Angajamentul pentru pace
Biografii
în trecut și prezent
Timișoara

Angajamentul pentru pace
Biografii în trecut și prezent Timișoara

TEODOR STANCA
PETRU MIRCEOV

RAFAEL MIRCIOV
LORIN FORTUNA
TRAIAN ORBAN
MARIUS MIOC

Angajamentul pentru pace
Biografii în trecut și prezent Timișoara

TEODOR STANCA
 student la Politehnica din Timişoara,
Facultatea de Mecanică
 liderul mişcării studenţeşti din octombrie
1956 de la Timişoara
 arestat în 30 octombrie 1956, este
condamnat la 8 ani închisoare pentru
„agitaţie publică”, fiind eliberat în 3
februarie 1963

Repere TEODOR STANCA

 s-a născut în 26 martie 1933, în
localitatea Coroi, din județul Arad
 provine dintr-o familie de țărani, pentru
că bunul simț, credința în Dumnezeu și
credința în valorile neamului

Repere TEODOR STANCA

 A condus în 1956 mişcarea studenţească de la Facultatea
de Mecanică din Timişoara, a trecut prin exmatriculări,
anchete, procese şi ani de închisoare fără să se lase
intimidat de terorismul prin care comunismul încerca să
ingenuncheze societatea.
 A făcut inginerie cu profesionalism, iar când a sosit vremea,
în 1989, a fost printre organizatorii AFDPR.

 A făcut cercetare de arhivă nu numai asupra propriei
experienţe, ci şi asupra răscoalelor ţărăneşti din 1949 (v.
Analele Sighet VII) şi asupra inumanelor deportări ale
bănăţenilor în Bărăgan.
 Pregăteşte acum o nouă înfăţişare muzeistică la Pădurea
Verde.
 A fost deputat PNŢCD şi este unul din proeminenţii fruntaşi ai
Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici.

Angajamentul pentru pace
Biografii în trecut și prezent Timișoara

Petru Mirciov
 este un politician bulgar bănățean.
 A fost deputat în legislatura 2000-2004, ales
în județul Timiș din partea Uniunii Bulgare din
Banat.
 preşedintele Asociaţiei Foştilor Deportaţi în
Bărăgan- peste 40.000 de mii de bănăţeni au
fost deportaţi în Bărăgan în noaptea de 18
spre 19 iunie 1951

Repere Petru Mirciov

Data si locul nasterii:


25 februarie 1946, comuna Besenova Veche, judetul Timis
Starea civila: casatorit, 1 copil

Studii; titluri ştiinţifice


Facultatea de Electronica si Telecomunicatii - Institutul Politehnic Bucuresti

Activitate politică


prim-vicepresedinte al Uniunii Bulgare din Banat-Romania

Activitate parlamentară



deputat ;
din 2000, secretar al grupului parlamentar;
membru al Comisiei pentru administratie publica, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic;
membru al grupurilor parlamentare de prietenie cu Franta si Algeria;
initiator al propunerilor legislative privind protectia impotriva efectelor fumatului; pentru
modificarea si completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale

Activitate profesională


Profesia: inginer;
sef laborator metrologie

Limbi straine


bulgara, franceza, engleza
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Prof. RAFAEL MIRCIOV
un fost deportat din Bărăgan, născut pe data de
30 martie 1941 in Dudeștii Vechi, Timiș, de
naționalitate bulgara — a fost deportat
împreuna cu familia sa in seara de 18 iunie 1951,
pana in ianuarie 1956 pe o parcela de pământ
de lângă Fetești care, o data cu deportarea a
primit numele de satul Valea Viilor.

Repere RAFAEL MIRCIOV

Publicații
 01.02.1995, Timişoara/Timišvár. Apariţie editorială Deportarea în Bărăgan 1951-1956. Scurtă istorie a
deportaţilor din Dudeştii Vechi, de Rafael Mirciov
 Ziarul Náša glás (Glasul nostru), în nr. 3 din februarie
1995, anunţă apariţia volumului Deportarea în Bărăgan
1951-1956. Scurtă istorie a deportaţilor din Dudeştii
Vechi de prof. Rafael Mirciov
 Mirciov, Rafael, Lagărul deportării pentru familiile de
bulgari din Banat, Editura Mirton, Timişoara 1998 ISBN
973-578-450-5
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LORIN FORTUNA
a fost una dintre figurile care s-au remarcat la
Revoluția din decembrie 1989, la Timisoara. In
data de 21 decembrie 1989, Lorin Fortuna,
alături de alți revoluționari care se aflau in
acele zile in balconul Operei din Timisoara, a
înființat Frontul Democratic Roman

a încetat la data de 25 noiembrie 2016, la
Spitalul Judetean din Timisoara, după mai
multe zile de suferinta, la varsta de 68 de ani

