creiveanu va trebui s` reduc`
din cheltuielile ora[ului, s` creasc`
veniturile, s` valorifice patrimoniul
împreun` cu viceprimarul Cosmin
Tab`r` [i s` creasc` calitatea
serviciilor publice. În plus, Fritz

spune c` îi va delega noului city-
manager dreptul de a semna în
calitate de reprezentant al
ordonatorului de credite. Adic`
„toate facturile vor avea semn`tura
lui”, în cuvintele primarului.

Matei Creiveanu, luând cuvântul,
a spus ce l-a convins s` participe
la concursul lansat de Prim`ria
Timi[oara: „Au fost trei luni fabuloase.
A fost un proces îndelung. Pân`
atunci, nu a fost vreo inten]ie s`
fac pasul spre administra]ia public`
sau spre Timi[oara. Anun]ul lui
Dominic a f`cut vâlv` în mediul
profesioni[tilor care lucreaz` în
sectorul public. A fost primul concurs
transparent care p`rea c` urm`re[te
ceea ce spune. Ini]ial mi-a stârnit
interesul de a afla ce este cu
aceast` administra]ie care recruteaz`
profesioni[ti, în acest fel”.

Ceea ce îi place noului city-
manager la actual administra]ie a
Timi[oarei este „viziunea func]ionarului
public ca «public servant», om aflat
în serviciul public”. În plus, Creiveanu
a l`udat echipa lui Fritz. „Eu,
împreun` cu primarul Dominic Fritz,
cei doi viceprimari [i consilieri
form`m o echip`. Eu sunt un
tehnocrat. Dincolo de dreptul de
semn`tur`, [i eu sunt un consilier

[i un expert. Este o echip` absolut
remarcabil`, o echip` pe care multe
companii [i multina]ionale [i-ar dori-
o… dac` [i-ar permite”, a spus
city-managerul. Acesta, a men]ionat
Fritz, nu o s` aib` proprii consilieri,
ci doar va primi o secretar`.

Creiveanu a amintit [i principalele
probleme cu care se va confrunta
Timi[oara în viitorul apropiat: bugetul
de anul trecut supraevaluat masiv
– cu datoriile aferente –, echilibrarea
bugetului pe acest an [i atragerea
sau men]inerea investitorilor priva]i
în ora[. „Trebuie s` rebalans`m
bugetul de pe partea de cheltuieli,
care nu aduc un plus, c`tre partea
de investi]ii”, este ideea pe care
a insistat acesta, cu atât mai mult
cu cât „suntem într-o criz` sanitar`
care va atrage [i una economic`”.
Priorit`]ile vor fi salubrizarea [i
transportul public, din moment ce
deja exist` propuneri pentru „uria[`
gaur` care a fost Colterm”. Noul
city-manager a mai insistat pe faptul
c` nu este un adept al datoriei
publice locale, care, în opinia sa,
este o pârghie justificat` doar de
beneficii imediate. Creditele, a spus
acesta, pot fi de exemplu justificabile
în cazul investi]iilor pe fonduri
europene.

n C.M.

Rocad` la [efia Colterm,
din „motive de ordin
personal”. Bogdan
Nanu, noul director 
general, iar Emil {erpe
r`mâne „adjunct”

La dou` zile de la anun]ul lansat
de primarul Dominic Fritz, c` se
va încerca impunerea concordatului
la Colterm, se anun]` schimb`ri la
[efia companiei locale de termoficare.
Bogdan Nanu [i Emil {erpe fac
schimb de pozi]ii. Primul ajunge
director general, al doilea r`mâne
director general adjunct. Reprezentan]ii
companiei vorbesc de o decizie
luat` chiar de {erpe, din motive
de ordin personal.

„Având în vedere m`surile de
reorganizare care se afl` în curs
de implementare la Colterm S.A.,
începând cu 1 februarie 2021, func]ia
de director general va fi ocupat`
de dl. Bogdan Nanu, actualmente
director general adjunct. Dl. Emil
{erpe va trece pe pozi]ia de director
general adjunct, fiind decizia domniei
sale, pe motive de ordin personale”,
transmit reprezentan]ii Colterm.

Bogdan Nanu, venit doar de
câteva luni în companiei [i de fix
una în conducerea acesteia, îl
recomand` „experien]a vast` în
domeniul financiar a d-lui Bogdan
Nanu, cu atât mai mult cu cât în
perioada urm`toare vor fi implementate
la nivelul companiei de termoficare
m`suri de reorganizare a societ`]ii,
care vizeaz`, în principal, restructur`ri
de ordin economic, condi]ii în care
expertiza acestuia va fi un garant
pentru revigorarea Colterm S.A”,
mai transmit reprezentan]ii companiei.

