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Cuvântul autorului

Volumul de față reprezintă o primă parte a interviurilor
mele, realizate cu oameni care luptă pentru comunitățile
lor și care fac tot ce le stă în putință pentru a-și promova
locurile și a atrage turiști. Și, pe bună dreptate, au ce
promova! România este o țară cu zone spectaculoase.
Din păcate, promovarea lor nu se face la cele mai înalte
standarde, iar câte o postare în lumea virtuală, deși
orice este bine venit, nu poate produce efecte de
anvergură. La fel se întâmplă în cazul promovării
locale: oamenii știu ce au în zonă. Important este ca
informația să ajungă la cel ce nu o știe, pe limba lui și
în oricare dintre forme: pe televiziuni clasice, în mediul
online sau sub formă scrisă. Plecând, deci, de la ideea
că „ce e scris, scris rămâne”, am redactat aceste
interviuri , aducând în fața dumneavoastră, așa cum
vă spuneam, oameni pe care i-am cunoscut și urmărit
în activitatea lor, vorbind despre comunitate, despre
realizări, proiecte și, mai ales, despre potențialul
turistic ce există în zonele pe care le reprezintă.
Banatul Montan cuprinde locuri care nu pot fi redate
prin nici o formă de comunicare. Poți doar arăta, ca
idee, ca sugestie. Ceea ce ar trebui să facem, de fapt,
este să invităm oamenii să vină la fața locului, să se
7
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cazeze, pentru că au condiții, să vadă, pentru că au ce,
să spună mai departe, pentru că merită.
Firește, orice loc, sau, dacă vreți, orice om, are și părți
mai puțin bune. Însă dacă le-am scoate doar pe acestea
în evidență, nu am face decât să ne distrugem noi pe
noi. Cine ar câștiga din asta? Nimeni. Decât că am da
naștere altor și altor subiecte care, perpetuându-se, nu
am face decât să (ne) arătăm o altă față, iar apoi,
ironia sorții, tot noi să ne întrebăm de ce suntem ocoliți
sau devenim ținte ale altor genuri de subiecte. Tocmai
de aceea, consider că trebuie să vedem partea bună a
fiecărui om, care nu are cum să nu mai și greșească,
chiar din dorința de a face bine, sau partea bună a
fiecărui loc, chiar dacă pot exista și lucruri mai puțin
frumoase, dar nesemnificative ca pondere. Aș putea da
chiar un contraexemplu, pentru că nu face parte din
categoria de promovare. Toți avem câte o mașină pe
care o conducem, indiferent de vreme. Poate că nu
întotdeauna ajungem la spălătorie, și nu cred că
trebuie să fim neapărat fotografiați că ne dăm jos
dintr-o mașină murdară. Curată o poți face în orice
moment. Important este să fie bună, pentru că altfel, o
poți ține bine spălată în orice service. Cred că așa ar
trebui pusă problema atunci când vorbim despre
oameni, despre locuri, despre atitudini.
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Cum spuneam, România oferă foarte multe peisaje de
vis, locuri încărcate de istorie, muzee, stațiuni. Eu am
ales, însă, zona de SUD VEST, plecând de la ideea că este
foarte bine că promovăm, de exemplu, Marea Neagră și
Delta Dunării, dar promovarea nu este completă fără
Dunărea noastră și Clisura ei. Și aș putea continua cu
munții, una dintre cele mai promovate și cunoscute
destinații montane fiind Valea Prahovei, iar în ultima
vreme, mai ales de când există Transalpina, stațiunea
Rânca. Însă despre munții Aninei, Muntele Mic,
Semenicul... mai putin, cu excepția SEMMERINGULUI
BĂNĂȚEAN, la care contribuie din plin promovarea
unei căi ferate ce oferă o călătorie ruptă parcă din
poveste.
Îmi doresc prin aceste interviuri, prin oamenii cu care
discut, să contribuim împreună cu o mică parte, la
această mare promovare pe care o merită zona,
indiferent că vorbim despre Băile Herculane, unde
lucrurile chiar se mișcă, despre Dognecea, unde ambițiile
primarului de aici și proiectele pe care le are cu statiunea,
deși par incredibile, eu cred în ele, despre Anina, unde
primarul de acolo a realizat lucruri mari în perioade
deloc ușoare și trăiește efectiv pentru comunitate
luptând pentru dezvoltarea ei; despre Oravița, loc în
care primarul de aici se zbate pentru atragerea de
proiecte pentru a poziționa orașul pe primul loc în ceea
9
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ce privește turismul din zonă, sau despre Sichevița care
dorește să aducă două noi trasee care să lege Dunărea
de Valea Almăjului.
În anul care vine, 2022, voi continua această serie de
interviuri. Până atunci însă, vă invit să parcurgeți
acest volum, să îmi cunoașteți interlocutorii, să le
cunoașteți intențiile și să vă faceți o idee despre locurile
pe care le păstoresc, dorindu-mi să vă fac să vă doriți
să veniți să vizitați aceste locuri și chiar să investiți aici.
Fiți convinși că dacă veți veni numai o singură dată
prin aceste locuri, vă veți dori să vă întoarceți, negreșit!

Cu aleasă considerație,
Adrian Dinescu
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Interviu cu domnul Gheorghe Românu –
primarul Orașului Anina

AD*: Bună seara, doamnelor și domnilor. Este o emisiune
care acum în ajunul Sfintelor Sărbători Pascale are cu
totul și cu totul o altă semnificaţie. De ce spun aceasta?
Pentru că față de emisiunile pe care le realizez din
studio, astăzi sunt în deplasare într-un oraș încărcat cu
foarte multă istorie. Într-un oraș cu foarte multă istorie
și vă fac cu această ocazie invitația de a veni neapărat
în această zonă ca să îl vedeți. Este condus în prezentul
an, 2021 (și-a inversat probabil ultimele două cifre; am
realizat că din anul 2012 este condus de același primar),
domnul inginer Gheorghe Românu, pe care îl și salut cu
această ocazie.
GR: Bună seara!
AD: Este condus de acelaşi om inimos care a realizat
foarte multe lucruri aici și nu vă spun că nu a fost foarte
uşor să accepte invitația pentru că dânsul spunea că
dacă vreau să fac mai multe reportaje despre Anina.
Bun, facem despre Anina. Dar dincolo de modestia
dumnealui, cred că are să ne spună foarte multe lucruri

*AD

- Adrian Dinescu; GR - Gheorghe Românu
11

Adrian Dinescu
Oameni dedicați și acțiuni în dezvoltarea turismului Banatului Montan

