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MARIAN VASILE:   
„Viitoarea finanţare  
a proiectelor din Timiş  
va trebui să se bazeze  
în primul rând  
pe fondurile europene”

Un stand ca un  
„lucru nemţesc”

TITU BOJIN: 

„DACĂ VOM CONTRACTA CREDITE, ACESTEA  
VOR fI fOLOSITE CU PRIORITATE  

îN INfRASTRUCTURA JUDEţULUI”

5pagina

3pagina

www.cjtimis.roConsiliul Judeţean Timiş

Periodic de informare administrativă

Anul VIII, nr. 9-10 (77-78), septembrie-octombrie  2013 Se distribuie gratuit

8pagina

VICTOR NEUMANN, NOUL MANAGER AL MUZEULUI DE ARTĂ DIN TIMIŞOARA

RCM Timişoara – Campioană Naţională

Masă rotundă în 
detrimentul uitării

SACOșU TURCESC

LIEBLING

MOșNIŢA NOUĂ

NIȚCHIDORF

„Avem nevoie  
de bani pentru 
infrastructură”

“Aceluia care 
e interesat să 
investească 
aici, îi asigur 
teren şi toate 
utilităţile!”
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Noian  
de legi  
contradictorii

„Nu am avut  
arierate, aşa că 
am rămas fără 
suplimentările  
de fonduri la  
bugetul local”
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A fost inaugurat podul 
de la Cerneteaz
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AGENDĂ septembrie - octombrie 2013

Programul de audienţe:
La președintele CJ, dl. Titu Bojin 

- marți-joi, între orele 10.00 - 13.00. 
Înscrierile se fac zilnic, la cabine-

tul Președintelui, camera 104, tel.: 
0256/406 323 sau 0256/406 328.

La vicepreședintele CJ, dl. Ionel 
Călin Dobra - luni, între orele 11.00 
- 14.00. 

Înscrierile se fac zilnic, la Registra-
tura CJ Timiș, tel.: 0256/405 413 

La vicepreședintele CJ, dl. 
 Marian Constantin Vasile - mier-
curi, între orele 11.00 - 14.00. 

Înscrierile se fac miercuri, între 
orele 8.00 - 10.00, la camera 204, tel.: 
0256/406 333

La secretarul general al CJ, dl. 
Ioan Dănuț Ardelean - marți, între 
orele 11.00 - 14.00. 

Înscrierile se fac marți, între ore-
le 8.00 - 10.00, la camera 202, tel.: 
0256/406 324.

AUDIENţE ŞI RELAţII
CU PUBLICUL

A. COMISIA ECONOMICĂ

PREŞEDINTE: GheoRGhe BoloGa – USl (PNl)
SECRETAR: RoDICa RaDU – USl (PSD)
MEMBRI:   IoN DavIţoIU – USl (PC),  

PeTRU JURavle – PP-DD,  
TIBeRIU leleSCU - PDl,  
aURel lăzUReaNU – USl (PSD), 
PomPIlIU STaNCIU – USl (PC)

B. COMISIA DE URBANISM, AMENAJAREA
TERITORIULUI ŞI LUCRĂRI PUBLICE

PREŞEDINTE: maRCel mIhoC – USl (PSD)
SECRETAR: CoSmIN CoSTa – USl (PNl)
MEMBRI:   lIvIU CoCeaN – USl (PNl), DoRIN 

CUTU – PDl, mIhăIţă BoJIN – PDl, 
IoaN SzaTmaRI – USl (PSD),  
DaN PlavoșIN – USl (PSD)

C. COMISIA PENTRU CULTURĂ, ÎNVĂŢĂMÂNT, 
TINERET ŞI SPORT

PREŞEDINTE: aDRIaN NeGoIţă – USl (PSD)
SECRETAR: aDRIaN PășCUTă – USl (PNl)
MEMBRI:   maRIN PoPeSCU – PDl,  

NIColae BITea – PDl,  
aDRIaN PaU – USl (PSD)

D. COMISIA PENTRU SĂNĂTATE ŞI PROTECŢIE
SOCIALĂ

PREŞEDINTE: lIvIU BoRha – USl (PNl)
SECRETAR: GaBRIela CRăCIUNeSCU – USl (PSD)
MEMBRI:   BIaNCa GavRIlIţă – USl (PSD), 

GeoRGeTa aURelIa RUS - PDl, 
PaUl molDovaN – PDl

E. COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
LOCALĂ

PREŞEDINTE: IlIe BeRTea – PP-DD
SECRETAR: TRaIaN STaNCU – USl (PC)
MEMBRI:   SoRIN SUPURaN – USl (PNl),  

DoRel Demea – PP-DD,  
maRIUS maRTINeSCU – PDl

F. COMISIA PENTRU RELAŢII ŞI COOPERARE  
INTERNĂ ŞI ExTERNĂ:

PREŞEDINTE: alaIN RUS – PDl
SECRETAR: oaNa GaITa – PDl
MEMBRI:   FloRIaN zaNFIR – PP-DD,  

SoRIN CoCIoBea – PDl,  
mIhaI RITIvoIU – USl (PSD)
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GIARMATA

Satul Cerneteaz, situat la circa 8 km nord de municipiul 
Timișoara, pe malul drept al pârâului Beregsău (Bega veche), 
adăpostește unele vestigii istorice, printre care se numără și 
Podul de Cărămidă, construit de habsburgi la jumătatea seco-
lului al XvIII-lea și aflat pe drumul comunal 58 ce străbate 
localitatea și leagă Cerneteazul de localitatea Giarmata. Primul 
proiect care prevedea construcţia unui pod nou pe acest drum a 
fost iniţiat în perioada mandatului primarului Ion Delvai, însă 
exista o condiţionare: aprobarea ar fi fost dată doar dacă po-
dul vechi ar fi fost demolat. Pentru acest demers era prevăzută 
suma de 1 miliard și jumătate de lei vechi.

Pentru că se dorea păstrarea podului vechi, asociaţia Pro 
Cerneteaz –  organizație nonprofit și nepartizană politic, care 
își propune să contribuie la dezvoltarea economico-socială și 
culturală a localităţii Cerneteaz –  a deschis o petiţie pentru 
oprirea demolării, consolidarea și conservarea acestui monu-
ment istoric. Președintele asociaţiei, Florian Feraru, împreună 

cu membrii Consiliului local Giarmata, au organizat o în-
tâlnire cu sătenii pentru a le prezenta cu exactitate conţinu-

tul proiectului la momentul respectiv și șansele de schimbare 
a acestuia printr-o petiţie. Proiectul a fost preluat de actualul 
primar, virgil Bunescu, iar după  strângerea a 600 de semnă-
turi și aprobarea documentului în ședinţa Consiliului local 
din data de 27 iunie 2013, printr-o hotărâre de consiliu, suma 
propusă demolării a fost transferată pentru reabilitare. astfel, 
în 28 septembrie a. c., toate lucrările fiind finalizate, a avut loc 
inaugurarea noului pod, inclusiv a celui reabilitat și conservat. 

evenimentul a fost deschis de către președintele asociaţiei 
Pro Cerneteaz, Florian Feraru. Câteva cuvinte au fost rostite și 
de către primarul virgil Bunescu și de fostul primar al comunei 
Giarmata, Ion Delvai, în încheiere având loc sfinţirea podu-
lui, de către preotul satului Cerneteaz. au onorat invitaţia la 
această inaugurare primarii localităţilor Dumbrăviţa și Pișchia, 
victor  malac, respectiv Ioan Sas, deputatul Cătălin Tiuch, pre-
ședintele Comisiei de Urbanism din cadrul Consiliului local 
Giarmata. 

S.I.

A fost inaugurat podul de la Cerneteaz

la iniţiativa vicepreședintelui Consiliului Județean Timiș, 
marian-Constantin vasile, la sfârșitul lunii septembrie 2013  a 
avut loc o primă ședință în vederea înființării a două clustere, 
în domeniul turismului și al agriculturii.  Grupări constituite în 
baza unui contract de asociere, încheiat între organizaţii neco-
merciale, agenţi economici, instituţii de învaţământ și cercetare, 
autorităţi publice și asociaţii patronale și profesionale, clauste-
rele au ca scop consolidarea  și accentuarea  activităţii în dome-
niul vizat, atragerea de fonduri și exercitarea unui lobby eficient  
pentru dezvoltarea și funcţionarea acestor structuri.

vicepreședintele CJ Timiș, marian Constantin vasile, con-
sideră că inițiativa constituirii la nivelul județului Timiș a celor 
două clustere “ reprezintă un pas concret în direcţia înfiinţării 
acestora, atât de necesare dezvoltării judeţului nostru și care se 
doresc a fi cât mai reprezentative și cu un cuvânt decisiv în ceea 
ce privește stimularea activității în cele două domenii vizate și 
atragerea de fonduri. Uniunea europeană consideră clusterele 
și, în general, formele asociative, ca fiind unul din pilonii atin-
gerii obiectivelor Strategiei europa 2020, de aceea va aloca mai 
multe fonduri în ciclul financiar 2014-2020 pentru susținerea 
acestora”. Termenul pentru înființarea acestor clustere a fost 
stabilit la sfârșitul lunii noiembrie 2013.

J.L.

Clustere în domeniul 
turismului şi  

al agriculturii

Târgul meşterilor populari de la Muzeul 
Satului Bănăţean, un succes

În perioada 21-22 septembrie 2013, 
meșteri populari din toate colţurile ţă-
rii au umplut de viaţă, ca în fiecare an, 
uliţele muzeului Satului Bănăţean din 
Timișoara. Specializaţi în prelucrarea 
lutului, a lemnului, osului, metalului, în 
realizarea de ţesături, măști, podoabe tra-
diţionale, împletituri, icoane, dantelărie 
sau obiecte din sfoară, meșterii populari 
au adus cu ei și povestea meșteșugurilor, 
făcând demonstraţii pentru cei interesaţi. 

„Târgul Meşterilor Populari urmăreş-
te conservarea tradiţiilor, meşteşugurilor 
artistice, prilejuind, totodată, şi întâlnirea 
cu cei mai cunoscuţi meşteri populari din 
ţară. An de an, Muzeul Satului Bănăţean 
Timişoara şi Consiliul Judeţean Timiş, or-
ganizează această manifestare pentru că, 
prin creaţiile invitaţilor noştri, sunt pro-
movate meşteşuguri aflate pe cale de dis-
pariţie. Îmbrăcaţi în costume populare din 
zonele din care provin, oaspeţii Muzeului 
Satului Bănăţean aduc, de fiecare dată, şi 
povestea meşteşugurilor lor, pe care vor să 
o transmită mai departe. Ne bucurăm să 
fim gazda unui asemenea eveniment”, a 
declarat managerul muzeului Satului 

Bănăţean Timișoara, Claudiu Ilaș.
alexandru Perţa Cuza, din Târgu 

lăpuș, a adus la Târgul meșterilor 
Populari obiecte prelucrate în lemn. „Eu 
nu am venit la târg ca să câştig bani, pentru 
că ştiu că în vremurile noastre oamenii nu 
prea au bani. Eu am venit doar să le arăt 
că bunicii noştri aveau astfel de obiecte în 
gospodăriile lor. Obiectele mele prelucrate în 
lemn sunt cele mai urâte şi cele mai simple, 
dar ele arată exact ce foloseau bunicii mei, 
ai voştri. Acum, în vremurile noastre, ne-a 
invadat plasticul astfel că 
târgul acesta este un bun 
prilej să îi facem pe oa-
meni să revină la obiecte-
le de uz casnic din lemn”, 
a afirmat alexandru 
Pirtea Cuza. „Avem o 
tradiţie de 80 de ani. 
Ceramica este pentru noi 
o meserie de familie. Am 
venit la Timişoara cu 
obiecte de ceramică speci-
fice din zona Baia Mare 
- Maramureş, de unde 
suntem noi, dar avem şi 

cu motive din alte zone. Pe măsură ce, din 
păcate, au dispărut olari din alte zone, noi 
am preluat şi motive specifice altor zone. 
Ne-am documentat, inclusiv la Muzee 
etnografice unde am găsit obiecte ale stră-
moşilor noştri, şi le-am reeditat pentru că 
este păcat ca tradiţia să se piardă”, a spus 
Cornel Sitar. meșterii populari au atras 
câteva mii de vizitatori la cea de-a XIII-a 
ediţie, iar atmosfera a fost întreţinută de 
ansamblul folcloric „Banatul”.

B.I.
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- Dle președinte Titu Bojin, realizarea centurii de sud a 
Timișoarei este o dorinţă a tuturor timișorenilor, timișenilor 
și nu numai, chiar și a investitorilor din această regiune. Ce 
noutăţi mai aveţi pe această temă?

Titu Bojin: Proiectul pentru centura de sud e prins cu 
finanţare pentru 2014. am reușit, cu sprijinul colegilor de la 
Direcţia de Drumuri, să rezolvăm tot ce înseamnă documen-
taţia necesară pentru demararea achiziţiei. Sper ca în această 
toamnă să poată fi pus în discuţie pentru ca în primăvară să 
poată fi viabilă realizarea proiectului. Centura de sud are toa-
te avizele necesare de la Primăriile Timișoara, moșniţa, Giroc, 
Sânmihaiu Român pentru tot ce înseamnă urcare – coborâre pe 
și de pe centură, pentru fiecare localitate. Promisiunea pentru 
realizarea proiectului există încă de la întâlnirile pe care le-am 
avut atât cu domnul Ilie Sârbu, cât și cu domnul eugen orlando 
Teodorovici, ministrul Fondurilor europene și sperăm să existe 
posibilitatea alocării sumei pentru demararea achiziţiei, întrucât 
aceasta poate să dureze foarte mult. În ceea ce privește dorin-
ţa de unificare a celor două tronsoane de ieșire din Timișoara, 
Calea Torontalului cu Calea aradului, pentru a descongestiona 
circulaţia în aceste zone, cred că trebuie să așteptăm realizarea 
centurii, aceasta fiind prioritatea numărul unu. Rămâne tronso-
nul de la Calea aradului până la Sânmihaiu Român care face 
legătura cu centura de sud. Studiul de fezabilitate pentru acest 
tronson este în lucru la CNaDNR. Ne dorim foarte mult să 
facem nodul de la Sânandrei, coborârea și urcarea de pe auto-
stradă pentru a fluidiza circulaţia din Dumbrăviţa. 