Bogdan Nanu este absolvent
de Inginerie Economic`, la Politehnica
Timi[oara. A fost angajat al Price
Waterhouse Coopers, iar în 2003
a devenit partener al Associated
Business Advisors, unde este director
al Departamentului de Consultan]`
pentru Afaceri [i Management.

În schimb, Emil {erpe, r`mas
totu[i în companie, ar urma s`
contribuie cu „experien]a sa din
ultimii [ase ani în cadrul companiei,
din care ultimii patru de pe func]ia
de director general”. n (C.M.)

Timi[oara are city-manager: Matei Creiveanu, 
42 de ani, cu experien]` în finan]e
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De la 1 februarie, România va
începe vaccinarea cu serul produs
de compania american` Moderna,
potrivit unui comunicat al Comitetului
Na]ional de Coordonare a Activit`]ii
de Vaccinare (CNCAV). Astfel, dup`
aceast` dat`, imunizarea românilor
se va face în paralel cu cele dou`
seruri.

C`lin Alexandru, director DSU
[i membru CNCAV l`mure[te un
lucru important, [i anume dac`
cet`]enii pot opta pentru serul

Moderna sau pentru cel produs de
Pfizer/BioNTech.

“În momentul de fa]` vom utiliza
dozele Moderna în paralel cu cele
ale Pfizer/BioNTech, în urm`torul
fel – persoanele care vor primi
prima vaccinare începând cu 1
februarie, vor primi vaccinul Moderna.
Cet`]enii care în acela[i centru de
vaccinare vor face rapelul, vor primi
doza de la Pfizer, a[a cum au
primit prima doz`.

Vreau s` l̀ muresc dac` persoanele

vor putea alege. Procesul de vaccinare
este politic` de s`n`tate public`.
Nu este un proces de alegere, cum
am merge într-un magazin s`
cump`r`m un fular. Deci nu este
o chestiune de op]iune a persoanei,
ci sunt luate în considerare, la
momentul când se face administrarea
unui vaccin sau altul, în primul
rând elemente legate de partea
medical`, dup` aceea cea legat`
de disponibilitatea vaccinului, sau
elemente legate de partea de s`n`tate

public` [i de protec]ie general` a
popula]iei fa]` de virusul SARS-
CoV-2.

Deci, din acest punct de vedere
nu va exista posibilitatea de alegere,
este o chestiune care se decide la
nivelul centrului de vaccinare în
func]ie de disponibilitate [i în func]ie
de recomand`rile medicale”, a spus
C`lin Alexandru, la Digi24.

Ambele vaccinuri func]ioneaz`
prin aceea[i tehnologie cu ARN
mesager [i au o eficien]` similar`,
îns` exist` [i câteva mici diferen]e.
În cazul vaccinului Moderna, rapelul
se va realiza la 28 de zile, iar în
cazul celui de la Pfizer, rapelul va
fi la cel pu]in 21 de zile distan]a.

Totodat`, persoanele de peste
16 ani pot primi vaccinul Pfizer,
îns` serul Moderna nu este
recomandat tinerilor sub 18 ani.

Vaccinul Moderna va putea fi
administrat în centrele de vaccinare,
al`turi de cel de la Pfizer-BioNTech.

Alegerea tipului de vaccin care
va fi administrat unei persoane este
f`cut` de personalul medical, îns`
pacientul poate refuza serul respectiv
[i poate opta pentru alternativa
acestuia. Totul depinde de stocul
de doze disponibil în centrul de
vaccinare.

Din 1 februarie, la centrele de
vaccinare din România, va începe
administrarea serului Moderna
pentru care rapelul se realizeaz`
la 28 de zile, a anun]at, miercuri
seara, Comitetul Na]ional de
Coordonare a Activit`]ii de Vaccinare
(CNCAV).

Totodat`, începând cu data de
28 ianuarie, se pune în aplicare
procesul de reprogramare a
persoanelor incluse în Etapa a II-
a de vaccinare din categoria domenii
esen]iale.

Sursa: antena3.ro
n ZdV

Pot românii s` aleag` 
între vaccinurile Moderna 
sau Pfizer/BioNTech?
Diferen]ele dintre 
cele dou` vaccinuri

Una dintre problemele sistemului
medical din Timi[ care trebuie
rezolvat` cât mai repede este
înfiin]area unei structuri specializate
de stat care s` preia bolnavii afla]i
în stadiul terminal al bolii, când
medicii nu mai pot face nimic s`
îi salveze.

În acest moment, la 31 de ani
de la revolu]ia din 1989, nu exist`
o asemenea clinic` de stat în
Timi[oara. Sunt numai trei private,
dar cu pu]ine paturi.

