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Revolt` a organiza]iilor
civice dup` ce
Tribunalul Timi[
oblig` Consiliul Local
s` aprobe PUZ-ul pentru
proiectul “Oglinda” [i
modificarea arhitecturii
unei pie]e istorice

Patru autobuze electrice Karsan
sunt deja la Timi[oara. Când vor intra
pe traseu [i când ajung celelalte 40
Primele dou` autobuze Karsan,
fabricate în Turcia, au ajuns la
Timi[oara în a doua zi de Cr`ciun,
iar alte dou` au venit în 30 decembrie.
În total, vor fi 44 de autobuze
electrice cump`rate din fonduri
europene, în parteneriat cu Ministerul
Dezvolt`rii.
Cele patru autobuze sunt în

depoul de pe bulevardul Dâmbovi]a.
“Acum se face recep]ia celor
patru autobuze electrice. Urmeaz`
s` intre în probe [i verific`ri tehnice
[i înmatriculare. Nu e un proces
de durat`, a[a cum s-a întâmplat
la tramvaiele Bozankaya, pentru c`
tramvaiele aveau nevoie [i de
omologare. Cred c` primele autobuze

vor putea s` transporte c`l`tori la
finalul lunii februarie, începutul
lunii martie. Tot la finalul lunii
februarie vine urm`toarea tran[`.
Tot câte patru autobuze vor veni,
pân` la 44. În acest timp reprezentan]ii
companiei turce se vor ocupa [i
de instruirea [oferilor”, a declarat
Bogdan Marta, purt`torul de cuvânt
al Prim`riei Timi[oara.
Autobuzele Karsan au o capacitate
de circa 130 de c`l`tori, din care
cel pu]in 44 pe scaune, [i o durat`
de func]ionare de minimum 15 ani,
din care opt f`r` repara]ie general`.
Au podea integral coborât` [i
facilit`]i pentru accesul persoanelor
cu dizabilit`]i.
Au scaune din material armat
cu fibr` de sticl` sau mase plastice
cu tratament antistatic, cu propriet`]i
antigraffiti, antivandalism, tapi]erie
rezistent` la uzur` [i murd`rie,
u[or lavabil`.
De asemenea, sunt prev`zute
cu sistem de supraveghere video

la interior [i la exterior, cu cel
pu]in opt camere digitale color, cu
înregistrare audio.
Autobuzele sunt vopsite în galbennegru-alb, pentru a onora industria
timi[orean` de odinioar` care a
produs între 1970-1990 tramvaiul
Timi[ 2 prezent pe [ine nu doar
în Timi[oara, ci în toate marile
ora[e ale României. Tramvaiele
Timi[ erau vopsite în galben-negrualb.
În cadrul proiectului se vor
amplasa 44 sta]ii de înc`rcare lent`
[i 15 sta]ii de înc`rcare rapid`.
n A.B.
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Ce s-a întâmplat
cu adev`rat important
la Timi[oara
în ultimul trei sfert
de mileniu?

Litografie – Timi[oara, sec. XVII, gravor Gaspar Bouttads. (colec]ia de stampe a MNaB)
Cercet`torii de la Muzeul Na]ional
al Banatului prezint` o list` cu
ceea ce s-a întâmplat cu adev`rat
important la Timi[oara în ultimul
trei sfert de mileniu.
”Între evenimentele politicoistorice importante din trecutul
Timi[oarei sunt amintite cele peste
25 de capete încoronate (ale
Transilvaniei, Ungariei, Austriei,

Serbiei, Turciei, României, etc.)
care au poposit la Timi[oara în cei
700 de ani de istorie ai s`i ca [i
– de pild` – depozitarea în 1809
în cripta m`n`stirii franciscane ce
fiin]a în Pia]a Libert`]ii, a tezaurului
[i arhivei imperiale ale casei de
Habsburg în timpul r`zboaielor cu
Napoleon.
Dieta Ungariei convocat` la

Excep]ionalul My Fair Lady,
dup` Bernard Shaw, vineri,
la Opera Na]ional` Timi[oara
Opera Na]ional` Timi[oara va
prezenta, vineri, 6 ianuarie 2023,
de la ora 19.00, musicalul My Fair
Lady. Excep]ionalul spectacol dup`
George Bernard Shaw este alc`tuit
din trei acte [i 17 tablouri.
Conducerea muzical`: MIHAELA
SILVIA RO{CA (invitat`). Regia
artistic`: MARINA EMANDI TIRON.
Subrete: Alina Pândici, Diana Chiril`,
Adina {ola, Roxana Tomescu Vale]i:
Ciprian Roman, Mugurel Chiril`,
Florin Belean
Î[i dau concursul corul, orchestra
[i ansamblul de balet ale Operei
Na]ionale Române Timi[oara. Regia
tehnic`: LUCIAN BORU. Preg`tirea
muzical`: DRAGO{ ZAHARESCU,
ANGELA
BALICI,
RARE{
P~LTINEANU, IRINA BELEA.
Sufleur: EUGENIA GYURI{

Ac]iunea se desf`[oar` în fa]a
Operei „Royal Covent Garden” din
Londra, într-o noapte rece de martie.
Tân`ra flor`reas` Eliza Doolittle
vinde flori trec`torilor, vorbindu-le
într-un limbaj scâlciat de mahala,
care atrage aten]ia profesorului de
fonetic` Henry Higgins. Acesta,
ascuns dupa o coloana de piatr`,
înregistreaz` într-un carnet fiecare
fraz` a fetei. Crezând c` Higgins
este poli]ist, un trec`tor o previne
pe Eliza, dar aceasta se ap`r` cu
înver[unare, sus]inând c` n-a f`cut
nimic r`u….
Spectacol interpretat în limba
român`. Vârsta recomandat`: 6<.
Durata spectacolului: 2h, 55 min
(2 pauze)
n Gh.M.

Teatrul Na]ional Timi[oara începe
TM2023 cu un spectacol mare:
Ana Karenina.
16 reprezentan]ii în ianuarie

Teatrul Na]ional Timi[oara începe
apoteotic anul 2023 când ora[ul
este capital` european` a culturii
cu un spectacol mare: Ana Karenina,
duminic` 8 ianuarie, de la ora
18.00, în sala mare.
În total în luna ianuarie, la

www.ziuadevest.ro

Na]ional, vor avea loc 16 spectacole
de anvergur`, multe având autori
universali: Molier, Shakespeare,
Eminescu, Cehov, Caragiale sau
Kazantzakis.
Iat` care sunt spectacolele:
Eminescu, Îmblânzirea scorpiei,
Vocile Ora[ului, Amintiri din epoca
de [coal`, O noapte furtunoas`,
Durerea fantom`, Ivanov, Cele trei
gra]ii, Conul Leonida fa]` cu
reac]iunea, {coala femeilor versus
{coala b`rba]ilor, O scrisoare
pierdut`, Cercurile încrederii, Zorba
grecul, Breaking news [i Povestea
acelor oameni care într-o sear` sau adunat în jurul unei mese.
Spectacolele vor avea loc în
cele trei locuri: Sala Mare, Sala 2
[i studio U]u Strugari.
n Gh.M.

Timi[oara sub Sigismund de
Luxemburg, importantul Congres
Ilir (al românilor [i sârbilor) din
1790 care formuleaz` revendic`ri
politice, constituirea la Timi[oara
a primului partid politic na]ional
român (5 februarie 1869), marile
demonstra]ii pentru votul universal
– din 1905 care nu a fost introdus
în Ungaria pân` la primul r`zboi

mondial sau marile demonstra]ii
antirevizioniste de dup` 1930 sunt
evenimente politice marcante în
istoria ora[ului.
În 1 noiembrie 1918, pentru o
zi s-a încercat proclamarea la
Timi[oara a unei “Republici a
Banatului” satelit al Ungariei înfrânte
în r`zboi, care a sucombat rapid.
În 1919 (3 august) Timi[oara
a fost încorporat` în România mare
[i în zilele urm`toare a fost locul
unde s-a lansat (10 august) proclama]ia
[vabilor ce-[i d`deau asentimentul
la actul unirii din 1 decembrie
1918.
În 1926 Timi[oara a fost locul
celei de a treia conferin]e a Antantei
Mici (Cehoslovacia, Iugoslavia [i
România) [i de asemenea, la
Timi[oara, în 1996 s-a semnat
tratatul guvernamental românomaghiar de bun` vecin`tate.

Rebeliunea legionar` (21-23
ianuarie 1941), ap`rarea Timi[oarei
împotriva diviziilor germane de
c`tre armata român` (8-17 septembrie
1944), ocupa]ia sovietic` (19441958), demonstra]iile promonarhice
(noiembrie 1945 – octombrie 1946)
[i anticomuniste (oct. 1956),
manifestarea din 1 iulie 1958 marcând
plecarea armatei sovietice din ora[
al c`rei subtext era diferit de haina
oficial` a evenimentului, sunt
evenimente ce au precedat Revolu]ia
Român` de la Timi[oara din 16-22
decembrie 1989 în timpul c`reia,
în 20 decembrie, Timi[oara a fost
primul ora[ din România eliberat
din dictatura comunist`.”, a scris
Florin Medele] în „Timi[oara.
Povestea ora[elor sale”, volum
semnat al`turi de artistul vizual
Dan Buruleanu).
n Gh.M.

MNaB: Sanctuarul Neolitic de la Par]a Timi[
– exponatul lunii ianuarie, primul din anul TM2023
Muzeul Na]ional al Banatului
Timi[oara a ales cine este exponatul
lunii ianuarie 2023, primul din anul
TM2023. Este vorba de Sanctuarul
Neolitic de la Par]a Timi[.
Special[tii MNaB explic`: Aflat
la mai pu]in de 20 km distan]` de
Timi[oara, templul de la Par]a este
cel mai bine p`strat sanctuar neolitic
din România. Acesta este unic în
lume. A fost descoperit la sfâr[itul
anilor ‘70 de arheologul b`n`]ean
Gheorghe Lazarovici.
Avea o form` rectangular`, cu
o lungime de 11,5 m [i o l`]ime
de 6 m, fiind compartimentat în
dou`: camera altarului [i camera
ofrandelor. În altar se g`sea o statuie
dubl`, dintr-un singur bloc, decorat
cu incizii în culorile galben [i ro[u,
cu dou` capete, unul de taur, cel`lalt,
de femeie cu fa]a acoperit` de o
masc` ritual`. Cele 2 personaje
simbolizeaz` for]a creatoare, simbolul
vie]ii, fiind legate de Cultul fecundit`]ii
[i fertilit`]ii.
Cercetarea sanctuarului a fost
finalizat` în anul 1985.
Cercet`torii arat` c` în perioada
în care a fost construit sanctuarul
constela]ia Taurului apunea la momentul
r`s`ritului soarelui la echinoc]iul de
toamn`, iar la momentul echinoc]iului
de prim`var`, constela]ia r`s`rea din
nou. Astfel, cele dou` siluete din
templul de la Par]a priveau spre
constela]ie, despre care se presupune
c` ar fi reprezentat` [i în picturile
rupestre vechi de 17.000 de ani,
g`site în pe[tera din Lascaux, Fran]a.

