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Județul Timiș - pol de atracție 
regional

„Raport de ţară” este o campanie a postului de 
televiziune Digi24, despre regionalizare și despre 
consecințele ei. Compania are la bază o confrun-
tare a câte două județe, f iind luate în considera-
re mai multe criteriii, cum ar f i specif icul local, 
administrația, infrastructura și mediul de afaceri, 
dar și „calitatea vieții”.

 În 29 martie 2013 a avut loc confruntarea 
televizată dintre județele vecine Timiș și Arad. 
De la Timișoara, din Palatul Baroc, avându-i 
ca invitați pe președintele Consiliului Județean 
Timiș, Titu Bojin, și pe primarul Timișoarei, 
Nicolae Robu, a transmis și moderat emisiunea 
Cosmin Prelipceanu, iar la Arad, avându-i ca 
invitați pe președintele C.J. Arad Nicolae Ioțcu 
și pe primarul muncipiului Arad, Gheorghe 
Falcă, moderator a fost jurnalista Sanda Nicola. 

(Continuare în pagina 2)
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Conducerea Instituției 
Prefectului Județul Timiș a 
reluat activitatea de anali-

ză a activităților desfășurate 
de serviciile publice decon-
centrate. În acest context, 
doamna subprefect Liliana 
Oneț  s-a deplasat, la mijlo-
cul lunii februarie, la patru 
instituții: Inspectoratul Teri-
torial de Regim Silvic și de 
Vânătoare Timișoara,  Garda 
Națională de Mediu - Co-
misariatul Județean Timiș, 
Direcţia Sanitară Veterinară 
și pentru Siguranţa Alimen-
telor Timiș și Inspectoratul 

Teritorial pentru Calitatea 
Seminţelor și Materialului 
Săditor Timiș.

În cadrul întâlnirilor cu 
conducerile instituțiilor  au 
fost abordate problemele cu 
care se confruntă acestea - 
inclusiv cele legate de sediile 
și punctele de lucru  în care 
funcționează sau de situația 
ocupării cu personal a pos-
turilor din organigrame. Pe 
de altă parte, a fost verificat 
modul în care se desfășoară 
activitatea de relații cu pu-
blicul a acestor instituții, 
modalitatea în care se acordă 
audiențe, dacă se răspunde în 
termenul legal la petiții, dacă 
se fac publice date despre ac-
tivitatea serviciilor publice 
deconcentrate - publicarea 
acestora pe site-urile proprii, 
precum și comunicarea prin 
mass-media. Totodată, con-
ducerile acestor servicii pu-
blice deconcentrate au făcut 
propuneri  de acțiuni pe care 
le-ar putea desfășura în co-
laborare cu alte instituții pu-
blice, respectiv cu Instituția 
Prefectului.

D.F.

Cu prilejul împlinirii a 107 ani de la efec-
tuarea de către savantul Traian Vuia a primului 
zbor autopropulsat cu un aparat mai greu decât 
aerul a avut loc prima ediţie a simpozionului 
TRAIAN VUIA – PIONIER AL AVIAŢIEI 
MONDIALE.

Manifestarea știinţifică a fost organizată de 
către Muzeul Banatului Timișoara în colaborare 
cu Primăria comunei Traian Vuia și Asociaţia 
Română pentru Propaganda și Istoria Aero-
nauticii filiala Timișoara, sub egida Consiliului 
Judeţean Timiș. Evenimentul a avut loc joi, 14 
martie 2013, la Muzeul Traian Vuia din comuna 
cu același nume.

La manifestare au adresat un cuvânt de în-
tâmpinare Iosif Valeriu Barboni, primarul lo-
calităţii Traian Vuia; Dan Leopold Ciobotaru, 
manager Muzeul Banatului Timișoara și Dorel 
Covaci, deputat de Timiș. Comunicările știinţi-
fice au fost susţinute de un număr de 20 de cer-
cetători în domeniul istoriei aviaţiei. Manifes-
tarea s-a bucurat de participarea extraordinară 
a generalului-maior Dumitru Dorin Prunariu, 
primul cosmonaut român.

Traian Vuia s-a născut la 17 august 1872, în 
satul bănăţean Surducu Mic, comuna Bujor (azi 
Traian Vuia). Urmează cursurile școlii primare 
și gimnaziale la Făget și Lugoj. În 1892, după 

absolvirea liceului, s-a înscris la Politehnica din 
Budapesta, secţia de mecanică. După un an, din 
cauza greutăţilor materiale abandonează studi-
ile tehnice și urmează Facultatea de Drept din 
Budapesta. Fascinat încă de pe băncile școlii din 
Făget de ideea zborului cu aparate mai grele 
decât aerul, pleacă în 1902 la Paris pentru a-și 
realiza visul. În ciuda greutăţilor întâmpinate, la 
18 martie 1906 visul său devine realitate, reușind 
primul zbor din lume cu un aparat mai greu de-
cât aerul.