- Bicicleta a devenit un mijloc de transport tot mai folosit 
în judeţul nostru. Consiliul Judeţean Timiș este parte într-
un proiect european în valoare de aproximativ 2,3 milioane 
de euro care prevede realizarea de piste de biciclete în paralel 
cu malul canalului Bega, până la frontiera cu Serbia. Ne pu-
teţi da mai multe detalii despre proiect?

Titu Bojin: Proiectul a demarat în luna martie, iar la anul 
pe vremea asta ar trebui să se poată pedala pe malulul Begăi 
până în Serbia. Pista de biciclete va avea o lungime de 37 de 
kilometri, de la Podul modoș până la graniţă, trecând prin trei 
localităţi: Sânmihaiu Român, Uivar și otelec. liderul proiec-
tului este administraţia Bazinală a apelor Banat. 85 la sută 
din   fonduri sunt asigurate de Uniunea europeană, Consiliul 
Judeţean Timiș alocă 42.000 de euro, statul român vine cu 
273.000 de euro, iar partea sârbă, Primăria din zrenjanin, cu 

32.000 de euro. această pistă de bi-
ciclete face parte dintr-un proiect 
mai vast. Se vor face lucrările de la 
nodul hidrografic de la Sânmihaiu 
Român, apoi se va decolmata Bega 
pe teritorul sârbesc, pentru a se pu-
tea circula pe Bega. Sunt două pro-
iecte paralele. Primăria Timișoara a 
început deja realizarea și amenaja-
rea malurilor din oraș. Totul va re-
prezenta o întreagă ofertă turistică, 
economică, dar și posibilitatea de a 
bucura ochii și sufletul bănăţenilor 
și a vizitatorilor. 

- Se vorbește de câteva luni 
de contractarea unui credit de că-
tre administraţia judeţului. Care 
sunt coordonatele acestui demers 
și pentru ce se vor folosi banii? 
Despre ce sumă este vorba?

Titu Bojin: În prezent judeţul 
Timiș, are un grad de îndatorare de 
9 %, iar legea ne permite să ajungem 
la un grad de îndatorare de până la 
30%. Creditul pe care încercăm să-l 
contractăm, în valoare de aproxima-
tiv 200 milioane lei, duce judeţul Timiș la un grad de îndatorare 
de până la 22 -23%. Sunt voci care spun că dacă vom contracta 
creditul acum se poate întâmpla ca peste ani viitorul consiliu să 
aibă de suferit. Referitor la o listă de proiecte ce vor fi finanţate 
din acest credit, aceasta va fi întocmită de noi în comisiile de 
specialitate, o vom analiza împreună cu consilierii judeţeni și 
vom decide care sunt priorităţile. vreau ca acest credit, dacă-l 
vom contracta, să fie folosit cu prioritate în infrastructură, în-
trucât aceasta este destul de deficitară în judeţul Timiș. Când 
spun infrastructură nu mă refer doar la drumuri, deși acestea 
sunt ponderea cea mai mare, ci mă refer și la reţelele de cana-
lizare și apă, dar și la prelungirea liniilor electrice acolo unde 
este cazul. 

- În cadrul Consiliului Judeţean s-a discutat proiectul de 
parteneriat public – privat pentru construirea unui complex 
spitalicesc pe raza comunei Giroc. Sună foarte interesant. 

Ne puteţi detalia?

Titu Bojin: este vorba despre 
construcţia unui complex spitalicesc 
la Giroc cu 600 de paturi, blocuri 
pentru medicii sau asistentele care 
vor lucra la noul spital, o școală și o 
grădiniţă. În această vară am sem-
nat cu societatea americană PmG 
un memorandum de înţelegere, 
detaliile investiţiei vor fi stabilite 
într-o perioadă de trei luni de la 
data semnării actelor. Construcţia 
ar trebui să înceapă în 2014. Cred 
că este o investiţie necesară pentru 
Timiș, nu vom da însă la o parte 
nici Spitalul de Copii, nici Spitalul 
de oncologie sau Spitalul Regional. 
De la momentul când batem pal-
ma, americanii susţin că edificiul va 
fi gata în trei ani. Personal sunt de 
părere că Timișoara și judeţul Timiș 
au nevoie de un asemenea spital și 
prin realizarea lui cetăţenii nu vor 
mai fi nevoiţi să meargă la spitalele 
din Ungaria – Szeged sau austria – 
viena. În Consiliul Judeţean avem 
colegi care sunt din domeniul medi-

cal și împreună cu toţi reprezentanţii acestui domeniu din jude-
ţul Timiș ne vom mai întâlni și vom discuta acest proiect. este 
clar că cine vine cu partea financiară asigură și constructorul, 
arhitecţii, aparatura medicală și personalul medical. Consiliul 
Judeţean se poate implica prin acordarea terenului aferent con-
strucţiei și asigurarea infrastructurii. Ca locaţie, este vorba de 
unitatea militară pe care a preluat-o CJ Timiș, terenul ne apar-
ţine și are o suprafaţă de 8,5 ha. Urmează ca 1,5 ha să fie trecuţi 
din proprietatea statului în proprietate privată pentru a putea 
completa cele 10 ha necesare spitalului. Ne-am străduit să dăm 
dovadă de seriozitate în această relaţie, întrucât este prima fir-
mă cu care s-a încheiat, în ultimii ani, un memorandum, un 
protocol pentru realizarea unui asemenea proiect. Îmi doresc 
foarte mult ca proiectul să se realizeze pentru că am fost cel 
care am l-am acceptat și am demarat discuţiile cu societatea 
respectivă.

A consemnat Alina SABOU

Titu Bojin: „Dacă vom contracta credite, acestea vor fi 
folosite cu prioritate în infrastructura judeţului”

Interviu cu preşedintele CJ Timiş

În  data  de 30 septembrie 2013 în sala 
consiliului din Palatul administrativ din  
Timișoara a avut ședinţă  ordinară cu urmă-
toarea ORDINE DE ZI:
1. Întrebări, interpelări.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Studiului de oportunitate, a Caietului de sar-
cini, a Fișei de date a achiziţiei și a modelului 
de contract privind delegarea de gestiune prin 
concesionare a serviciului public de transfer al 
deșeurilor menajere și management al staţiei 
de transfer și centrelor de colectare din Judeţul 
Timiș.
3. Proiect de hotărâre privind infiinţarea 
Serviciului Public de Salubrizare al judeţu-
lui Timiș și aprobarea Regulamentului de 
organizare și Funcţionare a Serviciului Public 
de Salubrizare din judeţul Timiș.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea mo-
dificării prin act adiţional a Protocolului 
de colaborare încheiat cu  S.C. Nabucco Gas 
Pipeline România S.R.l., anexă la hCJ Timiș 
nr. 21 din 14.02.2011.
5. Proiect de hotărâre privind numirea echipei 
de implementare a parteneriatului public-privat.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea tre-
cerii unei construcţii din domeniul public în 
domeniul privat al Judeţului Timiș în vederea 
demolării.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea tre-
cerii unui teren din domeniul privat în dome-
niul public al Judeţului Timiș și completarea 
“Inventarului bunurilor care aparţin domeniu-
lui public al judeţului Timiș”.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea demo-
lării unor construcţii aflate în domeniul privat 
al Judeţului Timiș.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea în-
chirierii unui spaţiu pentru organizarea unui 
punct de multiplicare acte în imobilul din 
lugoj, str. Timisorii, nr. 27-33.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea pre-
lungirii unui contract de închiriere încheiat cu 
S.C. FSTransportservice S.R.l. Timișoara.
11. Proiect de hotărâre privind acceptarea 
unei oferte de donaţie din partea Comunei 
Rott a.Inn-Consiliul Judeţean Rosenheim – 
Germania.
12. Proiect de hotărâre privind completarea 
Normativului privind dotarea cu autovehicule 
și consumul lunar de carburanţi.
13. Proiect de hotărâre privind propunerea de 
aprobare a licenţelor de traseu pentru efectua-
rea transportului public de persoane prin curse 
regulate speciale unor operatori de transport 
rutier.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
ocupării drumului judeţean 593 de către S.C. 

amRomCo eNeRGY S.R.l. Ploiești.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea bu-
getului rectificat al Judeţului Timiș pe anul 
2013.
16. Proiect de hotărâre privind modifica-
rea hotărârii Consiliului Judeţean Timiș nr. 
37/27.03.2013 de aprobare a schemei de ajutor 
de minimis în vederea scutirii de la plata majo-
rărilor de intârziere aferente obligaţiilor buge-
tare neachitate în termen constând în chirii și 
redevenţe datorate bugetului judeţean de către 
agenţi economici.
17. Proiect de hotărâre privind propunerea de 
promovare a proiectului IPa “Banatul Istoric, 
Spaţiul Intercultural Româno-Sârb”.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
achiziţionării echipamentelor specifice pentru 
imbunătăţirea capacităţii și calităţii sistemului 
de intervenţie în situaţii de urgenţă și pentru 
acordarea asistenţei medicale de urgenţă și a 
primului ajutor calificat în Regiunea vest  – 
etapa III-a.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
clasării unor drumuri comunale în drumuri 
judeţene, a documentaţiei pentru măsurarea 
lungimilor reale a drumurilor judeţene și con-
stituirea bazei de date în sistem electronic.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea în-
cetării numirii temporare a doamnei Ion alina 

ca manager interimar al muzeului de artă 
Timișoara.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor 
măsuri în legătură cu managementul muzeului 
de artă Timișoara.
22. Proiect de hotărâre privind încetarea numi-
rii temporare a doamnei miron Clara în func-
ţia de Director executiv al Camerei agricole 
al Judeţului Timiș.
23. Proiect de hotărâre privind stabilirea com-
ponenţei consiliilor de conducere ale instituţi-
ilor publice de cultură de interes judeţean.
24. Proiect de hotărâre privind modificarea 
prevederilor hotărârii Consiliului Judeţean nr. 
143/2012.
25. Proiect de hotărâre privind modificarea 
componenţei Comisiei de Protecţia Copilului 
Timiș.
26. Proiect de hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului judeţului Timiș în func-
ţia de Președinte al Consiliului de condu-
cere al aDeTIm – agenţia de Dezvoltare 
economico-Socială Timiș.
27. Proiect de hotărâre privind propune-
rea de achitare a cotizaţiei către club spor-
tiv “asociaţia Sportivă Clubul de handbal 
Politehnica Timișoara”.
28.Diverse.

J.L.

Consiliul judeţean Timiş în şedinţă ordinară
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„Boala Alzheimer – prezent şi viitor”
În fiecare an, în luna septembrie, în toată lumea este marca-

tă ziua Internaţională alzheimer. este o zi... împotriva uitării, 
una care reamintește tuturor de existenţa acestei forme de de-
menţă, care afectează din ce în ce mai mulţi oameni, la vârste 
din ce în ce mai scăzute. este o boală degenerativă  care afectea-
ză progresiv întreaga fiinţă a celui atins de ea și, totodată, afec-
tează, la nivel emoţional, și familia bolnavului care se vede pusă 
în situaţia de a se confrunta cu o boală pe care o poate gestiona.

Pentru a veni în sprijinul bolnavilor de alzheimer și al 
familiilor acestora, Direcţia Generală de asistenţă Socială și 
Protecţia Copilului a înfiinţat, din decembrie 2009, la Ciacova, 
un Centru pentru Persoanele cu handicap Suferinde de 
maladia alzheimer. acest centru, cu o capacitate de 50 de lo-
curi, este unicul centru public rezidenţial pentru bolnavii de 
alzheimer din Regiunea de vest. 

În acest an, pentru a marca ziua Internaţională alzheimer, 

Direcţia Generală de asistenţă Socială și Protecţia Copilului 
Timiș, prin CPhSma Ciacova, a organizat masa rotundă 
„Boala alzheimer – prezent și viitor”. la eveniment au fost 
invitaţi să participe reprezentanţi ai autorităţilor judeţene și ai 
celor locale din Ciacova, medici de familie și medici psihiatri, 
psihologi, reprezentanţi ai Federaţiei Caritas, precum și aparţi-
nători (rude, membri ai familiei) ai bolnavilor de alzheimer in-
ternaţi în centrul rezidenţial. În prima parte a întâlnirii au fost 
prezentate serviciile oferite de centrul rezidenţial, care este în 
totalitate adaptat cerinţelor și nevoilor acestei categorii aparte 
de bolnavi. Ulterior, a fost prezentată o statistică realizată la ni-
vel internaţional și naţional, în care a fost prezentată incidenţa 
bolii alzheimer și estimările pentru viitorul apropiat. Conform 
spuselor medicilor psihiatri, se pare că în România aproximativ 
jumătate din bolnavii de alzheimer nu sunt încă diagnosticaţi. 
această problemă pornește pe de o parte, din ignoranţa familiei, 

care pune uitarea pe seama vârstei înaintate sau a neatenţiei, și, 
pe de altă parte, din teama familiilor de a nu fi izolate de vecini 
sau prieteni, dat fiind că, din păcate, un bolnav de alzheimer 
este, cel mai adesea, imprevizibil. Discuţiile legate de compor-
tamentul bolnavilor de alzheimer, de simptomele bolii, au dat 
prilejul familiilor prezente la eveniment să rememoreze debu-
tul bolii la persoanele internate în centru, dificultăţile cu care 
s-au confruntat, experienţele neplăcute cărora au fost nevoiţi 
să le facă faţă și, totodată, nesiguranţa și incertitudinea care au 
domnit până când au hotărât că este momentul să apeleze la un 
ajutor specializat, respectiv internarea într-un centru cum este 
cel din Ciacova.

Prezentă la eveniment, emilia milutinovici, directorul ge-
neral al DGaSPC Timiș, a accentuat importanţa colaborării 
între angajaţii centrului și familiile celor internaţi, arătând că, 
deși personalul centrului este foarte dedicat meseriei, punând 
pe primul plan binele bolnavului, este nevoie, de fiecare dată, ca 
și familia să se implice și să-l viziteze pe cel bolnav, înconjurân-
du-l cu căldură și dragoste. „Evenimentul de astăzi este foarte im-
portant pentru că prin el încercăm să aducem la aceeaşi masă medici 
şi specialişti care au grijă de bolnavii de Alzheimer aflaţi în această 
instituţie rezidenţială, precum şi membri ai familiilor acestora. O 
colaborare între aceste două părţi este esenţială pentru un bolnav de 
maladia Alzheimer. Trebuie găsit un echilibru şi trebuie îmbinate 
îngrijirea specializată pe care o oferim bolnavului în acest centru, cu 
dragostea şi căldura pe care familia ar trebui s-o ofere în continuare. 
Pentru că doar colaborând şi lucrând împreună vom putea oferi o 
viaţă cât mai bună şi de calitate beneficiarilor noştri”, a declarat 
emilia milutinovici.