Rezultatele investig`rii arheologice
au demonstrat existen]a aici a dou`
etape principale ale sanctuarului,
suprapuse, amândou` apar]inând
neoliticului mijlociu, din care cel de
al doilea avea dou` etape de refacere.
Sanctuarul din etapa ini]ial` a fost
probabil incendiat [i ref`cut ulterior,
sub forma unei cl`diri cu mai multe
înc`peri ridicat` în jurul unei statui
monumentale care a fost realizat`
din p`mânt nisipos, acoperit de o
lipitur` de lut [i pleav`. Statuia dubl`
a fost consolidate prin ardere, apoi
s-a construit restul sanctuarului.
Structura sanctuarului este format`
din înc`perea statuii monumentale,
de dimensiuni mari, [i înc`perile
destinate unor activit`]i func]ionale,
revelate de prezen]a unor altaremas` pentru preg`tirea alimentelor,
p`strarea ofrandelor [i prelucrarea
textilelor.
Pe peretele vestic, pe lâng` o
intrare de mai mici dimensiuni, se
g`sea un orificiu circular de 35 cm,

m`rginit de o reprezentare din lut
modelat a Lunei. La baza acestora
era plasat loca[ul unei pietre de
moar`. Prezen]a acestor elemente
arhitecturale, al`turi de inventarul
mobil al înc`perilor cu altare, a
permis formularea unor spectaculoase
ipoteze legate de orientarea astronomic`
[i voca]ia mitologic-ritual` a acestui
monument preistoric cu caracter de
unicitate.
Descoperirea sanctuarului a devenit
relativ repede un element de notorietate
în lumea [tiin]ific` interna]ional`, cu
toate dificult`]ile inerente unei
descoperiri remarcabile de natur`
spiritual` în perioada socialismului
anilor ‘80. Elementele conservate ale
sanctuarului au fost integrate unei
reconstituiri a acestuia într-una din
s`lile castelului Huniade, dar
dimensiunile înc`perii nu au permis
reconstituirea la scara real` a
Sanctuarului – aten]ioneaz` MNaB,
joi 5 ianuarie 2023.
n Gh.M.
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Colterm
mai are c`rbune
pentru 11 zile
[i caut`
în continuare
furnizor de ultim`
instan]` la gaz
La început de an, reprezentan]ii
companiei locale de termoficare
Colterm transmit nout`]i privind
stocul de c`rbune [i de gaz. De[i
la început vorbesc despre
„aprovizionarea constant` cu
combustibil, a[a încât s` nu existe
sincope majore în furnizarea energiei
termice”, în continuarea comunicatului
de pres` afl`m c` stocul de c`rbune
ar ajunge pentru aproximativ 11
zile – dac` vremea r`mâne în
continuare destul de bun` -, iar
problema furnizorului de gaz r`mâne
nerezolvat`, fiind nevoie în continuare
de furnizor de ultim` instan]`, a[a
cum s-a întâmplat [i în ultimele
luni.
Mai exact, în privin]a c`rbunelui,
reprezentan]ii companiei vin cu
urm`toarele preciz`ri: „A[a cum vam informat [i în lunile precedente,
înc` de la finele lunii mai 2022
am demarat aprovizionarea constant`
cu combustibil, a[a încât s` nu
existe sincope majore în furnizarea
energiei termice, în sezonul de
înc`lzire 2022-2023, iar stocurile s`
fie în permanen]` asigurate. Astfel,

începutul de an ne-a g`sit cu un
stoc de 11.338 tone c`rbune, în
condi]iile unui consum mediu de
1.000 de tone/zi. Cantitatea total`
achizi]ionat` în intervalul iunie 2022
– ianuarie 2023 este de 88.195 tone
de c`rbune, la care se adaug`
stocul de la finalul sezonului anterior
de înc`lzire, de 6.084 tone. În total,
94.279 tone c`rbune, din care 82.941
tone au fost, pân` acum, consumate”.
Interesant este c` la începutul
lunii noiembrie, administratorul
special Cristian Amza spunea c`
obiectivul ar fi ca, pân` la Cr`ciun,
Colterm s` aib` constant un stoc
constant de peste 50.000 de tone
de c`rbune. „A[a cum s-a v`zut în
ultimele trei s`pt`mâni, c` s-a
consumat ce s-a livrat, a[a ne dorim
s` facem pân` la Cr`ciun, astfel
încât s` r`mânem constant cu 50.000
– 60.000 de tone în stoc”, spunea
Amza, pe 4 noiembrie.
În ceea ce prive[te stocul de
gaz la începutul anului 2023, nu
exist` prea multe nout`]i fa]` de
situa]ia de acum dou` luni. Mai
exact, reprezentan]ii companiei

transmit: „La finalul anului 2022,
stocul de gaz înmagazinat era de
29.000 MWh, cantitate din care, în
cursul lunii ianuarie 2023, se vor
consuma 11.000 MWh. Preciz`m
c` întreaga cantitate de gaz
înmagazinat este achitat` complet,
iar pentru necesarul pe luna în
curs (aproximativ al]i 66.000 MWh)
s-a pl`tit în avans jum`tate, iar
cealalt` jum`tate a fost agreat` cu
furnizorii pentru a se achita în
tran[e. Mai men]ion`m c` au fost
încheiate opt contracte pentru
achizi]ia de gaze naturale, pentru
cantitatea de 190.165 MWh, cu
livrare în perioada noiembrie 2022
– martie 2023. Din totalul cantit`]ilor
de gaz necesare pentru acest sezon,
avem înc` o parte necontractat`.
Ținând seama de cele de mai sus,
raportat la pl`]ile efectuate pentru
luna ianuarie a.c., cantitatea înc`
necontractat` este de aproximativ

Trei milioane de euro ajung în Timi[
pentru managementul
eficient al de[eurilor

Consiliul Jude]ean Timi[ a depus
dou` cereri de finan]are din PNRR
pentru realizarea mai mult centre
de colectare a de[eurilor, respectiv
pentru realizarea documenta]iei pentru
o investi]ie de 40 de milioane de
euro la deponeul de la Ghizela.
”Am câ[tigat înc` dou` finan]`ri
importante cu ajutorul c`rora vom
moderniza sistemul de management
al de[eurilor din Timi[”, a anun]at
Cristian Mo[, vicepre[edintele
Consiliului Jude]ean Timi[.
Astfel, 1.823.514 de euro bani

din PNRR, au fost ob]inu]i pentru
construc]ia a 10 Centre de Colectare
prin Aport Voluntar a De[eurilor,
iar 1.092.305 de euro pentru proiectul
“Sprijin pentru preg`tirea documenta]iei
aferente proiectului: Gestionarea
eficient` a de[eurilor în Depozitul
de de[euri nepericuloase din Comuna
Ghizela în vederea acceler`rii tranzi]iei
spre economia circular`”.
Prin intermediul inan]`rii ob]inute
se urm`re[te realizarea documenta]iei
pentru investi]ii care vor avea o
valoare total` de 44.517.202,8 euro

la deponeul de la Ghizela: asigurarea
capacit`]ilor de reciclare a biode[eurilor
colectate separat [i de[eurilor verzi
din parcurile [i gr`dinile publice
din zonele 0,2,3,4; asigurarea
capacita]ilor de reciclare a biode[eurilor
colectate separat [i a de[eurilor
verzi din parcurile [i gr`dinile publice
din zonele 0,2,3,4; tratarea de[eurilor
reziduale municipale pentru Zonele
0,2,3,4; achizi]ionarea de recipiente
de colectare separat` a de[eurilor
menajere [i similare pentru zonele
0,1,2,3,4. n (R.B.)

40.000 Mwh, cantitate necesar`
pentru perioada februarie – martie
2023 [i care, în absen]a încheierii
unor contracte, va fi consumat` în
baza contractelor cu FUI (furnizor
de ultim` instan]`), la fel cum am
facut [i în lunile anterioare. Preciz`m
c`, pentru luna în curs, furnizorul
de ultim` instan]` este OMV Petrom”.
La fel ca [i cu ocaziile anterioare,
reprezentan]ii Colterm amintesc [i
de repara]iile [i investi]iile finalizate
sau continuate în ultimele luni: „În
ceea ce prive[te stadiul repara]iilor
demarate la cele dou` mari centrale
termice, la ora actual`, la CET Sud
au fost reparate [i puse în func]iune
cazanele de abur nr. 2 [i nr. 3.
Totodat`, pentru o eficien]` mai
mare în exploatare [i reducerea
de noxe, respectiv îmbun`t`]irea
confortului abona]ilor no[tri, la
sfâr[itul anului trecut au fost efectuate
lucr`ri la CAF1 (cazan de ap`
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fierbine), la CT Centru, care în
prezent sunt finalizate [i despre
care v-am informat în comunic`rile
anterioare.
Referitor la proiectul cu finan]are
european` intitulat «Retehnologizarea
sistemului centralizat de termoficare
din Municipiul Timi[oara în vederea
conform`rii la normele de protec]ia
mediului privind emisiile poluante
în aer [i pentru cre[terea eficien]ei
în alimentarea cu c`ldur` urban`
Etapa II», pân` în prezent, au fost
finalizate lucr`ri pe o lungime de
7.587 metri re]ea primar`, dintrun total de 9.183 metri (realizat
82,6 %) [i 20.361 metri re]ea
secundar`, dintr-un total de 20.497
metri (realizat 99,33 %). Pentru
anul 2023, au mai r`mas de montat
urm`toarele lungimi de traseu: lotul
1 (re]ele primare) 1.600 metri; lotul
2 (re]ele secundare) 136 metri.
n C.M.