Repere LORIN FORTUNA

 Revolutionarul Lorin Fortuna, fost conferentiar universitar la
Universitatea Politehnica Timisoara, a fost inventatorul robotului
telefonic care putea fi apelat la numarul 958 si care, cu o voce
metalica, iti dadea ora exacta cu precizie de o secunda.
Aceasta inventie a fost realizata in cadrul unui contract de
cercetare incheiat, inainte de 1989, intre institutia de
invatamant
superior
din
Timisoara
si
Ministerul
Telecomunicatiilor. Beneficiarii acestui sistem cu vorbire
artificiala pentru telecomunicatii au fost atat de incantati de
utilitatea sa practica, incat l-au introdus in retea la putin timp
de la ultimele demonstratii experimentale.
 Robotul de transmitere prin telefon a orei exacte made in
Timisoara a fost montat in cadrul Directiei de Telecomunicatii a
Municipiului Bucuresti, in Palatul Telefoanelor, iar intre 1989 si
2008 a dat ora exacta in toata tara
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TRAIAN ORBAN
 născut la 20 februarie 1944 la Petroşani, român, de profesie
medic veterinar, absolvent al Facultăţii de Medicină
Veterinară din Cluj promoţia 1973.
 În prezent pensionar, invalid, din revoluţie, prin împuşcare
de gradul II şi handicapat.
 preşedintele Asociaţiei Memorialului Revoluţiei care s-a
înfiinţat în 1990, o asociaţie care s-a constituit în dorinţa de
a se cinsti memoria eroilor, de a crea un centru de
documentare, de a afla adevărul despre revoluţie, de a
crea un complex memorial de monumente care să
marcheze cele mai importante locuri din oraş, unde au
murit oameni.

Repere TRAIAN ORBAN

Asociația Memorialul Revoluției din Timișoara


Asociația s-a remarcat prin construirea, în Timișoara, a 12 monumente
consacrate celor care și-au dat viața în timpul revoluției. Monumentele
sunt ridicate în următoarele locuri: Piața Traian (Clopotul), lîngă Podul
Decebal, Bd. Tache Ionescu (Învingătorul), Hotel Continental (Evoluție),
vizavi de Casa Tineretului, spatele Muzeului Banatului, lingă biserica
ortodoxă din Piața Kuttl, vizavi de unitatea militară din Calea Lipovei,
Piața 700, Piața Sfântul Gheorghe, lingă Podul Mihai Viteazul.



Din anul 2000, ca urmare a Legii 152/2000, asociația a fost declarată
administratoarea Centrului Național de Documentare și informare
Publică despre Revoluția din 1989. Astfel, asociația a primit subvenții
de la bugetul de stat, prin intermediul Ministerului Culturii, având un
personal salariat de aproximativ 7-8 persoane.



La sediul asociației (str. Emanoil Ungureanu 8) este amenajat un
muzeu al revoluției, cu fotografii din decembrie 1989. Asociația
dispune și de o colecție de filme despre 1989 care poate fi vizionată
de vizitatori.
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 MARIUS MIOC
https://mariusmioc.wordpress.com/
.
 participant la revoluţia din decembrie 1989 în 16 decembrie,
cînd s-a alăturat mulţimii de lîngă casa preotului Laszlo Tokes.
A fost arestat în seara respectivă şi a petrecut o săptămînă la
închisoare, scăpînd de acolo după căderea lui Ceauşescu.
 A povestit întîmplările prin care a trecut la revoluţie, inițial în
cartea „Falsificatorii istoriei” (1994), iar apoi a repetat relatarea
experienței saleși în alte cărți, de pildă în „Revoluția română,
explicată pentru toți” care se mai găsește de cumpărat.

 A relatat despre participarea la revoluție și în primul
documentar despre revoluția din Timișoara făcut de TVR (sub
conducerea lui Mihai Tatulici și Virgil Tatomir), în 1991: 16
decembrie 1989: manifestanţii n-au fost totdeauna mioritici şi
nici nu trebuiau să fie mioritici (2 video).