despre acest oraș și este cel mai îndreptățit să și facă.
Așa că într-un final am reușit să obțin acest interviu în
acest oraș minunat și fără să mai fac altă introducere,
o să îl invit pe domnul primar Gheorghe Românu să ne
vorbească despre Anina şi să ne vorbească despre
începuturile acestui an de când şi-a luat primul mandat
în anul 2012. Haideți să depănăm puțin amintirile şi să
ne spuneți câte s-au făcut în această perioadă, luândule încetul cu încetul. Numai dumneavoastră știți să le
spuneți pentru că întotdeauna omul care le-a realizat
știe care a fost fiecare stadiu în parte și cât de greu sau
cât de ușor a putut face aceste realizări.
GR: Întâi de toate aș vrea să vă spun puţin istoria
orașului Anina și apoi voi continua cu ceea ce ați propus
dumneavoastră și anume realizările din mandatele
mele. Orașul Anina s-a înființat ca așezare istorică în
anul 1773, atunci când tăietorii de lemne au găsit
cărbune numit huilă în această zonă a Aninei. Datorită
acestui mineral toată această zonă a început să se dezvolte
odată cu exploatările create de Imperiul Austro-Ungar
în această zonă. Ne-a prins Revoluția cu o exploatare de
circa 120.000-140.000 de tone de cărbune pe an și încet
încet această producție de cărbune a început să scadă
pentru că și în cerințele din noua viziune a U.E. era să se
renunțe încet la exploatările de cărbune, pentru că încet
se renunța la termocentralele pe cărbuni. Astfel am
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ajuns că undeva prin anii 2000 se mai dădea circa la
60.000-70.000 de tone de cărbune la termocentrale.
Termocentrale cum ar fi Mintia sau chiar și la Timișoara.
În 2006 a avut loc un nefericit accident în care și-au
pierdut viața 7 salariați, a fost o cauză subiectivă. Din
cauza nerespectării protecției muncii în zonă. Din cauza
acestui fapt foarte mulți salariați s-au temut să mai intre.
A venit și noua politică a guvernului prin care începeau
să renunțe la aceste exploatări miniere astfel încât Anina
a fost pusă pe calea închiderii exploatării miniere.
Orașul Anina care avea undeva la 3.500 de locuri de
muncă doar pentru aceste exploatări miniere, vorbesc de
exploatarea huilei, cât și de despre exploatarea argilei
refractare din zonă și a șisturilor bituminoase... dintr-o
dată aceste 3.500 de locuri de muncă au dispărut. Este
greu să pui ceva în loc imediat ca să acoperi cele 3.500
de locuri de muncă, astfel că o parte dintre locuitori au
mai dus-o pentru că au avut acele salarii compensatorii,
au avut şomajul; alții au apucat să se pensioneze pentru
că grupa minieră putea ieși mai repede la pensie și mulți
dintre ei au putut să o facă. Și-au asigurat traiul familiei.
Încet, încet au fost nevoiți unii să plece, alții să încerce
să își facă propriile afaceri, mici, dar care trebuiau să
reziste. Pentru că degeaba faci o afacere care nu îți
rezistă, bagi banii în ea și apoi pierzi. În momentul de
față, dintr-un oraş de 10.000 de locuitori au ajuns la
13
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6.000 de locuitori în zonă și cu plecare/venire circa
1.000-1.500 de cetățeni care muncesc afară în străinătate
cu lunile sau cu anii...
AD: Din câte știu cei mai mulți sunt în Germania, nu?
GR: Da, cei mai mulți sunt în Germania, apoi Italia,
Austria. Avem și în Spania cetățeni destul de numeroși.
Aceste patru țări sunt cele care ne țin oamenii la lucru.
De când muncesc ei dincolo, fiecare atunci când vine
acasă își repară casele și se întrețin. Acest fapt este un
lucru îmbucurător pentru noi.
AD: Mulți fac și achiziții de locuințe, vor mulți să se și
întoarcă...
GR: Da, majoritatea cu care am discutat vor să își facă
o situație bună și apoi să se întoarcă în Anina, sperând
să se întâmple ceva și aici, în sensul bun, adică să se
creeze locuri de muncă.
AD: Am ajuns exact la capitolul la care am dorit să
ajungem; dincolo de istorie... și unde avem multe de
vorbit în acest sens. Dumneavoastră chiar ați putea să
dați o adevărată lecție de istorie a acestui loc, ceea ce nu
este exclus să abordăm în emisiuni viitoare, dar acum
haideți să ajungem puțin la perioada la care am făcut
referință atunci în 2012, și pentru că ați adus în discuție
aspectul economic, aș pleca exact de la ideea la care au
14
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fost achitate acele 72 de miliarde de lei vechi și cred că
de aici încolo ar trebui să o luăm în ceea ce privește
realizările, deoarece aceasta este una dintre realizările
care s-au făcut în timpul mandatului dumneavoastră.
GR: Eu v-am povestit despre acel tragic eveniment din
anul 2006, eveniment care a dus la închiderea exploatării
miniere și automat la crearea acelor datorii pentru că
primăria orașului Anina în mare parte se baza pe
impozitele și taxele pe care le plătea exploatarea minieră
către oraș și atunci primarul de la acea vreme a avut o
mulțime de lucrări și datorii care s-au adunat în timp
astfel încât în 2012 când am preluat primăria am avut
această uriașă sumă. În jur de 2,6-3 milioane de lei,
adică 30 miliarde lei vechi atât avem bugetul pe an, deci
era imposibil să poți să achiți, să și funcționezi să și
creezi, deoarece fiind noul primar trebuia să demonstrez
și că se poate și că trebuie să facem. Nu am ajuns să îi iau
din utilaje, din terenuri, din hale de producție ale fostei
întreprinderi miniere pentru că niște „ulii” și-au băgat
ghearele și au vândut pe nimic toate aceste terenuri și
hale la niște aşa-zişi investitori din afara orașului, lăsând
terenurile și construcțiile în paragină (inclusiv în momentul
de față le avem în mijlocul Aninei).
Atunci trebuia să plec de la achitarea acestor datorii și
de la a face o nouă strategie de dezvoltare a orașului, o
15
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strategie care poate aduce în ani locuri de muncă. Este
greu să pui 3.500 de locuri de muncă la loc; era mai
simplu dacă dl. Băsescu și dl. Tăriceanu, împreună cu dl.
Frunzăverde care veniseră la Anina când am avut
accidentul și au promis (îl avem și înregistrat pe dl.
Băsescu) că: „Sorine dragă, închide Anina că o să avem
noi grijă de ea”. Și dacă atunci chiar avea grijă de ea, prin
simple O.U.G. (O.U.G. = Ordonanță de Urgență, act
normative emis de Guvern; n.r.) sau printr-o simplă
legislație prin care îi scutea pe investitori să vină în zonă
sau trimitea anumiți investitori (pentru că atunci
patrimoniul minier era unul vast) se puteau crea locuri
de muncă în industrie.
De ce în industrie? Pentru că Anina este așezată la 33
de kilometri de Reșița, la 34 de Oravița, la 31 de Bozovici
și așezarea face în așa fel încât aceste drumuri spre
Anina să fie toate cu serpentine. Transportatorilor le e
greu să aducă materia primă și să ducă produsul finit
realizat în Anina; transportul e deficitar... în timp am
avut probleme și cu calea ferată. După cum bine știți, în
anii aceștia guvernele care s-au perindat voiau să o
închidă pentru că nu este profitabilă, astfel că și transportul
pe linia ferată a fost în impas și nu a putut fi folosită de
acești mari sau mici investitori care veneau cu materie
primă, precum și pentru produsul finit. Trebuia o nouă
strategie și singura strategie viabilă pentru zona noastră
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și pentru situația în care eram a fost dezvoltarea turistică.
Orașul este așezat în munții Aninei, într-o vale foarte
frumoasă, având lacuri, pești; având trasee pietonale
etc... Este o zonă foarte frumoasă și atunci trebuia să
mergem pe această strategie de dezvoltare turistică.
AD: Este important și vom aborda și acest punct, dar
să nu ne îndepărtăm de la subiect pentru că în ciuda
tuturor greutăților ați făcut față, iar dincolo de aceasta,
ceea ce nu ați punctat dumneavoastră și cred că ar
trebui, este faptul că pe lângă interesul de a achita
aceste obligații ați reușit să faceți achiziții, să mențineți
buna organizare și desfășurare a activității primăriei
în condiții în care din câte știu eu nu s-au mărit
impozitele locale, ați mers pe aceleași...
GR: Nu, noi de circa 6 ani de zile nu am mai mărit
niciun fel de impozit local, doar cele care veneau prin
lege în sensul că trebuia să venim la cursul Euro și să le
reactualizăm pe inflație, dar nicidecum nu am mărit
impozitele. De ce? Tocmai din situația grea pe care
cetățenii o au în zonă. Sunt într-adevăr și case cumpărate
de cetățeni care sunt din afara orașului, dar sunt puțini.
Celor care stau și locuiesc în continuare nu poți să le pui
taxe și impozite astfel încât pe aceste taxe și impozite să
zici că te dezvolți ca oraș. Nu ai cum!
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AD: Cu atât mai mult efortul a fost unul uriaș. Ați
vorbit de achiziții de case, de cei care le au deja și
firește, fiecare om care vrea să construiască sau să-și
achiziționeze un teren în vederea construirii unei case
se gândește în primul rând la utilități. Haideți să
vorbim puțin (și să le luăm punctual) despre utilitățile
oferite sau la care ați contribuit prin proiecte și pe care
le-ați realizat în Anina.
GR: Într-adevăr, pentru ca orașul să se dezvolte este
neapărat necesar ca infrastructura să fie pusă la punct.
Infrastructura înseamnă aceste utilități: apă-canal,
precum și drumuri. Am prins în 2012-2016, când am
putut să dăm drumul unor proiecte astfel încât în
perioada 2015-2018 să putem să le realizăm. Vorbesc
despre infrastructuri de drumuri. Pe cealaltă parte de
utilități, din banii bugetului local, în diferite cartiere am
reușit să introducem apa necesară pentru că nu aveau
apă în aceste gospodării. Deci, din bugetul local am făcut
aceste proiecte și am putut să alimentăm cu apă. Vă
enumăr câteva cartiere: cartierul Orașul Nou, cartierul
Uterisch, cartierul Sommerfrische. Aceste cartiere nu
aveau deloc apă potabilă, doar fântâni.
Suntem prinși într-un proiect vast pe Caraș-Severin,
un proiect pe 8 orașe, numai că acest proiect în Anina nu
a funcționat, ci mai mult am avut multă dezamăgire din
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cauza acestuia pentru că în 2014 a venit un constructor
și s-a apucat să bage aceste conducte de canalizare și de
apă toate sub îndrumarea Aquacaraș, deci noi nu am fost
nici măcar prinși în recepțiile stradale care trebuiau să
se facă. Acest proiect s-a derulat și se derulează în
continuare prin Aquacaraș, deci la nivel de cele 8 orașe
și este un proiect pe fonduri europene. Acelei firme nu i
s-au recepționat anumite lucrări, astfel încât a dat
faliment și ne-au lăsat cu străzile sparte; numai probleme
ne-au cauzat, iar vina este a firmei Aquacaraș. Ea a fost
gestionarul acestor contracte de apă și canal din Anina.
Nici în momentul de față, după a 3-a licitație nu s-au
apucat de lucru pe jumătate din oraș.
În cealaltă jumătate de oraș am reușit să termin
proiectul de canalizare prin fondurile noastre locale am
făcut racordările la case, e vorba de zona Steierdorf,
colonia I, a doua, a treia (partea de Steierdorf) și am
reușit să finalizăm stația de epurare dinspre Bozovici, tot
în primul mandat 2012-2016, astfel încât partea de
Steierdorf este rezolvată în ceea ce privește apa și
canalul. Tot acolo am avut și proiecte care s-au dus
aproape 70% spre terminare și anul acesta sper să se
termine. E vorba de asfaltare de drumuri. Nu puteam să
depun proiecte și să fac aceste asfaltări de drumuri când
nu am avut infrastructura de apă-canal terminată. E
vorba de zona centrală a orașului, e vorba de Sigismund
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unde, la fel, nu există canalizare și această canalizare
este prinsă în proiectul firmei Aquacaraș. Vă dați seama
că noi trebuie să contribuim la acest proiect cu acea
cofinanțare, or cum să contribuim la acest proiect când
nu s-a realizat niciun metru în Anina de apă sau canal
recepționat și care să funcționeze? În celelalte oraşe, de
exemplu în Moldova Nouă, am înțeles că este gata. În
Reșița undeva la 60% este gata, în Caransebeș la fel,
numai Anina nu are niciun metru de canalizare, însă tot
în acest proiect este prinsă și stația de epurare de la
Schlucht, precum și uzina de apă de la lacul Buhui.
Aceasta este nemulțumirea mea privind partea de nord
a orașului.
Pe lângă aceste utilităţi nerezolvate am încercat totuși
să vin și să mulțumesc cetățenii cu un drum de acces de
aproape 5 km la Brădet. L-am asfaltat... am reușit în acea
zonă; apoi am demarat drumurile de pe Vasile Alecsandri,
drumurile de la Coloniile Roșii, fiind 80% gata. Pe
partea de infrastructură suntem deja bine. Am proiect
depus la C.N.I. (C.N.I. = Compania Națională de Investiții,
n.r.) pentru zona de mijloc a orașului, zona Sigismund
cu toate străzile de acolo, numai că trebuie să ne grăbim
să vedem ce se întâmplă cu această nouă firmă care a
câștigat canalizarea de la Aquacaraș, să-i duc în acea
zonă și să pot veni cu asfaltarea după ce se rezolvă
problema apei și a canalului.
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AD: Știu că mai era ceva pe partea de salubrizare și
că ați investit ceva.
GR: Cu salubrizarea am avut un eșec la nivel de județ
în sensul că din 2012, chiar 2008 s-a dat drumul la un
proiect județean prin care toate cele 77 unități ale
noastre administrative să ducem gunoiul la Reșița, la
această uzină care putea să colecteze și să sorteze
gunoiul. Până anul trecut această uzină nu a funcționat,
iar tot prin acest proiect firma colectoare trebuia să vină
și să colecteze din 3 orașe astfel încât și noi să fim
rezolvați cu salubritatea. Nu s-a întâmplat așa și am fost
nevoiți cu ani în urmă să cumpărăm autocontainere, să
ne creăm serviciul nostru de utilități publice local astfel
încât prin acest serviciu să putem să gospodărim orașul
în sensul bun. Am făcut bine pentru că acum orașul
Anina este un oraș curat tocmai pentru că această firmă
de salubritate este a Consiliului Local și putem să îi
ținem în mână în acest sens.
AD: Am înțeles. Înainte de a trece la un alt capitol
pentru că ați vorbit mai devreme de o firmă. Fără
îndoială știți cum sunt lucrurile în derulare, iar probele
există „fără dar și poate” pe teren, iar dacă domnii de
la Aquacaraș au dorința de a da un drept la replică îi
aștept în acest sens, pentru că regulamentul C.N.A.
(C.N.A. = Consiliul Național al Audiovizualului, n.r.)
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implică aceasta, iar dacă doresc noi le acordăm,
bineînțeles acest drept. Dincolo de acest lucru, haideți
să vorbim despre serviciile care sunt disponibile aici în
Anina, să vorbim puțin despre mobilitate și încet să
ajungem pe un domeniu care cel puțin pe mine mă
interesează foarte mult și anume domeniul educației, al
culturii și mai ales al turismului pentru că aici avem
foarte, foarte multe de vorbit. De asemenea, doresc să
discutăm și despre investitorii din Anina, facilitățile pe
care eventual le oferiți și despre proiectele pe care le
aveți în derulare și cele la care vă gândiți să le aplicați.
Dar să trecem și prin aceste servicii și să ne spuneți
puțin și despre ele.
GR: Pentru a putea gestiona orașul atât în privința
salubrității, cât și în privința construcțiilor care apar în
viața de zi cu zi pentru că în mare parte orașul Anina este
monument cultural, avem străzi care sunt trecute pe
lista monumentelor istorice și culturale de tip B. Sunt
mai multe tipuri, cel mai important este cel de tip A, cum
avem Muzeul Mineritului creat acum pe fosta incintă a
puțului 1 care este de tip A. Celelalte monumente sunt de
tip B, cum v-am spus sunt și străzi și pentru a putea „ține
în mână” și aceste construcții să nu se facă haotic și să
lase acest aspect în continuare așa cum a fost creat de
către predecesorii noștri am înființat Poliția Locală
(neavând Poliție Locală la nivel local). Ce-i drept, ea
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poate fi formată din 7 polițiști locali pentru că atât ne dă
voie legea la numărul de populație pe care o avem, dar
în momentul de față noi avem doar 2, fiind suficient să
acoperim nevoile.
AD: O schemă destul de mică, dar suficientă pentru
ceea ce aveți nevoie.
GR: Da, o schemă mică, cât să „țin în mână” ceea ce
trebuie. După cum bine știți, am mutat Primăria din
sediul vechi de unde era un sediu monument, o construcție
monument de tipul B. Am cumpărat fostul sediu al
întreprinderii miniere, astfel încât Primăria și-a dezvoltat
toate serviciile într-o clădire reabilitată și construită/
împărțită în așa fel încât să poată să ofere toate serviciile
populației într-un singur loc (Direcția Socială, Direcția
de Urbanism ș.a.m.d.) și în condiții umane atât pentru
cei care lucrează, cât și pentru cetățenii noștri care vin
aici. Vechiul sediu l-am transformat într-un Centru
Cultural Muzeistic, unde am început să aducem parte
din lucrurile care trebuie să fie expuse la Muzeul
Mineritului pentru care avem noi în momentul de față
semnată finanțarea și la care se lucrează.
În acest Centru Cultural Muzeistic dorim să arătăm
viața socială de când s-a înființat Anina; aici avem
lucruri de valoare istorică care ne arată efectiv evoluția
activității atât industrială cât și socială din această zonă.
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Astfel avem tot felul de lucruri turnate la topitoria din
Anina, fiind prima topitorie din zona aceasta și nu Reșița.
Apoi s-a mutat la Reșița.
Avem tot felul de lucruri din sticlă pe care sunt imprimate
siglele Aninei și multe alte lucruri care arată cum au trăit
oamenii noștri.
AD: (Nu știu dacă se aude pe cameră, dar acum trece
acel celebru trenuleț dintre Anina și Oravița.) Ați ajuns
cumva în zona culturală, era cât pe ce să ajungem la
tema turismului și vreau neapărat să ajungem și să
vorbim și despre acest trenuleț. Vreau să subliniez
importanța acestei rute care nu a mai fost desființată și
care era la un pas să se întâmple acest lucru.
Continuăm partea cu vechea primărie și cu dotările de
acolo și vom reveni la turism dincolo de acest trenuleț
vom vorbi și de celelalte puncte turistice din Anina.
GR: Eu zic să nu mai discutăm foarte mult de acest
Centru Cultural pentru că dumneavoastră aveți ocazia să
mergeți acolo și să arătați oamenilor ceea ce s-a adunat
acolo și cum munca noastră s-a realizat și s-a finalizat.
AD: Vom merge.
GR: Un alt serviciu este cel de Pompieri, un serviciu pe
care l-am dezvoltat de când sunt aici chiar și cu contracte
de parteneriat, voluntariat. Parteneriat în sensul că
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avem parteneri din Germania și care ne-au dotat cu
autospeciale pentru pompieri.
AD: Orașul este înfrățit cu Germania.
GR: Da, și prin această înfrățire au venit și ne-au adus
în dotare două mașini de pompieri și foarte multe
accesorii. Am dezvoltat pe partea aceasta și contracte de
voluntariat astfel încât în momentul de față avem 27 de
voluntari care sunt activi și care vin la diferite ore de
pregătire. Nu facem decât să îi scutim de impozitul pe
case pe acești voluntari. Alte facilități nu au, dar ei vin,
sunt majoritatea tineri adică 90% sunt tineri, care vor și
participă când se întâmplă un foc în zonă.
AD: Dacă vorbim despre tineri, vorbim de educație și
cultură. Pe partea de educație este mult de lucrat în
toate domeniile posibile. Haideți să vorbim despre
instituțiile de învățământ, dotările lor; așa cum ați
spus, sunt destul de mulți oameni care locuiesc aici față
de cei care sunt plecați și chiar și dintre cei plecați poate
sunt care au copii aici și îi dau la școală.
GR: Sigur că da. În 2012, atunci când am venit primar
m-am aflat în fața unui fapt împlinit, adică am avut toate
conturile blocate. Exista un proiect de reabilitare a 3
școli și pe acest proiect exista riscul să îl pierdem pentru
că nu am avut nici cofinanțare și nici nu puteam să
deblocăm pentru că toți banii care ne intrau, chiar și de
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la Uniunea Europeană erau blocați pentru că aveam
datorii. Printr-un împrumut la o bancă am reușit să
deblochez o parte din aceste construcții astfel încât la
început am terminat școala din Steierdorf, școală care
este în normele europene, apoi am terminat școala de pe
Andrei Mureșanu, apoi liceul. Deci toate aceste școli au
fost reabilitate 100% și cu dotări performante pentru
ziua de astăzi. Am mai reabilitat grădinița 100%, iar
ultima școală am reabilitat-o prin PNDL acum 2 ani de
zile – școala Celnic. Noi, în momentul de față avem circa
900 de copii în Anina. Pot să vă spun că școlile noastre
sunt dotate la nivel european.
AD: Aveți mijloace de transport pentru ele, asigurați
transportul?
GR: Sigur că da, am achiziționat două microbuze, apoi
am mai achiziționat încă două pe primărie astfel că
primăria face transportul gratis acestor copii din toate
cartierele, pentru că liceul este amplasat în mijlocul
zonei și atunci din toate cartierele trebuie să aducem
copii care sunt la liceu... Sau să îi aducem la școlile din
acele cartiere, pentru că suprafața Aninei este mare.
UAT-ul cuprinde ca suprafață 15 km pătrați, inclusiv
extravilan; iar ca suprafață intravilană, de la un capăt la
altul sunt 9 km pătrați. Vă dați seama că și în acele
cartiere trebuiau să meargă acele microbuze să aducă
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copiii pentru că în școlile din acele cartiere sunt clasele
0-8 majoritatea. Brădetul are 0-4, dar a avut și Brădetul
0-8, astfel că trebuia să îi aducem și pe acești copii mici
fiind la școală atunci ne trebuiau mai multe microbuze,
dar am reușit. Acum în această perioadă de Covid, ne
trebuiau și mai multe microbuze pentru că fiecare copil
trebuia să stea pe locul lui; microbuzul nu poate să
funcționeze numai la jumătate din capacitate; copiii
trebuie să stea la distanță... Sunt niște probleme care
greu, dacă le pui cap la cap, poți să le gestionezi, pentru
că fiecare mișcare costă.
AD: Vă preiau ideea, pentru că dacă tot ați vorbit de
perioada cu care încă ne confruntăm cu Covid-ul (care
ne macină de un an și ceva... mai bine; o perioadă pe
care sperăm să o terminăm cumva într-un timp cât mai
scurt, prin vaccinare), aș lega educația de sănătate
pentru că este foarte importantă. Știu că ați înființat
inclusiv un Centru de Vaccinare despre care vreau să
ne vorbiți, dar dincolo de aceasta, să vorbim puțin despre
serviciile medicale, pentru că sunt foarte importante cu
atât mai mult în această perioadă despre care tocmai
am vorbit.
GR: Tot în acea perioadă 2008-2012, când s-a hotărât
închiderea minei, tot atunci s-a hotărât și închiderea
spitalului. Am avut un spital, ce-i drept, într-o construcție
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realizată în anul 1900, un spital care funcționa și care era
necesar pentru minierii noștri, pentru populația puțin
mai în vârstă și pe care acest spital îi ajuta. A fost închis
din ordinul cui a fost închis, acum este târziu..., ideea este
că a fost închis. În locul acestui spital ne-au pus să dăm
Hotărâre noi consilierii (eram consilier pe vremea aceea)
că acceptăm să se înființeze un Centru de Bătrâni și că ne
vor subvenționa parte din cheltuielile acestuia pe fiecare
bătrân instituționalizat în acest centru.
Totul a fost bine și frumos până în anii 2016 de când nu
s-a mai vrut să se subvenționeze acest centru. De atunci
au început și răutățile pentru că noi ca și Consiliu Local
trebuia să venim cu circa 700.000-800.000 de lei ajutor
către bătrâni, or de unde puteam să dăm noi atâția bani
într-un an la acest cămin? Am acumulat și atunci niște
datorii pe acest Centru de Bătrâni și în final am reușit și
am adus o firmă non-profit la care le-am dat clădirile
gratis cu condiția ca această activitate să o continue. Prin
acest parteneriat am reușit să ducem acest Centru de
Bătrâni în continuare; el funcționează și astăzi, avem
circa 35 de bătrâni instituționalizați acolo și el funcționează
fără datorii, (deci se poate) cu ajutorul nostru, pentru că
am pus clădirea la dispoziție și tot ceea ce ținea de această
activitate a căminului.
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Într-o aripă a spitalului am reușit și am creat Centru de
Permanență, în care avem de la ora 14 până a doua zi la
ora 8 asigurată permanența la acest centru de sănătate,
sunt doctori de familie, doctori de urgență care sunt
planificați și vin împreună cu câte o asistentă și asigură
continuarea activităţii medicilor de familie. Medicul de
familie este de la ora 8 la ora 14, iar după ora 14 acești
medici se duc în continuare la pacienți în cazul unei
urgențe, sau în funcție de gravitatea bolii ori cazului,
aceștia din urmă sunt tratați la noi în centru. La acest
centru noi, Consiliul Local asigurăm toate materialele
necesare, întreținere și tot ce este necesar pentru buna
desfășurare a acestor medici și a activității lor.
Cazurile mai grave sunt duse cu Salvarea (avem și un
Centru de Salvare) la Spitalul Județean unde sunt
tratați. Am ajuns la partea cu Covid, la partea urâtă; noi
având o populație mai de vârsta a doua și a treia, am
considerat că trebuie creat și la noi acest Centru de
Vaccinare pentru că este foarte greu ca pe un bătrân să
îl iei și să îl duci în alte părți să se vaccineze. Apoi, acel
bătrân dacă nu are un copil sau pe cineva lângă el nu se
poate programa pentru că știm că nu toți se pricep la
telefoane, calculatoare, internet. Am lucrat aproape
două luni de zile în care am făcut o situație privind
numărul pentru faza a doua. După cum bine știți prima
fază erau doctorii, asistentele, cei care lucrau în „foc”
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direct, iar etapa a doua era pentru cei care erau cu boli
cronice, cei care erau pe servicii ș.a.m.d. Ei, adunând
toate aceste persoane cu boli cronice, persoane peste 65
de ani am ajuns la un număr de 2200-2300 de oameni
care erau îndreptățiți să se înființeze un Centru de
Vaccinare și în Anina. În final, cu prefectul județului și
împreună cu directorul de la DSP am deschis acest
centru, care trebuie să funcționeze zilnic pe 72 de doze
de vaccin.
Aceste cazuri sunt cazuri programate, fie pe internet,
fie programați fizic acolo. Majoritatea persoanelor care
ajută sunt persoane de la Primărie, unele sunt benevole,
altele plătite după schimb; vorbesc despre informaticieni,
de cei care sunt cu tabletele, de cei cu curățenia și multe
altele. Un asemenea centru presupune niște costuri și
din partea noastră, a Primăriei, dar avem deja câteva
săptămâni de lucru. A fost mai greu pentru că am avut
unele zile când nu am prins 72 de vaccinări, dar
nicidecum cum s-a spus în altă parte că nu am avut nici
unul, ci nu am prins chiar toate cele 72 de vaccinări
programate, dar am fost zile când am avut 150. Noi
având dozele și aducându-le pe câte 5 zile, putem să le
stocăm pe aceste 5 zile și în cazul în care, să zicem că nu
este programat nimeni, atunci avem activitate mobilă,
pentru că noi prin acest centru de vaccinare avem și-o
echipă mobilă care trebuie să meargă la bătrânii care
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sunt indisponibilizați. E normal că s-ar putea ca într-o zi
să avem foarte puțini programați, dar nu înseamnă că nu
am avut vaccinați în acea zi, ci s-au dus pe parte mobilă
și au vaccinat astfel încât să dăm drumul la vaccinări și
să realizăm într-un timp scurt cele 2200 și apoi pe lângă
acestea, cum am intrat și în etapa a 3-a, acum poate
oricine să se vaccineze.
AD: Și probabil vor mai fi, mai ales în această perioadă
a sărbătorilor vor veni și dintre cei care sunt plecați
afară. Am văzut că acolo se așteaptă până prin luna
octombrie, deci sigur vor prefera să se vaccineze aici.
GR: După cum bine știți acum în toată țara este un
regres în a se vaccina până când lumea își dă seama că
cei care s-au vaccinat înainte nu au avut nicio problemă.
Deci așteaptă să vadă ce se întâmplă cu persoanele
vaccinate. Am observat că la nivel de țară ritmul de
vaccinare este mai scăzut decât la început.
AD: Haideți să facem ceva! V-ați vaccinat?
GR: Da!
AD: Perfect, deci sunteți un bun exemplu cel puțin
pentru cetățenii orașului Anina, așa că puteți să îl
urmați, dragi români.
GR: Și am avut și Covid...
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AD: Ajungem pe un târâm despre care aș dori să
vorbim cât de mult, deși timpul nu ne va permite să
vorbim tot în decursul acestei emisiuni, dar turismul
este sufletul meu, și nu numai despre turism, pentru că
aveți multe alte activități conexe: festivaluri, concursuri,
târguri la care ați participat și despre care vreau să ne
vorbiți. Orașul Anina merită să fie vizitat. Vom vorbi
aici despre acest tren de care am amintit mai devreme
și mă bucur că l-am auzit. De fiecare dată când îl aud
parcă tresare ceva în mine și mă bucur. M-aș fi bucurat
(dar parcă aceasta nu ține de dumneavoastră) dacă aș
fi văzut o locomotivă cum o știu eu, de aceea veche în
care se puneau cărbuni... nu știu dacă aveți în plan
acest lucru... despre toate aceste obiective turistice și
manifestări culturale pe care le aveți aici aș vrea să
vorbim, chiar dacă nu putem detalia foarte mult, măcar
să le aducem în discuție pe fiecare în parte.
GR: Pentru a putea crea locuri de muncă singură șansă
rapidă, în cazul în care nu vin investitori, a fost dezvoltarea
pe plan turistic a orașului. În acest sens am avut aproape
4 ani de muncă în a respecta sau a îndeplini anumite
cerințe, criterii ca guvernul să poată să ne dea această
denumire de stațiune turistică de interes local. Să știți că
nu a fost ușor. Inclusiv trebuia să avem evenimente
culturale, inclusiv trebuia să încheiem anumite locuri de
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cazare, trebuia să avem anumite obiective. Erau multe
de îndeplinit.
Anul trecut în octombrie a venit o echipă din partea
guvernului și ne-a spus că le-am îndeplinit, de acum
așteptăm O.U.G. prin care vom fi numiți stațiune. De ce
am luptat pentru lucrul acesta? Pentru că în perioada
2021-2027 în structurile europene, de finanțare europeană
se prevăd ca la fiecare stațiune de interes local să fie
alocate 4,9 milioane de euro, bani în care trebuie să vii
cu proiecte pe diferite obiective turistice, pe diferite
infrastructuri astfel încât să poți să dezvolți comunitatea
din punct de vedere turistic. Atunci era normal să trag și
să venim cu partea aceasta de stațiune turistică.
Pentru a aduce turiști în zonă trebuie create niște
obiective de vizitat. Unul din el, prin voia lui Dumnezeu
ne-a fost creat – acea zonă Bigăr, apoi a fost creată acea
linie ferată Oravița și atunci noi trebuia să mai creăm
obiective. Astfel am pus bazele și am primit finanțare de
3,6 milioane de euro pentru Muzeul Mineritului în aer
liber pe vechea incintă a puțului 1. Puțul 1 care pe
vremuri când funcționa avea 931 de metri adâncime. Pe
incinta lui de suprafață se lucrează, în momentul de față
avem o firmă foarte bună și a ajuns la mijlocul lucrării.
Această firmă se reabilitează exact așa cum a funcționat
în 1900-1920 cu acele clădiri, se mai fac niște platforme
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belvedere, cu lift pe puț, într-unul de extracție a puțului.
În felul acesta încercăm să legăm acest obiectiv cu linia
ferată pentru că de fapt linia ferată a fost creată tocmai
pentru a transporta cărbunele din acest obiectiv și
încercăm să îl legăm. De aceea am făcut și acel centru
cultural muzeistic, de aceea ținem cu orice preț să nu se
închidă linia ferată Anina-Oravița și în acest sens avem
un parteneriat făcut cu Primăria Oravița și încercăm să
preluăm gările, pentru că gările sunt la fel patrimoniu
cultural și nu știu în ce măsură C.F.R.-ul (C.F.R. = Căile
Ferate Române, compania publică de transport feroviar,
n.r.) poate să depună proiecte pentru reabilitarea acestora.
Noi ca primării putem să depunem și să reabilităm
aceste gări.
Există la Oravița, așa cum am zis mai devreme, o
locomotivă pe aburi, o locomotivă care acum 5 ani de zile
s-a defectat. Împreună cu primarul de la Oravița încercăm
să vedem printr-o asociere să reparăm această locomotivă.
Bineînțeles, ea să fie scoasă doar la evenimente mari, dar
să fie funcțională. Această zonă este minunată, cu cele 14
tuneluri și 10 viaducte care merită văzute. Este o linie
normală, deci nu este o linie de mocăniță cu ecartament
mic, ci este o linie normală cu ecartament normal de
vagoane normale, doar că acele vagoane sunt vechi,
aproape de epocă, locomotiva este una diesel care face
față...
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AD: Oricum, are o frumusețe aparte... și așa în verde
cum este chiar foarte frumoasă.
Dincolo de Bigăr aș aminti și Rudăria care este la fel
de cunoscută și tot în zonă; aici turismul este în floare,
dar haideți să vorbim puțin de festivaluri, de târguri la
care ați luat parte și prin prisma cărora ați dus și ați
făcut vestită activitatea turistică, culturală a Aninei
pentru că este foarte important și știu că ați avut tot
felul de întâlniri și la diverse ambasade și ar fi bine să
vorbim despre toate acestea.
GR: Înainte de a discuta despre acestea aș vrea să
amintesc că împreună cu Ciudanovița și cu Eftimie
Murgu am creat o asociație: Asociația Munților Aninei;
o asociație care are rolul de a promova zonele din punct
de vedere turistic. Este o asociație care trebuia creată
pentru că pe structurile 2021-2027 foarte mulți bani se
vor da pe aceste ONG-uri de promovare a turismului și
atunci ne-am gândit și am făcut această asociație.
La aceasta mai vor să adere și Oravița și Moldova Nouă
astfel încât pe această zonă să putem să dezvoltăm
turismul și prin publicitate, și prin aceste asocieri și prin
aceste obiective, pentru că fiecare dintre localitățile
respective au obiective de vizitat și putem să le punem la
câte o firmă de turism aceste obiective, ca aceste firme
să poată duce turiștii de la unii la alții și astfel să ni se
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ducă vestea și să vină cât mai mulți turiști. Acesta a fost
și sensul creării acestei Asociații „Munții Aninei”.
Acum dacă mă întorc la partea cealaltă, la ce mi-ați
spus dumneavoastră, pot să vă spun că an de an, începând
cu 2014 în fiecare an am ținut câte 2-3-4 tabere de
creație. Am avut și tabere de creație literară în care
aproape toți scriitorii din județ veneau și își lansau
cărțile aici și vorbeau și despre Anina; îi duceam și și
vedeau Anina... Am avut tabără de creație de arhitectură;
am avut studenți de la arhitectură care ne-au făcut prin
două ordine de arhitect și am obținut niște finanțări cu
care am dat drumul la niște cărți..., inclusiv drumul
industrial, vorbesc despre un drum industrial din orașul
Anina astfel încât să poată să fie văzută această zonă
industrială. Avem cărți în sensul acesta, avem publicitate
făcută în sensul acesta.
Apoi am avut tabere religioase în care copiii au învățat
să picteze pe sticlă, cu diferiți lectori; am avut tabără cu
cei de la Universitatea de Vest, tot așa o tabără de arte
plastice în care au pictat și toate picturile și desenele lor
ne-au rămas nouă. O parte sunt în acest Centru Cultural
Muzeistic. Am avut tot felul de reprezentanți la Târgurile
de Turism de la Londra, de la Berlin, de la Belgrad, din
București, reprezentanți care s-au dus cu pliante ale
orașului Anina și ne-au prezentat acolo în diferite standuri.
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Tot în acest sens, am făcut și un proiect în oglindă, un
proiect transfrontalier cu orașul Pozarevac; copiii noștri
din fanfară (am creat între timp o fanfară, cu 40 de copii
din Anina la care le-am cumpărat instrumente, haine,
am dat drumul la dansuri la un club de dansuri populare)
și ne-au reprezentat la Pozarevac de mai multe ori. La fel
și cei din Pozarevac și-au reprezentat orașul, au venit
aici la diferite manifestări: Zilele Orașului, Târgul de
Toamnă... Tot cu această întâlnire fiecare dintre cele
două orașe au realizat câte un balon de spectacole, un
balon pe o suprafață mare acoperită, în care putem să
ținem spectacole în aer liber, atât noi, cât și ei, prin acest
proiect transfrontalier.
AD: Am înțeles. O serie de activități care sper că după
terminarea acestei pandemii se vor relua toate și vor
constitui motive pentru care dumneavoastră cei care
stați și citiți veți dori să veniți în Anina și în împrejurimi
să o cunoașteți și să vorbiți mai departe despre toate
acestea pentru că aveți despre ce vorbi.
Domnule primar, timpul a trecut extraordinar de
repede, mai avem puțin și doresc să discutăm despre
proiecte și despre investitori, dacă există și ce facilități
le oferiți dacă ei vin să investească aici pentru că aceste
informații le consider foarte utile în această primă
ediție pe care o am cu dumneavoastră. Promit să revin
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cu alte ediții și să detaliem fiecare dintre subiectele pe
care le-am dezbătut până acum.
GR: Lucrăm la un proiect foarte important pentru oraș,
este vorba despre gazul metan. Noi am avut gaz metan,
dar nu în oraș. A trecut conducta pe lângă noi și s-a dus
la termocentrala Crivina, iar în anul 2011 ne-am trezit cu
anumite firme care ne-au tăiat această conductă și a fost
vândută. După spusele unor profesioniști această conductă
nu ar fi fost bună pentru orașul nostru pentru că era de
o mărime mult mai mare, era pentru termo-centrală. Mă
rog, noi acum în momentul de față suntem în ultima fază
a proiectului în sensul că suntem aproape gata cu
proiectul de fezabilitate cu ridicările topo din oraș, cu
ridicările topo a traseului dintre Reșița și Anina.
Suntem mai înaintați decât celelalte orașe pentru că ați
văzut în România și în special în județul Caraș Severin
se duce o politică în care toate localitățile trebuie să aibă
gaz metan.
De ce spun că suntem mai în față, pentru că nouă nu ne
trebuie acele asociații de dezvoltare intercomunitară
pentru că noi fiind lângă Reșița și având deja o fostă
conductă de gaz metan nu a fost greu să mergem pe
același traseu și chiar să ni se aloce de către Mediaș cei
10.000 de metri cubi necesari pentru Anina. Celelalte
localități nu au mers atât de departe pentru că pentru ele
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trebuie trasă conducta efectiv de alimentare a localităților
din Mediaș sau din zonele din care există surplusul de gaz
metan. Surplusul de gaz metan al Reșiței vine spre Anina
care a fost calculat încă de pe vremea termocentralelor.
De această conductă se va lega Caraș, Goruia și Lupacu.
Avem un proiect comun, am plătit împreună topograful,
ne-au făcut ridicările topo, adică suntem în proiectul cu
un manager care ne-a făcut acest proiect și așteptăm
finanțarea. Finanțarea, după cum știți, se poate face din
două părți: o dată de la guvern și o dată prin fondurile
europene. Așteptăm până la mijlocul anului să vedem
care fonduri apar primele ca să putem depune acest
proiect, care din punctul meu de vedere, este 90% gata.
Mai avem nevoie doar de avizele acestui proiect.
AD: Trebuie menționat că acesta este unul din proiecte,
pentru că ele sunt multe.
GR: Da. Acum suntem în faza în care achiziționăm o
firmă pentru a termina infrastructurile din cartierul
Steierdorf, apoi lucrăm la proiectele care însumate să
dea cele 4,9 milioane de euro pentru a le putea atrage și
a dezvolta orașul Anina. Ne bazăm foarte mult pe acești
bani, după cum v-am spus, 4 ani a durat să putem să
obținem stațiunea turistică de interes local.
AD: Cei care vin să investească în Anina au anumite
facilități din partea dumneavoastră ca instituție?
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GR: Da. În momentul de față avem un Centru de
Afaceri care poate să dezvolte micii meşteşugari, micile
întreprinderi pot să își dezvolte activitatea. Aici întradevăr nu am putut să îi scutim de taxe pentru că acest
proiect ne-a fost făcut prin fonduri guvernamentale și
ne-au impus cei de la guvern să păstrăm această taxă
pentru cei care desfășoară activitatea, dar probabil întrun an expiră perioada care era de grație pentru acest
centru și atunci putem să nu le luăm niciun ban. Le
facem niște facilități pe timp de iarnă când singuri își
încălzesc, atunci nu luăm chirie. Pe parte de hale
industriale am achiziționat de la un licitator o clădire
care însumează 4.000 de m pătrați și care a fost
împărțită în 4 părți: două dintre aceste părți sunt date și
nu percepem taxe. Mai avem încă două hale de câte 1000
de metri pătrați pe care putem să le-o închiriem doar să
vină investitorii. Ce facilități le mai facem? În cazul în
care vin și cumpără un teren noi impozitul nu-l percepem
tocmai pentru a se putea dezvolta. Numai că în această
perioadă de timp nu a venit nimeni pentru că e greu cu
transportul materiei prime și a produsului finit din
Anina. Adică nu se poate realiza cu TIR-uri, adică auto.
AD: Cu atât mai mult în ultima perioadă, nici nu se
putea pune problema pentru că a fost și situația care
încă se menține.
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GR: Suferă și orașele mari din județ: Caransebeș,
Reșița suferă de acești investitori pentru că...
AD: Nu au fost toate premisele.
GR: Da.
AD: Încheiem aici, nu înainte de a adresa un cuvânt
celor care citesc acest interviu, oamenilor care vă
prețuiesc și știu foarte bine câte ați făcut pentru acest
oraș și nu numai.
GR: Sfintele Sărbători Pascale să ne găsească pe toți
sănătoși, să ne dea Credință și Speranță în viitor.
Sărbători Fericite!
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Interviu cu domnul Cristian Miclău – primarul
Orașului Băile Herculane

