
Asociația cultural umanitară  „LUCEAFĂRUL de VEST” Timișoara 

 

 Istoric 

 

 Asociația Cultural Umanitară „Luceafărul de Vest” Timișoara, România, a fost 

înființată la 4 octombrie 2017 și continuă de fapt activitatea cultural-artistică a cenaclului 

literar „Luceafărul” înființat la 24 aprilie 1987, în cadrul Schelei de petrol Șandra, județul 

Timiș, la inițiativa și în coordonarea d-lui. Dumitru Buțoi, petrolist, poet, și colaborator 

permanent la ziarele din vremea respectivă, Drapelul roșu, Timiș, Scânteia Tineretului, 

Munca, București și periodicul „Petrolistul” înființat în 1983  cu apariții până în 2015 cînd 

redactorul șef, Dumitru Buțoi s-a pensionat. 

 Dintre artizanii de început Asociația mai poartă azi, legături culturale cu 

personalități marcante ale vieții cultural artistice din Banat, cum sunt: Adrian Dinu 

Rachieru, Marian Odangiu, Ervin Lucian Bureriu, George Scânteie, Veronica Balaj, Rodica 

Pop, Ion Scorobete, Nicolae Toma, Luca Alexandru Codrean,  membrii fondatori, Grigore 

Mâinea, Ioana Toader, Linica și Gheorghe Piele, Nicolae Secrețeanu, Marin Moraru,  și 

colaboratori permanenți: Maria Mia  Rogobete, Ioan I. Ionescu, Mariana Ivaniuc, Ion 

Teca, Loredana Livia Lupescu, Sylvia Hârceagă, Adian Bacoș și mulți alții. 

 

 Asociația a fost lansată în spațiul literar artistic la 26 Octombrie 2017, cu prilejul 

sărbătoririi a 30 de ani de activitate a cenaclului literar artistic „Luceafărul” constituit în 

1987 în cadrul Schelei de petrol Șandra-Timișoara, la care au fost prezenți, membri ai 

cenaclurilor literare din zona de vest a României, Cenaclul Casei de Cultură din 

Sânnicolaul Mare , cenaclul „Ana Blandiana” din comuna Variaș, județul Timiș, înființat în 

anul 1975, din care am făcut și eu parte, o zonă petrolieră  cu numeroși petroliști și 

intelectuali pasionați și iubitori de literatură, din rândul căreia au ajuns de notorietate: 

Nicolae Roșianu,Tiberiu Arăzan, Ilie Gheran, Cornelia Gheran, scriitori, Valerică Vieru, 

Doru Arăzan, artisti plastici, care au activat în Cenaclul Casei de cultură din orașul Deta, 

Județul Timiș, Cenaclul „Cuvinte românești” din orașul Lugoj, Cenaclul „Ecouri” al 

Întreprinderii Electromotor din Timișoara (coordonator Luca Alexandru Codrean, scriitor 

și redactorul de azi la VIP Seniorii), poeți și ziariști de la revistele de cultură „Orizont”, 

„Forum studențesc”, Timișoara, „Contemporanul” din București și „Drapelul 

Roșu”,Timișoara.  

  

 Asociația s-a constituit din necesitatea de a exista în arealul cultural artistic social-

umanitar, o tribună în care cu prioritate generația vârstei a treia să se poată exprima , 

să-și demonstreze că , și dincolo de retragerea din activitatea cotidiană, pot fi utili 

societății prin actul de creație, prin participarea efectivă  la realizarea unor proiecte  

social-culturale care să dinamizeze  viața comunității și nu numai. În acest context , 

pentru mediatizare și socializare, a fost lansată în mass media revista „VIP  Seniorii” 

editată sub egida Asociației cultural umanitare „Luceafărul de Vest”, redactor șef și 

coordonator, Dumitru Buțoi. 