Repere MARIUS MIOC

 născut la Timişoara în 1968. Locuieste şi acum la Timişoara, În 1993 a absolvit
Facultatea de Mecanică din Timişoara, secţia Tehnologia Construcţiilor de Maşini,
specializarea Prelucrări prin aşchiere.
 Documente despre participarea la revoluţie găsiţi în articolele:
– Vechi membru al clubului posesorilor de NUP

– NUP-ul încasat în 1990
– Declaraţie din timpul revoluţiei
– NUP-ul dat de Procuratura Militară Timişoara

Repere MARIUS MIOC
 După 1989 a scris mai multe cărţi consacrate revoluţiei din 1989:
– Falsificatorii istoriei, Editura Almanahul Banatului, 1994
– Falsificatorii istoriei (ediţie revăzută şi adăugită), Editura Marineasa, 1995
– Revoluţia din Timişoara aşa cum a fost, Editura Brumar, 1997
– Revoluţia din Timişoara şi falsificatorii istoriei, Editura Sedona, 1999
– Revoluţia fără mistere: Începutul revoluţiei române. Cazul Laszlo Tokes, Editura Almanahul
Banatului, 2002
– The anticommunist Romanian Revolution of 1989, Editura Marineasa, 2002, reeditată 2002, 2004 şi
la Editura Artpress 2007
– Libertatea şi politrucii, Editura Mirton, 2003
– Revoluţia din 1989 şi minciunile lui Marius Tucă, ziar – ediţie specială, 10 martie 2004
– Curtea Supremă – Procesele revoluţiei din Timişoara (1989), Editura Artpress, 2004
– Revoluţia din 1989 şi minciunile din Jurnalul Naţional. Mitul agenturilor străine. Mitul securităţii
atotputernice, Editura Marineasa 2005. De fapt această carte a fost tipărită la Artpress, dar
directorul de la Artpress a zis că nu vrea să rişte vreun proces cu trustul de presă Jurnalul Naţional
sau vreo hărţuire din partea celor care au legături cu el şi atunci am luat ISBN-ul de la editura
Marineasa.
– Revoluţia din 1989, pe scurt, Editura Artpress, 2006
– La revolution roumaine de 1989, Editura Artpress, 2007
– Revoluţia română, explicată pentru toţi, Editura Artpress 2014

Repere MARIUS MIOC
Coautor la următoarele cărţi:
– O enigmă care împlineşte 7 ani, Fundaţia Academia Civică, Biblioteca Sighet, 1997 (capitolul
„Măsluirea istoriei revoluţiei”). Coordonatorul cărţii – Romulus Rusan
– Întrebări cu şi fără răspuns, Editura Mirton 2001 (capitolul „Politicienii şi revoluţia din 1989”).
Coordonatorul cărţii – Iosif Costinaş
– Revoluţia română din 1989. Istorie şi memorie, Editura Polirom, 2007. Coordonatorul cărţii – Bogdan
Murgescu
– Procesul de la Timişoara, volumul IX, tipografia Partos, 2010 (sub egida asociaţiei Memorialul
Revoluţiei) (capitolul cu textul hotărîrilor judecătoreşti). Coordonatorii cărţii – Traian Orban şi Gino
Rado)
– Libertate te iubim, ori învingem, ori murim!, Editura Excelsior Art 2014 (carte a asociaţiei „17
Decembrie” a răniţilor şi familiilor îndoliate din revoluţie; alţi coautori: Corina Untilă şi Angela Ţintaru)

Repere MARIUS MIOC
 Activitate pe internet:
– Acest blog (început în august 2008) reprezintă principala activitate pe internet, dar deţine şi alte
site-uri:
– Documente 1989, webseit început în februarie 2013 cu documente despre revoluția din 1989, în
care sunt prezentate documentele brute, puţin sau deloc comentate.
– Documente despre istoria românilor, webseit început în iunie 2014 cu prezentarea unor întâmplări
din istoria românilor, altele decît cele legate de revoluţia din 1989
 Pe facebook a creat grupurile:
– Revoluţia română din 1989, specializat în discutarea problemelor legate de revoluţie şi
revoluţionari. Grupul a fost desfiinţat de facebook în 1 decembrie 2014, fără explicaţii, după ce
ajunsese la 3141 de membri (linc).
– Revoluţia din 1989, grup creat după ştergerea primului.
– Decembrie 1989 – istorie, început în 2014, specializat în analizarea revoluţiei din 1989 strict din
punct de vedere istoric, fără discuţii legate de asociaţii de revoluţionari sau legislaţia specifică.
– Comunismul în România, specializat în discutarea perioadei comuniste şi a mişcării comuniste din
România.
– Capitalismul în România