AD*: Bună ziua, doamnelor și domnilor. Iată-ne la o
nouă ediție a emisiunii „Oameni – Fapte - Atitudini”, o
ediție cu totul și cu totul specială, pentru că ne aflăm
într-un oraș stațiune foarte important de pe harta
României, un oraș stațiune cu o vechime istorică și cu
un trecut fantastic, din acest punct de vedere, oraș care
este condus de un primar, aflat acum la al doilea
mandat – un primar pe care eu îl cunosc încă din
perioada în care candida pentru această funcție. Vă voi
spune imediat despre cine este vorba, dar acum vreau
să vă mai țin puțin în suspans. Un primar care a venit
cu o viziune nouă, cu o gândire total nouă și cu dorința
de a face, ceea ce, cred eu, este mai presus de orice. Iată
că rezultatele se văd unul după altul, rezultate care nu
contenesc să apară în tot acest timp; și întrucât aceste
rezultate au o muncă enormă în spate, ar trebui să
începem prin a vorbi despre această muncă, despre
ceea ce începe să se vadă și despre perspectivele în
continuare – pentru că, iată, mai sunt trei ani din acest
mandat și discutăm de foarte multe proiecte care vor
dezvolta Băile Herculane. Această introducere fiind
*

AD – Adrian Dinescu; CM – Cristian Miclău
42

Adrian Dinescu
Oameni dedicați și acțiuni în dezvoltarea turismului Banatului Montan

realizată, vă spun „Bună ziua!” domnule primar și mă
bucur că am revenit aici la dumneavoastră.
CM: Bună ziua și bine ați venit la Băile Herculane!
AD: Aș vrea să ne vorbiți despre începuturile dumneavoastră, pentru că această ediție a emisiunii va fi și
tipărită, iar pentru cei care poate nu s-au uitat, sau nu
se uită la emisiuni, precum și pentru acea categorie de
public ce adoră încă să citească, aș vrea să o luăm cu
începutul, din perioada când ați venit dumneavoastră
la conducerea Primăriei din Băile Herculane și cu ce sa realizat așa, pas cu pas, în toată această perioadă
(iată că sunt deja 5 ani și ceva, de când conduceți
stațiunea).
CM: Am preluat mandatul și frâiele acestui oraș-stațiune
în 2016; e o stațiune foarte importantă deopotrivă la nivel
național cât și internațional și sperăm ca în perioada
următoare să o aducem la nivelul la care îi este locul.
AD: Ați făut mulți pași de când ați preluat mandatul
– eu știu – și aș vrea să vorbim despre acest lucru. Ar fi
interesant să ne spuneți cât a fost de complicat – pentru
că ușor știu că nu a fost; dar aș vrea să știe lumea din
punctul dumneavoastră de vedere, al omului care
conduce și care, dincolo de realizări are în spate tot
felul de alte probleme care, deși nu se văd, totuși există
acolo.
43

Adrian Dinescu
Oameni dedicați și acțiuni în dezvoltarea turismului Banatului Montan

CM: A fost un început foarte greu, în care noi ne-am
concentrat pe accesarea de fonduri europene; am scris
proiecte pe diverse axe de finanțare, ne-am străduit să le
implementăm, iar acum, în cel de-al doilea mandat
încep să se vadă rezultatele. Avem un prim proiect
european deja finalizat, la care a fost făcută și recepția –
anume, clădirea primăriei – un proiect finalizat pe axa
3.1.b, pe Programul Operațional Regional pe eficiența
energetică. Aici au fost făcute lucrări de renovare și de
dotare, s-a schimbat structura acoperișului, izolația
exterioară, instalația termică, instalația electrică și alte
asemenea lucrări conforme ghidului de finanțare pe
eficiența energetică.
AD: Ați fost unul dintre oamenii care a ținut foarte
mult ca titulatura de destinație turistică a anului să fie
„Banatul Montan”. Haideți să vorbim puțin din acest
punct de vedere: ce oferă stațiunea la acest moment,
sub aspectul condițiilor, al locurilor de distracție etc. și
care este perspectiva de a se continua toate acestea,
pentru că investiții s-au făcut, investiții foarte mari aici
în Herculane.
CM: Deși toată lumea vede o altă imagine la televizor
prin reportajele negative pe care diferite televiziuni le
realizează la cererea, probabil, a celorlalți concurenți din
alte stațiuni, realitatea este însă cu totul alta. Investițiile
44