”În acest moment, în Timi[oara,
nu avem o structur` de stat care
s` îi prea pe ace[ti bolnavi terminali.
Exist` trei entit`]i private, dar
întotdeauna apare problema pre]urilor.
Ei se plâng c` e foarte costisitoare
îngrijirea unui bolnav aflat în ultimul
stadiu.

Exist` legea palia]iei, dar nu
este nicio structur` specializat` de
stat care s` îi preia pe ace[ti
pacien]i afla]i în situa]ie foarte grav`
când nu se mai poate face nimic. 

Problema este [i a pre]urilor.
Se calculeaz` pentru îngrijirea unui
pacient o perioade de 14 zile maxim,
de 4 ori pe an. În total pot s` îl
]ii pe un bolnav 56 de zile pe an,
iar statul î]i d` 300 lei.

E foarte pu]in, fiindc` ace[ti
bolnavi afla]i în ultimul stadiu au
nevoie de mult` cheltuial`, multe
medicamente mai ales împotriva
durerii [i pampers, iar la doi –
trei bolnavi trebuie s` pui o infirmier`,
ca s` po]i func]iona cum trebuie.

Aici nu vorbim numai de pacien]ii
bolnavi de cancer, ci de to]i care
se afl` în situa]ia limit` c` nu mai
e nimic de f`cut din punct de
vedere medical s` îi salvezi”, atrage
aten]ia dr. {tefan Curescu, [eful
clinicii de Oncologie din cadrul
Spitalul Municipal Timi[oara.

Exist` legea palia]iei, dar aceasta
trebuie îmbun`t`]it`, iar Timi[ul
st` foarte prost în acest domeniu
el palia]ie. Singura structur` de
stat pentru pacien]ii terminali se
afl` la spitalul din Lugoj. Medicii
de acolo au putut s` fac` asta. Au
avut sprijin [i de la prim`rie. Acolo
au fost primi]i inclusiv pacien]ii în
ultimul stadiu din Timi[oara.

De asemenea, o alt` problem`
pe care dr. {tefan Curescu o
semnaleaz` este faptul c` num`rul
medicilor oncologi este prea mic
atât în Timi[, cât [i în zona de
vest.

În Timi[ medicii oncologi sunt

în continuare pu]ini. Trebuie s`
spunem c` se mai deschide o sec]ie
privat` de oncologie la Dumbr`vi]a
ceea ce este foarte bine, fiindc`
num`rul pacien]ilor în Timi[ este
mare [i în cre[tere. E un investitor
interna]ional.

Dr. {tefan Curescu spune c`,
în Timi[, sunt 18 – 20 medici
oncologi, dar ar trebui s` fie în
total 30, în Arad, sunt trei [i ar
trebui vreo 20. Oradea st` foarte
bine cu func]ionarea sistemului
medical oncologic. Au avut mini[tri
care s-au ocupat de jude]. Ar`denii
se mai duc [i se trateaz` la Oradea.
Jude]ul Cara[ Severin st` foarte
prost în acest sens. Acolo sunt
foarte pu]ini medici oncologi, numai
doi, iar în Hunedoara vreo patru.

”Este nevoie de mul]i medici
oncologi fiindc` aceast` maladie,
cancerul, este în cre[tere, în
dezvoltare, sunt tot mai mul]i pacien]i
[i au nevoie de îngrijire. În Timi[
sunt mul]i bolnavi, dar acuma în
pandemie, totul a fost dat totul
peste cap.

Oamenii nu au mai apelat la
spitale din fric` Covidului, iar
procedurile de intrare în spital sunt
dificile. Anul 2020 a fost un an
atipic în acest domeniu. S-a înregistrat
o sc`dere a num`rului pacien]ilor
oncologi, dar nu este o situa]ie
real`.

Vorbim de o sc`dere de pân`
la jum`tate a num`rului pacien]ilor.

Este clar c` numai Covid19 este
de vin`, fiindc` oamenii nu au mai
apelat la spitale [i au amânat
controalele din cauz` c` spitalele
au fost blocate, oamenilor le-a fost
fric` de infectare cu SARS-COV2,
iar procedurile de accesare a
unit`]ilor sanitare au fost [i sunt

greoaie. Aceste cauze au determinat
sc`dere a num`rului pacien]ilor
oncologici în 2020”, aten]ioneaz`
dr. Curescu.  

În testele de COVID pe care
le fac medicii pacien]ilor care
apeleaz` la consulta]ii, la intrarea
în clinica de oncologie întotdeauna
sunt g`si]i câ]iva pozitivi cu
coronavirus. Dac` nu ar fi fost
testa]i ar fi intrat în clinic` [i i-ar
fi infectat [i pe medici [i pe pacien]i.
Datorit` acestor m`suri foarte stricte
luate, în clinic` nu a existat nicio
infectare colateral`.