 „Bun rămas, 
vacanţă!”

ziua de 13 septembrie 2013, una din ultimele zile de vacan-
ţă, a venit cu bucurie și cu distracţie pentru aproximativ o sută 
de copii din centrele de plasament timișene, invitaţi să participe 
la cea de-a patra ediţie a manifestării „Bun rămas, vacanţă!”. 

evenimentul, organizat de Direcţia Generală de asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului Timiș, prin Centrul de Plasament 
pentru Copilul cu Dizabilităţi Recaș, a reunit copii din centrele 
de plasament din Recaș, Timișoara, lugoj și Găvojdia.

În prima parte a zilei, aceștia s-au întrecut în cadrul mai 
multor ateliere tematice. activităţile din „programa” ultimei 
zile de vacanţă au fost fotbalul, rummy, parcurgerea unui traseu 
aplicativ, exerciţii de desen/pictură/colaj, ping-pong, activităţi 
în aer liber. Ca și în urmă cu un an, copiii au avut parte de o sur-
priză deosebită, curtea centrului recășean fiind ocupată de două 
tobogane gonflabile uriașe, perfecte pentru sărituri și tumbe. 

Fiecare copil a avut posibilitatea să aleagă activitatea pre-
ferată: băieţii au rămas fideli meciurilor de fotbal și tenisului 
de masă, în timp ce fetele au preferat activităţilor artistice și 
creative, iar cei mici aproape că nu s-au dezlipit de cele două 
topogane gonflabile. 

Finalul a constat în reîncărcarea bateriilor cu energie, cei 
mici fiind invitaţi la un picnic, urmat de premierea câștigăto-
rilor.

 Masă rotundă în detrimentul uitării

Suport pentru bolnavi şi pentru familiile lor, oferit de către DGASPC Timiş

Direcţia Generală de asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului Timiș a 
organizat, în data de 4 octombrie 2013, 
cea de-a IX-a ediţie a “memorialului 
hubertus Gollnick”,  cel care a pus ba-
zele reformei de protecție a copilului din 
județul Timiș după 1989.  această mani-
festare, devenită deja tradiţională pentru 
instituţia noastră, are menirea de a evo-
ca memoria celui care a fost hubertus 
Gollnick, unul dintre cei mai de seamă 
filantropi ai sistemului de asistenţă socia-
lă din judeţul nostru. 

De asemenea, acest eveniment vizea-
ză acţiuni de promovare a drepturilor co-

piilor aflaţi în dificultate și antrenarea lor 
în activităţi sportive și aplicativ-artistice.  

activităţile s-au desfășurat pe ate-
liere sau secţiuni de lucru, organizate 
pe diferite domenii (concursuri spor-
tive, dans, atelier de pictură pe faţă, 
fotbal mecanic). Participanţi la aceste 
activităţi au fost  copiii care au trăit pe 
stradă sau copiii care provin din familii 
dezorganizate și care acum beneficia-
ză de protecţie în cadrul Centrului de 
Primire in Regim de Urgenţă Timișoara, 
Centrelor de Recuperare și Reabilitare 
Neuropsihiatrică pentru Copiii din lugoj 
și Timișoara, Centrului de Plasament 

pentru Copilul cu Dizabilităţi Recaș și 
din cadrul Serviciul pentru Protecţia 
Copilului și Familiei Timișoara. Bucuria 
celor mici a fost cu atât mai mare cu cât 
au avut ocazia, fiecare în parte, să-și pună 
în valoare talentele și abilităţile, să se dis-
treze și să interacţioneze într-un mod 
plăcut și educativ. la final, toţi copiii s-au 
bucurat de un tort deosebit. evenimentul 
organizat de DGaSPC Timiș a fost sus-
ţinut de Consiliul Judeţean Timiș, prin 
intermediul agendei principalelor mani-
festări culturale și sportive 2013.

De nouă ani...

Memorial cu gândul la un binefăcător al copiilor

asociaţia ColFaSa a inaugurat în 30 septembrie 2011 
Centrul de Incluziune Socială pentru persoanele cu dizabilităţi 
din Regiunea vest, dezvoltat în cadrul proiectului „Integrare 
pe piaţa muncii: șanse sporite pentru persoanele cu dizabili-
tăţi”, cofinanţat din Fondul Social european, prin „Programul 
operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-
2013 – Investește în oameni!”, cu scopul de a oferi servicii inte-
grate de consiliere și mediere pe piaţa muncii pentru persoanele 
cu handicap.

astfel, persoanelor cu dizabilităţi din Regiunea vest li s-au 
creat oportunități crescute de integrare pe piaţa muncii prin ser-
viciile oferite de Centrului de Incluziune Socială. Printre acestea 
se numără: monitorizarea și evaluarea nevoilor, consiliere psiho-
logică și orientare profesională, pregătire în vederea obținerii unui 
loc de muncă (redactare Cv, pregătirea pentru interviu, prezen-
tarea elementelor de legislație a muncii etc.), monitorizarea post-
angajare pe o perioadă de două luni pentru a face faţă condiţiilor 
oferite la locul nou de muncă, precum și furnizarea de asistenţă 
privind serviciile sociale. De asemenea, Centrul a oferit cursuri 
de calificare (confecționer articole din textile, confecționer arti-
cole din piele, ajutor de bucătar, lucrător comercial, ambalator 
manual) și formare TIC (Tehnologie, Informaţie, Comunicare) 
pentru aproximativ 150 de beneficiarii.

la finalul proiectului au beneficiat de serviciile integrate 
oferite în cadrul Centrului de Incluziune Socială Timișoara 207 
persoane cu dizabilități, pentru 184 dintre acestea fiind finalizate 

planurile individualizate de servicii de ocupare și 63 persoane au 
fost integrate profesional. 

Centrul de Incluziune Socială Timișoara, situat pe strada 
lacului nr. 1h continuă să ofere servicii de terapie și consiliere 
individuală și grup, informare și consiliere profesională, grupuri 
de suport. echipa de asistenţi sociali, psihologi și psihoterapeuţi 
se mobilizează în efortul de a identifica nevoile și a media in-
teracţiunea cu mediul profesional a persoanelor care accesează 
serviciile Centrului. În grupul ţintă vizat în prezent se regăsesc 
persoane peste 18 ani, din Regiunea de vest, care aparțin urmă-
toarelor categorii de grupuri vulnerabile: persoane cu dizabilitați, 
persoane de etnie romă, persoane din familii cu mai mult de doi 
copii, inclusiv monoparentale.

mai multe informaţii puteţi găsi pe site-ul proiectului www.
sansalamunca.ro sau pe site-ul asociatiei ColFaSa – www.
colfasa.ro 

 „Integrare pe piaţa muncii: şanse sporite pentru  
persoanele cu dizabilităţi”

Pagină realizată de Smaranda MARCU
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Veteranul Mişcării Condeierilor plugari, Ion Colojoară, a 
plecat dintre noi! Luni, 17 iunie 2013, a fost  condus pe ultimul 
drum, în Vraniul lui iubit, pe muzică de fanfară, omul atât de drag 
nouă, condeierilor plugari, urmaşi, satului şi familiei îndoliate. 

Doar cu o săptămână înainte comunitatea satului vrani 
i-a dedicat un Festival de poezie în grai, care o să-i poarte 
numele. vestea ne-a parvenit în plin Festival, la momentul 
Şezătoare. Parcă și-ar fi dorit să mai fie odată printre noi, 
pentru a ne împărtăși minunatele lui poezii, anecdote și snoa-
ve. Dar o făcea  într-un fel aparte, desprins de propriu-ţi trup, 
învăluindu-ne pe toţi, sub cupola celui mai senin cer de cireșar. 

Trist și dureros pentru noi toţi! am pierdut din mijlocul 
nostru pe cel care întreţinuse în mișcare, de ceva ani, acea 
Flacără vie a înaintașilor noștri, cel ce ţinea de o tradiţie și 
de o autenticitate sadea, cel care cu o memorie de invidiat 
își amintea de fiecare membru al cenaclului Paul Târbăţiu, 
reconstituind imagini, atmosfera și coloritul specific al conde-
ierilor, în plin avânt, perioada 1980, când, prin cenaclul și re-
vista Lamura de la arad, secondaţi de academicianul Gabriel 
Ţepelea și profesorul Teodor Uiuiu, sau prin Festivalul 
Cântarea României, se mai încercase o revitalizare a feno-
menului, prin continuitatea  lui neîntreruptă de mai bine de 
100 de ani.

De la reconstituirea Fenomenului Condeierii plugari în 
Banat, de la oraviţa, 2002, „tăticul” Ion Colojoară mi-a fost 
mereu alături, m-a numit „fiica de suflet” și m-a ajutat ne-
condiţionat în toate acţiunile înteprinse, pentru a readuce în 

actualitate mișcarea, cu efectul ei, cu coloritul 
specific și mai ales cu toţi condeierii împrăș-
tiaţi și câte puţin înstrăinaţi, prin vârstă, îna-
inte de Revoluţie.

Toate eforturile ar fi fost fără sorţi de iz-
bândă dacă n-aș fi stat alături de veteranii 
atât de indispensabili Fenomenului: Iosif 
Cireșan-loga; Ion Balica, Ion Colojoară; 
Iosif Chirilă, Nicolae Pătrașcu Stan, Ion 
Drăgoi. Dar, toţi, pe rând, în ciuda dorinţei 
lor de a râmâne printre noi cât mai mult timp, 
pentru a ajuta fenomenul, au plecat, lăsându-
ne descumpăniţi și mult mai săraci. De-abia 
reușisem să umblu prin manuscrisele celor 
doi veterani de atunci, pentru a reda tiparu-
lui cărţile pe care unii dintre ei nici n-au mai 
apucat să le vadă. este cazul lui Ion Balica. Cu 
„tăticu” Ion Colojoară aveam 

însă altă „înţelegere”. la împlinirea vârstei de 
80 de ani, am fost invitată la vrani să petre-
cem, alături de familia-i dragă, aniversarea. 
era vesel, sănătos, nu știa ce este durerea, nu 
fusese niciodată bolnav. Promitea multe... De 
vreo doi ani, am intrat câte puţin în manuscri-
sele lui, fascinată fiind de manuscrisul pe care 
și-l dorea tipărit cel mai mult:  Memorii din 
Barăgan. În 2012 cartea apare și se lansează 
în Festivalul condeierilor. În acest an, tot de 
festival apărea culegerea Descântece II, Ion 
Colojoară fiind inclus în volum cu reconstitu-
irea unui vechi descântec din vrani, „Datul în 
boabe de cucurudz”. 

Proiectele noastre împreună au fost deose-
bit de bogate. În manuscris au rămas undeva 
neterminate, memoriile depre fraţii condeieri, 
monografia vraniului, zeci și zeci de poezii  
lirice și în grai etc, etc ...

Doar în câteva luni viaţa i-a jucat stupid o altă carte, decât 
cea dorită de noi. Promisiunea lui de a trăi cei 100 de ani, 
vârstă la care spera cu o seninătate specifică, a căzut la fel ca 
și în cazul confraţilor dinaintea lui. Nu voia să moară. era în 
plin proces de creaţie, mai avea foarte multe de făcut, de spus, 
de scris; mai avea de dat mult din preaplinul sufletului, pentru 
noi toţi, care de fiecare dată îl primeam în mijlocul nostru ca 
pe o comoară de mare preţ. el era acel care întreţinea flacăra 
vie a condeierilor plugari de acum şi de la începuturi. e greu 
acum să discerni lumina difuză cernută peste giulgiul sicriului, 
care-l trimitea pe bunul nostru în „lumea deplină a condeieri-
lor plugari, ca într-o mare familie, reunită”, poate în alt spaţiu 
și alt timp. Cel divin. Cert este că ea există și ne-a alimentat 
mereu, ca o „unitate în fraţietate”.

Niciodată nu o să te putem uita, veteranul nostru sfânt, 
drag „tătic” și om cu sufletul cât muntele Rol, care stă de ve-
ghe deasupra satelor noastre (Ciclova-vrani) și spre care te-ai 
înturnat acum, ca să-ţi durezi veșnicia!

Dr. etnolog Maria MÂNDROANE  
Muzeul Satului Bănăţean

In Memoriam Ion Colojoară

Un stand ca un „lucru nemţesc”
În Böblingen (Baden-Württemberg, 

Germania), Consiliul Județean Timiș a dat 
o nouă măsură – a administrării și speci-
ficului banatic. Centrul pentru Cultură și 
artă, prin ansamblul Banatul, și Biblioteca 
Județeană Timiș și-au prezentat experiența 
și...experimentele. evenimentul a fost unul 
internațional. la aniversarea a patru zeci de 
ani de la înființarea unității administrative 
germane au participat invitați care au celebrat 
diversitatea europeană. 

Conducătorul delegației românești, 
vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, 
Călin Dobra, a reliefat potențialul economic, 
turistic, cultural al județului, care se cere „degustat” la 
fața locului. Redescoperit și explorat. vicele C.J.Timiș a 

fost, de asemenea, 
o prezență extrem 
de vie la stand, 
impl icându-se , 
activ și creativ, în 
organizarea și de-
rularea evenimen-
telor. Cele două 
județe sunt poli de 
creștere economi-
că, precum și hi-
tech, între Timiș 
și  Böblingen exis-
tând un acord de 
parteneriat încă 
din 2000. 

S t a n d u l 

Consiliului Județean Timiș a circumscris și euroregiunea 
DKmT. Germani, francezi, lituanieni au arătat cu dege-
tul în sensul cel mai bun. Pe harta DKmT. Ceea ce con-
stituie un prim demers, o primă apropiere. vizitatorii, de 
azi/atunci, ai standului CJTimiș sunt potențialii turiști 
de mâine.

Tradiția populară, reprezentată prin spectacolele 
ansamblului Banatul, a fost cu atât mai bine valorizată, 
cu cât ea a fost parte dintr-un discurs mai amplu, in-
terdisciplinar. mixText, deja cunoscutul experiment al 
Bibliotecii, a fost, din start, interactiv. mai mulți trecă-
tori s-au oferit, intrigați de happening-ul pregătitor, să îl 
ajute pe managerul Bibliotecii, Tudor Crețu, în preparea 
originalelor „cocktailuri”: franje de text și fructe la pahar. 
șevaletele au atras  atenția asupra deschiderilor multiple 
ale inițiativelor B.J.Timiș: fotografii, de pildă, sau digi-
tizări care pot sta la baza unor proiecte de decorațiuni 
interioare, calendare etc. 