 

 



 Membrii fondatori  

 

 Nicolae Toma, vicepreședinte, ziarist și poet, redactor șef și editor revista „Talpa 

Țării”; Rodica Pop, profesor, jurnalist, poet, secretar și coordonator cenaclul literar „Pavel 

Belu” din Timișoara; Andrei Pogany, dr. ing, profesor universitar, poet și traducător; Ioan 

Dragotă, funcționar, poet, romancier; Dumitru Buțoi,  președinte, poet, scriitor, publicist, 

membru al UZP România, redactor șef al publicațiilor care apar sub egida Asociației, Vip 

Seniorii, Luceafărul de Vest, Jurnal Juridic; Grigore Mâinea, inginer expert SSM-SU, 

publicist, membru de onoare, redactor șef adjunct  și tehnoredactor revista VIP Seniorii, 

membru UZPR Timiș din 2021; Luca Alexandru Codrean, economist, membru de onoare, 

scriitor, redactor șef adjunct revistele Vip Seniorii și Jurnal juridic; Adrian Bacoș, jurist, 

jurnalist, membru de onoare, poet, redactor șef adjunct și tehnoredactor revista  „Jurnal 

Juridic”, membru UZPR Timiș  din 2021; Maria Mia Rogobete, inginer, membru de 

onoare, poet, publicist, actor amator Teatrul municipal din Lugoj, redactor la revistele 

„Luceafărul de Vest” și VIP Seniorii, membru UZPR Timiș; Loredana Livia Lupescu, 

economist, membru de onoate, poet, actor amator Teatrul municipal din Lugoj, redactor, 

revista „Luceafărul de Vest”. 
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 Din păcate, cu toată expunerea mediatică, oamenii sunt reticenți la astfel de forme 

de întrajutorare și trebuie să ne mulțumim cu ceea ce ne oferă câțiva oameni cu sufletul 

risipit prin oameni, pentru a ne face vizibili într-o lume controversată  și surprinzătoare. 

Cu toate aceste inconveniente, prin membri săi, Asociația se implică fie ca organizatoare 

ori partener în multe acțiuni de interes cultural județean, național și transfrontalier. 

Pentru  confirmare redăm doar câteva , activități  de referință din anul 2018 și  până în 

prezent. 

 Anul 2017 

 9 Decembrie.  Invitati, Dumitru Buțoi, Nicolae Toma, Rodica Pop la Uzdin, Serbia 

la, Festivalul Colinde Românești, organizat de Societatea Literar Artistică „Tibiscus” la 

Casa de cultură ,,Doina” din Uzdin, coordonator poetul , publicist, membru UZPR Vasile 

Barbu . 

 Anul 2018  

 15 ianuarie, Asociația este coorganizatoare a simpozionulul cultural artistic 

„Dragul meu Emin” organizat de  Cercul Militar Lugoj, coordonator col. Ioan Teca. Au mai 

colaborat Biblioteca Municipală, Școala de Arte „Remus Tașcău” și alte instituții. 

 24 ianuarie, Domnul Dumitru Buțoi este, invitat la Buziaș la  ca și membru în 

conducerea Organizației pentru Apărarea Drepturilor Omului din Timișoara, la 

manifestarea organizată de Primăria Buziaș și Biserica Otodoxă, cu prilejul  Zilei Unirii de 

la 1859.  

 14-16 iunie, Asociația participă prin membri Dumitru Buțoi, Nicolae Toma, 

Rodoca Pop, Andrei Pogany, la lucrările Congresului Internațional al Culturii Române, 

Unitatea limbii Române și a Culturii Române, dedicat Centenarului Marii Uniri 1918-2018, 

Organizat de Academia Română, Filiala Timișoara și Institutul de Studii Banatice „Titu 

Maiorescu” director, prof. univ. dr. Ioan David și președinte al Filialei UZPR „Valeriu 

Braniște”Timiș. 

 15 iulie, în calitate de președinte al Asociației este invitat de către domnul Ion 

Machidon, poet, publicist și director editura „Amurg Sentimental” din București, unde în 

cadrul ședinței de cenaclu, domnul Dumitru Buțoi, prezintă activitatea asociației și 

proiectele de viitor. 

 7 Octombrie, Uzdin , Serbia, la invitația poetului Vasile Barbu, președinte al 

Societtății literare Tibiscus, Asociația a participat la „Festivalul ceaunelor, Vernisaj 

expoziție de pictură și a susținut un meci de fotbal, scor 5-3 pentru Luceafărul de Vest. 

 14 Octombrie, Oravița, județul Caraș Severin, Dumitru Buțoi, invitat ca ziarist, 

împreună cu Ioan Medoia, ziarist, au participat la Festivalul internațional de literatură 

„Ioan Nicolae Cenda” organizat de Scoala generală „Romul Ladea” din Oravița. 

 27 Octombrie, La Lugoj, Teatrul munciicipal „Traian Grozăvescu” invitați Dumitru 

Buțoi și Nicolae Toma, la lansarea volumului „Sfântul Banatului-George Bălteanu” autor 

Mia Rogobete. 