Adrian Dinescu
Oameni dedicați și acțiuni în dezvoltarea turismului Banatului Montan

nu contenesc la Băile Herculane, în ultima perioadă sunt
inaugurate și deschise multe hoteluri de 4 și de 5 stele.
De exemplu, pot aminti aici printre cele mai recente
hoteluri și pensiuni inaugurate pe perioada mandatului
meu: Hotelul Versay categorisit la 4 stele și care se află
în centrul vechi al orașului; Pensiunea Dimitrios, tot de
4 stele, aflată pe Valea Cernei, Hotelul Minerva, tot de 4
stele, aflat în centrul economic, în zona marilor hoteluri,
Pensiunea Jojo (care și-a deschis porțile acum un an și
jumătate) clasificată la 5 stele.
AD: Pe lângă toate acestea am aflat că există și un
hotel la care investiția a fost nu mai puțin de 10 milioane
de euro, dacă nu mă înșel...
CM: Da, investiția a fost undeva la 7 milioane și s-a
realizat la Hotelul Minerva.
AD: Sigur, la acest moment, nu se cade să discutăm
despre celelalte reportaje cu tentă negativă, pentru că
pe mine mă interesează strict realitatea, pentru că în ea
trăim. Și dincolo de orice reportaje și comentarii, cred
că pentru a conștientiza exact ce se întâmplă, trebuie
venit aici, la fața locului și văzut. Dar apropo de aceste
comentarii (mai mult comentarii decât reportaje, aș
spune), a fost o bună perioadă în care se spunea că pe
timpul toamnei și al iernii stațiunea este moartă. Prin
prisma acestor investiții despre care am vorbit și a
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dotărilor pe care hotelurile moderne le au acum, putem
spune și noi acest lucru, sau dimpotrivă, este o perioadă
cu activitate semnificativă în Băile Herculane.
CM: Dumneavoastră care ați sosit de curând cu mașina
ați văzut ce aglomerat este drumul; chiar în această
minivacanță (minivacanța de 1 Decembrie 2021, Ziua
Națională a României; n.r.) stațiunea este aproape plină;
cel puțin la marile hoteluri și la pensiunile clasificate de
la 3 stele în sus nu se mai găsesc locuri de cazare.
AD: Ceea ce este foarte bine și demontează mitul despre
acea populație îmbătrânită care se spunea că ar fi
principalii beneficiari și turiști ai stațiunii și care ar
veni aici doar pentru tratament.
CM: Așa este; deși marile hoteluri oferă tot felul de
tratamente specifice diverselor afecțiuni, inclusiv pensionarilor care vin aici cu bilete de odihnă și tratament de
la Casa de Pensii, sub îndrumarea unui medic specialist
și la consultul acestuia.
AD: Pe lângă faptul că aici oamenii vin pentru tratament,
odată sosiți în stațiune – și noi am mai discutat acest
aspect cu ocazia altor interviuri – ei se apucă să
fotografieze tot felul de clădiri neamenajate, de parcă
acelea ar fi emblema stațiunii și nu cele bine puse la
punct, precum și celelalte realizări din zonă. Spunețimi, vă rog (pentru că nu am discutat niciodată acest
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aspect, dar aș dori să lămurim pentru oameni, fiindcă
eu îl știu bine și vreau să devină clar și pentru restul
lumii): ce putere are Primăria asupra acelor clădiri
care arată într-adevăr cum arată și despre care s-a
făcut foarte multă publicitate negativă, s-a vorbit mult,
dar niciodată nu s-a spus adevărul până la capăt. Acele
imagini și starea clădirilor a fost pe nedrept atribuită
primarului și Primăriei.
CM: Bineînțeles că și dumneavoastră ați fost în mari
orașe și peste tot există clădiri lăsate în paragină (și aș
putea da multe exemple deopotrivă în București, în
Timișoara, în Arad – orașe care au și foarte multe clădiri
istorice). Noi am copiat modelul celorlalte administrații
care s-au mișcat în această direcție, iar în 2017 am inițiat
un proiect de Hotărâre prin care au fost supraimpozitate
toate clădirile de pe raza orașului lăsate în paragină de
către proprietarii lor. Dezavantajul nostru este că printre
ele se numără și câteva clădiri emblematice (le putem
număra pe degete) abandonate și aflate tocmai în
centrul vechi al stațiunii, unde le vede chiar toată lumea;
aceasta este principala problemă la Herculane și care
distinge situația față de ceea ce se întâmplă în alte orașe.
Deși le-am supraimpozitat, totuși din păcate, având
sechestru asigurator pe ele, nici investitorii care le-au
dobândit nu pot aloca fonduri sau să facă investiții,
pentru că nu se știe ce soartă va avea imobilul în viitor;
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s-ar putea ca la un moment dat nici să nu mai fie ale lor.
Iar până nu se finalizează procesele în care sunt sechestrate
bunurile acestea, suntem în imposibilitatea de a face din
punct de vedere legal altceva decât să supraimpozităm și
să mai dăm amenzi pe linia aceasta.
AD: Deci ca să clarificăm odată pentru totdeauna:
aceste clădiri la care facem referire nu sunt în proprietatea,
administrarea sau puterea Primăriei, ele aparțin stațiunii
(pentru că aici se află plasate), dar în rest nu aveți nicio
autoritate ca Primărie asupra lor.
CM: Da, nu sunt ale Primăriei; ele aparțin unor investitori
privați care le-au dobândit în trecut, înainte ca eu să fiu
primar. Ulterior s-a constatat de către organele legii că au
fost dobândite într-un mod fraudulos și au fost supuse
unui sechestru asigurator care până în momentul de față
se menține, deși au trecut foarte mulți ani (peste 5 ani)
fără să se miște nimic în acest sens.
AD: Deci singura posibilitate pe care dumneavoastră
o aveți asupra acestor imobile este supraimpozitarea.
CM: Exact.
AD: Totuși, dintre toate clădirile, absolut toate-toate
sunt ale lor, sau există vreuna care aparține și Primăriei
și pentru care vă preocupați să îi redați adevărata
valoare?
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CM: Dintre clădirile aflate într-o stare avansată de
degradare doar două aparțin Primăriei, ambele situate în
centrul vechi al orașului. Una este Băile Neptun, unde
noi, Primăria, suntem proprietari pe clădire, dar terenul
aparține unei persoane fizice; se caută soluții pentru
reabilitarea clădirii, dar din cauza faptului că terenul este
al altcuiva și se află supus unui sechestru asigurator nu
am putut obține niciun fel de finanțare: nici europeană,
nici națională, nici vreun alt sprijin de undeva, deși am
făcut numeroase adrese în acest sens la Institutul
Național al Patrimoniului, la Ministerul Dezvoltării, la
Consiliul Județean. Cea de-a doua clădire, tot monument
istoric, este Vila Elisabeta, care va fi supusă reabilitării în
perioada imediat următoare, printr-un grant norvegian
pe care Primăria l-a câștigat. Avem și constructorul și
totul pregătit, mai așteptăm doar ca proiectanții să
finalizeze proiectul tehnic pentru a fi depus la finanțator
ca să aloce fondurile și să trecem la treabă.
AD: Sinteza discuției noastre ar fi așa: dintre toate
clădirile despre care am văzut atâtea și pe Facebook
(pentru că el face cea mai multă reclamă negativă) și în
media clasică, doar două sunt ale Primăriei, iar dintre
acestea una a intrat în linie dreaptă de reabilitare, iar
pentru cealaltă faceți în continuare eforturi să rezolvați
problema juridică în care ea se află și care nu e imputabilă
Primăriei.
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CM: Da, faptul că este supusă sechestrului, având
sarcină pe CF (extrasul de carte funciară, n.r.), niciun
finanțator nu alocă fonduri dacă la dosar există o astfel
de situație.
AD: Mă bucur că am lămurit acest aspect, pentru că
îmi stătea de mult în gând această întrebare pe care să
v-o adresez în momentul când ne vom întâlni. Am văzut
că stațiunea s-a înnoit cu ceva de mare succes; am
trecut de câteva ori în această vară pe aici și am
descoperit că acel trenuleț pe care l-ați avut în vedere
dumneavoastră demult, a prins viață deja și a captat
pasiunea turiștilor încât practic, cu greu găsești locuri
în el.
CM: Da, trenulețul funcționează la capacitate maximă,
este un real succes; cel puțin pe perioada de sezon, se stă
la coadă pentru a prinde o călătorie cu el, mai ales cu cei
mici, dar și cu părinți, cu bunici – toată lumea venită la
stațiune vrea să se dea cu trenulețul.
AD: Aveți de gând să extindeți proiectul, să mai adăugați
ceva, sau deocamdată este suficient?
CM: Deocamdată este suficient, face față cu brio și e un
bun mijloc de atracție pentru turiștii stațiunii. Bineînțeles,
pentru următoarea sesiune de finanțare avem în vedere
investiții pe partea de agrement; de asemenea, vom
finaliza și planul de mobilitate urbană pentru care ne50
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am stabilit unele strategii și urmează să depunem proiectele
pentru finanțare la momentul când vor fi deschise axele
pentru acele tipuri de fonduri.
AD: Tot în această vară am văzut o serie de evenimente
care au avut loc aici, în Herculane; o parte de cinstire
a înaintașilor noștri, altele cu referire la actualitate,
precum și evenimente susținute într-o locație cu totul și
cu totul deosebită, toate cu un succes absolut fantastic.
Haideți să vorbim puțin și despre ele, pentru că sunt
importante pentru orice comunitate.
CM: Am avut un prim concert în Grota Haiducilor, un
eveniment de succes, cu o serie de invitați de seamă, cu
muzică clasică...
AD: Să spunem pentru telespectatorii noștri că a fost
un eveniment de vis; eu nu am cuvinte; sunetul a fost
fantastic, iar lumina care bătea într-un anumit fel pe
acei pereți, arăta într-un fel pentru care „superlativ”
este puțin spus. Ați dezvelit în unele evenimente
anumite plăci comemorative. Spuneți-ne, vă rog, cu ce
ocazii au fost ele?
CM: Una dintre plăcile comemorative amintește de cea
mai înaltă vizită la Băile Herculane, făcută de către
Împăratul Austriei – Franz Joseph, de către Regele Serbiei
– Alexandru I și respectiv Regele României – Carol I,
aceștia fiind prezenți în 26 septembrie 1886, cu ocazia
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deschiderii Porților de Fier. Placa aceasta comemorativă
a fost furată după Revoluție (Revoluția din decembrie
1989; n.r.), iar noi ne-am gândit că ar fi bine să o înlocuim
și să realizăm un eveniment pe această temă, motiv
pentru care în acest an (2021, n.r.) am făcut o replică
după această placă pe care apoi am dezvelit-o într-un
cadru festiv la care au fost prezenți foarte-foarte mulți
invitați, ceea ce a făcut ca momentul să fie unul deosebit.
Apoi, în aceeași seară am fost prezenți la primul concert
în peșteră – în Grota Haiducilor – concert de muzică
clasică, în primă ediție, interpretat de formația Times
Quartet. A fost un eveniment reușit motiv pentru care, în
calendarul organizatoric pentru anul viitor, acest concert
va fi din nou prezent.
AD: Un eveniment reușit și foarte bine primit de
public. Ați mai avut și multe alte evenimente, dar acum
vă propun să mai discutăm puțin despre ceea ce se
întâmplă în Băile Herculane an de an, astfel încât cei
care nu au fost până acum să aibă un motiv să vină aici,
iar cei care au fot deja, să aibă un motiv de a reveni cu
drag. De exemplu: festivalul de film, Zilele Orașului și o
multitudine de astfel de evenimente. Vă rog să faceți o
scurtă trecere în revistă a lor, chiar dumneavoastră.
CM: Dintre evenimentele cu repetiție, care se desfășoară
anual, aș aminti cu prioritate: Festivalul „Mihai Eminescu”,
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Festivalul „Hercules”, Festivalul „Pinul negru de Banat”,
Zilele Orașului, HCO – Hercules Marathon, Festivalul de
Film, precum și alte evenimente, cuprinse în calendar.
AD: Sunt evenimente foarte frumoase toate acestea
care se țin aici în Băile Herculane, și pe care le puteți
regăsi de altfel pe site-ul Primăriei. Acum aș dori să
vorbim puțin și despre alte realizări. Ultima dată când
am venit în oraș se lucra la statuia aceea a lui Hercules
care este un simbol admirat de toată lumea și m-am
bucurat să văd că se investește în pietruirea întregii alei.
CM: Proiectul este în curs și se va finaliza în intervalul
următor; acum e terminat în proporție de 90% aproximativ.
Vom finaliza pietruirea cu dale de granit, apoi să montăm
mobilierul stradal și stâlpii de iluminat.
AD: Ceea ce înseamnă că în următorul sezon cu
siguranță îi va primi pe turiști așa cum trebuie. Dacă
am ajuns în zona de amenajări, haideți să vorbim puțin
și despre controversatul Parc Vicol, pentru că sunt
atâtea discuții și comentarii despre acest proiect.
Spuneți-ne ce înseamnă, care este stadiul lui acum și
care sunt perspectivele; pentru că eu sunt convins că
acest parc se va termina; dar lămuriți-ne dumneavoastră
despre etapele lui, ca să nu mai fie atâtea discuții
negativiste în spațiul public.
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CM: Reabilitarea Parcului Vicol din zona U.G.S.R. -ului
(U.G.S.R.=Uniunea Generală a Sindicatelor din România;
n.r.) este în linie dreaptă, deși au fost multe voci care au
spus că lucrările nu se vor termina, eu țin să îi asigur pe
toți că ele vor fi gata la termen. Desigur, au fost și sincope
pe parcursul derulării acestui obiectiv, între care lipsa
forței de muncă și problemele firmei care a câștigat
licitația. Dar anul viitor se vor finaliza lucrările și vom
beneficia cu toții – și turiștii și localnicii – de această nouă
investiție. Parcul cuprinde o fântână muzicală în mijloc,
va fi dotat cu mobilier urban, cu stâlpi de iluminat, cu
numeroase camere de supraveghere, cu numeroși arbori
și arbuști decorativi ce vor fi plantați începând din
primăvara anului viitor.
AD: Deci anul viitor tragem nădejde că acesta va fi
chiar un punct de referință al orașului.
CM: Sigur, va fi ceva inedit și sunt convins că toată
lumea va fi mulțumită după ce vom încheia recepția
acestui proiect.
AD: Știu că ați rezolvat și cu problema aceea a unui
magazin care face parte dintr-un lanț de aprovizionare
pentru locuitorii și turiștii orașului, deși, la fel, foarte
multă lume nu credea că acest lucru va fi posibil. Acum
este inaugurat și este totul în regulă, nu?
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CM: Da, în data de 8 septembrie, odată cu Zilele Orașului
a fost inaugurat și acest magazin de retail, care e ca o
mană cerească deopotrivă pentru localnici și turiști, pentru
că au o varietate foarte mare de produse la prețuri foarte
accesibile.
AD: Tot din punct de vedere al turistului, știu că aveți,
de curând, înființat și un centru de echitație, nu?
CM: Da, avem la intrarea în oraș un centru de echitație
ce s-a dezvoltat destul de bine în ultima perioadă, fiind
un lucru deosebit în special pentru cei ce acum vor să
pătrundă tainele acestui sport.
AD: Intenționați cumva să încurajați, de exemplu,
plimbatul cu caleașca prin oraș, așa cum e, de exemplu,
chiar în centrul Vienei?
CM: Avem un regulament în acest sens, iar cei de la
centrul de echitație chiar fac în mod frecvent astfel de
curse, la cererea turiștilor. De asemenea, avem în
derulare (suntem în etapa de contractare, am trecut de
faza tehnică și financiară) un proiect pe axa 13, prin
Programul Operațional Regional, prin SUERD și care a
ajuns la ADR Nord-Est, iar după vizita reprezentanților
agenției o să trecem la semnarea contractului de
prefinanțare. În cadrul proiectului avem două obiective
(unul de tip A și altul de tip B) pe care le vom reabilita:
asfaltarea parcării din spatele BCR și respectiv reabilitarea
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școlii cu clasele I-IV din zona U.G.S.R.-ului. Aici va fi
construit și un nou corp de clădire cu săli de clasă pentru
a suplini lipsa spațiilor de învățământ, astfel încât toți
copiii să poată face cursuri de dimineață, să nu mai fie
nevoiți a veni și după-masa. Vor mai fi inserate ca dotări
instalații electrice și termice noi la aceste imobile,
centrală proprie de încălzire; de asemenea, vom amenaja
și o sală de sport pentru orele de educație fizică.
Pe partea de învățământ, pe lângă proiectul de reabilitare
a acestei școli, precum și a Liceului Hercules din Băile
Herculane, mai avem un proiect depus la Fondul de
Mediu pentru reabilitarea școlii din Pecinișca; dacă nu
vom obține finanțare pe această linie vom încerca alte
variante și linii de finanțare. Bineînțeles că ne preocupă
și partea de dotare, sens în care am făcut un proiect în
urma căruia elevii de la Liceul Hercules vor fi dotați cu
600 de echipamente IT destinate activităților didactice
de acolo. Valoarea proiectului e puțin peste 1.200.000
lei. În această perioadă se lucrează la studiul de fezabilitate
privind alimentarea cu gaz a stațiunii; am finalizat
studiile geodezice, s-au finalizat și ridicările topografice
pe zona noastră și suntem în parteneriat cu comunele
Mehadia și Topleț pentru implementarea proiectului.
După finalizarea studiului de fezabilitate îl vom depune
la compania Transgaz pentru a efectua racordarea la
magistrala de gaz. Ulterior, după finalizarea investiției,
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adică după ce conducta va trece și prin orașul nostru, ne
vom gândi la partea de distribuție, vor apărea și noile
norme între timp, astfel încât vom putea depune proiectul
de finanțare aferent distribuției gazelor.
AD: Dacă toate lucrurile merg bine, când preconizați
că se va face această racordare?
CM: Cel puțin 2-3 ani cu siguranță va mai dura până
când vom fi branșați la magistrala de gaz. Ne dorim
foarte mult să trecem la utilizarea gazului, pentru că așa
scăpăm și de încălzirea cu lemne și combustibil solid,
precum și de boxele aferente depozitării acestora.
AD: Încălzirea cu lemne se regăsește cam peste tot, nu
e vorba numai de Băile Herculane, avem și noi lângă
Timișoara la doar câțiva kilometri distanță comune
fără gaz. Un astfel de proiect este de bun augur și ar
trebui să fie prioritar pentru absolut toată zona, nu
doar pentru oraș.
CM: Da, e un proiect important, pentru că și investitorii
care intenționează să vină spre noi, altfel vor privi
lucrurile și își vor defini oportunitățile, odată ce au toate
utilitățile.
AD: Aici aș mai adăuga ceva referitor la infrastructură,
pentru că suntem totuși în zona Banatului Montan, o
zonă în care această infrastructură nu este chiar la
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nivelul la care ar trebui și poate că pe viitor se vor găsi
soluții pentru a asigura această rută, măcar între
Craiova și Timișoara, fiindcă sunt speranțe că acel
drum expres de la Craiova spre București se va da în
folosință în curând.
CM: Tot pe partea de finanțare am mai depus și niște
devize, de exemplu pe Planul de Finanțare „Anghel
Saligny” am depus devizul general, și am ales pentru
finanțare unele drumuri care nu fuseseră asfaltate până
în prezent, în stațiunea noastră; nu sunt multe, dar sunt
necesare și acestea: drumul de la păstrăvărie, drumul
care duce la sala de sport, și drumul de la haldina de
gunoi. Am dorit să facem ceva și pe partea de alimentare
cu apă tot în cadrul acestui Plan, dar din păcate nu am
reușit să obținem niciun fel de finanțare, pentru că
serviciul de apă și canal a fost delegat către Societatea de
Apă Aquacaraș, iar investițiile sunt deja prinse pe
masterplanul depus deja de aceasta, astfel încât noi nu
am mai fost eligibili să depunem încă o cerere pentru
același tip de operațiune. Așa că așteptăm să finalizeze
proiectul tehnic (pentru apă și canalizare) cei de la
Aquacaraș și să înceapă implementarea investiției.
AD: Iată că sunt o serie de activități conexe, iar
turismul putem spune că e cu adevărat în floare, aici la
Băile Herculane. Firește, vara are privilegiul ei, pentru
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că Valea Cernei este absolut fenomenală în acel sezon.
Chiar la ieșirea din stațiune, pe partea dreaptă, este
amenajat Muzeul „Domogled” al stațiunii, pe care vă
invit să îl vizitați pentru că aveți ce să vedeți acolo.
Dacă am vorbit despre o parte dintre obiectivele de
vizitat în Băile Herculane, dacă am adus în discuție
anumite hoteluri care au o calitate a serviciilor absolut
exemplară (în ciuda problemelor cu personalul, care
există cam peste tot), dacă am vorbit despre investiții
de multe milioane de euro, toate acestea ne duc de fapt
spre oameni care au o anumită perspectivă bună de
viitor asupra zonei.
Dacă am vorbit despre toate acestea am putea spune
că Primăria Băile Herculane, prin persoana domnului
primar Cristian Miclău, se poziționează clar în topul
celor care pun suflet în ceea ce fac, le pasă de comunitățile
lor, prețuiesc valorile patrimoniului uman și natural
local și militează cu toată puterea pentru promovarea
turismului în zona Banatului Montan. Haideți să
vorbim în continuare despre perspective, pentru că
realizările deja le știm, există, le vede toată lumea și se
bucură de ele. Ce vă propuneți pentru următorii ani?
CM: În primul rând sunt proiectele pe fonduri europene,
aflate în diverse stadii de execuție; de exemplu: Liceul
Hercules (reabilitare, extindere, modernizare, dotare –
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proiect aflat în plin proces de implementare); Podul de
Piatră (unde deja a fost desemnat câștigătorul licitației
pe partea de proiectare și de execuție; acum așteptăm
proiectul tehnic pentru a putea fi depus la finanțator și a
obține autorizația de construcție necesară); mai avem
proiectul de reabilitare și modernizare a Vilei Elisabeta,
printr-un grant norvegian (chiar săptămâna trecută au
fost în vizită de monitorizare reprezentanți ai Ministerului
Culturii, împreună cu domnul director Trâmbaciu; după
ce obținem proiectul tehnic și îl depunem la finanțator,
vom putea da drumul la lucrări, undeva în primăvara
anului viitor).
Avem și un alt proiect, la care avem câștigătorul
licitației și așteptăm autorizația de construcție, proiect
axat pe dezvoltarea infrastructurii de turism, în cadrul
căruia se are în vedere reabilitarea mai multor obiective,
de exemplu izvorul de apă plată; se va mai face un alt
izvor lângă Căsuța Piticilor, se vor reamenaja parcările
aferente Căsuței și Pizzeriei „Dimitrios”. Vom reabilita
de asemenea spațiul verde dintre Hotelul Versay și Vila
Elisabeta, apoi Izvorul Venera, și respectiv amfiteatrul
din Parcul Vicol. Acesta va fi modernizat, dotat cu o
copertină retractabilă, cu o instalație de sonorizare de
ultimă generație, dotările depășind cu mult ca și valoare
lucrările de reparații ce vor fi efectuate aici. Deci
administrația locală din Băile Herculane lucrează de zor.
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AD: Apropo de acest aspect, dar și pentru că ne
apropiem de finalul emisiunii, eu știu că nu stați deloc,
și că toate aceste proiecte și realizările despre care am
discutat, au în spate foarte multă muncă (deopotrivă a
dumneavoastră, cât și a echipei din Primărie), fapt
care face ca dumneavoastră să fiți foarte greu de prins,
pentru că de câte ori am încercat, fie erați plecat, fie
erați în ședințe, sau pe teren – ceea ce este perfect
admirabil, pentru ceea ce vedem și ne încântă, este de
fapt rezultatul acestor eforturi intense pe care le
depuneți dumneavoastră și echipa pe care o conduceți.
Dar dincolo de acestea, mai aveți timp și de viața
personală, de familie? – Fiindcă înainte de a fi primar,
sunteți totuși om; și chiar dacă vă privesc grijile miilor
de suflete care sunt aici în comunitate, precum și miile
de turiști, totuși aveți și dumneavoastră oameni dragi,
familie; când mai aveți timp de ei? – o întrebare cu atât
mai semnificativă cu cât, iată, suntem acum în perioada
sărbătorilor de iarnă și fiecare dintre noi simțim
nevoia de căldura aceea sufletească pe care o primim
atunci când suntem alături de ai noștri.
CM: Da, îmi ocupă foarte mult timp activitatea de la
Primărie, precum și desele vizite pe care le facem în
diferite locații în interes de serviciu (pentru depuneri de
proiecte sau căutarea de soluții necesare orașului
nostru), așa că îmi rămâne foarte puțin timp pentru
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alocat familiei în perioada aceasta a mandatului; uneori
mai prind câte un weekend să mă întâlnesc cu cei dragi
și să putem sta în sânul familiei (ca să mă exprim așa).
Familia desigur este foarte importantă pentru mine, dar
ei m-au înțeles, și sunt absolut convinși că prin activitatea
pe care o desfășor vom putea aduce bunăstare întregii
comunități din Băile Herculane.
AD: Foarte frumos spus. Țin să fac aici două precizări:
dumneavoastră aveți, de fapt, două familii: cea de
acasă, despre care am vorbit acum, și apoi familia din
Primărie – o familie care se comportă (credeți-mă
stimați telespectatori) absolut admirabil; iar faptul că
există atât de multă înțelegere între acești oameni
minunați de aici, faptul că se preocupă și nu lasă
absolut nimic la voia întâmplării, reiese chiar din acest
aspect, pentru că, iată, bat la ușă sărbătorile de iarnă
și deja avem aici la noi pregătite obiecte create de
cineva din Primărie, niște daruri absolut minunate (o
să îl rog pe colegul meu să ia niște cadre); vă rog să ne
spuneți câteva vorbe despre ele, dumneavoastră, în
calitate de membru al familiei Primăriei.
CM: Pe lângă faptul că în perioada sărbătorilor de iarnă
pavazăm orașul cu diferite instalații de lumini și multiple
figurine, colegii din Primărie se ocupă și de creația
manuală (hand-made, să spunem așa) a unor obiecte
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care înfrumusețează locurile de muncă, pentru a simți că
suntem în perioada și spiritul sărbătorilor. Vreau să le
mulțumesc pe această cale tuturor celor care s-au implicat
și sper să continuăm această tradiție și în anii viitori.
AD: Ne-am apropiat de finalul emisiunii, moment la
care va trebui să ne luăm rămas bun. Eu îi sfătuiesc pe
toți cei care ne urmăresc să vină să viziteze stațiunea
Băile Herculane, pentru că într-adevăr au ce să vadă
aici. Și dincolo de orice fel de zvonuri și discuții din
spațiul public, cred că totuși experiența pe pielea
proprie este cea mai bună formă de a deosebi adevărul
de alte mituri. De aceea nu ezitați să veniți, pentru că
aici vă veți simți bine; au fost făcute numeroase
investiții, există standarde de calitate foarte înalte (atât
la cazare precum și la petrecerea timpului liber,
relaxare, distracții). Aș adresa domnului primar, pe
finalul emisiunii, următoarea întrebare (care să
reitereze oarecum cu cuvintele domniei sale, invitația
lansată de mine anterior): dacă nu ați fi din Băile
Herculane, pentru ce motive ați dori să veniți aici ca să
vă petreceți concediul sau un weekend, ori pur și simplu
în vizită?
CM: Motivul este foarte simplu: realitatea din teren
este una foarte diferită de ceea ce se promovează la
televizor, și de aceea îi invit pe toți cei interesați să vină
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la noi, cu încredere, pentru că noi cei care trăim aici și
mai ales cei care am muncit să creăm aceste condiții
moderne le garantăm că nu vor fi dezamăgiți și se vor
simți foarte bine.
AD: Exact așa m-am simțit și eu, motiv pentru care vă
mulțumesc. Iar pentru că ne apropiem de sărbători, vă
rog să adresați un cuvânt oamenilor care ne privesc,
locuitori ai orașului, turiști precum și oricine care ne
urmărește și poate va dori să vină la Băile Herculane
în viitor.
CM: Țin să mulțumesc pe această cale tuturor celor
care au avut încredere în mine și m-au ales pentru cel
de-al doilea mandat la conducerea Primăriei; îi asigur că
nu îi voi dezamăgi, că investițiile vor continua și că toate
proiectele începute precum și cele pe care le mai avem
pe agendă, vor fi duse la bun sfârșit conform graficelor.
Mulțumesc de asemenea și colaboratorilor cu care
Primăria are diferite contracte, colaboratori care ne
ajută foarte mult în activitățile noastre (mai ales
accesarea și implementarea fondurilor europene); și
mulțumesc totodată și locuitorilor orașului nostru,
dintre care unii au diferite așteptări ce uneori nu
concordă cu dorința noastră și care se realizează mai
greu (deși eu mi-aș dori să le putem satisface pe toate),
însă ne străduim să facem ce putem și depinde de noi și
64