Exist` [i o veste bun`. Chiar
la clinica de oncologie de pe bv.
Victor Babe[ nr. 22 din Timi[oara,
în cl`direa din fa]` aflat` în renovare,
se va înfiin]a o sec]ie de îngrijiri
paliative. Acolo vor fi 10 paturi.

”Deja am început renovarea
cl`dirii. Structura pe care o vom
face acolo cu sprijinul Prim`riei
Timi[oara nu e a[a de mare, dar
va fi binevenit`. Vor fi medici
specializa]i pe domeniu, conform
legii palia]iei.

E un pas important în aceast`
direc]ie, dar nu suficient. Oficial
sunt peste 700.000 de oameni în
Timi[. E nevoie mare de aceast`
structur` de stat pentru bolnavii
terminali, fiindc` nu îi po]i îngriji
acas`, familia nu [tie cum s`
procedeze.

Nu va fi numai pentru bolnavii
de cancer, ci pentru toate cazurile.
Eu am f`cut un calcul [i ar fi
nevoie de cel pu]in 100 de paturi
destinate pacien]ilor terminali,
raportat la num`rul popula]iei din
jude]ul Timi[”, a concluzionat dr.
{tefan Curescu, [eful Clinicii de
Oncologie Timi[oara.

n Gh.M.

Elena Popa,
subprefectul 
de Timi[, a murit
dup` o form`
sever` de
COVID-19

Subprefectul de Timi[ Elena
Popa, diagnosticat` cu COVID-19,
a murit duminic`, la Sec]ia de
Terapie Intensiv` a Spitalului ”Victor
Babe[” din Timi[oara.

”Cu adânc regret, colectivul
Institu]iei Prefectului Jude]ul Timi[
anun]` decesul subprefectului Elena
Popa. Transmitem sincere condolean]e
familiei îndoliate! Dumnezeu s` o
odihneasc` în pace!”, potrivit unui
anun] postat pe pagina de Facebook
a Prefecturii Timi[.

Elena Popa a fost internat` în
28 decembrie, cu febr`, f`r` gust,
f`r` miros. A f`cut o form` sever`
de COVID, iar la scurt timp de la
internare, starea ei de s`n`tate s-
a înr`ut`]it. De mai multe zile era
internat` în Sec]ia de Terapie
Intensiva a Spitalului de Boli
Infec]ioase Victor Babe[, unde a
fost intubat`.

Elena Popa avea 60 de ani, [i
a fost numit` subprefect de Timi[
în ianuarie 2020. Venea de la Casa
Jude]ean` de Asigur`ri de S`n`tate,
unde lucra înc` din 1999.

n ZdV

SOS pacien]ii terminali din Timi[! Dr. {tefan Curescu: 
”Este nevoie urgent` de o clinic` de stat cu 100 de paturi!”
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ANDRAS CONSTANTIN, cu domiciliul în Jud. Timi[, Com. Ghiroda, Str. Retezat,
nr. 1, anun]` elaborarea primei versiuni a Planului Urbanistic Zonal “Locuinte si functiuni
complementare”, situat in Jud. Timi[, Com. Ortisoara, C.F. nr. 123690 [i declan[area
etapei de încadrare pentru ob]inerea avizului de mediu. 

Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la adresa: Jud. Timi[, Com.
Ghiroda, Str. Retezat, nr. 1, zilnic între orele 10-16. Comentariile [i sugestiile se vor
transmite în scris la sediul ARPM Timi[oara, Str. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în termen
de 18 zile calenderistice de la data prezentului anun].

S.C. NEDEX GRUP S.R.L. titular al ”PUZ – Zon` reziden]ial` [i dot`ri, servicii
publice”, propus a fi amplasat în localitatea Dumbr`vi]a, CF nr. 411463, jud. Timi[, aduc
la cuno[tin]a publicului c` decizia etapei de încadrare, din procedura de reglementare
conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului f`r` aviz de mediu.
Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite în scris, în termen de 10 zile
calendaristice, la sediul APM Timi[, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, Timi[oara.

INFORMARE privind depunerea solicit`rii de emitere 
a avizului de gospod`rire a apelor

Aceasta informare este efectuata de S.C. TERRA TOP S.R.L., cu sediul în Timisoara,
Pta Alexandru Mocioni nr. 2, ap. 3, jud.Timi[, ce intentioneaza sa solicite de la
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT Avizul de Gospodarire a Apelor pentru
“PUZ ZON~ REZIDENŢIAL~ CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOT~RI ŞI SERVICII,
CF 408985, 408779, 410132, extravilan comuna Sacalaz, jud. Timi[”. Aceasta investitie
este in etapa de proiectare. Ca rezultat al activitatii vor rezulta permanent urmatoarele
ape uzate: ape uzate menajere, ce se vor evacua in reteaua de canalizare a comunei
Sacalaz. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii
suplimentare cu privire la solicitarea Avizului de Gospodarire a Apelor pot contacta
solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii,
sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau la adresa: S.C. TERRA TOP
S.R.L. – beneficiar, telefon: 0721499814; dupa data de 02.02.2021.