C.T.

Renovări „ca la 
carte” la B.J.Timiş

Filialele Blașcovici și Fabric vii 
ale Bibliotecii Județene Timiș, care 
funcționează în spații ale Primăriei 
municipiului Timișoara, au fost re-
novate cu sprijinul municipalității. 
lucrările au vizat fațadele celor două 
clădiri. 

Filiala Blașcovici 
(foto), una dintre cele 
mai aspectuoase ale B.J. 
Timiș, funcționează 
într-o locație extrem 
de generoasă, pe stra-
da Căpitan Dan nr. 2, 
străjuită fiind de un loc 
de joacă. Filiala Fabric 
vii, Calea Sever Bocu 

nr. 46, dispune de o 
sală de lectură care 
atrage din ce în ce mai 
mulți cititori. 

Totodată, începând 
cu 1 octombrie, un 
segment important al 
sediului central al B.J. 
Timiș, Piața libertății 
nr. 3, va intra în re-
novare. activitatea cu 
publicul nu va fi, însă, 
afectată. Biblioteca 

devine un loc tot mai plăcut, al con-
tactului cu cartea. Fie că e vorba de 
lectură sau de manifestări culturale. 
Un spațiu al cunoașterii și dezbaterii 
publice. 

M.B.
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VERNISA J AUTUMNAL
În prima zi a lui Brumar, pe o vreme mohorâtă, contesta-

tă însă energic de simezele încărcate de culoare ale Sălii „Deliu 
Petroiu” a Casei de Cultură a municipiului Timișoara, în faţa 
unei asistenţe modeste, s-a petrecut vernisajul expoziţiei de pic-
tură „1+1”, semnată de artiștii plastici Gheorghe marinescu și  
Dumitru ștefănuţ, ambii trăitori în afara orașului – primul, de 
o vreme, în nobelianul Niţchidorf, al doilea, în importantul nod 
feroviar Găvojdia, de unde pornea celebrul trenuleţ spre Nădrag. 

Gheorghe marinescu, alias Puiu, este un personaj fabulos al 
boemei timișorene, celebrul proprietar al capitalei acesteia, pen-
tru o vreme, o garsonieră botezată „la dulap”, situată în Piaţa 
Unirii, „spaţiu locativ” prin care s-au perindat o mulţime de ar-
tiști boemi contestatari, pe atunci, burghezi culturali cu ifose, 
acum. 

Citadin prin naștere și renaștere, Puiu marinescu atacă o te-
matică filosofică legată de poziţia sa în univers, de starea familiei 
și, nu în ultimul rând, de starea noastră – târgoveţii și urbea. 
Bun psiholog, trecut și prin incomoda îndeletnicirea scrisului, el 
programează evadări care au ca apogeu un semn discret că lupta 
cu labirintul cetăţii și eliberarea sunt, totuși, încadrate într-un 
univers finit. Nici lucrările care ar dori să fie portrete de familie 
nu sunt într-o lumină optimistă, chiar dacă receptăm semnalele 
pozitive sugerate de culorile calde, prezenţa permanentă a um-
brelor impunând nota de scepticism a unui om care știe că totul 
curge... Partea solară a artistului se exprimă, într-o gamă colo-
ristică exuberantă, într-un ciclu început în urmă cu câţiva ani, 
în care predomină vechile credinţe flower-power într-o lume în 
care oamenii, ţinându-se de mâini, mai au timp să simtă mirabi-
la natură și generozitatea Creatorului.

Puiu marinescu, un artist bine individualizat ca stil, prin viaţă 

și operă, face parte acum din patrimoniul cultural al Timișoarei, 
iar expoziţia sa, amplasată într-un loc cu mare încărcătură pen-
tru oraș, rotonda de la sala „lira”, se potrivește ca o mănușă no-
bilului spaţiu îmbogăţit acum de veghea lui Deliu Petroiu.

Dumitru ștefănuţ, care practică pictura naivă, exprimă spa-
ţiul care l-a format – un univers rural, dar nu clasic, pentru că 
în lucrările lui, gândite de un bun colorist, semnalează și mu-
taţiile, discutabile, pe care le suferă lumea sa. Desfășurarea de 
forţe este remarcabilă, numărul mare de lucrări, de dimensiuni 
rezonabile, concurând, parcă, celebra grupare „Gura satului”. În 
tot acest univers dominat de natura generoasă și de grijile omu-
lui care trăiește onest, din munca lui, apar și câteva tablouri, de 
mici dimensiuni, care dau adevărata valoare a unui artist ce nu 
și-a propus să rupă gura târgului, ci doar să-și comunice împlini-
rile și neliniștile. Florile lui Dumitru ștefănuţ au toate atributele 
unui artist. Unul, poate, prea modest. ele reprezintă o ușă către o 
viitoare expoziţie pe care, negreșit, o vom aplauda...

Ilie CHELARIU

În cadrul colaborării internaţio-
nale, respectiv schimb de expoziţii, 
între muzeul Banatului Timişoara, 
Secţia de Ştiinţele Naturii şi 
memorialul de la Ópusztaszer 
(Ópusztaszeri Nemzeti Történeti 
emlékpark), Ungaria, a fost pre-
zentată în vara anului 2013 expozi-
ţia temporară „ORHIDEE DIN 
BANAT”. Scopul prezentării acestui 
grup de plante rare și ocrotite, atât în 
România cât și în Ungaria, a servit la 
educarea ecologică a publicului vizita-
tor, cu mesajul, de altfel, general în ca-
drul valorilor patrimoniului cultural și 
natural, că numai prin cunoaștere vom 
putea îndrăgi frumuseţile naturale și 
de aici doar un mic pas ne desparte de 
a ne consacra în ocrotirea și conserva-
rea lor in situ. expoziţia de fotografii, 
realizat pe baza cercetării și a fotogra-

fiilor d-lui dr. milanovici Sretco, muzeograf-botanist la Secţia 
de știinţele Naturii, a avut un succes remarcabil, organizato-
rii planificând și pe viitor expoziţii similare. la vernisaj d-l 
Kertész Péter, director executiv al memorialului, a subliniat 
necesitatea colaborării internaţionale între muzee, în vede-
rea promovării știinţei și patrimoniului lor. D-l dr. m-Kiss 
andrei, șef Secţie știinţele Naturii, a prezentat valoarea pa-
trimoniului natural păstrat în herbarul muzeului și a apreciat 
educaţia ecologică permanentă efectuate de cele două muzee, 
care stă la baza unui comportament echilibrat și atașat conser-
vării valorilor patrimoniului natural. D-l dr. milanovici Sretco 
a prezentat problematica diminuării populaţiilor de orhidee 
sălbatice, alături de numeroase curiozităţi privind acest grup 
de plante, pe atât de atrăgătoare atât pe cât de necunoscute. 
expoziţia a fost dedicată aniversării a 140 de ani de la înfiin-
ţarea Societăţii de știinţele Naturii din Timișoara

expoziţia temporară interjudeţeană „EXPO-
VENATORIA”, ajunsă la a Iv-a ediţie, finanţată de 
Consiliul Judeţean Timiș, a fost vernisată în acest 
an în mansarda Bastionului Theresia. organizatorii 
acestei expoziţii de mare amploare, prin care au fost 
prezentate obiecte tematice, de provenienţă par-
ticulară, privind acest domeniu, au fost asociaţia 
Judeţeană a vânătorilor și Pescarilor Sportivi Timiș, 
Clubul de vânătoare Timișoara și muzeul Banatului 
Timișoara prin Secţia de știinţele Naturii. șirul de 
expoziţii de trofee cinegetice a fost iniţiat de către 
noi, cu ani în urmă (2002) în Sala de marmură a 
Castelului huniade, bucurându-ne de o colaborare 
prietenească a vânătorilor timișeni, care, și de această 
dată, au pus la dispoziţia organizatorilor trofeele lor 
de vânătoare. Cu această ocazie, au fost expuse și juri-
zate, de către experţi din Ungaria și Serbia, trofee de 
cerb carpatin, cerb lopătar, căprior, mistreţ, muflon, 
capră neagră, urs, lup, pisică sălbatică, șacal auriu, râs, 
vulpe, vidră, bursuc, nevăstuică, hermelină, cocoș de 
munte, sitar de pădure, fazan, potârniche, prepeliţă 
ș.a. alături de un panou expoziţional, în care au fost prezentate 
și trofee din africa, Kudu mare, antilopă oryx, zebră, bivol afri-
can ș.a., muzeul nostru a expus în cinci vitrine de sticlă arme de 
foc de vânătoare istorice, săbii, dispozitiv pentru praf de pușcă, 
care au completat organic vitrinele cu cărţi și reviste vânăto-
rești și vitrina cu obiecte de confecţionat proiectile și cartușe. 
Trofeele în număr mare, atașate de crengi de brad, sub grinzile 
mansardei au creat o atmosferă de neuitat, cu iz consacrat de 
specific vânătoresc. Dintre personalităţile care ne-au onorat cu 
prezenţa lor la vernisaj și care au adresat cuvinte de salut publi-
cului în număr mare, amintim pe domnii Titu Bojin, președin-
tele Consiliului Judeţean Timiș, alături de Dobra Călin Ionel, 

vicepreşedinte C.J.Timiş, Crăciunescu Adam, directorul general al 
Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, Bucureşti, Pârşan Paul, 
rector la Universitatea de știinţe agricole și medicină veterinară 
a Banatului, Timișoara, reprezentanţii organizatorilor oprea 
Traian, președintele Clubului de vânătoare Timișoara alături 
de lera Cornel, directorul asociaţiei Judeţene a vânătorilor și 
Pescarilor Sportivi Timiș și m-Kiss andrei, cercetător știin-
ţific I, șef Secţie știinţele Naturii, alături de Ciobotaru Dan 
leopold, managerul muzeului Banatului Timișoara precum și 
hodoneanţu Dan lambert, redactorul revistei Diana, Tolcea 
marcel, profesor universitar ș.a. Cuvântările s-au referit la 
strategia judeţeană de dezvoltare și la realizări, la necesitatea 
menţinerii colaborării internaţionale și interregionale și în acest 
domeniu scoţând în evidenţă valoarea trofeelor provenite din 
zonele de câmpie a Banatului în paleta valorilor cinegetice ro-
mânești, la necesitatea și metodele îngrijirii și conservării spe-
ciilor cinegetice, la valoarea europeană a patrimoniului natural 
deţinut la Secţie de știinţele Naturii și la necesitatea înfiinţării 
unui muzeu de știinţele naturii a Banatului, unde trofeele, ală-
turi de diversitatea patrimoniului biologic prezentată, ar putea 
forma un sector cinegetic permanent, atât de dorit de vizita-
tori. În această perioadă când, în ciuda numeroaselor solicitări, 
Secţia de știinţele Naturii, cu renumitele ei colecţii, diorame, 
biogrupuri, cu ghidajele tematice memorabile, materiale publi-
citare etc., nu poate fi o prezenţă permanentă în viaţa cultural-
știinţifică a orașului nostru, asemenea expoziţii, organizate prin 
colaborări, satisfac nevoia cunoașterii patrimoniului natural și 
se incadrează perfect în principiile educaţiei ecologice perma-
nente promovate de naturaliști. 

Anacamptis pyramidalis (L.) 
Rich. Specie rară, perenă. 
Element floristic central eu-
ropean - submediteraneean 
- atlantic. Creşte în pajişti. 
uscate. Aspecte din vernisajul expoziţiei Expovenatoria 2013. 

MANIfESTĂRI PUBLICE ORGANIZATE DE SECŢIA DE ŞTIINŢELE 
NATURII DIN CADRUL MUZEULUI BANATULUI TIMIŞOARA

Panou expoziţional Expovenatoria

Carnaval, papuşi, premiu şi 
parfumuri exotice în Jakarta
S-a întîmplat între 1 și 8 septembrie 2013 în Jakarta, 

Indonezia, la Carnavalul mondial al Păpușilor. Trupa Teatrului 
merlin a fost invitată să reprezinte România, cu o rugăminte 
aparte, aceea de a prezenta un spectacol despre Dracula... Da, aţi 
citit bine, acel Dracula despre care știe o oarecare parte a planetei, 
din serii de cărţi, filme, documentare ori alte producţii, mai mult 
sau mai puţin în legătură cu personajul amintit și care este atașat 
în mod inerent și inevitabil României de către mulţi dintre cei ce 
au auzit măcar o dată în viaţă despre ţara noastră. 

Buuun. Riscurile nu erau tocmai puţine, era nevoie de ceva 
inedit și original, un spectacol care să nu copieze nimic și care 
să evite banalul, lipsa imaginaţiei și, nu în ultimul rând, ridico-
lul. așa s-a născut „la la la Dracula”, o parodie pe temă dată 
în regia doamnei Éva lábadi-megyes și care la Carnavalul din 
Jakarta, unde a fost prezentată, în premieră mondială de acum, 
a stîrnit hohote de râs și multe, multe aplauze la scenă deschisă, 
într-atât de multe încât organizatorii au decis o a doua repre-
zentaţie a spectacolului păpușarilor din Timișoara. Surprizele nu 
s-au oprit aici căci, iată, spectacolul considerat exotic și încărcat 
de foarte mult umor de către publicul și juriul Carnavalului, a 
fost răsplătit cu Premiul pentru cea mai bună comedie cu păpuși, 
Best puppet comedy.

Teatrul merlin Timișoara a deschis sâmbătă, 21 septembrie, 
stagiunea 2013 – 2014 cu acest spectacol, succesul artei păpușari-
lor timișoreni continuă, în timp ce în decorul reinstalat pe scena 
Teatrului merlin se resimt încă aromele exotice ale Indoneziei.