Din planurile Aquatim pe 2023:
infrastructur` nou` în Timi[:
3 km re]ele ap`,
8 km canalizare,
valoare – 10 milioane de lei
Din planurile Aquatim pe 2023:
infrastructur` nou` în Timi[ – 3
km re]ele ap`, 8 km canalizare.
Cererea de finan]are a fost depus`
în decembrie 2022: 1 milion lei
Aquatim, 9 milioane lei PNRR.
”Planul Na]ional de Redresare
[i Rezilien]` (PNRR) ne ofer`
posibilitatea s` acces`m noi fonduri
pentru continuarea investi]iilor pe
care le-am început prin Programul
Opera]ional Infrastructur` Mare
(POIM).
De aceea, la finalul lunii decembrie
am depus aplica]ia de finan]are
pentru un calup de proiecte în
valoare de circa 10 milioane de lei
(f`r` TVA), din care 9 milioane lei
provin din PNRR, iar diferen]a de
1 milion lei este asigurat` de
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Aquatim. Pachetul include 11 proiecte
distincte (6 obiective în Timi[oara
[i 5 obiective în localit`]i distincte,
independente din punct de vedere
func]ional).
Lucr`rile de extindere a re]elelor
de ap` [i canalizare propuse în
aceste proiecte completeaz` lucr`rile
aflate în curs de execu]ie în cadrul
Proiectului regional de dezvoltare
a infrastructurii de ap` [i ap` uzat`
din jude]ul Timi[. Locuitorii jude]ului
Timi[ vor beneficia de înc` 3 km
de re]ele de alimentare cu ap` [i
aproximativ 8 km de re]ele de
canalizare în plus, fa]` de ceea ce
se realizeaz` pe POIM”, a informat
Aqautim, vineri 30 decembrie 2022.
n Gh.M.
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Primarul Dominic Fritz îl vrea
neap`rat pe Ovidiu Andri[ la
conducerea Filarmonicii Banatul.
{i utilizeaz` acela[i model penal
prin care usr-ista C`t`lina Jahn a
ajuns ”prin concurs” director adjunct
la Pie]e SA, f`r` a i se impune a
avea experien]` într-o func]ie similar`.
În 2021, la primul concurs
organizat de prim`rie pentru func]ia
de manager al Filarmonicii, Ovidiu
Andri[ a fost singurul candidat
respins fiindc` nu întrunea experien]a
necesar` pentru aceast` func]ie –
nu avea cinci ani experien]` în
domeniul studiilor absolvite, nici
trei ani de management al unei
institu]ii
sau
organiza]ii
neguvernamentale de cultur`.
Concursul pentru postul de
director a fost suspendat de justi]ie
dup` ce Ioan Gârboni, fostul director
al Filarmonicii Banatul din 2006,
a contestat în instan]` modul în
care i-a fost încheiat contractul de
management [i calificativul primit.
Fritz l-a numit interimar pe
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Modelul penal de la Pie]e,
utilizat la concursul
de la Filarmonica
Banatul

respinsul Ovidiu Andri[, [i nu pe
mezzosoprana Aura Twarowska,
solist` a Operei din Viena, care
are doctorat în Muzic` la Universitatea
Na]ional` de Muzic` Bucure[ti, iar
acum urmeaz` cursuri doctorale în
domeniul Management la Universitatea
de Vest din Timi[oara.
Mar]i, 3 ianuarie, pe site-ul
Prim`riei Timi[oara au ap`rut
rezultatele probei de dosare din

cadrul noului concursului de
management de la Filarmonica
„Banatul” din Timi[oara. {i a fost
o surpriz` de propor]ii. Dosarul lui
Ovidiu Andri[, care con]ine acela[i
CV pe baza c`ruia i-a fost respins`
candidatura în 2021, a fost admis.
În schimb a fost respins`
candidatura lui Radu Popa, pe
motive tehnice îndoielnice, [i pe
baza unei interpret`ri defectuoase

a legii. Totul pentru ca Andri[,
preferatul lui Fritz, s` ajung`
manager.
Ovidiu Andri[ s-a aflat [i în
centrul unul scandal recent, care
a vizat fraudarea concursului cu
votare public` la Premiile Matei
Brâncoveanu, organizate de Funda]ia
Alexandrion, al c`rui miz` era un
premiu de 12.000 de euro.
Ovidiu Andri[, fiul unui influent
om de afaceri din Timi[oara, era
nominalizat printre cinci tineri care
schimb` societatea în bine. Dup`
28 de zile de concurs, în care se
afla pe locul 2, la o distan]`
considerabil` fa]` de primul clasat,
pe numele lui Ovidiu Andri[ a
ap`rut un num`r suspect de voturi,

în urma c`rora acesta a ajuns pe
primul loc. Conform unui comunicat
transmis de Funda]ia Alexandrion
pe 26 mai 2021, “în data de 25
mai 2021 Funda]ia Alexandrion a
sesizat o cre[tere ampl` [i inexplicabil
de rapid` a num`rului de voturi,
de la 1805 la 4373, pentru Ovidiu
Andri[, unul dintre cei 5 finali[ti
ai Galei.” Dup` ce raportul unei
anchete realizate de o firm` specializat`
a ar`tat c` votarea a fost fraudat`,
iar clasamentul a fost schimbat
prin mijloace electronice neconforme
cu regulamentul, trei dintre concuren]i
au decis s` se retrag`, iar Funda]ia
Alexandrion a anulat ulterior concursul.
n C.M.

Situa]ie absurd` la concursul de la Filarmonica „Banatul”
Mar]i, 3 ianuarie, dirijorul Radu
Popa a fost respins la proba de
selec]ie a dosarelor din cadrul
concursului de proiecte de
management de la Filarmonica
„Banatul” Timi[oara. A[a cum
relatam înc` de pu]in dup` publicarea
deciziei, candidatul la postul de
director general al institu]iei, care
de altfel activeaz` în cadrul filarmonicii
înc` din 2007, este nemul]umit de
aceast` decizie, pe care o va [i
contesta. În plus, tot acesta urmeaz`
s` deschid` [i o ac]iune în instan]`,
cu privire la o anumit` prevedere
pe care o consider` ilegal`. Miercuri,
Popa ne-a prezentat [i documentele
pe care comisia de concurs nu i
le-ar fi g`sit eligibile pentru îndeplinirea
condi]iilor de participare.
V` amintim c` în rezultatul
publicat mar]i scrie c` dirijorul,
„candidatul 200034”, nu a dovedit
îndeplinirea condi]iilor privind studiile
necesare [i a celor privind experien]a
sau preg`tirea în management.
Pentru prima cerin]` „neîndeplinit`”,
la un capitol ulterior, se cerea
ata[area unor copii dup` diploma
de licen]` – dar [i prezentarea
originalului, pentru confruntare –,
în timp ce la a doua ar fi trebuit
ata[ate documente care s` dovedeasc`
cei trei ani de experien]` în pozi]ii
de conducere, precum [i preg`tirea
în management.
Acum, Radu Popa ne-a ar`tat

[i ce con]inea, de fapt, dosarul
s`u. În ceea ce prive[te studiile,
a[a cum cer condi]iile de participare,
acesta are diplom` de licen]`. Chiar
dou`, ambele pe profilul muzic`,
specializ`rile fiind „compozi]ie,
profesor de instrument – pian [i
profesor de muzic`” (iunie 1994)
[i „dirijat orchestr`, profesor de
instrument [i profesor de muzic`”
(iunie 1996). În plus, pe lâng`
cerin]ele minime ale concursului,
acesta a ata[at [i alte dou` diplome,
una de studii postuniversitare cu
specializare în „stil [i limbaj
compozi]ional” (iunie 1995), alta
de studii aprofundate cu specializarea
„stilistic` dirijoral`”, care îi confer`
[i titlul de magister/master (iunie
1997).
Problemele ar porni din cauza
faptului c` diplomele sale de licen]`
se afl` la Universitatea de Muzic`
din Bucure[ti, unde urmeaz` s` î[i
sus]in` doctoratul. Astfel, acesta a
depus în dosar numai copii dup`
diplome, dar [i un e-mail de la
universitate, care îi confirm` cele
sus]inute, precum [i o declara]ie
pe propria r`spundere.
În ceea ce prive[te cerin]ele
de experien]` [i preg`tire managerial`,
Radu Popa a ata[at la dosar adeverin]a
eliberat` de Consiliul Local Giurgiu
[i adeverin]a care ]ine locul
certificatului de absolvire al unui
curs de manager de proiect. În

primul document se arat` c` acesta
a fost director artistic al Filarmonicii
Giurgiu între 3 decembrie 1999 [i
1 octombrie 2002, director general
al aceleia[i institu]ii între 1 ianuarie
2003 [i 1 martie 2006, dar [i [ef
de serviciu în cadrul Centrului
Cultural Local Ion Vinea Giurgiu
între 13 martie 2006 [i 15 martie
2007. Adeverin]a eliberat` de Centrul
de Formare APSAP arat` c` Radu
Popa a promovat examenul de
absolvire aferent cursului de „manager
de proiect (curs acreditat)”, care
este acreditat de Ministerul Muncii
[i de Ministerul Educa]iei.
Aici ar fi de men]ionat c`
ac]iunea în instan]` pe care dore[te
s` o deschid` dirijorul are leg`tur`
cu obliga]ia de a fi prezentate
dovezi privind atât experien]a, cât
[i preg`tirea profesional`. Dirijorul
consider` c` „{I”-ul propus în
anun]ul de concurs este ilegal, în
condi]iile în care la articolul 3 din
OUG 189/2008 scrie: „Managementul
institu]iilor publice de cultur` poate
fi încredin]at unei persoane fizice
care îndepline[te cumulativ
urm`toarele condi]ii: (…) d) întrune[te
condi]iile de preg`tire SAU experien]`
în management (…)”.
De altfel, chiar primele dou`
complet`ri din pagina anun]ului de
concurs vizeaz` situa]ia candidatului
Radu Popa:
„(1) Domeniul de licen]` Muzic`