EXPERT INSOLVEN}~ SPRL
în calitate de administrator judiciar al
LC BUSINESS SRL -în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment

ANUN}~ 

LC Business SRL -societate în reorganizare, de]ine dreptul de a beneficia [i de a
încasa lunar contravaloarea a 135 certificate verzi amânate, pân` la data de 31.12.2025
aferente produc]iei de energie electric` realizat` în perioada 2013-2016. Administratorul
judiciar anun]` persoanele interesate cu privire la colectarea de oferte în vederea cesion`rii
dreptului de a beneficia de certificatele verzi amânate, respectiv de încasarea acestora.
Ofertele vor fi comunicate administratorului judiciar pe adresa de e-mail: office@expertinsolventa.ro
pân` la data de 15.02.2021, urmând a fi prezentate creditorilor societ`]ii LC Business
SRL spre aprobare. 

Informa]ii suplimentare [i datele aferente achizi]ion`rii caietului de sarcini se pot
ob]ine la: Tel: 0354.405.232, Fax: 0254.713.311, Mobil: 0726.785.348 E-mail:
office@expertinsolventa.ro.

C.I.I. Urechiatu Romeo, 0744843545, lichidator judiciar al  Spedlary SRL, in faliment,

Dosar nr. 4932/30/2010, vinde imobil inscris in CF 403003 Timisoara, (nr. vechi 4086

Ghiroda), pret 92000 euro, la 04.02.2021,09.02.2021, 11.02.2021, 16.02.2021 ora 09.

INFORMARE privind depunerea solicit`rii de emitere 

a avizului de gospod`rire a apelor

Aceasta informare este efectuata de S.C. TEXIM GROUP S.R.L., cu sediul în Timisoara,
str. Surorile Martir Caceu nr. 7, birou 7D, jud.Timi[, ce intentioneaza sa solicite de la
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT Avizul de Gospodarire a Apelor pentru
“Elaborare PUZ – Platforma logistica si parcare, CF 409931, 409930, 409920, 409919,
extravilan comuna Ghiroda, jud. Timi[”. Aceasta investitie este in etapa de proiectare.
Ca rezultat al activitatii vor rezulta permanent urmatoarele ape uzate: ape uzate menajere,
ce se vor evacua in reteaua de canalizare a comunei Ghiroda. Aceasta solicitare de aviz
este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile
ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea
Avizului de Gospodarire a Apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata.
Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa
solicitantului sau la adresa: S.C. TEXIM GROUP S.R.L. – beneficiar, telefon: 0721499814;
dupa data de 02.02.2021.

INFORMARE privind depunerea solicit`rii de emitere 
a avizului de gospod`rire a apelor

Aceasta informare este efectuata de BUGA VIOREL, BUGA LAURA, cu domiciliul
în Timisoara, str. Rigoletto nr. 6, jud. Timis, ce intentioneaza sa solicite de la
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT Avizul de Gospodarire a Apelor pentru
“Elaborare PUZ Zona locuinte si functiuni complementare, extravilan Timi[oara zona
Torontal – Metro 2, CF 445218, jud. Timis”. Aceasta investitie este in etapa de proiectare.
Ca rezultat al activitatii vor rezulta permanent urmatoarele ape uzate: ape uzate menajere,
ce se vor evacua in reteaua de canalizare a orasului Timisoara. Aceasta solicitare de
aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile
ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea
Avizului de Gospodarire a Apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata.
Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa
solicitantului sau la adresa: BUGA VIOREL – beneficiar, telefon: 0721499814; dupa data
de 02.02.2021.

Luni, 1 februarie, Direc]ia de
S`n`tate Public` Timi[ anun]` c`
s-a ajuns la un num`r total de
29.853 de doze de vaccin împotriva
COVID-19, administrate de la începutul
campaniei de vaccinare, din 27
decembrie, în jude]. Dintre acestea,
378 au fost administrate în ultimele
24 de ore: 91 în cadrul etapei I de
vaccinare, din care 60 sunt de rapel,
[i 287 în cadrul etapei a II-a.