 17 Noiembrie, la ROMEXPO București, Târgul de carte Gaudeamus, Dumitru 

Buțoi, a prezentat la standul UZPR, volumul „Poeme înlăcrimate” editura UZPR, referințe:  

prof. univ. dr. Nicolae Vasile, coordonator Cenaclul Literar ing din București,  Ion 

Machidon, poet și publicist, coordonator cenaclul „Amurg Sentimental” București, Marian 



Nencescu, UZPR, actrița Doina Ghițescu, Teatrul NostruM și domnul Doru Dinu Glăvan, 

președintele UZPR. 

 21-23-Noiembrie, Simpozion Internațional, dedicat „Zilei Naționale a României”, 

100 de ani  de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, organizat de muzeul Național al 

Banatului, la care au participat membri Asociației. 

 5 Decembrie, la Cenaclul Istoricilor din Timișoara, Dumitru Buțoi a prezentat, 

Istoria petrolului din Banat în perioada 1968-2018. Referințe, domnul prof. dr. în istorie 

Radu Păiușan, ing.ec. Horia Pintea, fost director peste 25 de ani al Schelei de Petrol 

Timișoara și Sucursala Petrom, Ion Medoia și Sylvia Hârceagă, membri UZPR Timiș. 

 10 Decembrie, în parteneriat cu Organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului  

din Timișoara, cu prilejul „Zilei Mondiale a Drepturilor omului”  și Comemorarea Eroilor 

Revoluției din 1989, am depus coroane la  Statuia Eroilor din fața catedralei din 

Timișoara. 

 Anul 2019 

 14 Ianuarie, La Căminul cultural „Mihai Eminescu” din Giarmata VII, Comuna 

Ghiroda, Județul Timiș, Regal eminescian de muzică și poezie. Prezentare de carte 

„Poeme înlăcrimate” participanți membri Asociației, Nicolae Toma, Rodica Pop, Andrei 

Pogany, Sylvia Hîrceagă. 

 2 Februarie, Invitat de către Asociația Scriitorilor Deva-Hunedoara, unde este 

membru din 2014,  prezentare carte „Poeme înlăcrimate”, Dumitru Buțoi, editura UZPR, 

2018. Referințe, doamna Mariana Pândaru Bârgău, președinte Asociație, Camelia 

Ardelean, poet și critic literar și alții. 

 8 Martie, la Cercul militar din Lugoj, coorganizator al „Zilei Femeii” cu  genericul 

„Femei răsărituri de soare!”. 

 6 Aprilie, la Uzdin, Serbia, participant Nicolae Toma vicepreședinte al Asociației, 

la Simpozionul  internațional „Oameni de seamă din Banat”. 

 14 Mai, Dumitru Buțoi, participant la Festivalului de poezie patriotică, „Sub 

Stindardul Tricolor” organizat de Cercul Militar din Arad, unde a obținut premiul special 

acordat de SC Trans Gaz, Arad. 

 28-29 Iunie, invitați la „Simpozionul internațional” organizat de Academia 

Română, filiala Timișoara „Centenarul Banatului”. 

 15 Iulie, Cenaclui Literar ing, invitat. Prezentare carte „Poemele Unirii” antologie 

de poezie contemporană. Referințe, Nicolae Vasile, președinte al Filialei UZPR „Cronica 

Timpului” din București, Geo Călugăru, membru USR, George Terziu, membru UZPR. Cu 

acest prilej în numele Asociației, președintele acesteia  a acordat  unor poeți și oameni de 

cultură implicați trup și suflet în susținerea și promovarea patrimoniului cultural național, 

Diplome de Excelență: Corneliu Cristescu, Ovidiu Țuțuianu, Ecaterina Chifu, Ionel Sima, 

Nicolae Vasile, Doina Bârcă, Antoneta Rădoi, Geo Călugăru, George Terziu. 

 13 septembrie, invitat  și premiat pentru  condițiile grafice și calitatea publicației 

,,Luceafărul de Vest” care apare sub egida Asociației, de către juriul Festivalului de 

poezie religioasă „Lumină Lină”, Timișoara, președinte, prof.univ.dr. Tiberiu Ciobanu. 

 1 noiembrire,  Este invitat în calitate de ziarist, împreună cu domnul Ioan 

Medoia, profesor și ziarist, la Festivalul de poezie, proză și teatru „Ion Cenda” organizat 

de Școala, generală „Romul Ladea ”din Oravița, județul Caraș Severin. 