Mirella TONENCHI

Andrei M. KISS
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Expoziţii temporare la Muzeul de Artă Timişoara

expoziţia „arta germanilor din Transilvania” (secolul XX). 
lucrări de pictură și grafică din colecţia muzeului Naţional 
Brukenthal îngrijită de curatorul dr. Iulia mesea (muzeul 
Naţional Brukenthal Sibiu) și de comisarul marius Cornea 
(muzeul de artă Timișoara), care a putut fi vizitată la muzeul 
de artă din Timișoara până în 6 octombrie 2013, este a doua 
componentă a proiectului expoziţional organizat în parteneriat 
de muzeul Naţional Brukenthal și muzeul de artă Timișoara, 
proiect ce a debutat anul trecut (și a fost dedicat secolelor 
XvIII-XIX) și și-a propus să ofere publicului vizitator o ima-
gine amplă asupra producţiei artistice a sașilor / germanilor din 
provincia intracarpatică pe parcursul a aproape două secole.

Colecţia muzeului Naţional Brukenthal deţine cel mai 
însemnat fond de pictură și 
grafică ale germanilor din 
Transilvania, ceea ce creează 
posibilitatea unei prezentări 
complexe, evolutive, prin ope-
re numeroase și elocvente ale 
celor mai importanţi reprezen-
tanţi, reliefând atât specificul 
artei locale, cât și influenţele 
receptate din arta europeană. 
Structura expunerii a evidenţi-
at momentele de efervescenţă, 
personalităţile cu contribuţiile 
cele mai notabile la viaţa ar-
tistică a acestei zone, fără să 

neglijeze artiștii mai puţin cunoscuţi, din ale căror creaţii se 
păstrează uneori lucrări fermecătoare, aduse acum pe simeza 
expoziţiei.  

Tematica expoziţiei a fixat ca moment de pornire a ex-
punerii perioada primelor semne de înnoire, de modernitate, 
marcate prin operele artiștilor activi la cumpăna dintre secolele 
XIX-XX (arthur Coulin, arnold Sigmund, Robert Wellmann, 
Fritz Schullerus, anna Dörschlag, lotte Goldschmidt), având 
un moment spectaculos prin lucrările pictorilor și graficienilor 
influenţaţi de simbolism și expresionismul german ale înce-
putului de secol XX (hans eder, Karl hübner, Grete Csaki-
Copony, margarete Depner etc.). Revenirea la tradiţionalism în 
grilă realistă se regăsește în ope-
rele lui hans hermann, Trude 
Schullerus, heinrich Schunn 
ș.a.” - dr. Iulia mesea, curator.

Până la sfârșitul lunii octom-
brie, în spaţiile de la subsolul 
Palatului Baroc vizitatorii pot 
admira o remarcabilă expozi-
ţie de sculptură a maestrului 
Grigorie minea.

În cadrul vernisajului, la care 
a participat și artistul, doamna dr. 
Ioana Beldiman (Universitatea 
Naţională de artă București) a 
prezentat creaţia lui Grigorie 
minea. expoziţia cuprinde 32 
de lucrări în bronz, piatră, fier 
și aluminiu ale artistului născut 
în 1939 la Târgu mureș și absol-
vent al academiei de artă din 
București poate fi vizitată până 
în data de 31 octombrie a.c. zil-
nic între orele 10-18, luni închis.

“Într-un text dedicat lui 
Grigorie minea în jur de 1970, 
regretatul Ion Frunzetti, care 
prin ideile sale aruncate fulgu-
rant în cronici de artă, conferin-
ţe, cursuri sau pur și simplu în 
conversaţii, a marcat o epocă a 
artei și criticii de artă românești, deplângea condiţia ingrată a 
sculpturii faţă de pictură, evocând în filigran celebrul paragone 

renascentist care opunea cele 
două arte surori, sortite parcă 
unui etern conflict. Poate toc-
mai pentru că lipsită de capa-
citatea de seducţie a picturii 
și disputându-ne spaţiul prin 
fizicitatea ei, sculptura poate 
fi percepută ca agresivă sau re-
barbativă, a scrie despre sculp-
tură i s-a părut lui Fruzetti 
o provocare. Destule dintre 
scrierile sale despre sculptură 
și sculptori, mai ales români, 
rămân antologice. Într-un ast-
fel de context Ion Frunzetti 

insista asupra calităţii sculpturii 
lui Grigorie minea de a îmblân-
zi și umaniza spaţiul geometric, 
raţionalizat al orașului modern, 
printr-o infuzie de sensibilitate 
și emotivitate autentice.

De atunci opera lui minea 
a crescut și individualitatea sa 
și-a găsit conturul ferm, fără 
să contrazică în vreun fel mai 
vechea intuiţie a cunoscutului 
critic. Sculptura lui minea a ră-
mas centrată în jurul umanului, 
văzut mai degrabă în ipostaza sa 
armonioasă, echilibrată, așa cum 
se întâmplă în cazul structurilor 
clasice, cărora minea le aparţine 
tipologic. afirmă indirect o ne-
voie de stabilitate și certitudini 
pe care artistul le găsește în re-
venirea atentă, răbdătoare asupra 
temelor mari ale sculpturii din-
totdeauna, fie că e vorba despre 
portret, despre nud sau despre 

compoziţii alegorice. Un gust al atemporalului se citește aici, 
ceea ce nu înseamnă nici absenţă a creativităţii, nici abandon 
în rutină, ci dimpotrivă, adâncire prin efort stăruitor, continuu, 
în teritoriul asupra căruia minea se simte suveran. În acest sens 
îl văd ca pe un continuator a ceea ce a avut mai bun portretis-
tica românească interbelică. și, privind impresionanta galerie 
de portrete pe care le-a lucrat de-a lungul anilor, nu te poţi 
împiedica să nu constaţi și existenţa unui interesant fenomen 
sociologic, și anume că portretul ca gen artistic nu numai că nu 
a dispărut odată cu lumea burgheză în care a prosperat, ci pare 
să cunoască în ultimii ani un reviriment”. (Ioana vlasiu)

lucrările lui Grigorie minea au participat la numeroase 
expoziţii personale și de grup în România, Franţa Germania, 
Italia, Rusia, Grecia, Polonia, Spania sau Japonia, iar lucrări de 
artă monumentală semnate de artist se află în mai multe orașe 
din România și Italia.

Bogdan NĂDĂŞTEAN

Victor Neumann, noul manager al 
Muzeului de Artă din Timişoara

În urma concursului care a avut loc pentru ocuparea postului de  
manager al muzeul de artă a fost declarat câştigător victor Neumann. 
acesta are 59 de ani şi este istoric și filozof al culturii, profesor de istoria 
modernă a României și istoria modernă a europei la Facultatea de litere, 
Istorie și Teologie a Universității de vest din Timișoara. „Îl rog să facă în 
aşa fel încât muzeul de artă să fie la înălţimea aşteptării timişorenilor”, a 
spus Titu Bojin, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, la ceremonia de 
investire care a avut loc după votul dat de consilierii judeţeni, la finele lunii 
septembrie. “am observat că există o mare atenţie pentru instituţie şi pentru 

cei care se ocupă de viaţa muzeului. muzeul de artă sper să fie o instituţie 
fanion a acestui judeţ”, a spus Neumann. 

Noul director al muzeului de artă, găzduit de Palatul Baroc din Piaţa 
Unirii, este autorul unor cărți de referință în domeniul istoriei și al teoriei 
istoriei, contribuind cu articole și studii la numeroase reviste științifice și 
volume colective de prestigiu din România și din lume. a primit premii 
și distincții pentru merite deosebite în activitatea științifică, didactică și 
artistică.

S.I.
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Primarul Ioan Mascovescu: NIŢCHIDORf

SACOŞU TURCESC

Cu un buget mai mic decât în anii precedenţi, administra-
ţia comunei Niţchidorf se străduiește să asigure ceea ce este 
nevoie pentru localnici. Primarul Ioan mascovescu detaliază, 
pentru Agenda CJ Timiş, câteva dintre noutăţile din viaţa co-
munei: „am reușit să facem câteva lucruri, prioritară era re-
ţeaua de alimentare cu apă, ce trebuia adusă în faza finală, în 
sensul branșării unui număr cât mai mare de cetăţeni. În mo-
mentul de faţă suntem cu 285 de branșamente efectuate, proce-
durile continuând. Sunt cam 520 de de branșamente de făcut. 
Documentaţia era întocmită pentru două etape de dezvoltare, 
una cu până la 250 de branșări, iar a doua diferenţa până la 500. 
Ca finanţare s-a început pe oUG 7, cu fonduri de la Guvern, 
proiectul iniţial era în valoare de 1,2 milioane lei noi. S-a ajuns 
la 1,99 milioane lei devizul general, recalculat. lucrarea a înce-
put în 2008, sumele s-au achitat, nu am avut arierate la începu-
tul anului, nici în prezent nu avem. am sacrificat banii primiţi 
de la CJT pentru a putea duce la capăt lucrarea de alimentare 
cu apă. Sumele primite din Tva au venit cu preponderenţă 
pentru achitarea arieratelor. Cine a lucrat corect și a lucrat pe 
fonduri proprii a rămas fără suplimentare de fonduri. Sperăm 
să realizăm o dată și o dată și drumurile. anul trecut s-a făcut 
porţiunea între Niţchidorf și Duboz, se circulă bine și pe tra-
seul de la Tormac și de la Chevereș spre Niţchidorf. Ne-am 
propus să mai facem pietruiri, inclusiv pe un proiect integrat, 
am depus documentaţia cu privire la modernizare reţea stradală 
în Niţchidorf, pe Fondul de mediu am avut depus proiectul de 
canalizare. Proiectul a fost declarat eligibil, dar fără sursă de 
finanţare”, explică primarul. 

Din acest an școlar s-a dat în folosinţă un corp nou de 
clădire la școala din comună, construcţie efectuată cu fonduri 
de la Banca mondială, beneficiar principal al lucrării fiind 
Inspectoratul școlar Judeţean, cofinanţarea fiind asigurată de 
Consiliul local, circa 43.000 euro. „Din acești 43.000 de euro 
am primit la rectificarea de buget din septembrie doar 80.000 
de lei, ceea ce este jumătate din valoarea planificată. este posibil 
să mai fie o rectificare la nivel naţional la finele lunii octombrie 
sau în noiembrie, banii urmând să fie repartizaţi prin Consiliul 
Judeţean. am asigurat un minim de condiţii, este un corp nou 
de clădire, curent și apă există, trebuie să urgentăm și să cumpă-
răm o centrală termică, facilitate care este obligaţia Primăriei, 
pe lângă realizarea a 200 mp de alei betonate și a realizării gar-
dului”, mai spune mascovescu. 

acesta consideră că bugetul este semnificativ mai mic în 
acest an, o mare parte din sumă fiind asigurată prin taxele și im-
pozitele achitate de concernul Smithfield, care are trei ferme la 
Niţchidorf. „avantajele sunt că au o contribuţie esenţială la bu-
get, dublează taxele și impozitele, dezavantajul este că în unele 
zile când se face fertilizarea se produce disconfort. la început 
a fost deranjant, dar cetăţenii au înţeles că la fel miroase și în 
Germania, în austria, așa sunt îngrășămintele organice. Soluţia 
este ca și ei să fie mai atenţi, să realizeze încorporarea imedi-
ată. Parcă anul acesta a fost mai mic deranjul decât în primul 
an când au venit în zonă și totul ni se părea nou. Din păcate, 
sunt puţine locuri de muncă, fiind automatizat totul, sunt cam 
10 persoane din comună, la pază, îngrijitori, mecanizare. Sunt 
cam 70-80 de persoane care lucrează la două firme de cabluri 
cu capital german, din Timișoara, alţii 12-15 lucrează la o firmă 
de mase plastice, se asigură transport special, cu curse de con-
venţie. În jur de 20 de localnici navetează cu cursa regulată spre 
diferite alte locuri de muncă, în construcţii. Consiliul local a 
acordat 25 de terenuri pentru tineri, în baza legii 15. Tineretul 
s-a orientat mai mult spre munca în străinătate, pe banii câști-
gaţi acolo au construit locuinţe acasă. au fost mulţi la muncă în 
Spania, Portugalia, Grecia, Germania”, mai spune edilul. 

localitatea a devenit cunoscută în anul 2009, după ce 
scriitoarea herta müller a câștigat Premiul Nobel pentru 
literatură. În acel an, administraţia locală i-a acordat titlul de 
Cetăţean de onoare, müller fiind născută la Niţchidorf în anul 
1953. Distincţia acordată în 2009 este încă în biroul primarului, 
scriitoarea evitând să vină la Niţchidorf și în judeţul Timiș. 

A. S.

„Nu am avut arierate, aşa că am rămas fără  
suplimentările de fonduri la bugetul local”

„Avem nevoie de bani pentru infrastructură”
Primarul comunei, Gabriel Koller:  

- Ce mai e nou în comuna pe care o conduceţi, 
domnule primar?

Gabriel Koller: este cel mai dificil an 
din 2000, de când sunt primar, din punct de 
vedere al finanțărilor, pe toate sursele. avem 
nevoie de bani pentru infrastructură, sunt pro-
iecte făcute, cereri de finanțare depuse. avem 
un proiect integrat depus, considerat eligibil, 
dar fără sursă de finanțare. am cuprins toate 
componentele – canalizare și stație de epurare, 
un after school, achiziţia de echipamente, uti-
laje de deszăpezire și mijloace de transport în 
comun, un autobuz. Sunt șapte sate ce trebuie 
gospodărite. 

- Ce ați reuşit să faceți, totuşi?
Gabriel Koller: Nimic.
- Unde e blocajul?
Gabriel Koller: la finanțare. După ce plă-

tim o groază de bani pe studii, avize, acorduri...
- Care e calea de ieşire?

Gabriel Koller: așteptăm, poate vin alții la 
guvernare și ne ajută. Nu sunt agreat de niciun 
partid, din câte văd eu. Din păcate, primul cri-
teriu la noi este să fii pe linia care trebuie. 

- Au mai existat rectificări bugetare. Nu aţi 
reuşit să primiţi niciun ban în plus?