Pân` acum, s-au înregistrat 83
de reac]ii adverse, de intensitate
sc`zut` spre moderat`. Acestea,
men]ioneaz` DSP Timi[, s-au manifestat
prin durere la locul administr`rii,
mialgii, subfebrilit`]i, cefalee, reac]ie
urticarian` remis` imediat, prurit,
somnolen]` remis` în 15 minute,
salt tensional remis – la o persoana

hipertensiva [i anxioas`, febr` 38.5
remis`, episod diareic, astenie, vertij
[i u[or edem al buzelor-remis.

Din totalul de doze administrate,
acestea au avut urm`toarea distribu]ie
pe centre:

SPITALUL MUNICIPAL LUGOJ:
TOTAL > 2.155

SPITALUL OR~{ENESC F~GET:
TOTAL > 752

SPITALUL L.}URCANU
TIMI{OARA: TOTAL > 2.717

SPITALUL OR~{ENESC
SÂNNICOLAU MARE: TOTAL >
1.560

SPITALUL MILITAR TIMI{OARA:
TOTAL > 1.159

SPITALUL OR~{ENESC DETA:
TOTAL > 2.160

SPITALUL MUNICIPAL

TIMI{OARA: TOTAL > 2.678
SPITALUL CFR TIMI{OARA:

TOTAL > 3.772
SPITALUL DE BOLI

INFEC}IOASE V. BABE{
TIMI{OARA: TOTAL > 1.363

SPITALUL JUDE}EAN
TIMI{OARA: TOTAL > 5.923

SPITALUL OR~{ENESC
JIMBOLIA: TOTAL > 375

CENTRUL GHIRODA: TOTAL
> 859

CENTRUL DUMBRAVI}A:
TOTAL > 804

CENTRUL IULIUS MALL: TOTAL
> 2.298

CENTRUL LUGOJ SALA DE
SPORT: TOTAL > 972

C.M.J. TIMI{: TOTAL > 306
„Vaccinarea este o m`sur`

complex` de preven]ie în pandemia
de coronavirus, al`turi de celelalte
obliga]ii ce ne revin: „respectarea
regulilor [i a m`surilor igienico-
sanitare (purtarea m`[tii, sp`latul
pe mâini [i distan]area fizic`”, mai
transmit reprezentan]ii DSP Timi[.

n C.M.

Timi[ul, aproape de 30.000 
de doze de vaccin administrate.
Au fost 83 de reac]ii adverse, 
la mai bine de o lun` 
de la lansarea campaniei
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Cincizeci de persoane, migran]i,
care provin Afganistan [i Pakistan,
au fost depistate la Timi[oara în
urma unei ac]iuni a Poli]iei de
Frontier`, pentru prevenirea migra]iei
ilegale. Oamenii s-au ad`postit într-

o cas` din municipiu, iar 48 dintre
ei solicitaser` azil în România.

”Poli]i[tii de frontier` din cadrul
Inspectoratului Teritorial al Poli]iei
de Frontier` Timi[oara, în cooperare
cu poli]i[ti din cadrul Inspectoratului

de Poli]ie Jude]ean Timi[, au depistat,
în cadrul unei ac]iuni pe linia
prevenirii [i combaterii migra]iei
ilegale desf`[urate pe raza municipiului
Timi[oara, cincizeci de cet`]eni
asiatici, solicitan]i de azil in ]ara

noastr` sau cu permise de munc`,
care nu î[i justificau prezen]a în
zon`”, se arat` într-un comunicat
de pres`, de luni, al Poli]iei de
Frontier`.

Potrivit sursei citate, duminic`,
în jurul orei 17.00, poli]i[tii de
frontier` au identificat, într-un imobil
de pe raza localit`]ii Timi[oara,
cincizeci de cet`]eni str`ini.  

”În cadrul verific`rilor s-a stabilit
faptul c` cet`]enii str`ini sunt b`rba]i
din Afganistan [i Pakistan. Patruzeci
[i opt de persoane au documente
temporare de identitate pentru
solicitan]ii de azil, dar care nu î[i
justificau prezen]a pe raza municipiului
Timi[oara. Doi b`rba]i din Afganistan
nu posedau documente temporare

de identitate motiv pentru care au
fost condu[i la sediul ITPF Timi[oara
pentru cercet`ri”, se mai arat` în
comunicat.

De asemenea, în cadrul
cercet`rilor s-a mai stabilit faptul
c` cet`]enii str`ini aveau în inten]ie
s` treac` ilegal frontiera, cu scopul
de a ajunge într-un stat din vestul
Europei.

Dup` finalizarea tuturor
verific`rilor, poli]i[tii de frontier`
au îndrumat pe solicitan]ii de azil
spre centrele de cazare din ]ar`
unde sunt înregistra]i, iar pentru
cei doi afgani poli]i[tii de frontier`
fac cercet`ri pentru trecere frauduloas`
a frontierei de stat.

n C.M.