Genialul inventator a fost o personalitate 
complexă. Paralel cu activitatea știinţifică ce-l va 
consacra, ce-i drept târziu și anevoios, drept unul 

dintre marii inventatori ai secolului XX, Traian 
Vuia a desfășurat și o bogată activitate social-
politică. Prin patriotismul său și prin profundele 
convingeri democratice, Vuia a fost deopotrivă 
european, român și bănăţean. 

Adrian DehelAnu

Compartimentele de specialitate 
din aparatul propriu:

- în zilele lucrătoare, între orele 
10.00 – 14.00;

Registratura Consiliului Judeţean 
Timiş

- în zilele lucrătoare, între orele 
9.00 – 14.00;

Relaţii cu publicul
- în fiecare zi de luni, între orele 

8.00 – 18.30
- în zilele de marţi, miercuri, joi şi 

vineri între orele 8.00 – 16.30
Programul de audienţe:
- înscrierea la audienţe se face la 

Registratura Consiliului Judeţean 
Timiş, în fiecare luni, între orele 9.00 
şi 11.00;

- audienţele propriu-zise la con-
ducerea Consiliului Judeţean Timiş 
au loc în fiecare zi de luni, prin rotaţie 
(preşedinte, vicepreşedinţi şi secretar 
general), începând cu ora 12.00.

R. h.

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 LELES-
CU - 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)

comisiile consiliului Judeţean Timiş

Publicaţia „Agendă C.J.T.”
este supliment al Monitorului Oficial

al Consiliului Judeţean Timiş.
Apare în baza O.G. nr. 75 din 28.08.2003

Colegiul de redacţie:
Răzvan Hrenoschi, Jana Lavrits, Smaranda Marcu,  

Bogdan Nădăştean, Alina Sabou, Ada Marincu, 
Petru Vasile Tomoiagă

Administrare ediţie electronică: 
Oana Alexa

FOTO: Constantin Duma (Agerpres)

Prepress & tipar: Artpress 
Corectură - BT: Sorin Păunescu
Consilier Editorial: Dinu Barbu

ISSN: 1842-323X

Redacţia: Timişoara,
Strada Regina Maria nr. 3

Telefon: 0256/406 330,
0256/406 401, 0721/531 379

e-mail: agenda.cjtimis@gmail.com 
www.cjtimis.ro

C.J. Timiş sprijină apariţia
revistei Bibliotecii Judeţene Timiş,

„LUMEA CĂRŢII”
şi a periodicului „AGORA-şcoală şi

interculturalitate în DKMT”
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Evaluarea celor două județe a făcut-o 
un juriu special, găzduit de Dan Suciu în 
studioul Digi24 de la București și alcătuit 
din antreprenorul Marius Ghenea, spe-
cialistul în comunicare Cosmin Alexan-
dru și Ciprian Ciucu, director de pro-
grame la Centrul Român pentru Politici 
Europene.

Prima probă - specificul local- a 
fost câștigată de județul Timiș. Juriul de 
la București, a acordat la această probă 
28 de puncte Timișului și 25 de punc-
te Aradului. Marius Ghenea a apreciat 
că Timișul are, istoric, o superioritate 
în regiune și a acordat nota 10 acestui 
județ, în timp ce Aradului i-a dat nota 
8. Cosmin Alexandru a apreciat că cele 
două județe sunt la egalitate. A acordat 
câte 9 puncte, considerând că deși dife-
rite, Timișoara are aspect de metropolă, 
pe când Aradul are frumusețea specială 
a unui burg. Ciprian Ciucu a acordat 9 
puncte Timișului și 8 puncte Aradului, 
apreciind, între altele, trandiția universi-
tară mult mai bogată a Timișoarei.

Județul Timișul a câștigat și în ceea 
ce privește capitolul administrație, in-
frastructură și mediul de afaceri. Marius 
Ghenea a notat în mod egal cele două 
județe: nota 8. Dacă în ceea ce privește 
autoritățile publice există o acțiune mai 
intensă la ARAD, în ceea ce privește 

mediul de afaceri, Timișoara domină re-
giunea, a argumentat Ghenea. Cosmin 
Alexandru a notat cu 9 Timișoara și cu 
7 Aradul. Cristian Ciucu a notat cu 10 
Timișul și cu 8 Aradul, considerând că 
dacă Aradul are o ofertă bogată de pro-
iecte, la Timiș sunt rezultate, un mediu 
economic mai competitiv și o capacitate 
mai bună de a gândi politici europene.

La capitolul „calitatea vieții” (edu-
cație și sănătate), toți cei trei componenți 
ai juriului au indicat Timișul câștigător. 
Cristian Ciucu i-a acordat nota 9, iar 
Aradului 7, apreciind accesul mai mare la 
cultură pe care l-ar avea Timișoara. Cos-
min Alexandru consideră că Aradul vine 
tare din urmă și în final ambele orașe vor 
avea de câștigat printr-o completare re-
ciprocă, dar acordă 9 puncte Timișului 
și 8 Aradului. Marius Ghenea nu crede 
că există vreun oraș în România căruia 
să i se poată acorda nota 10 la capitolul 
calitatea vieții, de aceea a acordat nota 9 
Timișoarei și nota 8 Aradului, însă subli-
niază că este vorba de orașe, pentru că la 
nivelul județelor există cam același nivel.