Adrian Dinescu
Oameni dedicați și acțiuni în dezvoltarea turismului Banatului Montan

cu siguranță vom duce la bun sfârșit tot ce am început și
în final toată lumea va fi mulțumită. Vă urez „Sărbători
Fericite!” tuturor și un An Nou mai bun!
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Interviu cu domnul Dumitru Ursu – primarul
Orașului Oravița
AD*: În cele ce urmează îl avem ca invitat pe domnul
Dumitru Ursu, primarul Orașului Oravița. Bună ziua
domnule primar și mulțumim pentru că ne-ați primit.
DU: Bună ziua, bine ați venit și mă bucur că putem
sta de vorbă.
AD: Spuneți-ne pentru început, vă rog, din ce an
sunteți în fruntea Orașului Oravița și care sunt cele mai
mari realizări ale mandatelor dumneavoastră.
DU: Mă aflu la conducerea Primăriei Orașului Oravița
din anul 2012. În tot acest timp, educația, sănătatea,
dezvoltarea infrastructurii orașului și punerea în valoare
a obiectivelor care îl fac unic și special au fost prioritățile
pe care m-am concentrat. Avem deja în derulare proiecte
mari care vor contribui la îmbunătăţirea calității vieții
orăvițenilor, însă am inițiat proiecte și demersuri noi,
astfel încât să avem un oraș așa cum ne dorim cu toții.
Dintre acestea, pot aminti: lucrări de modernizare și
reabilitare la școli și grădinițe, construirea unei noi piețe
agroalimentare, care va fi inaugurată la sfârșitul acestei
săptămâni, transport public modern prin achiziționarea
*

AD – Adrian Dinescu; DU: Dumitru Ursu
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a patru autobuze hibrid în cadrul unui proiect cu o
valoare totală de aproximativ cinci milioane de euro,
reabilitarea tuturor străzilor din oraș care necesită astfel
de lucrări, modernizarea si dotarea spitalului orășenesc
cu echipamente, dispozitive și aparatură medicală noi și
eficiente, amenajarea de spații verzi și de recreere,
asfaltarea drumurilor din cartierul Zona Gării, asfaltarea
drumului Oravița-Broșteni, apartamente în bloc ANL,
înființarea Muzeului Monetăriei, înființarea Muzeului
Etnografiei, înființarea Muzeului Masoneriei, construirea
campusului școlar la Liceul Tehnologic Mihai Novac,
reabilitarea Grădiniței cu program prelungit „Ciupercuța”,
reabilitarea Grădiniței cu Program Normal nr. 2 „Piticot” ,
reabilitarea căminelor culturale din Brădișor și Răchitova,
reabilitarea și dotarea Școlii Gimnaziale ,,Romul Ladea”,
reabilitarea Școlii Primare și a Grădiniței din Brădișoru de
Jos, reabilitarea Școlii Primare și a Grădiniței din Broșteni,
Salină, Drumul Vodari, reabilitarea străzilor din Zona
Gării, Sens giratoriu, finanțarea construirii Bisericii
Ortodoxe ,,Pogorârea Sfântului Duh”, renovarea Bisericii
„Sfântul Ilie” din Oravița și a Centrului de Tineret ,,Sfânta
Mare Muceniță Ecaterina”, iluminatul stradal etc.
AD: Pe ce loc este și cât vă preocupă dezvoltarea
turismului în Oravița?
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DU: Dezvoltarea turismului în Oravița este una dintre
preocupările noastre constante. Mai ales pentru că
Oraviţa este un oraş cu însemnătate istorică şi culturală
unică în România și este calificat, pe bună dreptate,
drept oraşul premierelor. Aici au avut loc, în decursul
timpului, mai multe exclusivităţi la nivel naţional,
Oraviţa fiind considerat un pol important al culturii și
istoriei românești. Enumerând doar câteva din aceste
obiective turistice – primul teatru, prima cale ferată,
prima farmacie montană, primele baraje de greutate, ne
dăm seama de importanţa culturală şi istorică pe care o
poartă acest oraş. Toate aceste ne obligă cumva să
ducem mai departe istoria, tradiția și cultura pe care leam moștenit în aceste locuri binecuvântate.
AD: Ce condiții de cazare întâlnim aici și ce putem
vizita?
DU: Obiectivele turistice sunt nenumărate, nu numai
în oraș, dar și în toată zona, care este bogată în atracții,
atât cele care țin de mediul natural, cât și cele istorice,
arhitecturale.
Vorbim aici în primul rând despre Teatrul „Mihai
Eminescu”, clădire emblematică a Banatului Montan,
care se află acum în plin proces de reabilitare, printr-un
proiect cu finanțare europeană al cărui obiectiv este
creșterea atractivității turistice a orașului și dezvoltarea
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economică a zonei. Valoarea totală a proiectului depășește
2 milioane euro. La fel, lucrări în plină desfășurare avem
și la Muzeul de Istorie al Culturii Văii Carașului, parte
integrată a „Complexului Muzeal Oravița”, o altă clădire
valoroasă a orașului, sediul fostei primării, care a fost
readusă la viață printr-un proiect cu finanțare
europeană. Mai mult, există și alte proiecte prin care neam propus să valorificăm potențialul extraordinar al
orașului și mă refer aici la înființarea Muzeului „Adam
Neamțu”, Muzeului Speologiei, Muzeului Deportaților
din Bărăgan și Biblioteca orășenească (copie a librăriei
Cărtureşti din Centrul Vechi București).
De neratat pentru cei ce ajung la Oravița sunt: prima
farmacie montanistică, Muzeul Monetăriei Imperiale,
Muzeul Etnografiei, traseul spectaculos al căii ferate
Oravița – Anina.
Turiştilor interesaţi de împrejurimile Oraviţei le
recomandăm să nu părăsească aceste locuri fără o
drumeţie peste Dealul Vodari spre Ciclova Montană, o
vizită la Mănăstirea Călugăra și, dacă timpul le permite,
la Ochiul Beiului, Lacul Dracului și Cascada Beușnița.
Condițiile de cazare sunt foarte bune, veți găsi gazde
primitoare și puteți opta atât pentru cazare la hotelurile
din oraș, dar și pentru pensiuni agroturistice retrase,
departe de agitație, în mijlocul naturii.
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AD: Ce ne puteți spune despre infrastructura zonei?
DU: Primăria Orașului Oravița a investit în infrastructura
stradală din oraș și din satele aparținătoare, dar sunt
încă alte străzi pentru care am depus spre finanțare pe
Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” nu
mai puțin de 7 proiecte care au ca obiectiv principal
îmbunătățirea infrastructurii stradale și rutiere a
orașului, dar și a satelor aparținătoare. Însumate, cele 7
proiecte au o valoare de peste 103 milioane lei, bani care
vor fi investiți pentru modernizarea și reabilitarea a
aproape 23 de kilometri de drumuri și străzi, atât în
orașul Oravița, cât și în satele Răchitova și Brădișorul de
Jos. De asemenea, cel mai mare proiect depus, care se
ridică la 52 milioane de lei, presupune, pe lângă
modernizarea unor străzi, și amenajarea de parcări,
trotuare și piste de biciclete.
Toate aceste investiții vor contribui la creșterea
confortului și calității vieții cetățenilor, pe lângă faptul
că vor schimba total aspectul orașului, mai ales în zona
veche, pentru care au fost elaborate două proiecte care
presupun modernizarea unui număr de 14 străzi.
AD: Spuneți-ne ceva despre populația Oraviței,
despre condiții și posibilități de a lucra în oraș, dacă
există investitori, dacă aveți în vedere atragerea altora
și dacă le oferiți ceva facilități.
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DU: Primăria Oraviţa a demarat o campanie de
atragere a investiţiilor în localitate, oferind un pachet de
facilităţi investitorilor interesați. Pe lângă acordarea
unor reduceri la taxele şi impozitele locale, punem la
dispoziție terenuri şi hale în regim gratuit, dispunem de
o platformă industrială situată la 5 kilometri de oraşul
nostru, cu acces la principala comunicaţie rutieră, DN
57. Totodată, din partea administrației publice oferim cu
toată deschiderea consultanţă şi sprijin logistic oricui
interesat să deschidă o afacere în orașul nostru.
Dispunem de asemenea de forţă de muncă tânără,
calificată şi necalificată. Oraviţa are o populaţie aproximativă
de 12.500 de locuitori şi, dacă luăm în considerare
localităţile apropiate, de până la 30 km, atingem un nivel
al populaţiei, cu vârsta cuprinsă între 18 şi 62 de ani, de
30.000 de locuitori.
AD: Ce proiecte în derulare aveți și la ce lucrați de
perspectivă, pentru atragerea altora?
DU: O parte sunt cele pe care vi le-am enumerat deja,
care au în vedere îmbunătățirea calității vieții orăvițenilor
sub toate aspectele: și în ceea ce privește infrastructura,
serviciile medicale, rețeaua școlară, dar și din punct de
vedere cultural, al petrecerii timpului liber și, nu în
ultimul rând, al turismului.
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Oravița este o bijuterie care strălucește prin zestrea
culturală și istorică pe care a moștenit-o și pentru care
trebuie așezată pe harta turistică a țării, alături de stațiuni
turistice consacrate. Este motivul pentru care am depus la
Ministerul Turismului documentația necesară atestării
orașului nostru ca stațiune turistică de interes local.
Proprietăţile curative ale apelor termale din zonă ne-au
făcut să ne gândim la dezvoltarea turismului balnear, ceea
ce ar însemna noi perspective de dezvoltare şi surse de
venit. Orașul nostru stă pe o comoară balneară pe care ar
fi mare păcat să nu o exploatăm, de aceea am și început
deja demersurile pentru construirea unui centru de
balneo-fizio- kinetoterapie, care ar putea atrage pacienți și
turiști din toată țara și ar schimba radical în bine viitorul
Oraviței.
AD: Care sunt prioritățile Dvs. pentru a asigura cele
mai bune condiții de trai (aș zice aici să spuneți ceva
despre apă, canal, gaze, transport în comun etc).
DU: Asigurarea de condiții bune de trai este o preocupare
constantă pentru o administrație centrată pe nevoile
cetățenilor, așa cum ne dorim și noi să fim. Până acum
am reușit să dezvoltăm rețeaua de apă și canalizare, atât
în oraș, cât și în satele aparținătoare, urmează să punem
la punct un sistem de transport public modern și
eficient, suntem foarte aproape de inaugurarea acestuia.
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O realizare fără precedent ar fi alimentarea cu gaze
naturale. S-au făcut pași și în acest sens, avem avizul de
principiu din partea Transgaz S.A. privind alimentarea
cu gaze naturale a localităților celor 32 de UAT-uri (UAT
= unitate administrativ teritorială, n.r.) aparținătoare
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Valea Carașului
– Valea Almăjului – Clisura Dunării” .
AD: Considerați că Oravița poate trăi din turism și
oamenii, prin firme care să se ocupe de servicii conexe,
să poată trăi în mod decent?
DU: Turismul este o șansă importantă de dezvoltare
a Oraviței. Prin dezvoltarea unei rețele de servicii conexe
sigur că ne-am bucura de o creștere atât din punct de
vedere economic, precum și al atractivității turistice.
Știm cu toți că pe plan mondial turismul reprezintă cel
mai dinamic sector de activitate, ceea ce înseamnă că și pe
plan local ar exista numeroase beneficii, de la stimularea
dezvoltării economice la perfecționarea structurii sociale,
de la valorificarea resurselor la îmbunătățirea condițiilor
de viață. Dezvoltarea turismului duce inevitabil la creșterea
și diversificarea economiei la nivel local, iar rezultatele se
vor vedea în creșterea calității vieții orăvițenilor.
AD: Care sunt nemulțumirile Dvs. și ce dorințe și
ambiții aveți pentru a le depăși?
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DU: Au fost unele proiecte în care mă așteptam la mai
mult profesionalism și implicare din partea partenerilor
(AQUACARAȘ) , cara a dus de câteva ori la întârzieri pe
care nu ni le-am fi dorit.
AQUACARAȘ, operatorul de apă, la care consider că
mai sunt multe de îmbunătățit. Nu am fost mulțumiți de
felul în care au fost organizate și realizate lucrările
derulate de acesta și încă ne confruntăm cu dificultăți. Alt
partener care nu și-a făcut temele, este ADI INTERCOM
DEȘEURI.
Dorințele și ambițiile mele se leagă de dezvoltarea
Oraviței, de transformarea ei într-un oraș atractiv, cochet,
turistic, care să-și recapete farmecul de altădată, un oraș
din care locuitorii să nu-și dorească să mai plece, iar
turiștii să-și dorească mereu să revină.
AD: Vă rog acum pe final să adresați un cuvânt
pentru cetățenii orașului și pentru cei care nu au venit
încă să viziteze Oravița.
DU: Cetățenilor orașului doresc în primul rând să le
mulțumesc pentru încredere, pentru că au fost alături de
noi și au crezut în proiectele, ideile și inițiativele noastre,
dar și pentru răbdarea cu care au înțeles că trebuie să
aștepte finalizarea unor lucrări care poate le-au creat
disconfort. Le transmit pe această cale că modernizarea
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Oraviței continuă și vom mai avea puțin de îndurat până
să avem orașul pe care ni-l dorim cu toții.
Celor care încă nu au ajuns să cunoască aceste locuri,
le adresez invitația de a ne vizita, îi așteptăm cu drag și
suntem convinși că se vor lăsa cuceriți de aceste locuri
unice.
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Interviu cu domnul Remus Rof – primarul
Comunei Dognecea