face parte din domeniul fundamental
{tiin]e umaniste [i arte; Ramura
de [tiin]` Arte, potrivit HG nr.
433/2022 privind aprobarea
Nomenclatorului domeniilor [i al
specializ`rilor/programelor de studii
universitare [i a structurii institu]iilor
de înv`]`mânt superior pentru anul
universitar 2022—2023, completat`
[i modificat` prin HG 978/2022;
(2) – condi]ia de experien]`
în management dovedit` prin
adeverin]`(e) sau alte documente
justificative eliberate/încheiate de/cu
institu]iile de cultur`, organiza]iile
neguvernamentale cu obiectul de
activitate în domeniul culturii în
cadrul c`rora a activat;
– specializarea în management
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poate fi atestat` cu certificat/diplom`
de absolvire (master in management,
manager de proiect, manager cultural
etc.)”.
În ceea ce prive[te contesta]ia
la rezultatul ini]ial, aceasta urmeaz`
s` fie depus` joi, la termenul
prev`zut în calendarul anun]ului
de concurs. Dirijorul a formulat-o
deja [i ne-a trimis-o [i nou`. În
plus fa]` de cele relatate pân`
acum, candidatul men]ioneaz` c`
acelea[i documente care acum nu
îi sunt recunoscute, cele privind
studiile în mod special, au fost
suficiente pentru angajarea sa la
Filarmonica „Banatul”, în 2007.
n C.M.
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Peste 500.000
de turi[ti
la Timi[oara,
în anul Capitalei
Europene a Culturii
Timi[oara va prelua titlul de
Capital` European` a Culturii în
week-end-ul 17-19 februarie 2023,
când autorit`]ile au preg`tit peste
50 de evenimente, de la concerte
în aer liber, expozi]ii, la teatru în
spa]ii neconven]ionale sau premiere
de film. Pe tot parcursul anului
2023 vor exista foarte multe
evenimente, astfel c` la Timi[oara
sunt a[tepta]i [i turi[tii, din ]ar`
[i din str`in`tate.
Conform estim`rilor, ar trebui
s` vin` peste 500.000 de vizitatori
care s` [i înnopteze la Timi[oara.
“Dac` e s` ne raport`m strict
la turi[ti, ne-am dori s` ne apropiem
de jum`tate de milion. Când spun
turi[ti, m` refer la persoane care
s` vin` la Timi[oara cu scopul de
a vizita, a experimenta [i de a se
caza cel pu]in o noapte. }inta

noastr` este ca cel pu]in 300.000
s` fie turi[ti str`ini. Dac` ne raport`m
la vizitatori, adic` la to]i cei care
vin din afara Timi[oarei, s` participe
la evenimente, s` consume, s` intre
în obiectivele turistice, ne a[tept`m
la peste un milion. E ]inta noastr`
minim`”, a declarat Simion Giurc`,
pre[edintele Asocia]iei pentru
Promovarea Timi[oarei.
Simion Giurc` se va întâlni cu
Daniel Stamatovici, directorul
Aeroportului Timi[oara, pentru a
discuta despre noi curse externe,
care s` aduc` turi[ti în Capitala
European` a Culturii.
“Ne dorim o curs` Timi[oaraBerlin, am avut ni[te ac]iuni de
promovare acolo, este o mare
capital`, exist` factori de sprijin
pentru noi acolo, avem o imagine
bun`, [i cred c` am putea s`

Prim`ria
Timi[oara
testeaz`
platforma
Waze pentru
a anun]a
închideri
de circula]ie

Consilierii jude]eni s-au certat pe alocarea
banilor suplimentari spre prim`riile din Timi[.
Votul a fost amânat

Prim`ria Municipiului Timi[oara
extinde informarea [oferilor cu
privire la închiderea str`zilor pentru
lucr`ri sau pentru evenimente cu
ajutorul platformei Waze.
Astfel, inform`rile care privesc
închiderile totale ale unor str`zi
sau bulevarde pe perioada efectu`rii
de lucr`ri se vor transmite de acum
în timp real [i pe platforma Waze.
În continuare, aceste inform`ri vor
fi f`cute [i c`tre mass-media local`,
dar [i pe portalul Prim`riei
Municipiului Timi[oara.
Restric]iile par]iale, respectiv
închiderea temporar` a unei singure
benzi de circula]ie, dar care permite
în continuare accesul vehiculelor,
vor fi transmise în continuare doar
c`tre mass-media local` [i publicate
pe portalul Prim`riei Municipiului
Timi[oara.
n C.M.

Sub presiunea timpului, consilierii
jude]eni au fost chema]i s` voteze
asupra aloc`rii spre prim`riile din
jude] a sumelor din fondul aflat la
dispozi]ia Consiliului Jude]ean Timi[
pe 2023. Au fost acuza]ii cu lips`
de transparen]`, de alocare pe
criterii politice, toat` lumea s-a
contrat, pre[edintele Nica a for]at
aprobarea proiectului de hot`râre
în forma elaborat`. Pân` la urm`,
cu perspectiva unui vot negativ din
partea USR [i PSD, acesta a aprobat
retragerea proiectului [i revotarea
la începutul s`pt`mânii viitoare.
În cadrul unei [edin]e de plen,
extraordinare, care ar fi urmat s`
împart` 38 de milioane de lei c`tre
prim`riile care au cerut de zece
ori mai mul]i bani pentru nevoile
proprii a creat un adev`rat circ
între ale[ii jude]eni. În [edin]a
comisiilor reunite, de dinaintea
plenului, care s-a desf`[urat online,
cei prezen]i s-au certrat [i contrat
timp de mai mult de o or`. De[i
[edin]a de plen a fost convocat`
înc` de la finalul anul trecut,
consilierii jude]eni s-au plâns c`
nu au primit documenta]ia decât
cu timp foarte scurt înainte de
întâlnirea administrativ`. Mul]i au
vorbit despre minute înainte de
[edin]` ca termen în care s-a atribuit
sumele respective. ”Proiectul de
hot`râre privind repartizarea sumelor
din fondul la dispozi]ia consiliului
jude]ean pentru unit`]ile administrativteritoriale din jude]ul Timi[ pe anul
2023 [i estim`ri pe anii 2024-2026”
a fost principalul punct de pe
ordinea de zi.
Pân` la urm` circul a crescut
în intensitate, cei de la PSD [i de

stimul`m interesul de acolo. Vrem
s` o curs` Timi[oara-Viena. Am
mai avut o curs` pe aceast` destina]ie,
dar a fost scoas` de companie din
motive strategice. Exist` un interes
din partea operatorilor economici
din Timi[oara, cu siguran]` cursa
va prinde. Acolo unde exist` [i
interes de business, cel care opereaz`
cursele poate s`-[i ating` încas`rile
planificate. Iar a treia dorin]` este
o curs` spre Israel, un zbor Timi[oaraTel Aviv. Vrem s` atragem turi[ti
din Israel. Mai sunt în discu]ii [i
alte zboruri cum ar fi de exemplu

la USR au ajuns la o concluzie
unic`: nu vot`m proiectul. Nu putem
vorbi de o coalizare, dar concluziile
au fost cam acelea[i, referirile sau referit mai ales la faptul c`
proiectul [i anexele sale au fost
trimise extrem de târziu, iar votarea
s-ar fi f`cut în lipsa analizei
informa]iilor, dar [i la modul în
care au fost aloca]i banii pe diferite
UAT.
Au fost aloc`ri politice, au acuzat
consilierii locali, mul]i cu experien]`
în precedentele mandate, când nici
atunci nu se poate spune c` a fost
totul ”imaculat” [i politicul nu s-a
sim]it. Consilierii jude]eni s-au trezit
deodat` c` la alocare se ]inea seama
[i de criterii politice, de[i a[a ceva
nu era o practic` ce lipsea în alte
mandate.
În acest punct, discu]iile au
escaladat, vicepre[edintele CJT,
Alexandru Preoteasa a spus c` va
cere procesele verbale ale [edin]elor
de plen [i de comisii, ca s` se
vad` c` nu s-a dezb`tut nimic în
precedentul mandat.
”În ideea de a v` sus]ine în
continuare pledoaria, o s` o rog
pe colega mea s` v` pun` pe tablete
s` le avem pentru [edin]a viitoare
toate procesele verbale ale [edin]elor
din mandatul 2016 – 2020 [i unde
se discutau aceste reparti]ii s`
vede]i cum se punea problema.
Totodat` s` le pun la dispozi]ie [i
procesele verbale ale comisiilor,
tot din mandatul 2016 – 2020 s`
vedem câte dezbateri au fost, [i
câte discu]ii. Dar, o s` ave]i o
surpriz`, c` nu exist` niciuna”, a
spus Preoteasa.
Reac]ia celui care a fost pre[edinte

Timi[oara-Basel, dar [i alte destina]ii
din Italia, unde putem s` punct`m
[i alte ora[e, e o ]ar` din care au
venit mul]i aici, sunt mul]i operatori
economici italieni în Timi[oara”, a
mai spus Simion Giurc`.
În ceea ce prive[te turi[tii
asiatici, Simion Giurc` ar vrea ca
ace[tia s` fie atra[i spre Timi[oara
atunci când vin s` viziteze Budapesta
sau Belgrad.
“Am avut discu]ii, am putea
avea turi[ti din Coreea de Sud,
Japonia, China [i India. Dar acestea
sunt pie]e pe care ar trebui s` le

al institu]iei în mandatul precedent,
C`lin Dobra, a fost una extrem de
dur`.
„Domnule vicepre[edinte, chiar
am vrut s` v` las lini[tit, dar v`d
c` ave]i o obsesie la adresa mandatului
2016 – 2020 [i eu vreau s` v` spun
c` sunte]i într-o eroare total`. Pe
lâng` mizeria pe care o face]i ast`zi,
cred c` în continuare insista]i pe
ceea ce s-a întâmplat în mandatul
trecut. Vreau s` v` spun câteva
aspecte. În primul rând, tot
dumneavoastr` a]i venit în 2021 cu
ideea de a puncta proiectele [i va]i dat seama, chiar pre[edintele
Nica a recunoscut ast`zi, c` nu se
pot puncta, pân` la urm` împ`r]irea
banilor e atribu]ia autorit`]ii locale.
Deci, eroare total`, a]i reparat o
gre[eal`, noi v-am spus atunci c`
nu se poate. Pân` în 2020, la fiecare
buget, eu, în calitate de pre[edinte
am invitat reprezentan]ii grupurilor
politice, iar colegii dumneavoastr`
[i fostul pre[edinte PNL au fost
prezen]i, am discutat proiectele pe
drumuri, pe finan]`ri, pe autorit`]ile
locale, pe necesit`]i. Iar împ`r]irea
egal` pe care acum o condamna]i,
s` [ti]i c` grupul PNL în mandatul
2016 – 2020 au luat decizia s`
împart` în mod egal la toate
autorit`]ile locale. Eu v-a[ ruga s`
încerca]i s` dep`[i]i aceast` obsesie
la nivelul mandatului 2016 – 2020,
când dumneavoastr` v` juca]i pe
la Mo[ni]a v` juca]i de-a politica,
habar nu avea]i, era]i copil, [i cred
c` tot copil ve]i r`mâne în politic`
[i în continuare cu aceste atitudini
ieftine. Ar fi trebuit s` ave]i respect
fa]` ce grupurile politice, s` le fi
invitat la discu]ii, s` le prezenta]i
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dezvolt`m în anii urm`tori. Ne
str`duim s` aducem turi[ti [i din
]ar` cât mai mul]i, astfel încât
cifrele pe care le dorim s` fie
realizate. Ar reprezenta o cre[te
important` pentru turismul timi[orean,
o pozi]ionare la un nivel nou. Îmi
doresc ca anul 2023 s` fie un an
record pentru turismul timi[orean,
dar s` fie un punct zero, un nou
început, un nou parcurs, s` r`mânem
în topul destina]iilor turistice din
]ar`”, a mai spus Simion Giurc`.
n A.B.