Autoritățile din Timiș au avut opi-
nii ferme despre despre regionalizare: 
„Dintotdeauna regiunea Banat a inclus 
și Aradul, chiar dacă o parte dintre ară-
deni consideră că sunt mai mult crișeni 
decât bănățeni, a apreciat Titu Bojin, 
președintele Consiliului Județean Timiș. 
„Cel puțin o parte din județul Arad este 

legată de Banat și este parte e Banatu-
lui, iar cealaltă parte a județului Arad, de 
unde provin și eu, este ușor de integrat 
pentru că afinitățile sunt multiple din 
orice punct de vedere”, a susținut nico-
lae Robu, primarul Timișoarei.

Părerile celor lideri în ceea ce privește 
egalitatea între județe au fost asemănă-
toare: „Atâta timp cât va fi o conducere 
care știe ce vrea pentru această regiune, 
aceasta trebuie să facă mai puțin distincție 
între un județ sau celălalt. Cred că aceas-
ta este viziunea în ideea realizării acestei 
regiuni, iar cetățenii din marile orașe tre-
buie să simtă această coeziune”, a afirmat 
președintele CJ Timiș. „Este obligatoriu 
să se aibă în vedere o dezvoltare echili-
brată a regiunilor, păstrarea omogenității, 
sau creearea acolo unde nu există. Regi-
onalizarea nu trebuie să transforme Ro-
mânia într-o țară în care unele regiuni 
sunt dezvoltate, iar altele înapoiate”, a 
declarat și primarul Timișoarei.

În ceea ce privința calității vieții oa-
menilor din județul Timiș, cei doi consi-
deră că se poate mai bine. 

Competiția dintre cele două județe 
a fost câștigată de județul Timiș, care 
a totalizat 82 de puncte, în timp ce 
județul Arad a acumulat 71 de puncte.

(Material realizat cu sprijinul 
drei Sorina Bloancă, 

redactor Digi 24 Timișoara)

Județul Timiș - pol de atracție regional
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La Alba Iulia, au avut loc, la mijlocul lunii februa-
rie, lucrările Prezidiului și Biroului Executiv al Adu-
nării Regiunilor Europene (ARE), cea mai largă reţea 
independentă a regiunilor din Europa. La lucrări au 
participat Michele Sabban – președintele ARE, Pascal 
Goergen – Secretarul General al ARE, precum 
și reprezentanți ai celor 62 de regiuni care for-
mează cele două organisme de conducere ale 
organizației. În cadrul lucrărilor, reprezentanții 
județelor din România au decis în unanimitate 
să susţină o singură candidatură pentru un post 
de vicepreședinte la șefia Ansamblului Regiu-
nilor Europene: pe Marian Constantin Vasile 
– vicepreședintele Consiliului Județean Timiș.

„Pentru această nominalizare m-am bucu-
rat de susţinerea d-lui președinte al Consiliului 
Judeţean Timiș, Titu Bojin, și, în unanimitate, 
a judeţelor românești participante la întâlnirea 
Adunării Regiunilor Europene de la Alba Iulia. Susţine-
rea colegilor mei din ţară este o responsabilitate pe care 
mi-o asum de pe acum și pentru care voi depune toate 
diligenţele pe plan naţional și european. ARE este o in-
stituţie importantă, cu peste 250 de regiuni reunite din 
35 de ţări, care are legături puternice cu diversele foruri 
decizionale la nivel european și care implementează pro-
iecte de impact. ARE este vocea politică a regiunilor și 
partenerul cheie pentru instituţiile europene și interna-
ţionale în aspectele esenţiale ale competenţei regionale. 
Tocmai de aceea, este necesar ca România să fructifice 

această oportunitate, pentru a accede direct și eficient la 
toate misiunile realizate de această instituţie”, a declarat 
Marian Constantin Vasile. 

Procedura de alegere a forurilor de conducere ale 
ARE are loc în luna mai, la Paris, iar din România au 

drept de vot peste 30 de reprezentanţi ai judeţelor. Pe 
ordinea de zi a ședințelor desfășurate la Alba Iulia au 
fost și teme legate de evoluția viitoare a organizației, de 
pregătirea pentru adoptare a unei noi strategii de acțiune 
și a unei noi formule organizatorice, cât și teme cu im-
pact european, precum utilizarea vehiculelor electrice, 
lărgirea rețelei europene RUR@act de cooperare rurală 
sau realizarea unui parteneriat cu Organizația Mondi-
ală a Sănătății, pentru ameliorarea serviciilor sanitare și 
îmbunătățirea accesului la servicii sanitare de calitate.