Gabriel Koller: am cerut o rectificare și 
am primit 400.000 de lei, pe criteriul 4, de la 
Consiliul Județean. Sunt 200.000 pentru rea-
bilitare drum comunal și 200.000 de lei pentru 
pietruire de străzi. am început să pietruim, dar 
facem asta de ani de zile. Cei de la Uliuc și 
Unip doresc asfalt, sunt la 15 km de Timișoara. 
Pentru asfaltare nu ajung cei 200.000 de lei, e 
450-500.000 de lei un kilometru. așteptăm un 
răspuns, să vedem ce facem cu proiectul inte-
grat depus. Răspunsurile sunt încă în așteptare, 
e tot fără finanțare de 3-4 ani, între timp l-am 
mai actualizat. Dacă nu se finanțează în acest 
an, din 2014 intrăm pe alte surse de finanțare 

și probabil îl vom mai actualiza, vor fi și alte 
programe. Inițial am avut depus proiectul de 
asfaltare al drumurlui dintre Uliuc și Unip 
din 2001, pe Sapard. vom vedea pe următorul 
exerciţiu financiar 2014-2020 pe ce progra-
me putem depune cereri de finanțare. școlile 
și grădinițele le-am modernizat, am reușit să 
pietruim câteva străzi unde era noroi, am făcut 
reparații la cămine, am pus iluminat stradal. 
la Stamora Română nu este cămin cultural. 
am înființat rețeaua de alimentare cu apă la 
otvești, Berini și Stamora Română. lucrarea 
este suspendată pe motiv de nerespectare a 
clauzelor contractuale. este începută, con-
ductele sunt în pământ, căminele sunt făcute, 
ca procent de execuție este realizat 90 la sută. 
Urmează să semnăm contractuul pe Uliuc, 
Unip și Icloda. Fondurile ar urma să vină, spe-
răm, de la Guvern. la anul le vom finaliza pe 
amândouă, trebuie să se deblocheze situația 
undeva. 

- Ce alte dificultăţi aţi întâmpinat?
Gabriel Koller: oamenii pleacă sau ies la 

pensie, noi nu putem face angajări, cu 3-5 oa-
meni în primărie nu poţi funcţiona. oamenii 
vin cu probleme, anchete sociale, impozite, 
taxe, nu avem voie să facem angajări, pleacă 
contabilul, cine face contabilitatea, pleacă se-
cretarul, cine avizează toate documentele și 
pregătește materialul pentru ședințele de con-
siliu local? Sunt multe probleme de discutat. 
acești oameni sunt baza într-o administrație 
publică locală. Se aruncă atribuții numai pe 
noi, la primării, spitale, școli, descurcă-te fără 
bani, din ce? știu că peste 80 la sută din co-
munele din România nu se finanțează singu-
re. la nivel de comună, dacă funcționează o 

firmă, Tva-ul e cea mai mare sursă la buget. 
De ce dacă plătește 1,2 miliarde lei vechi pe 
an Tva, dacă funcționează aici, de ce trebuie 
să meargă toți banii la București? Ca să se facă 
drumuri la Brașov, unde are cine știe cine in-
terese? ora exactă se dă la București, ăsta este 
adevărul. Regionalizarea nu rezolvă probleme-
le. e doar un alt mod de organizare, doar pen-
tru a se depune cereri de finanțare pe regiune. 
Se vorbește de ani de zile de regionalizare, de 
desfințare de comune, cred că se face forțat. e 
o anomalie totală să încasăm banii și să îi virăm 
sută la sută la bugetul de stat.

- Ce fel de investiţii aveţi în comună? 
Activitatea este preponderent agricolă?

Gabriel Koller: Din 12.400 de hectare, 
9.200 este teren agricol, arabil. Terenul s-a lu-
crat, nu suntem în zona întâi de fertilitate, e 
de zona a doua sau a treia, nu sunt producții 
ca la Periam, Sânnicolau, dar în ultimii ani s-a 
lucrat terenul în proporție de 90 la sută. Pe sec-
torul agricol avem câteva societăți care au vreo 
8-10 angajați și au ca activitate materialele de 
construcție, un turc care are o mică fabrică de 
dulciuri. activități de comerț sunt două-trei în 
fiecare sat. În rest, lumea e axată pe agricultură. 
Puțini lucrează la Timișoara, mult mai puțini 
decât înainte de Revoluție. Cum înainte aveau 
și apartamente la Timișoara, oamenii au rămas 
acolo, nu au vrut să își lase copilul la țară, ce să 
fi făcut, să lucreze la CaP, la coada vacii? S-a 
creat o ruptură, cei care au lucrat la CaP sunt 
pensionari, mai sunt tinerii cărora le-a plăcut 
agricultura și au rămas să facă asta. Nici forță 
de muncă nu avem și asta e o problemă. 

A consemnat Alina SABOU
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În comuna moșniţa Nouă, la câţiva kilometri de Timișoara, 
se vede cu ochiul liber extinderea, dezvoltarea. Nu este însă de-
cât o dezvoltare din punct de vedere imobiliar, partea economi-
că nefiind un punct forte al comunei. Totuși, și pe chestiuni de 
dezvoltare imobiliară mai este încă mult de lucru. De exemplu, 
la moșniţa Nouă nu este nici acum reţea de apă. 

Primarul Ioan Sorincău ne spune ce a reușit să facă în ulti-
ma perioadă din punctul de vedere al infrastructurii: „am făcut 
drumul de la Urseni la Timișoara și am introdus reţeaua de apă 
la albina, am putut să o facem din banii noștri și ai CJ Timiș. 
am reparat străzi foarte multe, inclusiv în zonele noi, sunt în 
stare bună. la moșniţa este apă, nu este canalizare. am proiec-
tele pentru acest scop și probabil vom intra la finanţare pe anul 
viitor. la Primăria din moșniţa nu se stă după autorizaţii, nu 
se stă la uși, nu se iau șpăgi, în 5 zile rezolvăm autorizaţiile de 
construcţie. În ultimul an am dat 454 de autorizaţii de constru-
ire noi, ceea ce e imens. Pe Urseni a fost dezvoltarea mai mare, 
odată cu asfaltarea drumului spre Timișoara. Dacă știi să îl chi-
vernisești și nu te întinzi mai mult, bugetul este suficient. e de  
patru ori mai mic decât la Ghiroda, de 2,5 ori mai mic decât 
la Dumbrăviţa. Situaţia nu e foarte roză. Noi terenuri nu avem 
pentru a da investitorilor, activitatea de la moșniţa este axată pe 
imobiliar”, spune edilul. În acest context, aflăm că la moșniţa 
Nouă, administraţia locală a dat 350 de parcele pentru tineri, 
iar alt teren nu mai există. „am luat câteva terenuri înapoi, pen-
tru că nu a început construcţia. eNel-ul, care trebuie să facă 
investiţii în reţelele electrice, se derobează. În anii precedenţi 
aveau bani pentru investiţii destul de mulţi, în iulie anul trecut 
a apărut legea 123 a energiei electrice și a gazelor prin care 
sunt obligaţi să facă aceste dezvoltări. Urmarea e că anul acesta 
au foarte puţini bani pentru investiţii. Reprezentanţii societăţii 
spun că ar face investiţii, dar nu au cu ce. Pe cele patru PUz-uri 
pentru tineret, suma ce trebuie să o investim noi ar fi imensă, 
600.000 lei pentru un PUz. Cu albina cu tot ar trebui să in-
vestim 2 milioane de lei, ceea ce este foarte mult”, recunoaște 
primarul. 

Câini fără stăpân, aduşi de la Timişoara?

Câinii fără stăpân sunt o mare problemă la moşniţa Nouă, 
la fel ca în alte comune din jurul oraşelor. “Noi nu am pus cro-
tal la niciun câine, iar satul este plin de câini cu crotal. asta 
înseamnă că sunt aduşi aici de la Timişoara. Câinii care sunt 
de-ai locului îşi ştiu traseele, cei aduşi sunt derutaţi, nu ştiu în-
cotro să o ia. Din păcate, uneori cu oamenii ne purtăm câineşte 
şi cu câinii omeneşte. Dacă la Timişoara nu se doreşte eutana-
sierea, eu ce să fiu, menghele al câinilor, să îi omorâm? eu nu 
vreau asta! Danyflor cere 700 de lei pentru un câine ridicat, 
nu pot da atât. hrana pentru un copil la grădiniţă este 140 de 
lei, hrana pe patru luni pentru un copil e de cinci ori mai mică 
decât ridicarea unui câine. Pentru capturare, spălat, deparazitat, 
hrana pe zi şi adăpostirea unui câine pentru două săptămâni 
atâta costă, 700 de lei. Cred că va trebui ca la Consiliul Judeţean 
să se ia o decizie pe judeţ, unitar”, a punctat Sorincău.

Demersuri în Asociaţia Comunelor

la finele lunii august, edilii care fac parte din asociaţia 
Comunelor din România (aCoR) au protestat împotriva 
Guvernului, protestul fiind unul administrativ, cauzat de ac-
tele normative care îi împiedică să se dezvolte. Ioan Sorincău 
este președinte al filialei din Timiș a aCoR, iar primarul din 
Dudeștii Noi, alin Nica, este prim-vicepreședinte. amândoi 
edilii au luat parte la discuţiile cu reprezentanţi ai ministerului 
Dezvoltării Regionale și administraţiei, iar împruenă cu alţi 
primari s-a stabilit și apoi semnat un acord de colaborare pe 
mai multe teme stringente legate de actele legislative. „vom 
avea lunar întâlniri, cu rapoarte de progres lunare. este prima 
deschidere democratică a unui guvern și este un document 
emblematic pentru colaborarea cu comunele. anterior au fost 
discuţii tensionate, dar ultima dată chiar am ajuns la o înţe-
legere perfectă. Nu am putut pune în acord tot ce ne stă pe 

suflet, dar periodic vom revizui și completa anexa. le-am luat 
în ordinea care ne afectează pe toţi. o problematică ar fi legea 
165. există legea 114 cu pajiștile care ne obligă să avem grijă 
ca de ochii din cap de ele, iar a doua, 165, ratifică ordinea în 
care cei îndreptăţiţi primesc terenurile care le-au fost luat pe 
vremea comuniștilor. or, prima opţiune sunt pășunile. o lege 
spune ceva, alta altceva. acum, pășunea a ajuns pe al treilea loc. 
o a doua problemă pe care am ridicat-o eu și pentru care am 
primit sarcina de a face propuneri de modificări este legea 1, 
a educaţiei naţionale care a introdus în personalitatea juridică a 
școlii, bugetul școlii, directorul de școală e coordonator terţiar 
de credite, iar bugetul școlii e înglobat în bugetul consolidat al 
comunei. este o prostie. Înainte, școala era a noastră, acum au 
un conducător financiar care câștigă mai bine decât contabilul 
din Primărie, posturi pentru care s-au făcut vreo 5.200 de an-
gajări în toată România. Noi dăm afară din primării, ei angajau. 

Toate creditele le deschide contabilul primăriei, deconturile 
ajung tot la primărie, doar de cheltuială se ocupă altcineva. voi 
scrie o modificare a legii împreună cu un coleg de la judeţul 
argeș, profesor de meserie, eu voi scrie partea de administraţie, 
el cea educaţională, facem modificările și ne întâlnim cu minis-
trul educaţiei”, adaugă primarul.

În urma discuţiilor cu ministrul liviu Dragnea, s-a mai 
convenit ca niciun ministru nu va mai putea da un ordin care să 
privească administraţiile locale fără ca acea decizie să fie semna-
tă de ministrul administraţiei Publice. „acum, primim ordine 
de la toţi, care poate se băteau cap în cap cu alte reglementări, 
ei neștiindu-le, ni le dădeau ca sarcini. I-am dat și ministrului 
o putere mai mare. Trebuie să existe o chestie unitară. am con-
venit să avem și un cod administrativ. există foarte multe legi 
și ordine care se referă la administraţia publică. Dacă le vom 
prinde într-un corp unitar, cod administrativ, ne va fi mai ușor. 
Să știi ghidul primarului ar trebui să fi papa de la Roma. Dorim 

să reglementăm și finanţele publice locale, să fie periate unele 
norme, ca și acolo să fie o chestiune unitară. Sunt foarte mul-
te legi contradictorii. Dacă se vor realiza câteva puncte, viaţa 
noastră va fi puţin mai simplă. acum, primarul ar trebui să fie 
omul orchestră, care să se priceapă la orice. Nu este în regulă ca 
toată răspunderea să fie a mea, pentru că semnez ultimul. Cei 
care le întocmesc actele şi le semnează de legalitate trebuie să 
fie şi ei răspunzători. eu ar trebui să mă pricep la toate, inclusiv 
să tai buricul la copil. Se va schimba acest fapt, este vorba doar 
de un paragraf de introdus în lege”, spune primarul. 

Un număr de 60 de comune din Timiş fac parte acum din 
aCoR. În judeţ a fost semnat un acord de cooperare pentru un 
audit public intern pentru a mai reduce costurile administraţiilor 
locale, au fost angajaţi opt auditori, se va lucra pe echipe de câte 
doi şi fiecare echipă va audita câte cinci primării. 

Alina SABOU

MOŞNIţA NOUĂ

Administraţia locală este afectată  
de noianul de legi contradictorii

TOP 5 priorități stabilite în urma semnării ACORDULUI DE PARTENERIAT 
dintre Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Asociația 
Comunelor din România:

1. modificarea ordonanţei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea și completarea legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, în sensul integrării tuturor impozitelor din domeniul agricol într-o 
singură sarcină fiscală. 

2. Realizarea diligențelor pentru asigurarea resurselor financiare pentru finanțarea tuturor proiectelor care intră sub 
incidența ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, 
indiferent de stadiul lucrărilor. 

3. Reclasificarea unităților administrativ-teritoriale numai după numărul locuitorilor, potrivit grupelor prevăzute la art. 
29 din legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

4. modificarea ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pa-
jiștilor permanente și pentru modificarea și completarea legii fondului funciar nr. 18/1991, în sensul creșterii capacității 
administrației publice locale de a armoniza necesitățile de dezvoltare locală cu prevederile regulamentelor europene. 

5. modificarea legislației astfel încât primarii, viceprimarii, președinții/vicepreședinții consiliilor județene să beneficie-
ze de toate drepturile de care beneficiază și personalul din administrația publică locală. 

(Lista completă poate fi vizualizată pe www.acortimis.ro) 

Primarul Ioan Sorincău, preşedintele Asociaţiei Comunelor din România, filiala Timiş, încearcă să pună ordine în legislaţia ce afectează mediul rural



10 CJTIMIŞ

AGENDĂ septembrie - octombrie 2013

„Viitoarea finanţare a proiectelor din Timiş va trebui 
să se bazeze în primul rând pe fondurile europene”
- În luna august, a intrat în consultare publică un document im-

portant pentru judeţul Timiş: Planul de Amenajare a Teritoriului. 
Ce ne puteţi spune despre acest document?