 

  
 

 14 noiembrie, La Suplacul de Barcău, județul Bihor, la Căminul cultural din 

localitate, o zonă petrolieră veche unde domnul Dumitru Buțoi, a activat câțiva ani, în 

prezența a peste 200 de petroliști și nu numai a prezentat cartea „Oameni și amintiri” 

editura Waldpress, Timișoara. Referințe, domnul Pascu Balaci, avocat, dr., membru USR, 

domnul Vasile Hosu, inginer geolog, Dan Racolțea, inginer petrolist, Horia Săvan, 

manager ASET Crișana-Banat. 

 2 decembrie, La Academia Română, Filiala Timișoara, a participat la  Simpozionul 

organizat cu prilejul a 100 de ani de la nașterea scriitorilor de notorietate Mircea 

Șerbănescu și Petru Sfetca din Timișoara. 

 Anul 2020 

 În anul 2020, din cauza condițiilor restrictive impuse de autorități privind siguranța 

sănătății pe timp de pandemie, activitatea Asociației a fost limitată. 

 15 Ianuarie, domnul Dumitru Buțoi participă ca invitat special, cu prilejul Zilei 

Naționale a Culturii Române, respectiv ziua de naștere a poetului  Mihai Eminescu, de 

către domnul, Pascu Balaci, poet, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România și 

coordonator al cenaclului literar al Baroului de avocați Bihor „Barbu Ștefănescu 

Delavrancea”. În acest context prezintă Revista „Luceafărul de Vest” și grupajul de 

poezie „Eminescu, un vis în așteptare”. 

 1-Februarie, Asociația Sciitorilor Deva-Hunedoara, de la sediul Bibliotecii 

Județene „Ovid Densușian” din Deva, lansează antologia „Sub pavăza cuvântului”, 

editura „Călăuza” Deva. Alocuțiuni, doamna Mariana Bârgău, Camelia Ardelean, Miron 

Simedrea și alții... 

 20 Iunie, domnul Dumitru  Buțoi, participă cu poezie la Festivalul internațional de 

creație „Lucian Blaga” Sebeș, județul Alba, unde obține Marele Premiu. 

 11-Iulie, UZP România, îi acordă premiul „ACTA NON VERBA” pentru lucrările 

prezentate în ALMAHAHUL-UZPR, cu prilejul Centenarului presei în România,1919-2019. 



 19 August, coorganizator, împreună cu Școala populară de Arte „Remus Tașcău” 

director, Loredana Lupulescu, Biblioteca Municipală, director Henriette Szabo și Revista 

de cultură „Actualitatea”, de Lugoj, redactor șef, Nicolae Silade, organizează la terasa 

IRISH PAB din Lugoj, un simpozion cu genericul „Poezia Sfidează Pandemia”, la care au 

mai participat activ, poeții Ionel Bota, Oravița, Mia Rogobete.  Au mai rostit  alocuțiuni, 

poet  și istoric, Ioan I. Ionescu din Timișoara, prof. Adriana Andraș și Aurel Muntoiu din 

Lugoj. 

 9 Octombrie, La sediul Filialei UZPR „Valeriu Braniște” din Timișoara, în prezența 

a numeroși ziariști, poeți, scriitori și a  mass media, se lansează revista „VIP Seniorii” 

editată de Asociația Cultural Umanitară ,,Luceafărul de Vest” Timișoara, sub egida UZPR 

și cu sprjinul Filialei Timiș. Moderator Dumitru Buțoi, vicepreședinte Filiala UZPR „Valeriu 

Braniște” Tmiș. 

 

  
 

 16-Noiembrie, La sediul Filialei UZPR „Valeriu Braniște” din Timișoara, Asociația 

organizează un simpozion cu o tematică inedită „Istoricul presei în Banat” susținută de 

Ioan Traia, muzeograf și președinte al Asociației presei rurale din Banat. Comentarii, 

Ioan Nelu Roșca, redactor șef, Foaia Șanovițană, prof. Gheroghe Lungu, Foaia Secoșană, 

Gherghe Blejușcă, Foaia Săcălazului, și istoricul Ioan I. Ionescu, care  ne-a propus 

neapărat o vizită de documentare la muzeul „Ionuț” amenajat cu forțe proprii  în 

imediata apropiere a spațiului de locuit. Merită,  este o inițiativă unică și de apreciat, care 

vine în întâmpinarea vizitatorului, fie el și de ocazie, cu mii de exponate din diverse 

domenii și de diferite utilități. Moderator, Dumitru Buțoi. 