Poli]ia de Frontier` 
a descoperit 50 de migran]i 
din Afganistan [i Pakistan 
într-un imobil din Timi[oara

Domnule Ilie Sârbu, sunte]i
pre[edintele Asocia]iei Culturale
”Salva]i Patrimoniul Timi[oarei” [i,
a[a cum a]i spus de mai multe
ori, v-a trezit o mare nedumerire
dezbaterea public` recent` pentru
PUZ – locuin]e [i servicii, Pia]a
Bisericii nr. 7 Plan Urbanistic Zonal
- locuin]e [i servicii, amplasament
în Pia]a Bisericii nr. 7 Timi[oara.
V` rog s` explica]i despre ce e
vorba?

Da, noi solicit`m anularea
documenta]iei care st` la baza
acestui PUZ pentru c` s-a înc`lcat
Regulamentul de informare [i
consultare a publicului în elaborarea
planurilor urbanistice art. 14, litera
c), art. 19, documenta]iile de
urbanism care se aprob` f`r`
respectarea tuturor etapelor de
informare [i consultare prev`zute
în prezentul regulament pentru
fiecare tip de documenta]ie de
urbanism (PUG, PUZ, PUD), sunt
nule de drept. Art. 48. La depunerea
documenta]iei pentru avizul prealabil
de oportunitate, ini]iatorul
documenta]iei va anexa dovad`
amplas`rii pe proprietate a panoului
model Anex` 1 completat, prin
fotografii datate. Panoul va r`mâne
pe parcel` pân` la declan[area
etapei urm`toare, art. 52. La
recomandarea Comisiei Tehnice de
Amenajare a Teritoriului [i Urbanism,
pentru documenta]iile care pot avea
un impact major asupra comunit`]ii,
Institu]ia Arhitectului {ef din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Timi[oara poate organiza
consult`ri cu Ordinul Arhitec]ilor
din România, Registrul Urbani[tilor
din România [i Comisia de Urbanism
din cadrul CLMT înainte de emiterea
avizului prealabil de oportunitate.
În baza celor enun]ate mai sus,
am solicitat clarific`ri Direc]iei de
Urbanism a Municipiului Timi[oara
în ceea ce prive[te supunerea
dezbaterii publice a Planului Urbanistic
Zonal – Locuin]e [i Servicii, pentru
amplasamentul Timi[oara, Pia]a

Bisericii nr. 7.
Cum v-au r`spuns reprezentan]ii

Prim`riei Timi[oara?
R`spunsurile Direc]iei de

Urbanism a Municipiului Timi[oara
la solicitarea noastr` în a ne
comunica fotografia datat` cu panoul
de informare instalat la parcel`
supus` dezbaterii publice nu au
fost concludente. Drept urmare am
depus un memoriu la care am
ata[at peste 200 de semn`turi ale
vecinilor [i enoria[ilor aronda]i
Bisericii, care spun c` panoul de
informare nu a fost instalat niciodat`
la fa]a locului, decât dac` a fost
instalat, fotografiat [i dezinstalat
imediat. Dup` insisten]ele noastre,
ne-au comunicat câteva fotografii
alb-negru pe care le suspect`m de
fals. Men]ion`m c` orice fotografie
realizat` digital este înso]it` de mai
multe informa]ii printre care [i dat`
realiz`rii acesteia. Ni s-a r`spuns
c` au informat pe toat` lumea, dar
nu este a[a.

Considera]i c` e [i o lips` de
transparen]` decizional`?

Noi am urm`rit cu interes
întreag` documenta]ie pentru PUZ-
ul aflat în discu]ie. La sfâr[itul verii
anului 2018 noi am cerut o serie
de clarific`ri în ceea ce prive[te
transparen]a decizional` pentru
documenta]iile aflate în curs pentru
PUZ Pia]a Bisericii nr. 7. Ba, mai
mult noi am solicitat [i o dezbatere
public` înregistrata online pe site-
ul Prim`ria Municipiului Timi[oara
cu num`rul WW2018-002617 din
dat` 09.10.2018 cu termenul de
rezolvare 08.11.2018 la departamentul
Direc]ia de Urbanism [i Dezvoltare
Urban`, solicitare la care nu am
primit r`spuns. Am mai solicitat
într-o alt` adres` s` ne comunice
care au fost principiile de identificare
a grupurilor ]int` pentru informare
[i consultare pentru Planul Urbanistic
Zonal pentru zona Timi[oara, Pia]a
Crucii nr. 7, Locuin]e, Servicii,
conform art. 14, litera c, din
Regulamentul de informare [i