Marian-Constantin Vasile: S-a lucrat ceva mai mult de doi 
ani la Planul de amenajare a Teritoriului (PaTJ), cu două firme 
de consultanţă. PaTJ reprezintă proiecţia noastră de dezvoltare 
pentru următorii 10 ani, minim, din punct de vedere teritorial. 
având harta în faţă, putem vedea zonele de risc, echiparea edi-
litară cu apă, canalizare, energie, căi de comunicaţie, zone tu-
ristice, ce condiţii economice sunt etc. astfel, se pot lua decizii 
clare pe viitor și se poate corela cu Ghidul Investitorului, la care 
lucrăm și care va fi gata cam într-o lună. Putem vedea care este 
situaţia în prezent, iar ultimul capitol este de strategie și măsuri 
propuse.  Datele sunt puse într-o lucrare de 2.000 de pagini, cu 
sute de planșe și poze, care pot ajuta inclusiv autorităţile publice 
să ia decizii strategice, inclusiv să atragă investitori. PaTJ are 
caracter director și primăriile sunt obligate să ţină cont de el în 
întocmirea planurilor urbanistice generale (PUG-uri). Noi am 
prevăzut diverse magistrale de echipare edilitară și tocmai din 
cauza aceasta, având în vedere că este o viziune la nivel jude-

ţean, sunt obligaţi să o ia în considerare. PUG-urile trebuie ac-
tualizate cu prevederi din PaTJ. Probabil este cel mai bun plan 
de amenajare teritorială din ţară, la care s-a lucrat foarte mult. 
S-a organizat o serie de întâlniri cu foarte multe instituţii la 
aceeași masă - agenţie de mediu, eNel, eon Gaz, ISU Banat, 
Camera de Comerţ, DRDP Timișoara -, toţi au contribuit cu 
datele de care aveam nevoie. PaTJ este perfectibil pentru că 
ne-am bazat pe datele statistice și unele dintre ele nu erau chiar 
la zi pe 2012-2013, dar s-a încercat ca datele să fie cât mai ac-
tuale. Timp de o lună a fost consultarea publică, până la începu-
tul lunii septembrie. Urmează avizul ministerului Dezvoltării 
Regionale în perioada următoare. După aceea, se va aproba în 
cadrul plenului Consiliului Judeţean. Pe viitor, vrem să facem 
acţiuni de promovare pentru acest PaTJ în judeţ și va fi pus la 
dispoziţia celor interesaţi. 

- Contează la ceva această bază de date?
Marian-Constantin Vasile: la nivel de unitate adminis-

trativă, este cel mai important document programatic pe lângă 
strategia de dezvoltare judeţeană. acest document este critic 
pentru viitoarele proiecte cu finanţare europeană, pentru a se 
vedea că există o strategie coerentă. altfel, structurile europe-
ne nu văd că avem o viziune de dezvoltare durabilă. Nu este 
eliminatoriu la finanţare, dar se dau puncte în plus. Cred că 
viitoarea finanţare a proiectelor din Timiș va trebui să se bazeze 
în primul rând pe finanţarea europeană. Ca responsabil de acest 
proiect, mă bucur că timp de 6 luni am reușit să obţinem 43 de 
avize, atât la nivel judeţean, cât și la nivel naţional, practic este 
un record, fiind nevoie de aprobări de la mai multe ministere. 
ţin foarte mult ca acest PaTJ să fie aplicat, și legea o cere, dar 
este și foarte util, pentru că te scutește de studii pe care le-ai 
face singur

- Un alt plan cu impact la care se lucrează este master planul 
energetic. La ce va fi util pe viitor?

Marian-Constantin Vasile: master planul energetic este 
un document esenţial care privește dezvoltarea durabilă a ju-
deţului, are impact foarte mare asupra agenţilor economici și 
posibililor investitori. atunci când aceștia vin în Timiș și cer o 
capacitate energetică, 4 megawaţi de exemplu, nu putem bate 
din palme și să rezolvăm. Trebuie să existe o balanţă energetică, 
la asta lucrăm acum. asta înseamnă că vom ști cine produce, 
cine produce și câţi consumă. vrem să știm care sunt reţelele 
de transport și de distribuţie, elementele de infrastructură în 
general. analizând această situaţie, putem să facem o strategie 
în cadrul master planului energetic, pentru a vedea dacă inves-
tim o sumă de bani, ce rezultate obţinem. Ne ajută și pentru 
reducerea consumului energetic, dar și pentru a vedea ce putem 
obţine pe categorii de producţie: pe bază de biogaz, energie eo-

lienă, geotermică, fotovoltaică, hidraulică mai puţin. vă spun 
că platforma de nord a Timișoarei este deficitară, există unele 
companii care și-ar extinde capacitatea și de trei ori dacă ar 
avea cum. Sunt corelate în master plan și aspectele de mediu, 
pentru reducerea noxelor pe bază de energie regenerabilă. la 
acest master plan lucrează asociaţia pentru managementul 
energiei, la care sunt președinte, iar CJT este unul dintre cei 
șapte membri fondatori. Unele instituţii de creditare, cum ar 
fi banca europeană de Investiţii, ne cer această strategie ener-
getică pentru a ne acorda credite. CJ Timiș vrea să ia 200 de 
milioane de lei credit.

- Cum contribuie primăriile la acest master plan? Ce trebuie să 
facă primarii sau reprezentanţii comunelor?

Marian-Constantin Vasile: avem deja o serie de date luate 
de la diverse instituţii, aNRe, colaborăm cu eNel, toate aces-
te date trebuie verificate cu ajutorul unităţilor administrative, 
pentru actualizarea la zi, cu date din teren. Îi vom contacta pe 
reprezentanţii primăriilor pentru a ne pune la dispoziţie datele 
necesare. vrem să implementăm proiecte strategie cu finanţare 
europeană și vom lua decizii de implementare a proiectelor în 
funcţie de acest master plan. Dacă ei nu ne furnizează aceste 
date, nu îi vom putea ajuta. Ne-am autoasumat un termen sfâr-
șitul lui noiembrie pentru a avea primul document master plan, 
prima versiune, care va fi completată ulterior cu cât mai multe 
proiecte. va trebui să facem și o dezbatere publică. 

- Spuneaţi mai devreme despre Ghidul Investitorului. Ce este şi, 
din nou, cui foloseşte?

Marian-Constantin Vasile: am avut iniţiativa de a actua-
liza acest Ghid al Investitorului. vreau ca pentru fiecare unitate 
administrativă să prindem o fișă cu propria lor viziune asupra 
dezvoltării locale. le-am cerut câteva date, pe bază de formular, 
dar nu ne-am bucurat de foarte multe răspunsuri, așa că am 
compensat cu date de la Registrul Comerţului, pentru a descrie 
cât mai bine fiecare unitate administrativă. vrem să vedem care 
este potenţialul de dezvoltare bazat pe resurse, inclusiv strategia 
de dezvoltară locală. Interesul comunelor este să atragă investi-
tori, așa că spun ce au și ce vor să facă. va rezulta o cărticică cu 
un CD, pe care o vom da investitorilor. Prin această formă se va 
putea prezenta judeţul și la instituţiile europene. Cu siguran-
ţă voi face lobby în adunarea Regiunilor europene, unde mă 
ocup de dezvoltare economică.  Ghidul este foarte important 
pentru că unităţile administrative se plâng că nu au investiţii. 
Când le vom aduna la un loc toate datele, se va vedea unde este 
potenţial agricol, unde sunt zone industriale. Îi dai potenţia-
lului investitor ghidul și, când se duce la faţa locului, are toate 
informaţiile prezentate profesionist. 

A consemnat Alina SABOU

Interviu cu vicepreşedintele CJ Timiş, Marian-Constantin Vasile

Deponeul ecologic aflat pe raza comunei timișene  Ghizela 
începe să-și demonstreze eficienţa, odată cu o cantitată crescută 
de deșeuri menajere, de la o intrare de  6.000 de tone de gunoi 
pe lună la început,  la una de aproape 14.000 de tone de gunoi 
pe lună, în prezent.

Ca atare, demarează licitaţiile în vederea construirii staţiilor 
de transfer și colectare, ce  urmează să se finalizează la sfârșitul 
lunii octombrie. “În cel mai scurt timp, va trebui să avem ope-
rator în aceste staţii, pentru o funcţionalitate normală din punct 
de vedere al sistemului integrat de management al deșeurilor în 
judeţul Timiș. Staţii de transfer sunt la Făget, Deta, Jimbolia, 
Timișoara și una direct la Ghizela”, arată Călin Dobra, vicepre-
ședinte al Consiliului Judeţean Timiș.

În jurul acestor staţii se va crea o perdea forestieră, cea mai 
bună perioadă de plantare a copacilor în vederea constituirii 
acestei perdele forestiere fiind  luna octombrie. „Urmează să 
fie organizate licitaţiile privind operatorii de la Făget, Deta, 
Jimbolia, Timișoara și Ghizela, operatorii de colectare a deșe-
urilor de la cetăţeni, iar apoi licitaţiile privind achiziţionarea de 
europubele și containere speciale pentru sticlă, ce vor fi distri-
buite în judeţ. Fiecare timișan din mediul rural va primi acasă o 

europubelă pentru deșeuri menajere. Se vor achiziţiona 45.000 
de europubele speciale pentru deșeuri menajere și compostoare 
individuale, tot 45.000. vom decide cum le vom împărţi, dar în 
principal vor ajunge în mediul rural, care nu este foarte bine do-
tat din acest punct de vedere. Cetăţenii vor primi compostoare 
gratuit. vom găsi o variantă de a le da oamenilor în folosinţă”, 
consideră Călin Dobra.

Urmează o altă etapă, pe care conducerea judeţului o con-
sideră, într-un fel, cea mai importantă, și anume conștientiza-
rea populaţiei. “Cetăţenii judeţului Timiș trebuie să știe că au 
obligaţia de a păstra un mediu curat, civilizat. aceasta se poate 
realiza numai printr-o colectare selectivă a deșeurilor, printr-o 
activitate  corectă a  operatorilor și depozitarea deșeurilor la 
deponeul de la Ghizela, și nu în alte locuri, clandestine, așa cum 
au mai apărut uneori situaţii de acest fel. Tocmai de aceea, e 
nevoie ca în instituţiile de învăţământ din judeţ să se deruleze 
o campanie de informare în acest sens.  Ne dorim ca nu peste 
mulţi ani judeţul  Timișul să fie un model la nivelul întregii ţări 
dar, cu un mediu mult mai curat decât în prezent”, conchide  
vicepreședintele Consiliului Judeţean Călin Dobra.

C.T.

Pentru un judeţ mai curat:

Deponeul de la Ghizela devine eficient
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LIEBLING

mare supărare în vârful administraţiei locale din liebling! 
Primarul Ioan munteanu este foc și pară pe Guvernul României, 
despre care spune că nu a plătit partea sa dintr-o lucrare la re-
ţeaua de canalizare. Banii ce trebuia să fie viraţi de la Guvern, 
în urma lucrării efectuate pe oUG 7, nu au ajuns până acum, 
iar edilul spune că a trebuit să facă un împrumut de la bancă 
pentru a acoperi alte investiţii. 

“acum trei ani am terminat canalizarea, făcută pe oUG 
7, cu o parte de cofinanţare din bugetul local. Partea mea de 
finanţare am plătit-o, cei 10%, dar de fapt a fost sumă dublă. 
actuala guvernare a dat o altă ordonanţă, oUG 28, prin care 
oUG 7, oUG 577 și altele se preluau cu tot cu cheltuielile re-
spective. am ajuns în stadiul să ni se spună că avem datorii. Nu 
noi, primăriile, avem datorii, ci Guvernul. eu am făcut aceste 
proiecte de investiţii cu fonduri naţionale, mă refer la drumul 
liebling - Cerna, drumul comunal numărul 167, și canalizarea. 
De aia am ajuns primar, am făcut ceva, m-au votat oamenii 
pentru aceste realizări. a trebuit să luăm bani din bancă pen-
tru a achita arieratele, adică datoriile Guvernului, este vorba de 
suma de 15 miliarde de lei. eu din bugetul meu sărac nu îmi 
permiteam să mă angrenez la aceste lucrări de anvergură, de 
zeci de miliarde, pentru că bugetul meu e mic. Ce încredere 
mai am eu să fac proiecte ca să le depun? Dacă nu mai primesc 
banii nici altă dată?. am investit 800 de milioane de lei vechi în 
hârtii, pentru proiecte și stau în dulap. Cu banii ăștia pietruiam 
două străzi în comună”, spune munteanu, extrem de revoltat. 
Conform acestuia, situaţia este blocată de către patronul unei 
firme aflate în insolvenţă, care nu vrea să primească banii de 

la Guvern după metodele fiscale impuse prin legislaţie, motiv 
pentru care tergiversează situaţia, deși mai are de primit încă 25 
de miliarde de lei vechi. 

Dacă restanţele pentru această lucrare se vor achita, 
munteanu se declară mulţumit cu bugetul ce l-ar avea și spune 
că s-ar descurca să mai facă un gard, un părculeţ... „Cu bugetul 
meu și cu ce mai primesc de la Finanţe, cu ăla am făcut ce am 
făcut în comună. Trebuie chivernisit banul public de așa natură 
ca să ne ajungă: atâta mă încadrez la aia, atâta mă pot întinde ca 
să ajungă., mă consult cu contabila la orice. Pe mine mă îngroa-
pă dacă Guvernul nu își poate achita datoriile. Sunt datoriile 
lor, nu ale mele. Nu vreau să acuz pe nimeni, vreau doar să mi 
se dea banii restanţi, că o să vină alegerile prezidenţiale și mai 
au nevoie de noi... Dacă nu mai au, să fie sănătoși”, mai spune 
edilul. În comună nu există biserică, deși sunt peste 3.000 de 
suflete, așa că primarul își amintește de o altă supărare pe gu-
vernanţi: „Suntem o comună cu 3.000 și ceva de enoriași și nu 
suntem capabili să ne facem o biserică. Fac adrese la ministerul 
Culturii și Cultelor și nu dai tu un ban.. ? anul acesta nu am 
mai făcut. Nu vreau să intru în polemici, eu sunt un tip dintr-o 
bucată, mai am și eu păcatele mele, dar dacă am venit ca primar, 
vreau să fac să rămână ceva după mine. Străbunicul meu a fost 
primar, la fel bunicul. Tatăl meu e cronicarul satului murani și 
pictor”, precizează munteanu. 