AD*: Bună, ziua doamnelor și domnilor. Iată-ne la o
nouă ediție a emisiunii „Oameni, fapte, atitudini”, o
ediție (așa cum v-ați obișnuit, de altfel, de-a lungul
acestor ani), în care promovăm locuri, promovăm
oameni, promovăm felul lor de a fi și de a-și pune
amprenta asupra comunităților pe care le conduc în
mod special. Ne aflăm pentru prima dată în Dognecea,
un loc foarte frumos, o localitate situată în județul
Caraș-Severin, atestată documentar din anul 1360, un
loc minunat despre care o să ne vorbească nimeni altul
decât primarul localității, domnul Remus Rof. Mulțumim
că ne-ați primit și vă salut în mod tradițional: bine v-am
găsit, domnule primar, aici la dumneavoastră acasă!
RR: Vă mulțumesc și eu și vă spun „bine ați venit” la
Dognecea. Într-adevăr, comuna noastră este cu tradiție,
cu vechime din 1360. Puține comune există în zonă care
să fie cu așa o bogată istorie și continuitate a tradiției din
vechime până în zilele noastre. Dognecea este, pe de altă
parte, și binecuvântată de Dumnezeu. Avem două lacuri
foarte frumoase – Lacul Mic și Lacul Mare; cel mic este

*

AD – Adrian Dinescu; RR – Remus Rof
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binecunoscut pentru nuferii săi atât pe plan regional –
Timiș, Caraș, Arad – cât și în țară, pentru că nufărul de
Dognecea și astăzi se află în Austria la muzeul lor de
acolo unde scrie „Lacul cu nuferi din Dognacica”; practic
el a fost adus la noi pe vremea când locurile acestea
făceau parte din Imperiul Austro-Ungar.
AD: Pentru că ați intrat în pâine din prima, vorbind
despre turism (fapt care mă bucură foarte mult, pentru
că zona dumneavoastră aici are un imens potențial turistic
și este, de altfel, zonă turistică, familia dumneavoastră
fiind implicată în acest domeniu cu mulți ani înainte de
a prelua mandatul de primar), vă invit să aducem în
discuție chiar intrarea în comuna Dognecea, pentru că
acest lac se află chiar acolo, iar nuferii sunt undeva pe
partea stângă cum vii dinspre Reșița. La un moment
dat știam că au fost ceva probleme legat de acești nuferi
și se vorbea atunci că ar trebui repopulat lacul; sau
ceva în legătură cu peștii de acolo... Cum s-au rezolvat
lucrurile, pentru că ar fi păcat ca să nu se bucure
turiștii de frumusețea lor în continuare?
RR: Da, la Lacul Mic (cel cu nuferi) am avut un fenomen
piscicol, în care un pește fitofag, crescând foarte mare pe
parcursul timpului, fiind erbivor, a mâncat atât nuferii
cât și frunzele și toată vegetația lacului; a bărberit tot
practic. Nu știam de ce dispar nuferii – unele voci
77

Adrian Dinescu
Oameni dedicați și acțiuni în dezvoltarea turismului Banatului Montan