consultare al publicului pentru
elaborarea planurilor de urbanism.
De asemenea am solicitat s` fie
consultate [i informate [i persoanele
cu caracter asociativ, organiza]ii
ale societ`]ii civile, asocia]ii
profesionale, asocia]ii ale sectorului
de afaceri. Noi, reprezentan]ii
Asocia]iei Culturale Salva]i Patrimoniul
Timi[oarei am cerut în scris s` ni
se comunice în baza Legii nr. 52,
art. 2, litera a), art. 3, litera b),
litera c), litera e), litera f) [i a
Regulamentului de informare [i
consultare a publicului în elaborarea
planurilor urbanistice art. 14, litera
c), inform`ri despre elaborarea
planurilor urbanistice de pe raz`
Municipiului Timi[oara pentru toate
etapele: preg`titoare, documentare
[i elaborare a studiilor de
fundamentare, etap` elaborare [i
propunerilor  PU [i RLU aferent,
aprobare [i monitorizare a
implementare. Solicitarea Asocia]iei
Culturale Salva]i Patrimoniul
Timi[oarei a fost  înregistrat` cu
num`rul  WW2018-002110 din data
de 14.08.2018 cu termenul de
rezolvare 13.09.2018 la Direc]ia
General` de Urbanism [i Dezvoltare
Urban`, dar a fost f`r` efect, contrar
legii.

Care este concluzia dumnea-
voastr`?

Asocia]ia Cultural` Salva]i
Patrimoniul Timi[oarei consider`
c` se afl` în dezbatere elaborarea
unei noi documenta]ii pentru PUZ
Pia]a Bisericii nr.7 total diferit`
fa]` de cea din 2018,  nu au nimic
în comun în afar` de arhitect [i
solicitant, peste care s-au s`rit etape
de comunicare la fel c` în
documenta]ia precedent`… sunt
prezentate cu totul alte cote.

Concret, ce solicita]i Prim`riei
Timi[oara?

Noi solicit`m verificarea întregului
proiect [i ca autorit`]ile s` ia în
considerare cele scrise de noi [i
semnalate, s` anuleze documenta]ia
pentru PUZ – LOCUIN}E {I

SERVICII, PIA}A BISERICII NR.
7 Plan Urbanistic Zonal – LOCUIN}E
{I SERVICII, Amplasament: PIA}A
BISERICII NR. 7, Timi[oara,
Beneficiar: SC OGLINDA SA, pân`
ce se vor efectua conform legisla]iei
aflate în vigoare toate etapele
elabor`rii unui nou Plan Urbanistic
General pentru aceast` adresa.

Care este mesajul Asocia]iei
Culturale Salva]i Patrimoniul
Timi[oarei c`tre  Direc]ia General`
de Urbanism [i Dezvoltare Urban`
din cadrul Prim`riei Timi[oara?

Dac` este vorba despre un alt
PUZ pentru Pia]a Bisericii nr.7
diferit fa]` de cel din 2018, v`
rug`m s` ne comunica]i care au
fost principiile de identificare ale
grupurilor ]int` pentru informare
[i consultare pentru Planul Urbanistic
Zonal pentru zona Timi[oara, Pia]`
Crucii nr. 7, Locuin]e, Servicii,
Conform Art 14, litera c din
Regulamentul de informare [i
consultare al publicului pentru
elaborarea planurilor de urbanism.
Vrem s` [tim dac` vor fi consultate

[i informate [i persoane cu caracter
asociativ, organiza]ii ale societ`]ii
civile, asocia]ii profesionale, asocia]ii
ale sectorului de afaceri [i care
sunt dimensiunile panoului de
informare plasat spre informare la
adresa PUZ-ului aflat în discu]ie?
Prezent`m [i dou` plan[e datate
diferit, anul 2017 [i anul 2020, cu
privire la acest proiect. Ei spun c`
au pus un panou de informare, dar
l-au pus l-au fotografiat [i l-au dat
jos. Noi îi suspect`m de tot felul
de mân`rii legate de proiect. Cic`
au avut dezbatere public`, dar noi
nu am primit niciun fel de r`spuns,
cu num`r de adres` cum a ajuns.
Noi nu suntem clari cu documenta]ia,
fiindc` ei nu sunt clari în tot ceea
ce au f`cut pân` acum. Vrem s`
[tim dac` s-a respectat regulamentul
de informare a publicului. Noi vrem
s` ne r`spund` la întreb`rile pe
care le-am ridicat în adresa trimis`
Direc]iei de Urbanism. S` ne spun`
care documenta]ie din cele dou`
este supur` dezbaterii publice. 

n Gh.M.

Nedumeririle lui Ilie Sârbu cu privire la PUZ – locuin]e [i servicii 
din Pia]a Bisericii nr. 7 Timi[oara
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