Deși este sigur că anul viitor va fi „jale”, se declară totuși 
optimist: „Sper că poate guvernanţii ne vor achita arieratele, 
apoi m-aș descurca cu banii proprii, facem un gard, un păr-
culeţ, nu ne mai băgăm cu firme asociate. o să ieșim din tot 
felul de asociaţii unde plătim taxe, ce ne fac ăștia să plătim. o 
taxă o plătești dacă s-a prestat un serviciu. Pentru ce să plătesc 
inspector de la protecţia muncii când pot să deleg pe unul de la 
mine din instituţie. am reziliat contractul, am redus cheltuiala. 
Sunt optimist, sper că se vor trezi guvernanţii. Cred că se duce 
o politică proastă, ei nu ţin cu poporul și cu ţara”, mai spune, ve-
hement, primarul din liebling. mesajul său pentru investitori 
este să vină în localitate, pentru că este teren de vânzare și li se 
asigură toate utilităţile. „Cine e interesat să investească aici le 
asigur teren și toate utilităţile: apă, curent și canalizare. există 
forţă de muncă în domeniul tâmplăriei, croitoriei, pantofăriei, 
lăcătușeriei, sunt oameni calificaţi în domeniu. Ramura de bază 

aici este agricultura. și eu lucru pământul, cu cu cei 16 milioa-
ne de lei vechi pe care mi-i dă Guvernul aș muri de foame...”, 
conchide edilul. 

Alina SABOU

Tabără de vară
În această vară, la lieblieng, asociaţia „Pro liebling” a 

lansat în parteneriat cu școala locală, programul taberei de 
tradiţii și creaţie „vara la liebling”, dedicată copiilor și ti-
nerilor. 

Tabăra a reunit ateliere de iconografie (pictură pe sticlă), 
cusături naţionale, tradiţii și obiceiuri, teatru, comunicare, 
precum și un club al iubitorilor de lectură, toate acestea fiind 
susţinute cu sprijinul unor voluntari. Pe durata celor 20 de 
zile de tabără, au fost organizate o șezătoare și câteva excursii 
în judeţ și în regiune.

„Aceluia care e interesat să investească aici, îi 
asigur teren şi toate utilităţile!”

Primarul Ioan Munteanu:

ĂL MAI TARE OM DIN LUME!
Între 23 și 29 septembrie 2013 la orlando-Florida (USa) 

a avut loc IPF World masters Powerlifting Championships. 
Singurul român participant la acest campionat mondial a 
fost timișoreanul Sorin Cazacu (40 de ani) la categoria 120 
de kilograme. Sportivul nostru a obținut medalia de aur la 
proba de genuflexiuni, unde a ridicat 365 kg, depășindu-l pe  
brazilianul Claudemiro Nascimento (360 kg). aur a câștigat  
și la proba împins din culcat, la care a reușit să ridice 255 kg, 
urmat de cehul Petr lahoda, cu  235 kg, iar la proba îndrep-
tări Cazacu a reușit 275 kg. 

Cu un total de 900 de kilograme la cele trei probe, Sorin 
Cazacu a obţinut la categora sa titlul de campion absolut,  ur-
mat de brazilianul Nascimento Claudemiro, cu 875 kg și pe 
locul al treilea de cehul Pinc Jan cu 860 kg. Team-managerul 
campionului mondial și antrenor a fost Florin Suciu.

 Sorin Cazacu este maestru al Sportului la disciplina 
haltere, în anul 2012 reușit să câștige atât Cupa României, 
cât și titlul de campion naţional, iar în 2013, deocamdată, 
Cupa României. 

Rugby-ul timişorean, din nou campion naţional!
Echipa noastră, RCM  Universitatea 

de Vest Timişoara,  a devenit, pen-
tru a doua oară consecutiv, campioană  
națională la rugby. 

Rugbiştii bănăţeni s-au impus cu 25-
19, în finala campionatului naţional dis-
putat cu știința Baia mare, care a avut loc 
sâmbătă, 5 octombrie 2013, pe Stadionul 
“arcul de Triumf ” din Bucureşti.  RCm 
Timişoara a controlat în cea mai mare 
parte meciul, cu mici emoţii în cea de-a 
doua repriză. RCm a deschis scorul chiar 
în  primele minute, atunci când flankerul 
Randell Anthony Morrison a încheiat 
cu un eseu spectaculos o acţiune colectivă 
rapidă. Băimărenii, prin Philip Falamoe, 

au redus din diferenţă printr-un dropgol: 
5-3. Timişoara marchează un nou eseu 
prin flankerul Sandu Stelian Burcea, 
transformat de Vali Calafeteanu, iar 

scorul devine 12-3. 
Băimăreanul Ioan 
Pop revine prin 
două lovituri de 
pedeapsă: 12-9.  În 
prelungirile primei 
reprize, Timişoara 
înscrie prin aripa 
Shennan Stephen, 
t r a n s f o r m ă 
C a l a f e t e a n u , 
iar  scorul urcă  la 
19-9 pentru RCm 
Uv Timişoara. 
După reluarea 

partidei, Vali Calafeteanu transformă 
o nouă lovitură de pedeapsă, iar 
RCm ia un avans de 13 puncte:  
22-9. Deşi în inferioritate numerică, ca 
urmare a eliminărilor repetate dictate 
de arbitru, campioana naţională din 
anul 2012 îşi păstrează titul şi în 2013: 
mijlocaşul la grămadă Valentin Nicolae 
Calafeteanu transformă o lovitură de 
pedeapsă, băimărenii reuşesc şi ei trei 
puncte, iar meciul se termină cu scorul de 
25-19 pentru jucătorii pregătiţi de fostul 

campion mondial din anul 1995, sud-
africanul Chester Williams. 

Iata lotul campionilor: Horațiu 
Eugen Pungea, Alexandru Mihai 
Țăruș, Giorgi Khositashvili, Sione 
Laupe Halalilo Ekita, Sionu Manu 
Taupaki, Otar Turashvili, Marian 
Eugen Căpățână, Marian Gorcioaia, 
Dorin Lazăr, Marian Drenceanu, 
Valentin Popârlan, Stelian Burcea, 
Vasile Sorin Rus, Laurențiu Marian 
Tănase, Randall Morrison, Daniel 
Carpo, Valentin Calafeteanu, Bidzina 
Samkharadze, Jody Rose, Gabriel 
Conache, Viliami Tuakalau Moala, 
Mădălin Lemnaru, Sosene Anesi, 
Johnny Sola, Paula Kinikinilau, 
Stephan Shennan, Jack Umaga, Florin 
Fântânaru, Ben Tuiatua, Tangimana 
Fonovai, Cătălin Fercu. antrenor 
principal, Chester Williams, Daniel de 
villiers, antrenor secund. Preşedinte, 
Sorin Doda, vicepreşedinte sportiv - Dan 
Dinu.

Printre numeroşii suporteri 
timişoreni prezenţi la meci pe stadionul 
“arcul de Triumf ” s-au aflat preşedintele 
C.J. Timiş Titu Bojin, senatorul Ben-
oni ardelean şi consilierul municipal 
Radu ţoancă.

M.B.

M.B.
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O mai bună utilizare a fondurilor este 
una dintre priorităţile următoarei 

perioade de programare
Europa caută neîncetat o cale de a ieşi din criză. Cetățenii şi administrațiile 

locale şi regionale sunt cei mai afectați de restricțiile financiare actuale. În acest 
interviu Johannes Hahn, comisarul european pentru politica regională, vorbeşte 
despre provocările cu care se confruntă în prezent regiunile şi oraşele din Europa.

- Care considerați că sunt 
provocările noi cele mai im-
portante, atât din perspectiva 
Bruxelles-ului, cât și din punctul de 
vedere al cetățenilor europeni? 

Johannes Hahn: Criza 
economică și socială are impact 
asupra întregii europe, însă severi-
tatea efectelor diferă. avem nevoie 
de acțiuni concrete pentru a scoate 
europa din criză și pentru a stimula 
economia. Cetățenii europeni sunt 
preocupați de disponibilitatea locuri-
lor de muncă, de accesibilitatea ser-
viciilor de îngrijire medicală și de o 
infrastructură adecvată. Cum în jur 
de 70% din populația Ue trăiește 
în zone urbane, trebuie abordate și 
probleme urbane esențiale, cum ar fi 
excluziunea socială, sărăcia, poluarea 

și ambuteiajele. Politica de coeziune este unul dintre principalele instru-
mente de investiții în acest sens. Statele membre se bazează pe fondurile re-
gionale pentru încurajarea cercetării și inovării, sprijinirea creării unui mediu 
favorabil Imm-urilor, crearea de locuri de muncă durabile pentru viitor, în 
special pentru tineri, crearea de legături de transport vitale și realizarea obi-
ectivelor de protecție a mediului. Datorită politicii de coeziune, prioritățile 
de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii din cadrul agendei 
pentru creștere a Strategiei europa 2020 pot deveni realitate. Cu toate aces-
tea, mai sunt multe de făcut pentru redresarea europei. În ansamblu, ar tre-
bui reformată utilizarea fondurilor regionale, iar politica ar trebui consolidată 
în sensul unei mai mari flexibilități, pentru a asigura un sprijin mai eficient 
acolo și atunci când este cel mai necesar. 

- Cum vedeți viitorul politicii regionale după 2014 și rolul acesteia în 
sprijinirea redresării economice, creșterii și a creării de locuri de muncă?

Johannes Hahn: În prezent, suntem în faza de finalizare a negocierilor 
cu Parlamentul european și guvernele din Ue privind planurile de refor-
mare a politicii de coeziune pentru 2014-2020. Un obiectiv-cheie este ori-
entarea către o politică mai eficientă destinată creării de locuri de muncă 
și creșterii în Europa. o mai bună utilizare a fondurilor este una dintre 
priorităţile principale ale următoarei perioade de programare, iar cetățenii 
vor putea să vadă ce se face cu banii lor. În perioada următoare, statele mem-
bre vor trebui să concentreze fondurile asupra câtorva priorități strategice 
esențiale, luând în considerare obiectivele Strategiei europa 2020. Însă, în 
acest context, statele membre și regiunile trebuie să-și analizeze îndeaproape 
punctele tari și atuurile pe care să poată clădi prin intermediul așa-numitei 
strategii inteligente de specializare. (...)

(Pasaje extrase dintr-un interviu realizat de Branislav Stanicek, 
Comitetul Regiunilor)

Dezvoltarea turismului în zona  
transfrontalieră Bela Crkva şi Ghilad

Primăria comunei Ghilad a lansat, la mijlocul 
lunii septembrie, proiectul cu finanțare europeană: 
„Începutul dezvoltării turismului în zona transfronta-
lieră Bela Crkva și Ghilad”. Proiectul este implemen-
tat prin Programul România-Republica Serbia IPa 
de Colaborare Trans-Frontalieră, finanţat de Uniunea 
europeană prin Fondurile Structurale și cofinanţat 
de cele doua state membre participante în program, 
România și Serbia. obiectivul general al programu-
lui este de a apropia factorii economici, comunităţi și 
persoane cu scopul de a exploata mai eficient oportu-
nităţile oferite de dezvoltarea comună a zonei de fron-
tieră. Beneficiarii proiectului sunt: liderul de proiect, 
comuna Ghilad, iar în calitate de partener - munici-
palitatea din Bela Crkva. În cadrul pro-
iectului, sunt prevăzute a se organiza, atât 
de partea română, cât și de partea sârbă, 
diverse activităţi de promovare turistică a 
zonei transfrontaliere,  câte un seminar de 
promovare a turismului precum și lansa-
rea primei etape a evenimentului cultural 
–sportiv intitulat “Turismul în Banat”. 

Pentru a oferi infrastructura necesară   
organizării, pe viitor, a cât mai multe 
acţiuni turistice, sportive şi culturale co-
mune, prin proiect se va construi o arenă 

multifunctională sub forma  unui balon de tip tensio-
static de peste 1000 m.p. în Ghilad, iar în Bela Crkva 
se va moderniza terenul de fotbal din Grebenac. 
valoarea totală a proiectului este de 522.000 euro, din 
care 457.000 euro revin comunei Ghilad. Durata proi-
ectului este de 15 luni, iar implementarea se va face 
simultan în Ghilad şi Bela Crkva. la evenimentul de 
lansare au participat participat reprezentanţi ai ambilor 
parteneri, din partea română şi sârbă. au luat cuvân-
tul primarul comunei Ghilad, Cornel Guran, Željko 
Crnogorac, deputat de voivodina, laszlo aranca, 
managerul de proiect şi Gheorghe Duţă, preşedintele 
Grupului de acţiune locală Timiş Torontal Bârzava. 

P.G.

Președintele Consiliului Judeţean Timiș, Titu 
Bojin, și cei doi vicepreședinţi ai instituţiei, Călin 
Dobra și marian vasile, au avut la mijlocul lunii sep-
tembrie 2013 o întrevedere cu reprezentanţi ai Băncii 
mondiale:  elisabetta Capannelli, manager de ţară 
pentru România și Ungaria,   Ismail Radwan, coor-
donator program de ţară,   marcel Ionescu-heroiu, 

specialist în dezvoltare socială,   alexandra Nastase, 
consultant și alexandru Stanescu, analist în sectorul 
privat și financiar. 

la întrevedere au mai luat parte consilierul ju-
deţean marcel mihoc, director al asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară apă-Canal și repre-
zentanţi ai aDeTIm și Direcţiei economice și 

Direcţiei de Investiţii 
ale Consiliului Judeţean 
Timiș. 

aflată într-o pri-
mă vizită oficială în 
Timișoara, elisabetta 
Capannelli, manager de 
ţară pentru România și 
Ungaria, a explicat fap-
tul că în prezent Banca 
mondială este în perioa-

da în care pregătește strategia  pentru următorii pa-
tru ani (2014-2018), motiv pentru care au loc aceste 
deplasări în teritoriu și întâlniri cu autorităţile loca-
le. „am avut discuţii cu reprezentanţi ai Guvernului 
României, organizaţiilor non-guvernamentale, me-
diului academic și sectorului privat. De asemenea, 
am început seria întâlnirilor cu autorităţile locale”, 
a precizat coordonatorul programului de ţară, Ismail 
Radwan.

Președintele CJ Timiș, Titu Bojin, a subliniat in-
teresul administraţiei judeţene pentru dezvoltarea de 
proiecte și necesitatea obţinerii de finanţări pentru 
punerea în practică a acestora. „În prezent suntem în 
etapa în care încercăm să identificăm cea mai bună 
formulă pentru obţinerea unui credit în valoare de 
până la 200 milioane lei”, a precizat Titu Bojin. 

Jana LAVRITS
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