spuneau că vin oameni din alte părți îl fură și îl plantează
la ei în piscine private; atunci am intrat în alertă toți din
zonă. Într-un final un pescar a făcut lumină în problema
aceasta, observând când era la pescuit cum un pește
mânca frunza și floarea de nufăr. Am demarat o acțiune
în acest sens pentru a se lua măsuri împotriva acelui
pește erbivor; am făcut o adresă la Apele Române
(pentru că ei sunt administratorii lacului – noi suntem
proprietarii), iar ei au fost de acord să secăm lacul și să
mutăm peștii de acolo în Lacul Mare.
Imediat după ce am demarat acțiunea a intervenit o
mică discuție cu un administrator de la AJVPS Timiș
(Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din județul
Timiș, n.r.), care ne-a rugat să îl mai lăsăm un timp
pentru a muta el peștii în condiții considerate mai bune
decât puteam să oferim noi. Dar în final această situație
se va rezolva și domnii de la Timișoara vor finaliza
mutarea peștilor, astfel încât nuferii să reînvie. Iar dacă
ei nu se refac pe cale naturală, îi vom replanta noi pentru
că avem această posibilitate. Ne permitem ca fonduri,
dar și suntem obligați practic moral să facem acest lucru,
pentru că atunci când spui Dognecea spui de fapt „lacul
cu nuferi”. Toată lumea ne cunoaște pentru aceasta, iar
turiștii nu scapă ocazia separat de vizitarea zonei, să
meargă și la nuferi. Avem multe locuri frumoase, trasee
turistice, Biserica din Calina.
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AD: O să vorbim despre toate acestea, dar permitețimi să punctez faptul că aspectul cu lacul este un merit
ce vă aparține; suntem în iarna anului 2021, deci la un
an și un pic după ce dumneavoastră ați preluat
mandatul de primar (timp de 16 ani, înainte, comuna a
fost condusă de altcineva); și iată că într-un an de zile
lucrurile au demarat în sensul reabilitării acestui lac și
probabil din 2022 tragem speranțe să revină la
capacitatea lui maximă la care a fost înainte. Pentru că
am început să vorbim despre obiectivele turistice,
spuneți-ne câte ceva despre Biserica din Calina.
RR: Biserica din Calina este adusă de la Ciudanovița, și
remontată în acest sat din 1760, dar deși e atât de veche,
se menține foarte bine, fiind aflată și pe lista monumentelor
istorice. Împreună cu șefa noastră de la urbanism (cu
Ani Florei) am identificat o măsură pe care putem aduce
fonduri pentru a reabilita monumentele istorice, unde
am cuprins și biserica aceasta.
Avem, de asemenea, uzina construită și industrializată de
austro-ungari, primul furnal din România (la Dognacica),
austro-ungarii făcând prospecțiuni geologice și identificând
multiple resurse naturale aici în Banat, între care: aur,
cupru, fier etc. Există și azi mina Aurora de unde se
extrăgea aur; de asemenea putem vedea și în zilele
noastre zgura rămasă de pe urma exploatării cuprului.
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Datorită acestei situații, localitatea noastră în acele
vremuri a fost foarte progresistă, deschisă la noutăți din
sfera industrializării și a progresului adus odată cu ea,
puține localități din România având o astfel de șansă pe
atunci. Calea fierului putem spune că aici a început
(pentru România), de la Bocșa, Ocna de Fier, Dognecea
și respectiv Oravița, care pe vremea aceea era municipiu;
acolo se gestionau toți banii județului. Din aceste motive
noi am conviețuit cu nemți, cu unguri, cu italieni (pentru
că au fost aduși meșteșugari din Italia) și cu țigani veniți
pentru muncă – noi le zicem țigani, dar practic ei nu sunt
țigani, ci o populație adusă de Maria Tereza special din
India (de aceea nici nu știu limba țigănească), dar au fost
foarte harnici și împreună cu românii de aici am reușit
să ridicăm comuna noastră și să fim cunoscuți atât în
țară cât și în Austria, la Viena.
Pe lângă bogățiile subsolului de care am amintit, noi
mai avem și bogățiile apei: apa plată (cunoscută acum de
toată lumea) „Perena” (de la Calina), apoi apa „Aura” (de
la Ocna de Fier). Deci bogății cunoscute și valorificate
încă de pe atunci și până în zilele noastre. Dacă ne uităm,
cea mai mare parte a locuitorilor din Dognecea de azi își
au pensia de la mină. În prezent se exploatează cu
prioritate celelalte resurse: avem cariera de piatră, apa
plată. De exemplu apa de la Calina a fost dusă în Austria
cu carul cu boi – vă dați seama ce efort și ce drum lung,
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dar a meritat pentru că încă de pe atunci se cunoșteau
proprietățile ei benefice și gustul deosebit: apa „Perena”
a câștigat locul II la nivel mondial pentru gust. Este o
medalie nemaipomenită.
AD: Categoric da. Și sper că toate aceste lucruri sunt
puse în valoare și în acest moment, iar cei care vin aici
să cunoască din plin atât Drumul Fierului, cât și aceste
izvoare.
RR: Eu, după cum ați spus și dumneavoastră, doar de
un an sunt primarul comunei, dar în acest interval am
reușit foarte repede să îmi fac o echipă. Când am venit
aici erau doar 4 oameni în Primărie: secretarul, doamna
de la Registrul Agricol, persoana de la asistență socială
și la DSU (cei cu stingerea incendiilor). Eu venind din
mediul privat știam că fără echipă nu poți face nimic
niciunde. Așa că repede am pus la punct concursuri
pentru a atrage oameni pe posturile necesare, pentru a
ne dezvolta. Am avut și un noroc foarte mare că
arhitectul șef de la Primăria Reșița nu mai dorea să
continue cu administrația locală, așa că doamna
respectivă – Ani Florei – și-a dorit transferul la comuna
Dognecea; ne-am bucurat să o primim în echipă, pentru
că e o persoană tânără, arhitect, destupată la minte,
dornică de a redescoperi istoria locală, de a dezvolta
comuna noastră. Eu sunt foarte mulțumit de ea, mai ales
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că a și devenit cetățean al comunei – și-a cumpărat casă
aici. Pe lângă ea avem o echipă completă care gestionează
serviciile registrului agricol și al secției de impozite și
taxe – unde facem colectarea mult mai bine decât
înainte; cetățenii au înțeles că trebuie să plătească
datoriile fiind receptivi pentru că văd că se mișcă
lucrurile, văd unde se duc banii lor. Deci eu spun că
suntem pe un drum bun, avem echipă serioasă, inclusiv
consilieri buni care își doresc schimbarea și modernizarea
Dognecei.
AD: Vă preiau cuvintele, apropo de echipă, apropo de
oamenii care văd că lucrurile se mișcă, și, mai ales,
apropo de drum. Care este drumul perspectivei în
comuna Dognecea, în raport cu echipa pe care o aveți?
– și mă refer aici la proiectele pe care doriți să le
implementați.
RR: Eu am venit la Primărie în noiembrie 2020, iar în
decembrie deja se închidea axa ADR Vest pe dispensare
comunale. Așa că am pus repede în mișcare echipa, am
lucrat contra-cronometru – nu aveam nici măcar întabulat
dispensarul, nici primăria, nici piața, nici școlile, nici
drumurile – dar am reușit să le facem; apoi am scris
proiectul și l-am depus până în 31 decembrie ora 15 și
am fost foarte mulțumiți că s-a și aprobat. Ținând cont
și de restricțiile acestea și toată situația din lume cu
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pandemia, ne-am bucurat și mai mult că am reușit totuși
să modernizăm dispensarul, să avem spații adecvate, cu
aparatură modernă, să putem oferi primul ajutor care
este extrem de importat să îl avem în sat, să nu mai
trebuiască să trimitem oamenii la Reșița. Acesta a fost,
deci, primul proiect, cu succes.
Apoi am continuat procedurile de întabulări, de conceput
idei și proiecte pentru a dezvolta Dognecea împreună cu
echipa noastră. În general, în orice comună din România,
când vorbim de investiții în modernizare ne referim la:
apă, canal și drumuri în principal. Ceea ce am făcut și noi.
Am conceput rapid proiecte pentru toate aceste sectoare și
cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit să depunem pe acest
program „Anghel Saligny” (al Guvernului României, n.r.)
7 proiecte în valoare de 100 de milioane de lei. Nu știm
exact câte se vor finanța, dar eu sper că toate vor obține
bugetare. Dar chiar și în cel mai rău scenariu, se vor finanța
cele privitoare la apă și canal, plus un drum obligatoriu,
Dognecea-Calina, pe care îl vom moderniza și asfalta în
totalitate.
Cum ați spus și dumneavoastră, dincolo de aceste proiecte
punctuale de modernizare, noi trebuie să gândim în
perspectivă, în ansamblu și pe termen lung. Deci dincolo
de aceste lucruri mărunte (dar care desigur, ne ajută pe noi
locuitorii) trebuie totuși să modernizăm Dognecea ca ea să
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fie atractivă și pentru restul oamenilor, pentru turiști;
omul care vine în zonă să fie stimulat să lase cât mai mulți
bani aici; deci trebuie gândit economic. De aceea trebuie
făcute și oferite servicii și atracții în acest sens. Noi avem
două găuri mari de mină: Mina Ferdinand și Mina Iuliana,
cu galerii foarte interesante, pe care le-am studiat ca să
identificăm oportunitățile de a le moderniza și de a
deschide aceste grote către turiști; ele sunt camere imense
subterane aflate în condiții foarte bune; plus că au mai fost
modernizate pe vremea lui Ceaușescu, pentru a putea
continua exploatarea lor.
De exemplu grotele acestea leagă Dognecea de Ocna de
Fier, pe sub pământ, este aproape un oraș subteran. Am
găsit o firmă din Vâlcea, fondată de niște speologi foarte
deștepți și bine pregătiți (cunoscători de zăcăminte și de
locuri subterane) care cu așa ceva se ocupă; cu ei am
verificat aceste grote, ei înșiși rămânând impresionați de
ce există aici la noi în aceste două mine. Așa că ne dorim
să facem acolo niște camere saline, pentru tratament cu
sare; afară să modernizăm zona unde minerii de pe
vremuri aruncau zgura de la furnale (zona „șmelt”, așa îi
spunem noi), loc de unde se poate pleca cu mașinile offroad (sau chiar și cu cele normale) pentru a vizita Mina
Ferdinand. Acolo vrem să facem un mic orășel subteran,
cu un trenuleț turistic pentru copii, cu amenajări de
divertisment și alte atracții; iar pentru iubitorii de
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drumeții vom amenaja un traseu pietonal. Eu sunt foarte
optimist că vom reuși, atât datorită echipei cât și indiciilor
că Uniunea Europeană sprijină astfel de proiecte, iar din
calculele noastre, după ce proiectul va fi implementat,
vom fi vizitați de peste 20.000 de turiști anual. Ceea ce
pentru noi este un lucru nemaipomenit.
Pe această cale, doresc să transmit tuturor celor care
intenționează să investească la Dognecea, că suntem
total deschiși pentru investitori, ne trebuie locuri de
cazare, ne trebuie meșteșugari, precum și orice idei
valoroase de la orice antreprenor, de servicii și produse
pentru turiști. De exemplu dacă vrea să facă magiun, să
prepare semințe, să facă o brutărie – mai ales că avem o
comună foarte mare.
AD: Deci aveți toată deschiderea pentru orice gen de
investitori și poate că le oferiți și ceva facilități.
RR: Bineînțeles, le punem la dispoziție terenuri, scutiri
de impozite și alte facilități. Păi vă dați seama, când vor
fi implementate proiectele noastre cu tiroliana, cu minele,
cu traseele turistice, vom avea nevoie să le oferim și locuri
de cazare și de alimentație publică. Momentan capacitatea
de cazare pe zona Dognecea e undeva la 50 de locuri,
ceea ce înseamnă mai nimic. De aceea invităm cu
deschidere absolut pe toată lumea care este interesată să
investească sub orice formă, în turism.
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AD: Până la acest moment, ce categorie de turiști
aveți: unii cu pretenții foarte mari, sau care vin doar să
petreacă puțin timp liber și apoi pleacă?
RR: Avem mai multe categorii. De exemplu vin cei din
zona Bocșa și Reșița în timpul verii pentru a face plajă, a
înota, sau a face trasee cu bicicleta; ei apoi mănâncă și
pleacă înapoi. Dar avem și turiști care doresc să stea mai
multe zile, de exemplu vin peste weekend; ei se cazează,
mănâncă, fac plimbări cu ATV-urile, cu hidrobicicletele,
fac plajă, drumeții etc.
AD: Perspectivele sunt foarte frumoase și când se vor
lega unele cu altele (și sunt sigur că se va realiza acest
lucru, după cum vă știu eu pe dumneavoastră că aveți
capacitatea de a face lucruri faine), atunci într-adevăr
zona va avea toată deschiderea și atractivitatea necesare;
mai ales după modernizarea drumului. În acest moment
câte căi de acces aveți aici la Dognecea?
RR: Avem una dinspre Bocșa-Ocna de Fier, alta dinspre
Reșița-Lupac și în al treilea rând mai există accesul
dinspre zona de jos, se vine dinspre Ticvaniu, Secășeni,
Calina. Toate aceste trei intrări sunt drumuri județene.
Acum pe drumul dinspre Reșița se lucrează la modernizare
(se pune încă un covor de asfalt), ceea ce e de bine,
pentru că vara asta am fost oarecum vitregiți, turiștii
veneau la noi, le plăcea zona foarte mult, dar se plângeau
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de starea proastă a accesului, situație care îi făcea să nu
mai revină și a doua oară. Din partea noastră a Primăriei
am făcut o adresă către Consiliul Județean pentru că din
drumul care duce spre Reșița prin Lupac au mai rămas
doar 5,9 km neasfaltați, și am cerut să ni se predea nouă,
administrației comunale, ca să îl depunem pe o măsură
de finanțare, fiindcă e mult mai simplu ca o comună să
își promoveze interesele și să facă un proiect pe 5,9 km,
decât Consiliul Județean care are 800 km în total;
normal că nu poate să îi reabiliteze pe toți. Eu sper să se
rezolve cât de curând, și îmi pare rău că durează atât de
mult, administrația județeană se împotmolește în acte;
dar speranța moare ultima și până la urmă și ei se
gândesc la faptul că nu mă ajută pe mine personal, ci
întreaga comună, oamenii ei și chiar județul nostru.
AD: Apropo de oameni: cu ce se ocupă oamenii de aici
și ce posibilități de trai au? Fiind zonă de munte,
agricultură nu prea mai este – deși știu că dumneavoastră
ați fost preocupat de acest lucru și că în weekend-uri
făcuserăți o piață volantă.
RR: Da, făceam piață de meșteșugari unde locuitorii își
expuneau produsele. Noi dognecenii, pot să vă spun că
suntem prietenoși, deschiși la lucruri noi; pe mine chiar
m-a determinat să ajung la Primăria Dognecea indiferența
celor dinaintea mea. Avem o comună atât de frumoasă
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și cu istorie bogată, dar nu se întâmpla nimic, nici apă,
nici canal, nici turism; vă dați seama au fost PNDL 1 și
PNDL 2 (programe naționale de finanțare pentru
dezvoltare locală; n.r.) – iar Dognecea e singura comună
din județ care nu are niciun proiect de dezvoltare locală
nici prin Ministerul Dezvoltării și nici prin fonduri
europene. Să spunem totuși că fondurile europene sunt
mai greu de accesat (am văzut și eu în proiectul cu
dispensarul și acum cu proiectul unei baze sportive
foarte frumoase, cu stadion, la care acum semnăm
contractul); dar prin PNDL trebuia doar să depui un
deviz general estimativ și ei dădeau bani. Administrația
dinainte nu a știut să acționeze în sensul acesta și văzând
că peste tot, în tot județul oamenii se mișcă și lucrurile
frumoase se realizează, doar la noi nu, mi-a părut extrem
de dezolant ca această zonă foarte frumoasă și această
comună mirifică să rămână un loc murdar: cu gunoaie
aruncate la întâmplare, cu mizerie pe străzi. Mulți dintre
clienții mei de la pensiune se plângeau de dezastrul de
mizerie cu care se întâlneau pe drum.
Atunci mi-am pus speranța că dacă o să ajung aici o să
încep chiar cu curățenia, pentru că și o casă chiar dacă e
mai săracă, dar totuși e curată, arată foarte bine și va fi
vizitată cu plăcere. Din acest motiv, primul lucru pe care
l-am făcut am cumpărat tomberoane de gunoi la fiecare
casă. Înainte erau niște platforme de colectare a gunoiului
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de unde se ridica foarte rar (la 2-3 săptămâni și nici atunci
măcar nu le goleau pe toate); gunoaiele se împrăștiau (le
luau câinii, vântul), erau la vedere și arăta sinistru. Așa
că am distribuit fiecărei case un tomberon și un sac
pentru materiale reciclabile; și am fost impresionat cum
oamenii nu au mai aruncat pe stradă nici o hârtie măcar;
materialele reciclabile le-au pus în sacii respectivi;
gunoiul se colectează acum săptămânal (joia), firma de
salubritate golește tomberonul, ia sacul și dă alt sac
pentru materiale reciclabile omului, pentru următoarea
săptămână. După aceea am pus și tomberoane stradale, tot
la 20-30 de metri, pentru copiii care merg la școală sau
oamenii care trec pe drum. Am făcut și o secție de
gospodărire comunală la Primărie, am angajat și acolo
personal și acum noi colectăm gunoiul stradal, fac curat,
sesizează lucrurile, cosesc iarba, toaletează copacii.
Cu acestea am început și îi felicit pe această cale pe
dogneceni pentru că – mai ales în zona de jos a satului –
au fost și sunt în continuare exemplari. Ei au primit cu
drag ideea și au înțeles că împreună (pentru că acesta a
fost și sloganul meu în campanie) Dognecea colț de rai
vreau să o facem. Și iată că încet-încet reușim și sper să
continuăm astfel până la capăt, să mă susțină și de acum
încolo cu toate proiectele necesare în acest sens.
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AD: Eu sunt sigur că o vor face, mai ales că ceea ce
spuneți dumneavoastră e de bătaie lungă și prin serviciile
conexe de care vorbeam comuna se va dezvolta bine, iar
de aici vor profita implicit cetățenii ei. Și sunt convins că
atâta timp cât vă gândiți la lucruri importante pentru
ei – iată pe primul loc a fost chiar sănătatea lor, la
bunăstarea lor – și prin faptul că văd puse aceste
lucruri în acțiune cu rezultate concrete, o să rămână
alături de dumneavoastră să vă susțină în continuare.
Acum, pe perioada aceasta a restricțiilor de pandemie
multe lucruri au fost blocate sau reduse, dar din câte
am văzut dumneavoastră ați reușit să vă dezvoltați
activitatea normal, ați luptat și continuați să luptați
pentru cetățenii comunei. Aș dori să vă întreb în
continuare dacă mai aveți și alte proiecte în afară de
cele amintite; ne apropiem de finalul emisiunii, dar miaș dori să revin în viitor la dumneavoastră, mai ales ca
să putem constata (eu și telespectatorii noștri) cu
bucurie cum s-au derulat lucrurile fiindcă sunt sigur că
prin proiectele pe care le implementați Dognecea va
deveni un pol de atracție al Carașului. Deja îmi și
imaginez tunelele din mină amenajate cu atracții
pentru copii, cu trenulețe, ca un fel de Disney-Land; mi
se pare ceva fantastic.
RR: O să muncim mult pentru aceste perspective,
pentru că nimeni nu ne bate la ușă să ni le ofere de-a
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gata, sau să ne dea bani ușor pentru ele. O să muncim în
echipă, și sunt convins că o să reușim tot ce ne propunem;
cel puțin până acum tot ce mi-am propus m-a ajutat
Dumnezeu să și fac. Pe termen lung sunt sigur că
Dognecea o să devină un punct mare de atracție
turistică. Deja visez (pentru că știți cum e, dacă nu ai vis
nu ai nimic) cum o să fie platformele respective pline de
turiști din toate colțurile țării și lumii, să fie ambient
frumos, să fie distracție; să fie cozi de autocare în
parcări, să ne cunoască lumea peste tot, să se umple
pensiunile comunei cu turiști.
Vreau să stârnim oamenii din sat să se reapuce sau să
devină mici meșteșugari autohtoni; o să facem o piață
specială pentru ei, pentru ca turistul când vine să
cunoască zona noastră să poată pleca cu un suvenir din
Dognecea, să poată cunoaște tradițiile noastre făcute
chiar sub ochii lor; bunuri, produse, mâncăruri tradiționale
să fie expuse și vândute acolo. Să fim recunoscuți cu
tradițiile noastre multiculturale, și cu români, și cu
nemți, și cu unguri, cu italieni. Avem Forumul German
în comună, care funcționează mereu cu niște băieți
foarte buni acolo, care au multe lucruri de spus și arătat,
file din istoria Dognecei, cu poze și alte documente
foarte vechi, cu garda de pompieri, care avea o ținută
impecabilă (chiar și acum mai sunt aceste ținute acolo și
le putem vizita). Cu atât mai mult cu cât serviciul era
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voluntarial. Ei au și un mic muzeu pe această temă. Și
noi, administrația locală, vrem să facem un muzeu, mult
mai mare (căutăm acum finanțare europeană), un muzeu
al tuturor obiectelor care s-au folosit în dezvoltarea
Dognecei: de la prima lingură în care se topea aurul,
până la furnalul respectiv, ale cărui ruine se mai văd și
azi. Acolo vrem să reabilităm ca să poată fi vizitat de
turiști, să simtă la fața locului realitatea, să vadă de când
este datat – vă dați seama, de la 1360.
Am descoperit chiar acum 2 săptămâni vatra satului
vechi, care nu este aici unde se află satul actual, ci într-o
zonă unde a fost cândva o mină de aur; așa era pe vremea
aceea, nefiind mijloace de deplasare ca azi, minerii se
așezau exact lângă zăcământ, lângă mină, acolo își
făceau casele. Am găsit în zona numită azi „7 tei” (azi mai
sunt doar 5) inclusiv ruinele bisericii de atunci, pe care
le-am descoperit acum o lună de zile, de la un bătrân,
domnul Arteț (căruia îi mulțumim și pe această cale); el
ne-a dus și ne-a arătat acea zonă impresionantă, unde
există ruinele bisericii și caselor muncitorilor de
odinioară. Mai târziu exploatarea minieră și satul s-au
mutat pe altă zonă, pe Mărcuș, unde de asemenea am
găsit ruinele caselor. Apoi a venit războiul cu turcii, și a
urmat administrația turcă de aici (noi atunci am lucrat
pentru turci câteva zeci de ani); ulterior au revenit
austro-ungarii, care i-au somat să plece într-un termen
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dat, dar întrucât turcii nu au vrut s-au luptat unii cu alții;
turcii au fugit cu butoaiele cu aur. Și în urma acestor
evenimente tulburi o familie s-a mutat unul la Pătulul lui
Paul și altul la Ocna de Fier. Iar de acolo s-a dezvoltat
ulterior Ocna de Fier și Dognecea. Ulterior a luat avânt
dezvoltarea comunei, inclusiv la nivelul la care a existat
bancă aici în Dognecea. Deci toată zona avea monedă
proprie, dognecea de aur (așa se numea), cu care se
tranzacționau toate produsele din zonă: satele vecine și
altele mai îndepărtate veneau și comercializau aici
produsele lor, pentru că la Dognecea fiind zonă de mină
nu se producea nimic altceva.
AD: Lucruri frumoase, momente fascinante, unele
redescoperite de dumneavoastră pe care probabil le
știați de multă vreme fiind de-al locului și probabil de
aici v-au venit și multitudinea de idei bune pentru
dezvoltarea zonei. Și dacă în doar un an de zile ați
reușit să faceți cu mult mai mult decât de a visa, așa
cum bine spuneați, eu sunt convins că tot ce v-ați
propus se va realiza și că veți readuce istoria aceasta
veche în valoare, să repuneți comuna acolo unde îi este
locul, și să atrageți o multitudine de turiști, care chiar
au ce să vadă. Locurile acestea, sincer, pe mine m-au
vrăjit, efectiv. Drumurile, într-adevăr, sunt puțin mai
slabe calitativ, dar vestea bună e că acum se lucrează
la ele. Știu că nu comuna este cea care răspunde de
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aceste drumuri, dar în același timp salut inițiativa
dumneavoastră de a prelua acea bucată de drum de
care ați spus, pentru că rar întâlnești oameni care să
vadă că se pot face lucrurile și altfel. Sunt sigur că până
la urmă, prin perseverență și devotament față de binele
cetățenilor și al turismului, veți reuși să învingeți și
birocrația tipică de la noi.
Domnule primar, dat fiind faptul că suntem acum la
final de emisiune, că suntem în perioada sărbătorilor
de iarnă și că emisiunea va fi transcrisă într-o carte
care va rămâne peste timp în memoria și patrimoniul
național, v-aș ruga să adresați un cuvânt tuturor celor
care ne urmăresc: localnici, vizitatori, turiști, cei care
au trecut sau cei care vor trece în viitor pe la
dumneavoastră.
RR: Le mulțumesc dognecenilor pentru că m-au
sprijinit foarte mult în dezvoltarea comunei, îi invit,
aștept și îmi doresc să fie în continuare cu mine. Le urez
pe această cale sănătate, prosperitate și să ne ajute
Dumnezeu ca împreună să putem face Dognecea un colț
de rai. Sărbători Fericite și La Mulți Ani!
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Interviu cu domnul Ilie Jurca – primarul
Comunei Sichevița

AD*: Bună ziua, doamnelor și domnilor. Iată-ne la o
nouă ediție a emisiunii „Oameni, fapte, atitudini”, o
ediție care, de fiecare dată, aduce în fața dumneavoastră
oameni care sfințesc locul, oameni care au ambiție,
reușesc prin tot ceea ce fac; oameni care speră la un
viitor mai bun pentru comunitatea lor și luptă pentru
aceasta. În ediția noastră de astăzi ne aflăm în comuna
Sichevița, o comună frumoasă, aproape de Moldova
Nouă – toți cei care ați venit pe Clisura Dunării cu
siguranță ați trecut pe aici. Această comună are ceva
aparte, în sensul că într-o margine a ei se află Dunărea,
iar în cealaltă se află Valea Almăjului, iar despre acest
punct de legătură între aceste două extremități, despre
realizările de aici, despre proiecte și alte inițiative, ne
va vorbi chiar domnul primar Ilie Jurca, pe care îl salut
aici în fața dumneavoastră și îi spun „bine v-am găsit!”.
IJ: Bine ați venit în comuna noastră, la Sichevița.
AD: Mulțumesc. Vă invit să discutăm puțin despre
comună, despre obiective turistice, despre proiectele pe