Alina SABOu

Consiliul Judeţean Timiș s-a reunit  în  
ședinţă ordinară în  data  de 27 martie 2013, 
ora 10.00, în sala consiliului din Palatul Ad-
ministrativ cu următoarea ordine de zi: 

1. Întrebări, interpelări. 2 Proiect de hotă-
râre privind aprobarea contului de încheiere 
a exerciţiului bugetar pentru bugetul propriu 
al judeţului Timiș și a situaţiilor financiare pe 
anul 2012. 3 Proiect de hotărâre privind apro-
barea bugetului propriu al judeţului Timiș și 
a bugetelor unor instituţii și servicii publice 
pe anul 2013. 4 Proiect de hotărâre privind 
repartizarea sumelor defalcate din unele ve-
nituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea 
bugetelor locale, pe anul 2013. 5. Proiect de 
hotărâre privind încetarea numirii temporare 
a d-nei Anciu Aurelia în funcţia de Director 
general al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială și Protecţia Copilului Timiș. 6. Pro-
iect de hotărâre privind numirea directorului 
general al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului Timiș. 7. Pro-
iect de hotărâre privind numirea temporară 
a D-nei Miron Clara în funcţia de Director 
executiv la Camera Agricolă a Judeţului Ti-
miș. 8. Proiect de hotărâre privind desem-
narea membrilor comisiilor de evaluare și a 
comisiei de soluţionare a contestaţiilor pen-
tru evaluarea performanţelor manageriale, pe 
anul 2012, ale managerilor instituţiilor publi-
ce de cultură aflate sub autoritatea Consiliului 
Judeţean Timiș. 9. Proiect de hotărâre pentru 
modificarea Statului de funcţii al Centrului de 
Cultură și Artă al Judeţului Timiș. 10. Proiect 
de hotărâre privind aprobarea unui act adiţi-
onal la convenţia nr. 4224/2008. 10. Proiect 
de hotărâre privind aprobarea închirierii unui 
spaţiu din cadrul Spitalului Clinic Judeţean 
de Urgenţă Timișoara. 11. Proiect de hotărâ-

re privind prelungirea dării în administrare a 
unui spaţiu către Colegiul Medicilor Dentiști 
din România – Colegiul Judeţean Timiș. 12. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în 
administrare la Consiliul Local al Munici-
piului Lugoj a imobilului, teren și construcţii, 
situat în municipiul Lugoj, strada Banatului, 
nr. 8A. 13. Proiect de hotărâre privind apro-
barea demarării procedurilor legale în vederea 
dizolvării S.C. APCAN S.A. 14. Proiect de 
hotărâre privind aprobarea concesionării unor 
terenuri din perimetrul P.I.T.T. și a documen-
taţiei aferente. 15. Proiect de hotărâre privind 
aprobarea schemei de ajutor de minimis, în 
vederea scutirii de la plata majorărilor de în-
târziere aferente obligaţiilor bugetare neachi-
tate în termen constând în chirii și redevenţe 
datorate bugetului judeţean de către agenţii 
economici. 16. Proiect de hotărâre privind 
schimbarea denumirilor unor unităţi de învă-
ţământ special din subordinea Consiliului Ju-

deţean Timiș. 17. Proiect de hotărâre privind 
propunerile de încadrare în categorii funcţio-
nale a unor drumuri. 18. Proiect de hotărâre 
privind aprobarea „Raportului privind stadiul 
realizării măsurilor din Programul integrat de 
gestionare a calităţii aerului pentru Aglome-
rarea Timișoara, Comuna Remetea Mare și 
Comuna șag din judeţul Timiș. 19. Proiect 
de hotărâre privind modificarea și comple-
tarea „Programului de transport judeţean de 
persoane prin curse regulate pentru perioada 
01.07.2008 – 30.04.2013. 20. Proiect de hotă-
râre privind aprobarea atribuirii licenţelor de 
traseu pentru efectuarea transportului public 
de persoane prin curse regulate speciale unor 
operatori de transport rutier. 21. Proiect de 
hotărâre privind validarea Autorităţii Terito-
riale de Ordine Publică a judeţului Timiș. 22. 
Raport privind activitatea desfășurată în anul 
2012. 22. Diverse.

J.l.

PLENUL c.J. TIMIȘ 

Președintele Consiliului Jude-
ţean Timiș, Titu Bojin, liderul PSD 
Timiș, a fost ales, la mijlocul  lunii 
martie 2013, vicepreședinte al Uni-
unii Naţionale a Consiliilor Judeţe-
ne (UNCJR), organizație neguver-
namentală care reunește Consiliile 
Județene din România, ca autorități 
ale administrației publice locale. 
„Suntem în plin proces de modificări 
legislative, funcţia pe care o am îmi 
dă dreptul să particip la acest pro-
ces. Vocea Timișului și a regiunii se 
va face auzită. Am posibilitatea să 
mă duc cu niște propuneri pe care le 
considerăm necesare să fie cuprinse 
în Legea Electorală, Legea Regiona-
lizării, toate legile care sunt mai mult 

decât actuale. Pot participa la comisii, 
inclusiv din punct de vedere econo-
mic, la hotărârile care se iau. În mo-
mentul de faţă și pentru mine este o 
onoare să fac parte dintre cei 10 vice-
președinţi pe ţară și din colegiul di-
rector. Urmează să se stabilească care 
pe ce comisii”, a declarat Titu Bojin.