atitudinea fa]` împ`r]irea banilor
la autorit`]ile locale”
Ale[ii au cerut o perioad` pentru
a analiza situa]ia, între comisiile
reunite [i plenul efectiv a urmat
o pauz` de jum`tate de or`, perioad`
în care pre[edintele CJT, Alin Nica,
a propus un amendament care ar
fi trebuit s` întoarc` ale[ii jude]eni
de la refuzul de a vota proiectul,
încercând for]area proiectului
(aproape) în forma trimis` la vot.
Acesta propunea luarea sumelor
de la localit`]ile care au cele mai
mari sume colectate din impozite
[i redistribuirea banilor spre alte
localit`]i s`race. Vizate au fost
Timi[oara, care în proiect avea
alocate 509.000 lei, Lugoj cu 166.000,
Dumbr`vi]a 207.000 [i Giroc, 510.000
lei.
Confruntându-se cu votul negativ
al ”coali]iei de [edin]`”, USR –
PSD, pân` la urm` s-a luat decizia
de a se scoate de pe ordinea de
zi punctul respectiv [i reluarea
votului într-o nou` [edin]`
extraordinar`, la începutul s`pt`mânii
viitoare.
”Iau act de dorin]a dumneavoastr`
pe acest subiect, chiar dac` calendarul
e strâns pentru prim`rii, sunt 15
zile de transparen]`, zece de
contesta]ii, azi era maxim. Sunt de
acord cu amânarea acestui proiect
[i sunt de acord s` revenim cu o
[edin]` extraordinar`”, a spus Nica.
Pân` la urm` s-a dovedit c`
maximul nu e chiar maxim, dar
legisla]ia prevede un termen limit`
de la aprobarea bugetului de stat
pân` la care repartizarea acestor
sume trebuie efectuat`.
n R.B.
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Scandalul „Oglinda” intr` întro nou` faz`. Dup` ce Consiliul
Local a respins PUZ-ul pentru
proiectul imobiliar de lâng` vechea
biseric` ortodox` (construit` în
1894 pe locului unei biserici de
lemn din 1794) din Pia]a Bisericii
nr.7 din Elisabetin – într-un cartier
istoric cu case, Tribunalului Timi[
a dispus obligarea Consiliului Local
de a relua votul, impunând consilierilor
s` voteze în favoarea proiectului
de modificare a arhitecturii pie]ei.
Organiza]iile civice din Timi[oara
sunt revoltate de decizia instan]ei
[i spun c` prin decizia judec`torilor
se încalc` flagrant valorile democratice
pe baza c`rora func]ioneaz`
administra]ia local`, autonomia
acesteia, principiul reprezentativit`]ii
[i separarea puterilor în stat, prin
ingerin]a justi]iei în atribu]iile
autorit`]ilor locale.
Societatea Timi[oara, Comitetul
civic pentru salvarea patrimoniului
urban al Timi[oarei, Asocia]ia
Ariergarda [i Asocia]ia Salva]i
Patrimoniul Timi[oarei au luat
atitudine, cu un an în urm`, fa]`
de încercarea unor dezvoltatori

ACTUALITATE
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Revolt` a
organiza]iilor civice
dup` ce Tribunalul Timi[
oblig` Consiliul Local
s` aprobe PUZ-ul
pentru proiectul „Oglinda”
[i modificarea arhitecturii
unei pie]e istorice

imobiliari de a modifica, iremediabil,
imaginea unei pie]e istorice din
cartierul Elisabetin din Timi[oara.
„Consider`m c` hot`rârea
judec`toreasc` pronun]at` de
Tribunalul Timi[ încalc` flagrant
valorile democratice pe baza c`rora
func]ioneaz` administra]ia local`,
autonomia acesteia, principiul
reprezentativit`]ii [i separarea
puterilor in stat, prin ingerin]a
inadmisibil` a justi]iei în atribu]iile
autorit`]ilor locale. Timi[oara este
un ora[ cu o istorie bogat`, cu o
personalitate distinct`, unic`, datorat`
în cea mai mare parte arhitecturii
[i structurii urbanistice central
europene. Aprobarea unui proiect
de tipul celui în discu]ie ar afecta
grav temelia cultural` a ora[ului,
ar constitui un atentat la patrimoniul
local, în mod ironic în chiar anul
în care Timi[oara devine Capitala
Cultural` a Europei. Suntem profund
dezam`gi]i [i revolta]i de aceast`
hot`râre judec`toreasc` total aberant`
[i abuziv`”,, au transmis cei de la
Societatea Timi[oara.
Organiza]iile civice din Timi[oara
au explicat de ce este important

ca acest proiect imobiliar s` nu
fie autorizat.
„Timi[oara are o structur`
urbanistic` unic`. De-a lungul
timpului, ea a al`turat cet`]iifort`rea]` elementele componente,
cunoscute acum sub numele cartiere
istorice. Denumirea de cartiere
istorice este oficial` [i unanim
recunoscut`. Autorit`]ile locale, dar
si locuitorii Timi[oarei, au obliga]ia
legal` de a veghea la prezervarea
tradi]iilor istorice ale ora[ului, la
structura sa urbanistic` [i la unicitatea
sa. De modul în care aceast`
obliga]ie este îndeplinit` depinde
în ce ora[ vom tr`i în viitor [i
cum va fi perceput el în aceast`
parte de Europa, inclusiv de vizitatorii
care îl vor admira (sau nu) peste
ani [i ani. Unul dintre cartierele
istorice cu cea mai mare semnifica]ie
pentru ora[ [i pentru istoria lui
este cartierul Elisabetin. Personalitatea
cartierelor în general [i a Elisabetinului
în special este dat` de amplasarea
str`zilor [i de forma [i dimensiunile
cl`dirilor edificate”, spun cei de la
Societatea Timi[oara.
Este evident c` Elisabetinul a

fost ridicat ca un cartier reziden]ial
[i c` toate casele care îl compun
au un anumit volum, o anumit`
form` [i o anumit` m`rime. Sunt
case familiale, în mare parte, iar
acolo unde, în timp, s-a dorit ca
o cas` s` aib` mai multe unit`]i
locative, s-a pastrat, cu rigoare,
regimul de în`l]ime [i decorul
stradal.
„O pia]` simbol a Elisabetinului
e Pia]a Bisericii. E denumit` astfel
dup` situarea bisericii ortodoxe
construit` în arhitectura tipic
b`n`]ean` [i central european`, iar
turla Bisericii str`juie[te, la fel de
neostentativ`, casele din jur [i se
constituie în singurul element de
în`l]ime, care nu jeneaz` deloc
personalitatea locului, ci o reafirm`.
Ce ni se propune? Ni se propune
ca în mijlocul acestei oaze de lini[te
[i de tradi]ie istoric` s` apar` un
bloc de apartamente, înalt [i masiv,
ad`postind zeci de familii, cu
dimensiuni total [ocante pentru tot
ce îl înconjoar`, un uria[ care s`
umbreasc` parcul din preajm`, s`
ia aerul, lumina [i lini[tea din jur
[i s` concureze turla bisericii, care
s` devin` astfel o firav` victim` a
gigantului al`turat. Blocul de
apartamente ar urma s` aib` o
parcare subteran`, pentru zeci de
ma[ini, cur]i betonate între corpurile
de cl`dire, o ocupare a spa]iului

urban total supradimensionat`,
Ansamblul de cl`diri preconizat sar extinde din strada pe care e
biserica pân` în cur]ile celor de
pe linia de tramavai, „asediinduse” deci [i spa]iul verde interior.
F`r` a mai vorbi despre obturarea
luminii soarelui asupra parcului din
vecin`tate”, adaug` cei de la Societatea
Timi[oara.
Orice plan urbanistic din orice
ora[ din Europa ar respinge a
priori o astfel de perspectiv`, spun
cei din Societatea Timi[oara.
„Cum ni s-ar p`rea proiectarea
unui bloc în alte pie]e istorice? În
Pia]a Romanilor, în Pia]a Traian,
în Pia]a Unirii? Cu ce am fi mai
buni în 2021 decât în anii dictaturii
comuniste, când ora[e întregi erau
schimonosite de planuri abuzive
ale regimului totalitar? S-a invocat
existen]a în zon` a unui hotel,
construit acum câ]iva ani. Oare o
eroare din trecut poate fi considerat`
un precedent de urmat pentru
prezent [i viitor?… Orice timi[orean
care î[i respect` ora[ul, care îl
iube[te [i îi dore[te binele ar spune
nu unui astfel de proiect, care ar
fi distructiv pentru personalitatea
[i pentru spiritul cartierului Elisabetin.
Pentru Timi[oara întreag`”, au mai
spus cei de la Societatea Timi[oara.
n A.B.

ÎPS Ioan: “În Banat am crezut
c` curg numai lapte [i miere,
dar am descoperit c`
[i aici sunt oameni pribegi,
râuri de lacrimi [i suferin]`…!”