 Anul 2021 

 Cu toate restricțiile sanitare impuse, dar, respectând recomandările CNSU, 

Asociația, prin d-l Dumitru Buțoi, a continuat să organizeze la sediul din Timișoara al 

Filialei UZPR „Valeriu Braniște” o serie de întâlniri literar-artistice ori Simpozioane despre 



oameni de seamă din Banat, personalități marcante ale vieții social-culturale și  nu 

numai, în zonă și în diverse perioade istorice. 

 14 ianuarie, Cu prilejul „Zilei naționale a culturii române”, a organizat 

Simpozionul „Eminescu, un vis în așteptare” și prezentare de carte „Nicidată nu vine prea 

târziu” volum de poezie scris în tandem de Nicolae Toma (membru al Asociației) și 

Mihaela Huțanu. Recenzie de Sylvia Constanța Hârceagă. Au mai participat Ioan Dragotă 

și Andrei Pogany, membrii fondatori ai Asociației Cultural Umanitare „Luceafărul de Vest” 

Timișoara 

 Au prezentat materiale inedite, poeți, scriitori, ziariști ; ex-magistrat și istoric, 

Ioan I.Ionescu, membru UZPR, despre Corneliu Brediceanu și Valeriu Braniște, prof. 

Gheorghe Lungu, membru UZPR, despre Familia Mocioni. Au mai participat la dezbateri, 

prof. univ. Constantin Falcă, dr.istoric, Nicola Trăilă, Ioan Traia, muzeograf. 

 6 martie, Simpozion, cu prilejul Zilei internaționale a femeii „Femei răsărituri de 

soare”. Despre istoria mărțișorului a vorbit d-na prof, poet și membru UZPR  Timiș, 

Sylvia Hârceagă, moment poetic, cu poetele Mariana Corcoveanu Ivaniuc, Adriana Boian, 

și Loredana Livia Lupescu, actor amator de sensibilitate remarcabilă la Teatrul Municipal 

din Lugoj, care ne-a oferit o surpriză plăcută prin recitarea din creație proprie, din 

recentul volum de debut „Doar veșnicia lunii”...(moderator, Dumitru Buțoi) 

 12 aprile, în parteneriat cu Filiala UZPR „Valeriu Braniște” Timiș, Asociația a 

organizat Simpozionul dedicat bicentenarului 200 de ani de la Revoluția lui Tudor 

Vladimirescu. Au prezentat, istoric Ioan I.Ionescu, dr.istoric Nicola Trăilă, prof. Gheorghe 

Lungu, muzeograf Ioan Traia. (moderator, Dumitru Buțoi) 

 31 mai, întâlnire de suflet cu oamenii aurului negru din Banat, Dumitru Buțoi, 

prezintă cartea „Oameni și amintiri”, editura Waldpress, Timișoara 2019. Alocțiuni rostite 

de ing. Horea Pintea, fost director peste 25 de ani al Schelei de Petrol Șandra, Timișoara, 

Nicolae Secrețeanu, inginer și director Trans Gaz Timișoara, Grigore Mâinea inginer 

expert SS-SU, recent pensionat, Ion Ciobanu, fost maistru specialist extracție, pensionat, 

Ion Medoia și Sylvia Hârceagă. Eveniment mediatizat pe site-ul UZPR și revista VIP 

Seniorii de Stejărel Ionescu, membru UZPR Timiș. 

 15 iunie, Simpozion „Eminescu, un vis în așteptare”. Despre viața și opera 

eminesciană au vorbit, prof. Sylvia Hârceagă, Ion Medoia. Au recitat din creațiile proprii: 

Adriana Boia,Oravița, Maria Rogobete și Loredana Lupescu, Aurel Muntoiu, din Lugoj, 

Nicolae Toma, Ioan I. Ionescu, Daniela Monica Bordaș, Timișoara. 

 28 iunie, Simpozion „Eminescu, ziaristul” au prezentat, Ion Medoia, Gheorghe 

Lungu, Sylvia Hârceagă, Andrei Gorșcovăz. Poezie, Aurel Muntoiu, Mia Rogobete, Ioan 

Dragotă, Ion Scorobete, Adrian Bacoș, Nicolae Toma. (moderator Dumitru Buțoi) 

 3 iulie, „Ziua Justiției în România”, au prezentat referate; ex-magistrat Mariana 

Ivaniuc  Corcoveanu, ex-magistrat Ioan I.Ionescu, Remus  Știr și Daniela Monica Bordaș 

din partea Mișcării Naționale pentru Apărarea Drepturilor Omului Timișoara, Aurel 

Muntoiu, mediator. Moderator, jurist, redactor șef și fondator „Jurnal Juridic”, Dumitru 

Buțoi. 