În funcţia de președinte al 
UNCJR a fost validat Marian Opri-
șan, președintele CJ Vrancea, iar 
pentru funcţiile de vicepreședinte 
șefi de consilii judeţene din partea 
PNL, PSD și UDMR. În funcţiile 
de vicepreședinte UNCJR au mai 
fost aleși Silvian Ciupercă (PSD), 
Constantin Nicolescu (PSD), Ti-
beriu Marc (PSD), Ion Prioteasa 

(PSD), horea Uioreanu (PNL), 
Marian Petrache (PNL), Cristian 
Adomniţei (PNL), Vasile Mustăţea 
(PNL) și Borboly Csaba (UDMR), 
iar Gheorghe Bunea Stancu  a fost 
ales secretar general. 

Scopul înfiinţării și funcţionării 
UNCJR, încă din anul 2000, este în-
făptuirea principiilor autonomiei  și 
descentralizării serviciilor publice în 
organizarea și funcţionarea autori-
tăţilor administraţiei publice locale, 
promovarea cooperării regionale și 
interregionale, colaborării cu celelalte 
structuri asociative ale organelor ad-
ministraţiei publice locale existente 
în România.

A.S.

Marian Vasile, vicepreședintele cJ Timiș, 
susținut pentru un post de conducere 
în Adunarea Regiunilor Europei

Titu bojin, ales vicepreședinte în cadrul 
Uniunii consiliilor Județene din România

Data de 4 aprilie este declarată 
ziua naţională împotriva exploatării 
gazelor de şist prin fracturare 
hidraulică. Subiectul este în atenţia 
organizaţiilor neguvernamentale din 
toată ţara, dar şi a autorităţilor locale 
din Timiş, după ce au apărut zvonu-
ri că staţiunea Buziaş ar putea avea 
de suferit din cauza unor viitoare 
exploatări de acest fel. În ultima 
şedinţă a Consiliului Judeţean Timiş, 
preşedintele Comisiei de Urbanism, 
Marcel Mihoc, şi-a exprimat îngri-
jorarea în legătură cu testele care se 
fac pe teritoriul judeţului şi a cerut 
explicaţii. Consilierul judeţean a 
detaliat, pentru Agenda CJ Timiş, 
ce probleme s-au sesizat cu privire la 
aceste explorări. 

„În judeţul Timiş sunt trei zone 
unde se fac prospecţiuni. Este vorba de 
Parţa, Buziaş şi zona Biled - Şandra - 
Periam. Există o firmă specializiată în 
aceste prospecţiuni, care e autorizată 
să le facă pe tot teritoriul României. 
Practic, se execută foraje, la un me-
tru în pământ, se introduce dinamită, 
care este explodată controlat. Aceste 
explozii creează unde de şoc care se 
propagă pe verticală la 10 km, iar pe 
orizontală nu se ştiu exact datele şi 
nici efectele secundare. În ultimul 
plen al CJ Timiş am ridicat această 
problemă, cu întrebarea dacă această 
undă de şoc nu afectează construcţii 
sau instalaţii. Interesant este că 
după terminarea prospecţiunilor, 
rezultatele se comunică doar către 
beneficiar, fapt care pe mine, ca şi 
consilier judeţean, mă deranjează. 
Ar trebui comunicate rezultatele şi 
către Consiliul Judeţean, deoarece 
se fac pe teritoriul administrativ al 

acestui judeţ. Lucrările au fost sistate 
de către preşedintele CJT, Titu Bo-
jin, şi s-a creat o comisie formată din 
arhitectul-şef, personal de la Inspec-
toratul Teritorial în Construcţii şi de 
la alte instituţii care verifică dacă se 
respectă normele Legii 50, pentru a 
vedea dacă beneficiarul lucrărilor au 
obligaţia să desfăşoare prospecţiunile 
cu sau fără autorizaţie de construcţie 
sau poate oricine să facă prospecţiuni 
fără a da socoteală nimănui”, a expli-
cat Mihoc. 

Interesul este cu atât mai mare cu 
cât, la finele lunii martie, în zona Sâ-
nandrei a avut loc un cutremur de 2,8 
Richter, cutremur produs la o adân-
cime de 5 km, aşadar nu a fost vorba 
de un cutremur de mare adâncime. 
Preşedintele CJ Timiş, dl Titu Bo-
jin,  a dat asigurări că prospecţiunile 
nu au fost cauza cutremurului, dar că 
trebuie să se intre în legalitate. 

S.A.

Explorările prin fracturarea 
hidraulică, în atenția 
consiliului Județean Timiș

ANUNŢ 
Primăria orașului Recaș organizează licitație publică în data de 

23.04.2013, ora 14,  la sediul Primăriei, Calea Timișoarei nr. 86, Recaș, pen-
tru închirierea unei parcele de pășune PS 892, în suprafață de 11,08 hectare, 
situată pe raza localității Stanciova și a unei parcele de teren neproductiv NMS 
3811, în suprafață de 4.75 hectare, situată pe raza localității Izvin, crescători-
lor de  de animale interesați. Informații suplimentare la telefon 0356/177287, 
interior 16.
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În perioada 1 Martie 2013 – 28 
Februarie 2015, Direcţia Genera-
lă de Asistenţă Socială și Protec-
ţia Copilului Timiș, împreună cu  
Asociaţia COLFASA, Institutul 
de Cercetare pentru Dezvoltare 
Socială și Inovare – ICED și SI-
VECO România SA implemen-
tează proiectul “Integrat, Activ, 
Independent! Facilitarea integră-
rii pe piaţa muncii a grupurilor 
vulnerabile din judetul Timiș”