ÎPS Ioan nume[te plastic regiunea
pe care o p`store[te Banatul pâinii,
Banatul holdelor de grâu, Banatul
oamenilor cu credin]` în Dumnezeu
care au ]inut mereu leg`tura cu
muntele Athos.
Chiar sfântul Iosif de la Parto[
a fost adus de pe muntele Athos
[i pus mitropolit al Banatului. Din
p`cate, ÎPS spune c` a descoperit
c` [i în Banat curg râuri de lacrimi
[i suferin]` [i aici sunt oameni
care nu au un acoperi[ deasupra
capului, oameni pribegi, p`r`si]i

sau sate pustii.
“Banatul pâinii, Banatul holdelor
de grâu Banatul oamenilor cu
credin]` în Dumnezeu, Banatul
acesta a ]inut mereu leg`tura cu
muntele Athos. Sfântul Iosif de la
Parto[ a fost adus de pe muntele
Athos [i a fost ales mitropolit al
Banatului. Sunt leg`turi din vechime
dintre credincio[ii din Banat [i
muntele Athos [i cu ]ara (România
mare). Dintre provinciile române[ti
care [i-au îmbr`]i[at mama la 1
decembrie 1918, ultima care [i-a

pus capul pe pieptul sfânt al României
a fost Banatul în lacrimi, fiindc`
nu s-a putut întoarce întreg la patria
mam`. O treime din Banat r`mânând
dincolo…!
Imagina]i-va c` ve]i ajunge la
poart` Raiului dup` un drum lung
f`cut de pe p`mânt din ]ar` de la
poarta Carpa]ilor pân` la poarta
cerului. Ve]i ajunge la miezul nop]ii
[i acolo va fi str`jeru, un înger,
[i va întreba: “Ce cau]i aici str`ine
la ora aceasta?” Vei zice: “Sfinte
îngere, am aici o comoar`, am

venit s` îmi caut comoar`”. Î]i va
deschide poarta Raiului. Din p`cate,
dac` nu ]i-ai f`cut comoar` în cer,
nu vei avea ce s` cau]i la poart`
Raiului. De ce vrei s` ajungi în
Rai dac` acolo nu ai adunat nicio
comoar` cât ai tr`it? La final de
an, credinciosul trebuie s` î[i fac`
bilan]ul [i s` se gândeasc` la ce
a mai ad`ugat la comoar` lui din
cer, din Rai? În decursul unui an,
trebuie c` omul s` adauge ceva la
comoar` lui din cer. În seara de
final de an, s` evit`m desf`t`rile
exagerate [i s` ne gândim ce am
f`cut bun în anul ce s-a scurs, ce
nu am f`cut [i ce am fi putut face
[i nu am f`cut. E [i o sear` a
regretelor. S` nu fim triumfali[ti
în credin]` noastr` [i s` ne
recunoa[tem în fa]` lui Dumnezeu
[i neputin]ele [i sl`biciunile pe care
le-am avut în anul ce a trecut,
fiindc` e clar c` nu întotdeauna
am r`spuns cu mult curaj, sfial`
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[i credin]` chem`rii lui Hristos.
Evident c` [i eu am regrete [i
vreau s` le stropesc cu lacrimile
mele, pentru c` nu am îndeplinit
întru-totul ceea ce am promis în
sear` când am fost c`lug`rit, când
am fost hirotonit preot [i apoi
arhiereu. Ar fi trebuit s` fiu mai
aplecat de atâtea cruci [i îndatoriri
pe care i le-am promis lui Dumnezeu!
Când am fost chemat din mun]i
s` slujesc în Banat am crezut c`
aici curg numai lapte [i miere, dar
am descoperit c` [i în Banat curg
lacrimi [i suferin]` [i aici sunt
oameni care nu au un acoperi[
deasupra capului, oameni pribegi,
p`r`si]i sau sate pustii. În zona de
deal [i de munte sunt unele comune
alc`tuite din cinci sate [i au mai
pu]in de 300 locuitori…!”, a m`rturisit
ÎPS Ioan, la TrinitasTV.
n ZdV
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Consiliul Jude]ean Timi[
preg`te[te
reabilitarea seismic`
a patru obiective
importante, inclusiv
Castelul Huniade
Odat` cu lansarea Programului
na]ional de consolidare a cl`dirilor
cu risc seismic ridicat, Consiliul
Jude]ean Timi[ efectueaz` demersurile
necesare pentru renovarea a patru
obiective importante: Castelul Huniade,
Centrul de Recuperare [i Reabilitare
Neuropsihiatric` pentru Copii
Timi[oara, Biblioteca Jude]ean`
Timi[ [i Liceul Tehnologic Special
Gheorghe Atanasiu. Astfel,
administra]ia jude]ean` va depune
proiecte prin care se solicit` finan]are

pentru reabilitarea acestor cl`diri.
Programul are un buget alocat de
200 de milioane de lei din credite
bugetare [i 500 milioane de lei
credite de angajament, iar finan]area
este de 100%, f`r` a fi nevoie de
cofinan]are din partea beneficiarilor.
Programul este unul multianual,
de interes [i utilitate public`, derulat
în conformitate cu prevederile Legii
nr. 212/2022 [i vizeaz` atât cl`dirile
de locuin]e multietajate, cât [i
cl`dirile publice. Cererile de finan]are

Care sunt regulile complete si
cum se depun în recipientele
corespunz`toare
v`d
aici:
https://bit.ly/3tRMYam. Scot
recipientul resortat la urm`toarea
colectare. Informa]i-v` în permanen]`
asupra regulilor de colectare separat`
a de[eurilor. Acorda]i aten]ie
avertismentelor pe care le primi]i
[i informa]i-v` despre regulile de
colectare!”, îndeamn` Retim.
n Gh.M.

CJ Timi[ aloc` 1,2 milioane
de lei pentru cofinan]area
moderniz`rii Spitalului
Jude]ean Timi[oara
cu fonduri din PNRR3
Cofinan]area necesar` pentru a
se moderniza Spitalul Jude]ean
Timi[oara prin Programul Na]ional
de Redresare [i Rezilien]` va fi
acoperit` de Consiliul Jude]ean
Timi[. Institu]ia a aprobat alocarea
unei sume de 1.2 milioane lei pentru
cofinan]area proiectului. Suma
reprezint` contribu]ia de 20% din
finan]area nerambursabil` solicitat`
de Spitalul Jude]ean, în valoare
total` de 5.9 milioane lei.
Proiectul prevede refunc]ionalizarea unui spa]iu de circa
600 mp, în care func]ioneaz`

legate de asigurarea utilit`]ilor
necesare obiectivului de investi]ii,
cele legate de elaborarea proiectului
tehnic [i a detaliilor de execu]ie,
verificarea tehnic` a proiectului
tehnic [i a detaliilor de execu]ie,

asisten]a tehnic` din partea
proiectantului, cheltuielile pentru
realizarea investi]iei de baz`, cele
pentru organizarea de [antier,
precum [i cheltuielile diverse [i
neprev`zute. n R.B.

Familia Aquatim – 900 de suflete.
”Diriginte” Ilie Vlaicu – cel mai performant
manager de companie din România

Ce am de f`cut
în cazul în care
de[eurile nu
mi-au fost colectate?
Iat` r`spunsul Retim

Mul]i timi[oreni sunt nedumeri]i
c` uneori r`mân cu gunoaiele
neridicate. La întrebarea ”Ce am
de f`cut în cazul în care de[eurile
nu mi-au fost colectate?” Retim
ofer` r`spunsul:
”Citesc eticheta ro[ie, aflu care
sunt de[eurile neconforme pentru
care nu s-a f`cut colectarea. Resortez
con]inutul recipientului, asigurândum` c` fiecare de[eu este depus în
recipientul corespunz`tor.

pot fi depuse de autorit`]ile publice
locale [i centrale, fiind aplicat
criteriul primul venit – primul servit.
În vederea consolid`rii [i reabilit`rii
cl`dirilor, se pot finan]a, de la
bugetul de stat, inclusiv cheltuielile
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cabinetele de consulta]ii pentru
copii de la Maternitatea Bega
(Ambulatoriu integrat) [i dotarea
cu echipamente medicale de ultim`
genera]ie pentru toate ambulatoriile.
Solicitarea de finan]are prevede,
de asemenea, efectuarea de interven]ii
la infrastructura care deserve[te
activitatea medical`, respectiv
realizarea de lucr`ri de repara]ii,
construc]ii [i instala]ii, astfel încât
s` fie asigurate cele mai bune
condi]ii pentru derularea fluxurilor
medicale.
n R.B.

Societatea de ap` [i canalizare
Aquatim din Timi[oara, cea mai
performant` firm` de profil din vestul
]`rii cu [tacheta ”Excelen]ei” de
peste zece ani, num`r` 900 de
angaja]i [i este condus` de Ilie
Vlaicu, “certificat” ca cel mai performant
manager de companie din România.
Crengu]a Radosav, în Familia
Aquatim 2022, explic`: ”Începem
“orele” din Noul An cu dirigintele
[i “proful” preferat, Ilie Vlaicu,
directorul nostru general si pre[edintele
Asocia]iei Române a Apei. A[ pune
aceast` fraz`, obligatoriu, pe fondul
sonor al Rapsodiei Române, într-o
tonalitate puternic`.
Parantez` scurt`: Îndr`zneala
mea, de-a-l surprinde cu acest “ECG”
la minut, se poate termina în doar
dou` moduri: bine sau r`u . Mizez
pe paharul spart, chiar în cump`na
nop]ii, [i pe “fr`]ia” zodiei. Doamne
ajut`…m`!
Cum s`-]i descrii, a[adar, [eful,
f`r` s` pari tem`tor sau subiectiv?
F`r` s` sune a laud` interesat` sau

a od` moderat`? Simplu: a[a cum
l-ai cunoscut, înainte de-a-]i fi [ef,
în oglind` cu noul t`u statut, de
subordonat. Ar merge [i un joc de
oglinzi, în care s-ar reflecta [i al]i
manageri de top ai regiunii, dar ne
oprim la primele dou` planuri. Nu
inten]ion`m s` sup`r`m pe nimeni,
la început de an…
În etapa mea jurnalistic` n-aveam
cum s` anticipez c` cel care era
atât de deschis, transparent [i direct
cu presa – directorul care oferea
interviuri f`r` s` te ]in` la u[` cu
zilele, care-]i zâmbea cald [i-]i vorbea
calm, cu [tiin]`, [i de carte, [i de
profesie, si de via]`, cu siguran]`
în gesturi [i for]` în declara]ii –
avea s` fie confirmat, peste timpuri,
drept ini]iatorul [i p`str`torul [tachetei
de Excelen]` (de peste zece ani [i
num`r`m în continuare) a firmei pe
care a iubit-o, o iube[te [i-o va iubi
atât.
Avea s` fie “certificat” ca cel
mai performant manager de companie
din România, în domeniul greu, dar
fascinant, al apei. Avea s` fie recunoscut
drept liderul care a [tiut [i a putut
s` atrag` sute de milioane de euro
în dezvoltarea Vestului. Avea s` fie
apreciat, oficial, în mediile profesionale,
dar [i academice, na]ionale. Alegerea
sa în demnitatea principal` din cadrul
Asocia]iei Române a Apei este
recunoa[terea.
Pentru al]ii. Noi nu avem nevoie
de confirm`ri. Îl [tim bine [i avem
încredere. În fapt, aveam de atunci.
Pe declara]iile lui Ilie Vlaicu te puteai
baza, ca ziarist, pe cuvântul s`u
puteai pune pre] [i merge pân`-n
pânzele albe, dintotdeauna. Lucru