 În concluzie, o Asociație mică la început de drum, dar mare  și puternică în spirit și 

generozitate, repere caracteristice oamenilor simpli dar cu iubire de semeni și prețuire 

pentru tot ceea ce este românesc.  În  pregătire un  Proiect literar, jurnalistic, pentru 



organizarea la Timișoara, luna iunie, a.c. a unui Festival internațional de creație 

„Eminescu, un vis în așteptare”.  

 

 Colaborări cu alte grupări literare 

 

 Asociația are relații de colaborare cu multe alte asociații, reviste, cenacluri literare 

din țară și diaspora, cum sunt: SLA Tibiscus din Uzdin Serbia, președinte poetul și 

ziaristul Vasile Barbu; Literar ing, București, coordonator, poet , ziarist, prof. univ. dr. 

Nicolae Vasile; Amurg Sentimental, președinte poet și publicist, Ion Machidon; 

Independența Română, coordonator poet, Doina Bârcă; Amprentele sufletului, 

coordonator, poet Constantin Gavrilescu; Revista Cervantes, București, redactor șef, 

poet, editor George Terziu; e Creator, Baia Mare, redactor șef, poet și editor, Ioan 

Romeo Roșiianu; Bogdania, Focșani, redactor șef, poet și publicist Ionel Marin; 

Actualitatea literară, Lugoj, redactor șef, poet și publicist Nicolae Silade; Rapsodia, Sibiu, 

coordonator Ioan Gligor Stopița, poet; Agora, Cluj-Napoca, redactor șef , poet și publicist 

Alexandru Florin Țene și poet Iulian Patca, coordonator; Arcadia, Anina, redactor șef, 

poet Mihai Chiper; Stindard , Arad, coordonator publicist, Dorin Ocneriu; Guttenberg, 

Arad, coordonator  poet, Floare R. Cândea; Ardealul literar, Deva, redactor șef, poet și 

publicist, Mariana Pândaru Bârgău; Floare de Colț, A to Be, Câmpulung Moldovenesc; 

Coloana infinitului, redactor șef, prof. univ. Horia Ciocârlie, coordonator, poet Monica 

M.Condan; Timișoara, Cenaclul  literar-artistic „Seniorii” de pe lângă Primăria Timișoara, 

coordonator, prof.poet și publicist Sylvia C. Hârceagă; Cenaclul „Barbu Ștefănescu  

Delavrancea” baroul Bihor, coordonator, dr.av. poet și publicist, Pașcu Balaci; Asociația 

presei rurale  din Banat, președinte, muzeograf, Ioan Traia; Asociația culturală „Nicolae 

Ursu” Foaia Șanovițană, județul Timiș, președinte și redactor șef, Ioan Nelu Roșca; 

Societatea culturală „Armonia” Săcălaz, județul Timiș , președinte Gheorghe Blejușcă, și 

nu în ultimul rând, UZP România  prin domnul președinte, Doru Dinu Glăvan și Ovidiu 

Zanfir. 

 De asemenea, ca o noutate în peisajul cultural, Asociația a demarat un proiect 

comun cu „Mișcarea Națională pentru Apărarea Drepturilor Omului” MNADOR,Timișoara, 

oraș martir, România, pentru colaborare și  organizare a unor activități civice-cultural-

artistice în slujba comunității. Mulțumim pentru receptivitate și susținere, domnului 

Remus Știr, președinte-comisar șef și doamnei Daniela Monica Bordaș, comisar, 

Departament Învățământ. 

 Menționăm  cu mare plăcere faptul că majoritatea materialelor și acțiunilor 

întreprinse au fost mediatizate în Ziarul regional „Renașterea bănățeană” Timișoara, pe 

site-ul UZP România, pe site-ul Caraș Severin și desigur în revistele editate de Asociație, 

„Luceafărul de Vest” și „VIP Seniorii”, apariții sub egida UZPR și cu sprijinul Filialei Timiș 

a UZPR „Valeriu Braniște”. 

 

 Prezentare realizată de Ana Maria LAZĂR 