Proiectul este cofinanţat din 
Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Sectori-
al Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007-2013, Axa prioritară 6 - 
„Promovarea incluziunii sociale”, 
Domeniul Major de Intervenţie 
6.2 - „Îmbunătăţirea accesului și a 
participării grupurilor vulnerabile 
pe piaţa muncii”.  Valoarea totală 
a proiectului este de 2.237.508,00 
lei, din care valoarea contribuţiei 
FSE este de 2.004.043,71 lei, va-
loarea contribuţiei de la bugetul 
naţional este de 188.564,29 lei, 
iar contribuţia partenerilor este 
de 44.900,00 lei, astfel: Asociaţia 
COLFASA – 36.356,00 lei, Insti-
tutul de Cercetare pentru Dezvol-
tare Socială și Inovare – ICED – 
4.462,00 lei şi SIVECO România 
SA – 4.082,00 lei.  

Scopul proiectului vizează fa-
cilitarea accesului la formare şi in-
tegrarea/reintegrarea persoanelor 
vulnerabile pe piaţa muncii (în spe-
cial a celor provenite din comunităţi 
rurale sau izolate), în scopul evitării 
excluziunii sociale, marginalizării 
şi discriminării, prin implemen-
tarea de măsuri active care să asi-
gure şanse egale în integrarea pe 
piaţa muncii, prin oportunităţi de 
ocupare, servicii de sprijin şi acom-
paniere şi conştientizarea actorilor 
de pe piaţa muncii şi a comunităţii 
cu privire la abilităţile, drepturile şi 
beneficiile sociale ale participării 
persoanelor vulnerabile pe piaţa 
muncii. 

Beneficiarii proiectului vor fi 
295 de persoane, dintre care 220 de 
persoane din categorii vulnerabile 

(100 de persoane de etnie romă, 
50 de familii cu peste doi copii, 
40 de persoane cu dizabilităţi, 30 
de familii monoparentale), 55 de 
specialişti în domeniul incluziunii 
sociale şi 20 de elevi şi studenţi 
voluntari. 

Prin intermediul proiectului, se 
va dezvolta un pachet integrat de 
măsuri directe şi indirecte, adre-
sate sprijinirii persoanelor prove-
nite din grupurile vulnerabile, în 
demersurile acestora de integrare 
profesională. Măsurile directe 
vizează intervenţia nemijlocită 
asupra grupului ţintă, prin evalua-
re, consiliere vocaţională, formare 
profesională şi mediere directă în 
vederea angajării. Măsurile indi-
recte implică atât demersuri de cer-
cetare şi analiză a procesului de in-
tegrare pe piaţa muncii a grupurilor 
vulnerabile, cât şi activităţi de in-
formare, promovare şi sensibilizare 
comunitară cu privire la nevoile şi 
specificul categoriilor vulnerabile 
vizate de proiect (campanii de pro-
movare a voluntariatului în proce-
sul de incluziune pe piaţa muncii a 
persoanelor vulnerabile, campanii 
şi grupuri de lucru adresate anga-
jatorilor, angajaţilor şi membrilor 
comunităţii, pentru schimbarea 
mentalităţii privind necesitatea şi 
oportunitatea integrării profesio-
nale a persoanelor din categorii 
vulnerabile).

Pentru mai multe detalii, ne 
puteţi contacta la următoarele date 
de contact: 
Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului 
Timiş
Adresa: Timișoara, 
Str. Regina Maria nr. 3; 
Telefon/ Fax: 0256.490.281; 
0256.494.030; 0256.499.063; 
0256.407.066 
email: dgaspctm@gmail.com  
Web-site: www.dgaspctm.ro 
Persoane de contact: 
Emilia Valentina Milutinovici – 
Director General
Alina Mayer – Manager Proiect 

Pe data de 21 martie, în toată lumea se sărbătoreşte 
Ziua Internaţională a Copiilor Străzii.  Această zi a fost 
stabilită în 1998, prin rezoluţia Forumului Internaţional 
„Prietenii copiilor străzii”, desfăşurat la Varşovia.

Pentru a marca această zi, Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş a organi-
zat, în data de 21 martie a.c., mai multe acţiuni menite 
să atragă atenţia asupra situaţiei copiilor care trăiesc în 
stradă şi a copiilor care sunt victime ale exploatării eco-
nomice (cerşetorie). 