rar, [i pe vremea aceea, lucru [i
mai rar, pe aceasta.
{i, uite cum, cuvântul cheie cel descrie complet, cel îndeajuns de
puternic [i atotcuprinz`tor, este chiar
acesta: ÎNCREDERE.
Trecând la al doilea plan invocat,
în Aquatim, suntem 900 de suflete,
unele de zeci de ani, altele, de mai
pu]in, dar ÎMPREUNĂ [i ÎN
SIGURANȚĂ, în timpuri grele [i
foarte grele, prin aceast` geografie,
unde nu a fost u[or, vreodat`.
Siguran]a ]i-o confer` exclusiv oamenii
puternici. {i predictibili. {i prev`z`tori.
{i performan]i. {i rezisten]i. {i
empatici. {i simpatici. Dac` mai sunt
[i raci… armonia e un ]el atins, iar
FAMILIA o citadel` de nezdruncinat.
De ce Rapsodia Român`? Pentru
c` Ilie Vlaicu are o singur` patrie.
Ce mult conteaz` asta! Sunt sigur`
c` în]elege]i metafora.
Domnule “diriginte”, Clasa a XIIa A(quatim) v` mul]ume[te c`-i
tolera]i inconsecven]ele [i-i accepta]i
neconformit`tile. În v`zul “lumii”,
promite s` înve]e, [i anul acesta, la
chimie (plus “surorile” ei) [i s` ia
m`car 10, în tez`. {i s` nu fie în…
antitez` cu standardele de calitate.
Nici cu cele de “claritate”. În
unanimitate. La mul]i ani! Dragi
clien]i ai Aquatim, 2022 pare a fi
un an al inimilor. Al celor bune, cu
siguran]`! Bun` diminea]a!”, încheie
Crengu]a Radosav.
R`spunsul lui Ilie Vlaicu: ”Fiindc`
Facebook-ul mi-a adus aminte, trebuie
s` spun c` este interesant` postura
asta de diriginte… m` oblig` s` am
grij` de clas`. A[a voi face!”.
n Gh.M.

ANUN} PUBLIC
„COMUNA DUMBR~VI}A”, titular al proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de transport verde – pist`
de biciclete în comuna Dumbr`vi]a”, anun]` publicul interesat asupra lu`rii deciziei etapei de încadrare
de c`tre APM Timi[ de a nu se supune evalu`rii impactului asupra mediului, evalu`rii adecvate [i evalu`rii
impactului asupra corpurilor de ap` în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru
proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de transport verde – pist` de biciclete în comuna Dumbr`vi]a”, propus
a fi amplasat în com. Dumbr`vi]a, jud. Timi[.
Proiectul deciziei de încadrare [i motivele care o fundamenteaz` pot fi consultate la sediul autorit`]ii
competente pentru protec]ia mediului APM Timi[, mun. Timi[oara, str. Liviu Rebreanu, nr. 18 – 18 A,
jud. Timi[ [i la adresa titularului com./loc. Dumbr`vi]a, str. Petofi Sandor, nr. 31, jud. Timi[, în zilele de
luni - joi, între orele 8.00 – 16.30 [i vineri, între orele 8.00 – 14.00.
Observa]iile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timi[.
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Boboteaza sau Botezul Domnului,
s`rb`toarea din 6 ianuarie cunoscut`
[i sub denumirile “Ar`tarea Domnului”
sau “Epifania”, marcheaz` sfâr[itul
s`rb`torilor dedicate Na[terii lui
Iisus Hristos.
Boboteaza face parte din suita
celor 12 s`rb`tori cre[tine importante
[i este menit` s` reaminteasc` cele
petrecute la apa Iordanului, înainte
ca Iisus s` p`[easc` în via]a public`.
Biserica mai nume[te Boboteaza [i
“Ar`tarea Domnului”, “Dumnezeiasca
Ar`tare” sau “Epifania”, aceasta din
urm` denumire provenind din limba
greac` [i însemnând “ar`tare”,
“descoperire”, “revelare”. De fapt,
Boboteaza înseamn` înnoirea omului
cre[tin.
Dup` mersul cu Ajunul de
Cr`ciun, cu uratul de Anul Nou,
copiii mergeau cu “Chiralesa” de
Boboteaz`, dar în unele locuri se
mai mergea cu uratul de Sfântul
Ioan, fiind viza]i doar cei care purtau
numele Sfântului.
La Sfântul Ioan se încheie
s`rb`torile de iarn`, iar oamenii î[i
intra în ritmul normal al lucrurilor.
În R`s`rit, pân` în a doua jum`tate
a secolului al IV-lea, Na[terea
Domnului era cinstit` în aceea[i zi
cu Botezul, la 6 ianuarie. Boboteaza
(6 ianuarie) [i Sfântul Ioan (7
ianuarie) aproape c` formeaz` una
[i aceea[i s`rb`toare.
Ajunul, adic` ziua de 5 ianuarie,
este zi de post negru, la fel ca
Ajunul Cr`ciunului sau Vinerea Mare
dinaintea Pa[tilor. Tot în Ajunul
Bobotezei, preo]ii merg la casele
credincio[ilor pentru a le aduce,
prin stropirea cu ap` sfin]it`,
binecuvântarea Sfintei Treimi.
Credincio[ii [i preo]ii consider`
c` apa de la Boboteaz` are o putere
deosebit`, pentru c` a fost sfin]it`
printr-o îndoit` chemare a Sfântului
Duh, iar sfin]irea are loc chiar în
ziua în care Mântuitorul s-a botezat
în apele Iordanului.
Apa sfin]it` la biseric` în aceast`
zi [i luat` de credincio[i nu se
stric` niciodat`. Prin agheasma se
în]elege atât ap` sfin]it`, cât [i slujb`
pentru sfin]irea ei. Agheasma mare
se s`vâr[e[te numai de Boboteaz`,
spre deosebire de sfin]irea cea mic`
a apei, care are loc în biseric` în
prima zi a fiec`rei luni, iar în case,
la sfe[tanie. Totodat`, Agheasma
mare se poate bea doar timp de
opt zile, între 6 [i 14 ianuarie, altfel
este necesar` aprobarea preotului
duhovnic spre a fi folosit`.
La Boboteaz` se sfin]esc toate
apele, iar preotul se duce la o ap`
în care arunc` o cruce. Mai mul]i
b`rba]i se arunc` în ap` ca s` o
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Boboteaza – tradi]ii [i obiceiuri

aduc` înapoi, iar cel care va scoate
crucea din ap` va avea noroc tot
anul.
S`rb`toarea Bobotezei este
cunoscut` atât în Biserica Ortodox`,
cât [i în Biserica Romano-Catolic`.
Botezul Domnului este amintit înc`
din secolul al II-lea d.Hr de Sfântul
Clement Alexandrinul [i în secolul
al III-lea de Sfântul Grigorie
Taumaturgul.
Începând cu secolul al IV-lea,
cuvânt`ri dedicate acestei s`rb`tori
g`sim atât la p`rin]ii r`s`riteni, cât
[i la cei din Apus. De Biserica
apusean`, Boboteaza a fost adoptat`
în secolul al IV-lea, fiind cunoscut`
[i ca “S`rb`toarea celor trei magi”.
Tot atunci au fost desp`r]ite cele
dou` mari s`rb`tori: 25 decembrie
fiind data stabilit` pentru pr`znuirea
Na[terii Domnului, ca în Apus, [i
6 ianuarie pentru Boboteaz`.
Ortodoc[ii pr`znuiesc botezul
Mântuitorului în apele Iordanului
de c`tre Sfântul Ioan Botez`torul.
Potrivit scrierilor, în aceast` perioad`,
în pustiul Iordanului î[i începuse
activitatea profetic` Ioan Botez`torul.
Prin înv`]`tura sa, acesta ajunsese
s` uimeasc` [i s` atrag` mul]i
oameni. De[i înv`]`turile sale erau
înscrise în Legea lui Moise, Ioan
Botez`torul venea cu ceva nou:
curajul s` le spun` pe fa]` [i s` le
reaminteasc` permanent oamenilor
c` “s-a apropiat împ`r`]ia cerurilor”.
Când Mântuitorul a ap`rut pe
malul Iordanului, Sfântul Ioan
Botez`torul, luminat de Duhul Sfânt,
l-a recunoscut [i l-a ar`tat mul]imilor.
Momentul în care Mântuitorul Iisus
Hristos a primit botezul este consemnat
de to]i cei patru evangheli[ti.
Evanghelistul Matei spune c`
Iisus a venit din Galileea la râul
Iordan, unde boteza Ioan Botez`torul,
cerând s` fie [i el botezat. Ioan ia spus: “Eu am trebuin]` s` fiu
botezat de tine [i tu vii la mine”,
iar la r`spunsul lui Iisus c` a[a se
cuvine, acesta a fost botezat în cele
din urm` de c`tre Ioan.
Boboteaza este o manifestare a
celor trei elemente ale Treimii: Fiul
este botezat în Iordan de c`tre Ioan,
Sfântul Duh se coboar` asupra lui
Iisus în chip de porumbel, iar Tat`l
din cer îl declar` c` fiind Fiul S`u.
Locul real al Botezului
Mântuitorului este în Iordania. Totu[i,
pe malul israelian al Iordanului a
fost amenajat un spa]iu unde cre[tinii
îmbr`ca]i în c`m`[i albe lungi,
numite “crijme” intr` în r`u.
Orice pelerinaj f`cut în Țara
Sfânt` are un loc de oprire la râul
Iordan, care izvor`[te din Mun]ii
Libanului, apoi traverseaz` Marea