*

AD – Adrian Dinescu; IJ – Ilie Jurcă
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care le aveți și despre tot ceea ce faceți bun pentru
comunitatea dumneavoastră.
IJ: Comuna noastră are aproximativ 2000 de locuitori,
fiind amplasată într-o poziție deosebită pe malul Dunării,
legată fiind de zonele învecinate cu un drum foarte
frumos prin Valea Almăjului, la care acum se efectuează
lucrări de modernizare.
AD: Spuneți-mi, vă rog, din punct de vedere al turistului
care vine aici, ce condiții de cazare găsește aici și dacă
ele se adresează unor turiști pretențioși sau unora mai
puțin pretențioși?
IJ: Avem pensiuni pentru ambele categorii de turiști,
avem pensiuni care au servicii de spa, pensiuni care fac
agrement și așa mai departe. Eu spun că sunt condiții
bune și foarte bune, fără probleme la acest capitol. Îi
așteptăm pe turiști cu brațele deschise să vină cât de
mulți, pentru că au ce face aici la noi. De exemplu avem
Muzeul Sătesc ce poate fi vizitat cu un program prelungit;
avem apoi morile de apă...
AD: Haideți să le luăm pe rând. Vorbiți-ne, vă rog,
pentru început, despre muzeu, cum a luat el ființă și ce
se poate vedea acolo?
IJ: Muzeul nostru poartă numele fondatorului său,
domnul profesor Ion Dragomir (originar de aici din
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comuna Sichevița, din satul Gornea mai exact) și conține
unelte tradiționale, războaie de țesut de pe vremuri și
alte obiecte gospodărești utilizate din moși strămoși pe
meleagurile noastre. Pe lângă acestea muzeul mai conține
și unele descoperiri arheologice realizate la Vila Rustică,
amplasată pe malul Dunării, care de asemenea este
inclusă în circuitul turistic și poate fi vizitată de oricine.
AD: Și morile de apă.
IJ: Da, și acelea sunt o atracție mare.
AD: Când spui „mori de apă” aici în zonă, cei mai
mulți se orientează către Eftimie Murgu. Dar și la
dumneavoastră sunt vreo 19 mori de apă, despre care
din păcate nu s-a prea vorbit, sunt mai puțin cunoscute
decât morile din alte comunități ale zonei. Spuneți-ne,
vă rog, ce se întâmplă cu ele?
IJ: Din toate cele 19 mori existente, astăzi mai
funcționează doar 9. După ce au dispărut bătrânii care
se ocupau de ele, nu a mai avut cine să le întrețină, din
păcate și așa s-au degradat. Pentru ca noi, Primăria, să
le putem reabilita, avem nevoie ca rândașii ce s-au
ocupat de ele, să ni le dea în concesiune pentru 5 ani de
zile. Pe de altă parte avem problema și cu lipsa rândașilor;
pe vremuri la o singură moară erau și până la 20 de
rândași; astăzi au mai rămas doar 2-3 sau maxim 5, dar
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și aceia sunt bătrâni, pentru că nu mai merge aproape
nimeni la moară să macine.
AD: Din păcate așa este. Iar morile despre care spuneți
că sunt funcționale încă, în ce stare se află, sunt ele
complete?
IJ: Da, acelea sunt complete și perfect funcționale,
având fiecare 2-3 oameni care se mai ocupă de ele cu
servicii de întreținere.
AD: V-am întrebat despre acest lucru și am adus în
discuție și morile de la Eftimie Murgu, pentru că acolo
turismul este în floare tocmai datorită acestor mori de
apă, care se regăsesc și aici și cu siguranță foarte multă
lume care trece, mai ales pe șoseaua principală ar avea
un motiv bun să se oprească să le viziteze. Așa cum
spuneați și dumneavoastră înainte de începerea
emisiunii, când vorbeam despre zonă, cei mai mulți
turiști care se duc spre Cascada Bigăr vin în general pe
aici și, probabil după ce se va deschide noul drum, cu
siguranță vor veni prioritar pe aici.
IJ: Într-adevăr, mulți turiști care vin în zonă pe Clisura
Dunării, trec să viziteze și morile de apă pe care le avem
funcționale. Avem pentru ele indicatoare de dirijare a
turistului; în apropierea morilor există și câte o colibă
unde stau oameni care vin temporar și mai ajută la
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moară dar le și explică turiștilor despre cum se face
morăritul.
AD: Am trecut printr-o perioadă destul de grea, acum
cu pandemia, care s-a întins, iată de peste doi ani, iar
dumneavoastră ați prins din plin toată această situație
în mandatul de primar, pentru că sunteți la primul
mandat de un an și ceva. Cu siguranță în acest timp
sărbătorile tradiționale și obiceiurile locale nu s-au
putut ține așa cum era firesc și cum se făcea pe vremuri.
Dar eu sper că va trece această nebunie, această
perioadă nefastă și că lucrurile vor reintra în normal.
Ce pot trăi turiștii care vin în zonă la dumneavoastră
vizavi de aceste sărbători tradiționale – târguri, ziua
comunei etc?
IJ: Noi am avut un târg de animale, care acum a fost
transformat în piață (pentru legume, fructe și haine) ce
se organizează de două ori pe lună – în prima și a treia
duminică – pe toată perioada anului. La acest târg vin
oameni din multiple localități de pe Valea Almăjului
precum și din alte zone dimprejur; de când a fost
problema cu pesta porcină am închis piața pentru
animale și au rămas doar celelalte produse amintite
anterior.
AD: Aveți sărbătoare de tipul „zilele comunei”?
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IJ: Avem duminica de Rusalii (cum are toată lumea de
altfel, în România), iar luni și marți avem ruga – nedeea
(aceasta fiind specifică zonei Banatului).
AD: Aviz amatorilor și lansăm pe această cale invitația
către oricine dorește să vină la această sărbătoare,
care de altfel este cunoscută în zona Banatului Montan.
Alături de aceasta există și alte sărbători aici, de exemplu
aș aminti Sărbătoarea Smochinului (ceva unic), dar care
nu e la dumneavoastră, ci într-o comună vecină.
Într-o comună ca a dumneavoastră, cu aproximativ
2000 de oameni, sunt desigur (ca în orice altă comună)
tot felul de nevoi. Știu că vă gândiți mult la oameni și
sunteți mereu aproape de ei. Spuneți-ne, vă rog, despre
proiectele realizate și despre ce aveți de gând să faceți
în continuare în comunitatea de aici.
IJ: Avem în derulare acum un proiect pentru o bază
sportivă, un alt proiect pentru drumul despre care v-am
amintit (și care face legătura de la DN 57, de la Dunăre,
spre Valea Almăjului). De asemenea avem un proiect
pentru colibele izolate din cele 17 cătune ale comunei
prin care dorim să montăm panouri cu celule fotovoltaice
care să asigure electricitate pentru locuitorii de acolo (de
fapt e vorba de toată instalația, pentru ca oamenii să
beneficieze de curent util: panouri, invertor, acumulatori
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etc); acest proiect asigură electricitate pentru 60 de
locuințe în aceste cătune.
AD: Cu apa și canalizarea cum stați?
IJ: Tocmai am terminat un proiect de apă gravitațională
să o aducem de la 3800 metri distanță, prin cădere, iar
pompele pe care le avem acum să le trecem în conservare,
să nu mai consumăm energie cu stația de pompare. Am
depus de asemenea un proiect depus pe CNI, pentru apă
și canalizare, pentru extinderea acestei infrastructuri
inclusiv până la Dunăre (până la DN 57, stânga și dreapta,
la limită așa cum e acum încadrarea administrativă).
Avem un alt proiect pentru modernizarea școlii comunale,
depus pe Programul „Anghel Saligny”) și lucrăm acum la
proiectul pentru modernizarea străzilor.
AD: Acesta este foarte important, pentru că toată lumea
care vine aici, firește, înainte de toate se uită la starea
drumului. Sunt, iată, o serie de proiecte (destul de multe,
mi se pare mie) pe care le-ați depus într-o perioadă
scurtă, de doar un an de zile. Și chiar dacă ele nu vor fi
vizibile imediat – pentru că la noi birocrația e mare și
proiectele de anvergură durează – sunt sigur însă că
peste ceva timp, peste 2-3 ani, acestea vor da roadele
scontate și toată lumea se va bucura de beneficiile lor.
Spuneți-mi din punct de vedere al sistemului sanitar cum
stați? Știu că ați făcut ceva în acest sens.
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IJ: Avem dispensar, avem doctori; de asemenea am
modernizat complet cu bani de la Primărie un cabinet
stomatologic. Aici avem o domnișoară de la Timișoara
care vine aici la noi trei zile pe săptămână.
AD: Acesta este un lucru interesant, pentru că, în
general, toată lumea pune problema de dispensare și de
alte centre medicale de dimensiuni mici, care sunt
foarte importante pentru o comunitate, dar ca să
investești într-un cabinet stomatologic eu nu am auzit
până acum; dar este un fapt foarte îmbucurător și util
pentru cetățenii comunei.
IJ: Da, noi am dorit să venim în întâmpinarea acestei
probleme, pentru că la țară sunt mulți bătrâni care nu au
posibilitatea să se deplaseze la doctor la oraș.
AD: În ce privește copiii, cum vă ocupați de ei? Pentru
cei la școala generală e mai simplu, dar ce faceți pentru
cei cu liceul?
IJ: Pentru liceeni avem cursă specială de autobuz care
îi duce dimineața la liceu, la Moldova Nouă, și îi aduce
înapoi la terminarea programului, la ora 14. Iar pentru
copiii mici, avem microbuz care îi adună de pe satele
aparținătoare comunei și îi aduce la școală aici la noi.
AD: Sunt copii, există speranță de viitor ca să se mențină
comuna sau chiar să întinerească, ori vă confruntați și
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dumneavoastră cu fenomenul de îmbătrânire care se
regăsește la alte comune?
IJ: Din păcate și la noi asistăm la un proces de îmbătrânire
a populației; copiii se orientează spre licee de la Timișoara
sau la Reșița, și rămân în acele zone urbane unde le e
mai ușor să găsească locuri de muncă. Aici în zona
noastră e foarte greu cu locurile de muncă. Pe de altă
parte mortalitatea este cu mult mai mare decât natalitatea;
anual se nasc 5-6 copii, dar numărul deceselor e în medie
cam de 50 de persoane. Deci un raport foarte mare.
AD: Așa este, din păcate. Dar speranța mea e că, totuși,
într-un viitor mai mult sau mai puțin îndepărtat, să se
ridice foarte mult această zonă, astfel încât să se poată
deschide mici afaceri cu servicii conexe pe turism
(dincolo de pensiunile existente deja) pentru că sunt
foarte multe alte servicii de agrement care s-ar putea
dezvolta, astfel încât tinerii să nu mai fie nevoiți să plece
în alte părți. Este păcat de aceste locuri și de eforturile
pe care dumneavoastră precum și primarii din
comunele învecinate le faceți; turismul nu înseamnă
numai Delta Dunării sau Valea Prahovei; turismul din
zona dumneavoastră chiar merită promovat și merită
luptat pentru dezvoltarea lui. Drept urmare, iată, anul
acesta Banatul Montan chiar a fost catalogat drept
destinația turistică a anului. Este un motiv în plus,
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pentru care eu sper, alături de dumneavoastră și alături
de mulți alți oameni de bine, pasionați de aceste valori,
să putem face mai mult în acest sens pentru această
zonă.
Cum ați văzut în acest an ponderea turiștilor aici la
dumneavoastră?
IJ: Sigur, pandemia ne-a afectat puțin și pe noi. În
general cei mai mulți turiști ne vin în perioada de vară,
cam 4 luni, perioadă care se suprapune și cu vacanța
mare a elevilor. Iarna sunt mai puțini, pentru că la noi
iernile sunt blânde pe când turiștii doresc zăpadă și se
orientează spre alte zone mai propice.
AD: Vara în schimb este superb și eu am observat că
atunci unitățile de cazare pe Clisura Dunării sunt
arhipline. Spuneați mai devreme despre pensiunile de la
dumneavoastră. Cei care investesc în acestea sau cei care
le exploatează, sunt din zonă sau sunt și din alte părți?
IJ: Toți sunt localnici de-ai noștri.
AD: Pentru alții care ar dori să vină să investească în
zonă, dincolo de deschiderea pe care sunt convins că o
aveți, ce facilități le puteți crea aici?
IJ: Da, ne preocupăm de a le pune la dispoziție utilități
și îi ajutăm cu tot ce e nevoie. Cu partea electrică o
ducem puțin mai greu în zona de jos, la Clisura Dunării
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– acolo nu avem electrificare. Dar am avut discuții în
acest sens cu oficialii de la compania Electrica, de la
Moldova Nouă, precum și cu cei de la Timișoara, să
facem un proiect în parteneriat, prin care să electrificăm
zona aceasta, 12 kilometri cât avem pe UAT-ul comunei
noastre. (UAT = unitate administrativ teritorială, n.r.)
AD: Deci există speranță sau chiar acum aproape
certitudine că se rezolvă și acolo cu electricitatea.
IJ: Desigur. Voință să fie, pentru că soluții se găsesc și
toate lucrurile se pot rezolva.
AD: Mai aveți în față încă aproape 3 ani din mandatul
de primar. Cu ce gânduri priviți spre viitor și ce vă
doriți ca să realizați în acest interval?
IJ: Mai avem de realizat drumurile comunale; avem
drumul de legătură de la Crușovița ce trebuie făcut
(pentru că acolo avem mulți oameni din Timișoara care
au investit în zonă) – acesta e un drum care face legătura
pe un traseu turistic de la Ligorajdea până în Sichevița;
vrem să facem din el un traseu turistic modernizat.
AD: Cu alte cuvinte, cine va veni pe malul Dunării,
iată că va avea deja încă două trasee turistice: unul
către Valea Almăjului și altul la Crușovița, ambele la
standardele actuale din toate punctele de vedere. Iar de
aici cu siguranță că se va dezvolta zona și sub aspectul
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construcțiilor de cabane și de pensiuni. Pentru că am
amintit de construcții, vă rog să vorbim puțin despre
cadastru în zonă, pentru că știu la un moment dat era
o discuție pe tema asta; vă rog să ne spuneți ce se
întâmplă?
IJ: În zona de pe malul Dunării, unde a fost CAP-ul pe
vremuri, actualii deținători au titlu de proprietate deja,
dar în Sichevița lucrăm acum la cadastrare cu o firmă de
la Reșița. Dar fiind vorba de o sumă mică, nu prea se
întrec firmele să vină la cadastrare, aici în zona noastră se
pretează doar la 60 de lei o parcelă, deci o sumă modică,
ce nu prea le convine topografilor. Dar am început să
facem măcar zonele în care se lucrează terenurile.
AD: Asta este important, pentru că altfel nu se poate
face nimic nici pentru dezvoltare și nici pentru eventuale
exproprieri pentru proiecte de infrastructură.
IJ: Desigur, prima dată fiecare trebuie să fie proprietar
cu acte în regulă conform cerințelor actuale pe terenul
lui, ca să poată apoi să facă ceva cu el.
AD: Când vii de la Moldova Nouă spre Sichevița se
trece prin Coronini, o comună foarte frumoasă cu dealuri,
cu ieșire la Dunăre, și care are foarte multe eoliene.
Dumneavoastră aveți vreun gând referitor la vreo
astfel de investiție? Fiindcă această resursă poate
influența destul de mult nivelul de trai al unei comune.
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IJ: Acum vreo 30-40 de zile au fost aici la noi niște
domni de la General Motors, cărora le-am dat acceptul
să survoleze cu o dronă ca să studieze curenții de aer. Ei
intenționează să dezvolte ceva aici, dar prima dată
trebuie să facă măsurătorile necesare ca să vadă dacă se
încadrează în parametrii ceruți de aceste eoliene. Au mai
fost în trecut alte persoane interesate, din Spania, tot
pentru eoliene. Am avut de asemenea din Ungaria niște
potențiali investitori pentru cariera noastră de granit de
la Crușovița.
AD: Și în ce stadii sunt discuțiile?
IJ: Domnii de la General Motors au făcut teste timp de
o zi, dar nu au fost încă edificatoare. De aceea încă nu
pot spune dacă sunt întrunite condițiile lor și dacă
intenționează să investească aici; cam 70% din perioada
anului trebuie să fie curenți potriviți și instalațiile să se
afle în funcțiune, deci e o chestiune delicată; plus că
eolienele sunt foarte scumpe.
AD: Eu venind pe Clisura Dunării am văzut eolienele
de la comuna vecină mergând din plin și mă gândeam
că zona fiind apropiată poate e și la dumneavoastră o
oportunitate în acest sens. Mă bucur că aveți în vedere
să faceți și aici astfel de proiecte.
Domnule primar, ne apropiem de finalul acestui
interviu, pe care am avut bucuria să îl realizez aici în
107

Adrian Dinescu
Oameni dedicați și acțiuni în dezvoltarea turismului Banatului Montan

comuna dumneavoastră, o comună care se poate
mândri și cu personalități de talie națională, cum ar fi
de exemplu Antonie Iorgovan, părintele Constituției
României – așa îl știe toată lumea, pentru că el a
condus Adunarea Constituantă, atunci când s-a votat
prima Constituție de după Revoluția din 1989. Dacă în
cadrul acestui material nu am abordat eu o anumită
problemă, sau dacă vreți să ne vorbiți despre un
anumit aspect, sau proiect la care dumneavoastră
țineți, vă rog să o faceți în continuare. Și pe final să le
transmiteți câteva cuvinte celor de acasă, celor care vor
să vină în vizită la Sichevița.
IJ: Legat de domnul Antonie Iorgovan, desigur noi ne
mândrim cu dânsul și ne pare rău că a plecat dintre noi
așa devreme.
Celor de acasă le transmit, pentru că suntem aproape
de sărbătorile sfârșitului de an, un „Crăciun Fericit”, un
sincer „La mulți ani!”, să aibă încredere în mine pe mai
departe; cu pași mărunți o să arătăm și lucruri și fapte
bune.
AD: Așa este, nu știe nimeni când plecăm de aici, dar
important e că atâta timp cât suntem pe pământ să fim
încrezători, să facem lucruri cât mai frumoase și să visăm
la lucruri cât mai bune și mai mărețe pe care să le
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transpunem apoi în realitate (cum spunea un coleg al
dumneavoastră, un primar din altă comunitate turistică).
Doamnelor și domnilor, acesta a fost reportajul
nostru din Comuna Sichevița, o comună pe care vă invit
să o vedeți, pentru că e o comunitate mare, are 17
cătune, are multiple obiective turistice dintre care pe
unele le-am amintit pe parcursul dialogului nostru;
este totodată și o comună cu mari perspective pentru că
aveți posibilitatea să alegeți între două trasee turistice
de o frumusețe rară, cu peisaje de vis.
Acestea fiind zise, rămâne să ne revedem anul viitor,
pentru că această ediție încheie ciclul nostru de emisiuni
„Oameni, fapte, atitudini” pentru anul 2021.
Vă urez și eu „Sărbători Frumoase” alături de cei dragi
și să ne revedem cu bine în 2022!
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