Programul acţiunilor, organizate sub motto-ul “Stra-
da nu e casa lor”, a debutat cu mai multe ateliere de 
creaţie, respectiv ateliere de confecţionat lumânări și 
decoraţiuni, atelier „Micii Bucătari”, precum și atelier 
cu profil sportiv. În această activitate au fost implicaţi 
copiii din cadrul Adăpostului de zi și de noapte pentru 
copiii străzii, precum și 17 copii înscriși în programul «A 
doua șansă» din cadrul școlii Gimnaziale nr. 15 din Ti-

mișoara.  Cu toţii s-au bucurat de aceste activităţi, dând 
dovadă de migală și pasiune în toate acţivităţile în care 
au fost implicaţi și, mai mult, legând prietenii între ei. 
La finalul programului, toţi copiii au primit diplome de 
participare, iar apoi au fost invitaţi la masa festivă, unde 
s-au putut bucura și de un tort aniversar. De asemenea, 
în incinta Adăpostului a fost organizată o expoziţie cu 
lucrări realizate de copii care au trăit pe stradă. 

ziua a continuat cu o expoziţie de postere-fotografii 
„Copiii străzii – ieri și azi. Povești nerostite prin ochi 
de copil”. Expoziţia a fost găzduită de clădirea Oficiului 
Poștal nr. 1 Timișoara și a cuprins fotografii din trecut 

și din prezent cu copiii, punându-se accentul pe impac-
tul vizual și pe importanţa conștientizării opiniei publi-
ce că locul acestor copii este acasă sau în instituţiile de 
protecţie, nu pe stradă. Toţi cetăţenii care au trecut prin 
clădirea Poștei în acea zi au avut ocazia să vadă aceste fo-
tografii, să discute cu asistenţii sociali, să admire diverse 
ornamente și felicitări realizate de copiii străzii și, nu în 
ultimul rând, să-și exprime punctul de vedere cu privire 
la felul în care pot fi ajutaţi aceștia să se reintegreze în 
familie și în societate.

Seara s-a încheiat cu distracţie la circ, copiii din ca-
drul Adăpostului de zi și de noapte pentru copiii străzii 
vizionând spectacolul oferit de Circul Aquatico Belluci.

21 MARTIE – zIUA INTERNAŢIONALĂ 
A cOPIILOR sTRĂzII

Întru-un cadru festiv, la 
începutul lunii martie 2013, a 
avut loc numirea doamnei Emilia 
Milutinovici în funcţia publică de 
conducere de director general al 
Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Timiş. 
După ce a susţinut un concurs la Bu-
curești, organizat de Agenţia Naţio-
nală a Funcţionarilor Publici, doam-
na Milutinovici a depus jurământul 
în prezenţa domnului președinte al 
CJ Timiș  Titu Bojin, a doamnei se-
cretar general Maria Ursoiu, precum 
și a mai multor consilieri judeţeni și 
locali. 

Doamnei Emilia Milutinovici 
nu îi sunt străine problemele din 

sectorul asistenţei sociale, domnia 
sa fiind, timp de patru ani, între anii 

2008 – 2012, consilier judeţean și 
membru în Comisia Economică a 

Consiliului Judeţean Timiș. Acum, 
din postura de director general al 
celei mai mari instituţii de asistenţă 
socială din judeţul Timiș, doamna 
Milutinovici își propune să dinami-
zeze activitatea instituţiei și să facă 
tot posibilul în vederea creșterii ca-
lităţii serviciilor sociale și a atragerii 
de noi fonduri și proiecte menite să 
ajute persoanele aflate în dificultate. 
„Voi urmări combaterea excluziunii so-
ciale și creșterea calităţii vieţii persoa-
nelor aflate în dif icultate”, a declarat 
domnia sa cu ocazia numirii oficiale 
în funcţia de director general. 

La rândul său, domnul președin-
te Titu Bojin a menţionat că, pen-
tru început, se impune o evaluare a 

tuturor serviciilor și centrelor din 
cadrul DGASPC Timiș, urmând ca, 
ulterior, Consiliul Judeţean Timiș să 
analizeze care sunt punctele tari ale 
instituţiei și care sunt domeniile în 
care activitatea trebuie impulsionată.

În prezent, echipa de conducere 
a DGASPC Timiş este următoarea: 
Director General – Emilia Miluti-
novici; Director General Adjunct 
(protecţie socială) – Rodica Negrea; 
Director General Adjunct (econo-
mic) – Mariana Popa; Director Exe-
cutiv (protecţia persoanelor adulte) 
– Dana Ilcău; Director Executiv 
(protecţia copilului) – Aurelia Anciu. 

Pagină realizată 
de Smaranda MARCu

Nouă conducere la DgAsPc Timiș

Lansarea proiectului

„Integrat, Activ, Independent! Facilitarea 
integrării pe piața muncii a grupurilor 

vulnerabile din judetul Timiș”

Sfârșitul lunii februarie a adus pentru un grup de 38 
de copii din cadrul Centrului de Plasament pentru Copii 
cu Dizabilităţi Recaș, distracţie din plin. Cu sprijinul fi-
nanciar al Asociaţiei Tim-Philantropy, copiii, însoţiţi de 
educatori, au petrecut 4 zile de vis într-o cabană de pe 
muntele Semenic. Suma investită de asociaţie în distrac-
ţia copiilor a fost de 2500 de euro (acoperind în totalitate 
cheltuielile de transport, cazare și masă), acesta fiind al 
doilea an consecutiv în care Asociaţia Tim-Philantropy 
le oferă copiilor instituţionalizaţi din Recaș o mini-va-
canţă de iarnă. Dacă  ziua și-au petrecut-o jucându-se 
cu zăpadă, dându-se cu săniile sau schiind, seara a fost 

rezervată jocurilor de cabană și glumelor. Așa se face că, 
în ciuda viscolului și nămeţilor din ultimele zile, copiii au 
putut să se bucure din plin de cele patru zile de distracţie. 