Galileii [i dup` un lung [i sinuos
traseu se vars` în Marea Moart`.
Unii preo]i îi cufund` de trei ori
în apa Iordanului pe credincio[ii
adul]i, repetând într-un fel botezul.
Preo]ii ortodoc[i romani spun c`
botezul este unic, de aceea
binecuvânteaz` pelerinii stropindui cu ap` din Iordan.
Aceste ritualuri pot fi v`zute în
tot anul pe durata pelerinajelor, f`r`
leg`tur` cu Boboteaza. Biserica
Ortodox` din Ierusalim sau Patriarhia
Ortodox` Greac` a Ierusalimului nu
a adoptat calendarul bisericesc
îndreptat (calendarul gregorian) [i,
împreun` cu Patriarhia Rus`, Patriarhia
Georgiei, Patriarhia Sârb` [i Sfântul
Munte Athos, precum [i cu credincio[ii
romani din Basarabia, s`rb`toresc
dup` calendarul neîndreptat (calendarul
iulian), adic` la o diferen]` de 13
zile.
În Ajunul Bobotezei, credincio[ii
ortodoc[i se adun` la râul Iordanului,
la locul Botezului Domnului. Slujba
Aghesmei celei Mari este s`vâr[it`
de Sanctitatea Sa Teofil al III-lea,
patriarhul Ierusalimului [i al întregii
Palestine, în fruntea unui sobor de
arhierei [i preo]i.
Unii pelerini credincio[i spun
c` în timpul slujbei de Boboteaz`,
pentru câteva clipe, apele Iordanului
curg în sens invers. De[i afar` este
destul de frig în ianuarie, mul]i
dintre credincio[i intra în râul Iordan
în c`m`[ile albe lungi, pe care apoi
le p`streaz` cu grij` pentru a fi
îmbr`ca]i cu ele în ziua înmormânt`rii.
Înainte de a pleca de lâng` râu,
pelerinii iau amintire o sticl` cu
ap` din Iordan, rugându-se s` le
fie t`m`duite suferin]ele.
La români, ziua de Boboteaza
cuprinde motive specifice s`rb`torilor
de Cr`ciun. Astfel, în unele zone
se colind`, se fac [i se prind farmecele
[i descântecele, se afla ursitul, se
fac prorociri despre noul an.
S`rb`toarea Botezului Domnului
cuprinde, pe lâng` sfin]irea apei, o
serie de obiceiuri populare, printre
care o spectaculoas` întrecere de
înot a b`rba]ilor pentru a scoate
din ap` o cruce aruncat` în ap` de
preot [i cel practicat de fete, care
pun busuioc sub pern` pentru a-[i
visa alesul.
La Boboteaz` se sfin]esc toate
apele, iar preotul se duce la o ap`
unde va arunca o cruce. Mai mul]i
b`rba]i se arunc` în ap` ca s` o
aduc` înapoi, iar cel care reu[e[te
s` ajung` primul la ea prime[te
binecuvântarea preotului [i se
consider` c` va avea noroc tot anul.
În vechime, cel care g`sea primul
crucea [i o aducea la mal primea
[i daruri de la domnitorul ]`rii [i
era ]inut la mare cinste de c`tre
ceilal]i.
Iord`nitul femeilor este un alt
obicei românesc. În trecut, în satele
din nordul ]`rii, femeile se adunau
în grupuri mari acas` la cineva [i
duceau alimente [i b`utur`. Dup`
ce serveau masa, ele cântau [i jucau
toat` noaptea. Diminea]a ie[eau pe
strad` [i luau pe sus b`rba]ii care
ap`reau întâmpl`tor pe drum, îi luau
cu for]a la râu, amenin]ându-i cu
aruncatul în ap`. În unele regiuni
avea loc integrarea tinerelor neveste
în comunitatea femeilor c`s`torite
prin udarea cu ap` din fântâna sau
dintr-un râu.
Se spune c`, în noaptea de
Boboteaz`, tinerele fete î[i viseaz`

ursitul. Ele î[i leag` pe inelar un
fir ro[u de m`tase [i o r`muric`
de busuioc, pe care o pun sub
pern`.
Fetele care cad pe ghea]` în
ziua de Boboteaza pot fi sigure c`
se vor m`rita în acel an, spune
tradi]ia popular`.
De asemenea, potrivit tradi]iei,
în ajunul Bobotezei, în casele romanilor
se preg`te[te o mas` asem`n`toare
cu cea din Ajunul Cr`ciunului. Astfel,
sub fa]a de mas` se pune fân sau
otav`, iar pe fiecare col] al acesteia
se pune câte un bulg`re de sare.
Apoi, pe mas` se a[az` 12 feluri
de mâncare: coliva, bob fiert, fiertur`
de prune sau perje afumate, sarmale
umplute cu crupe, bor[ de “burechiu[e”
sau “urechiu[ele babei” (fasole alb`
cu col]una[i umplu]i cu ciuperci),
bor[ de pe[te, pe[te pr`jit, pl`cinte
de post umplute cu toc`tur` de
varz` acr`, pl`cinte cu mac. Nimeni
nu se atinge de bucate pân` nu
sose[te preotul cu Iordanul sau
Chiralesa, pentru a sfin]i masa.
“Chiralesa” provine din neogreaca [i înseamn` “Doamne,
miluie[te!”. Exist` credin]a c`, strigând
“Chiralesa”, oamenii cap`t` putere,
toate relele fug [i anul va fi curat
pân` la Sfântul Andrei (30 noiembrie).
Dup` sfin]irea alimentelor, o
parte din mâncare se d` animalelor
din gospod`rie, pentru a fi fertile
[i protejate de boli. Se crede c`,
dac` în diminea]a Ajunului de
Boboteaz`, pomii sunt înc`rca]i cu
promoroaca, ace[tia vor avea rod
bogat.
De asemenea, se crede c`
animalele din grajd vorbesc la miezul
nop]ii dinspre ziua de Boboteaz`
despre locurile unde sunt ascunse
comorile.
În aceast` zi sunt interzise
certurile în cas` [i nu se d` nimic
cu împrumut
Tradi]ia mai spune c` la Boboteaz`
nu se spal` rufe. Este cunoscut
faptul c` în zilele în care sunt
s`rb`tori cu cruce ro[ie, biserica
interzice orice activitate casnic`,
astfel c` nu se spal` rufe, nu se
calc`, nu se coase [i nici nu se fac
treburi în gospod`rie.
De Boboteaz`, mai exact pe 6
ianuarie 2023, nu se spal` rufe [i
nici în ziua care urmeaz` dup`
aceast` s`rb`toare, având în vedere
c` pe 7 ianuarie 2023 este pr`znuit
Sfântul Ioan Botez`torul.
În popor, exist` o supersti]ie
veche care spune c` nu este bine
s` speli rufe timp de 9 zile dup`
Boboteaz`, având în vedere c` aceasta
este ziua în care se sfin]esc toate
apele. Biserica atrage aten]ia c`
aceasta este doar o supersti]ie [i
c` sunt sfin]ite doar apele asupra
c`rora se oficiaz` slujba liturgic` a
sfin]irii. Astfel, este gre[it` credin]a
potrivit c`reia nu se spal` rufe timp
de 9 zile dup` Boboteaz`, ci interdic]ia
se p`streaz` doar în zilele în care
este s`rb`toare cu cruce ro[ie.
„În cadrul slujbei de sfin]ire a
apei citim în stihirile canonului c`
„firea apelor se schimb`”. Dar acest
lucru nu înseamn` c` se sfin]esc
toate apele, ci doar apa asupra c`reia
se oficiaz` slujba liturgic` a sfin]irii.
E bine s` [tim c` harul lui Dumnezeu
vine acolo unde este chemat. Nici
în cadrul Sfintei Liturghii, harul lui
Dumnezeu nu se pogoar` peste
toat` pâinea care este în biseric`,
pentru a o preface în Trupul Domnului,
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ci doar asupra darurilor preg`tite
special pentru aceasta. Pe de alt`
parte, apa sfin]it` nu este valabil`
doar o anumit` perioad` de timp.
Din acest motiv, preciz`m c` este
gre[it` credin]a c` pân` la sfâr[itul
praznicului, adic` 9 zile dup` Boboteaz`,
apele sunt sfin]ite [i c` nu trebuie
s` o folosim pentru sp`lat”, au
precizat reprezentan]ii bisericii cita]i
de crestinortodox.ro.
Catolicii celebreaz` pe 6 ianuarie
Epifania, care simbolizeaz` anun]area
na[terii lui Hristos regilor magi,
care au venit s`-l vad` pe pruncul
abia n`scut, aducându-i daruri, aur,
smirn` [i t`mâie.
În Fran]a, cu aceast` ocazie se
serve[te un fel de pl`cint` numit`
“la galette des rois”, care pe vremuri
era împ`r]it` în tot atâtea felii câ]i
comeseni erau, plus una. Felia
suplimentar`, denumit` “a Bunului
Dumnezeu” sau “a Fecioarei”, era
oferit` primului s`rac care ap`rea
în fa]a familiei.
Un obicei actual const` în
ascunderea unei figurine, reprezentând
un rege mag, în interiorul pl`cintei,
iar cel dintre meseni care va descoperi
figurina în por]ia sa va fi regele
zilei.
În Belgia [i în Olanda exist`,
de asemenea, tradi]ia prepar`rii unui
desert cu crem` de migdale, similar
celui preg`tit în Fran]a. Cel mai
tân`r dintre membrii familiei se
ascunde sub mas` pentru a alege
feliile pentru fiecare, iar cel desemnat
regele zilei î[i alege o regin`. În
timpul acestei zile, copiii str`bat
str`zile intonând cântecul stelei [i
intr` în case pentru a primi mandarine
[i bomboane, tradi]ie pe cale de
dispari]ie în Belgia, dar p`strat`
înc` în regiunile de provincie fl`mânde.
În Spania sau în unele regiuni
din Italia, copiii a[teapt` cadouri de
la regii magi pe 6 ianuarie, zi
dedicat` petrecerii.
Dup` Boboteaz`, este cinstit
Sfântul
Ioan,
numit
[i
“Înaintemerg`torul”, pentru c` a
anun]at venirea lui Hristos. P`rin]ii
lui, preotul Zaharia [i Elisabeta,
erau rude cu p`rin]ii Fecioarei Maria,
Ioachim [i Ana. În timp ce Zaharia
slujea la templu în Ierusalim, i-a
vestit Arhanghelul Gavriil c` Elisabeta
va na[te un fiu la b`trâne]e [i se
va chema Ioan. Pentru c` Zaharia
s-a îndoit de aceast` veste, a r`mas
mut pân` ce Elisabeta a n`scut.
Sfântul Ioan Botez`torul a început
s` predice în al 15-lea an al domniei
Cezarului Tiberiu, pe când Pon]iu
Pilat era procuratorul Iudeii. El a
avut menirea de a preg`ti poporul
pentru primirea lui Mesia, de a-l
descoperi pe acesta [i a-l face
cunoscut lui Israel. Mesajul principal
pe care el îl transmitea era: “Poc`i]iv`, c` s-a apropiat împ`r`]ia cerurilor!”.
Ioan l-a mustrat pe Irod Antipa,
fiul regelui Iudeei Irod cel Mare,
pentru traiul lui nelegiuit cu Irodiada,
care era so]ia fratelui s`u. În ura
ei, Irodiada a sf`tuit-o pe Salomeea,
fiica ei, care dansase [i pl`cuse
oaspe]ilor [i îndeosebi lui Irod, la
un osp`] de ziua lui, s` cear` de
la acesta capul lui Ioan Botez`torul
ca r`splat`. S`rb`torile închinate
Sfântului Ioan Botez`torul mai includ
z`mislirea (23 septembrie), na[terea
(24 iunie) [i t`ierea capului (29
august). Sursa: StirilePROTV
n ZdV