Mini-vacanță la munte
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A însemnat, la Café Text (Bas-
tionul Theresian, 21 martie 2013), 
un periplu semnificativ, un suc-
cint și cuprinzător excurs prin 
două veacuri de poezie românească. 
Totodată, printr-un sondaj la vârf, 
lirica națională de la „Bădia Mihai” 
la Mircea Bârsilă, le-a apărut licee-
nilor, care au constituit cea mai mare 
parte a audienței, în veșminte noi, 
adecvate zilelor de azi, de mâine și 
de poimâine.

„Aflaţi în graţiile Divinităţii, 
câţiva poeţi din această ţară au ac-
ceptat să moară pentru Marea 
Poezie, pentru ca, mai apoi, să învie 
prin ea. S-au mântuit prin cuvântul 
scris, în versuri magice şi, la rândul 
lor, au devenit mântuitori de cuvinte. 
În acest fel, cu statut inoxidabil de 
creatori de Mare Poezie, au dobândit 
aura de nemuritori”, apreciază poetul 
George Lână în microeseul Despre 
Marea Poezie.

Selecția textelor a fost realizată 
de către publicistul George Lână: 
Mihai Eminescu, Lucian Blaga, 
Nichita Stănescu, Ion Monoran, 
Mircea Bârsilă, George Lână, Ion 
Chichere şi Costel Stancu. 

Au participat elevi de la Liceul 
„J. L. Calderon” și Liceul „F.S.Nitti”. 
Care au redescoperit literatura prin 
prisma unui discurs nedidactic, viu 
și aplicat. Textele recitate au fost 
re-create de către tinerii actori, la 
a căror devenire au contribuit. Ast-
fel, au recitat studenţii Facultăţii de 
Muzică, secţia „Artele Spectaco-
lului, Actorie”, an I, limba română, 
clasa conf. András Sütö-Udvari: 
Gabriela Todoruţ, Jasmina Mitrici, 
Cristina Varga, Giullia Patko, Oana 
Bănuţă, Scurtu Nicolae, Alex hîn-
cu, Roșu Adrian și asistent Ecateri-
na Căpraru.

Tudor CReȚu

Muzeul de Artă Timişoara vă 
anunţă că licitaţia în scop caritabil 
organizată vineri, 22 martie 2012, 
la ora 18, în Sala Barocă, a fost un 
mare succes. Toate cele 25 de lucrări 
realizate în cadrul Cercului de art-
terapie de beneficiarii celor trei 
centre de zi pentru persoanele vârst-

nice din Timişoara, sub îndrumarea 
doamnei Cristina Bugariu, au fost 
achiziţionate de prieteni ai muzeu-
lui. Familia Simona şi Adrian Aron 
a achiziţionat unsprezece lucrări, lic-
itând şi în numele Asociaţiei Piaţa 
Unirii. Asociaţia Via Rumania Cul-
tura (director:  José Miguel  Viñals) 
şi-a adjudecat trei lucrări.  Lucrările 
achiziționate prezintă clădiri ale ora-
șului și teme religioase (Piaţa Unirii, 
Domul Romano-Catolic, Opera Na-
ţională, Piaţa Victoriei, Buna Vestire, 
Nașterea Domnului, Sfinţii Arhan-

gheli Mihail și Gavril ș.a.)  Cei 20 
de bunici, cu vârste de până la 88 de 
ani, au pictat aceste lucrări pe sticlă 
alături de copii de la aRtelierul de 
Idei. Alăturarea lucrărilor celor două 
generaţii a pus în evidenţă abordarea 
diferită a vieţii, bunicii ancoraţi în re-
alitate, dar buni observatori, iar copiii 

debordând de culoare și imaginaţie.  
Banii obţinuţi constituie un fond 
pentru seniorii din centrele de zi 
aflate în subordinea Direcţiei de 
Asistenţă Socială Comunitară 
Timişoara. Muzeul de Artă şi  Ser-
viciul  pentru Protecţia Socială a 
Persoanelor Vârstnice din cadrul   
Direcţiei de Asistenţă Socială 
Comunitară Timişoara mulţumesc 
tuturor persoanelor care  şi-au adus 
contribuţia la succesul acestui 
eveniment.

Bogdan n.

Cu un spectacol al artiștilor de la „Merlin”pentru 
întrega familie. Un spectacol despre ignoranță și sfârșitul 
civilizației, al coșmarului indus de oamenii fără chip care 
sunt axați pe distrugere, dar, în același timp, un spectacol al 
credinței și speranței. Moștenirea are dramatismul unui 
spectacol care propune o temă profundă de meditație, 
pentru a ajunge la concluzii clare: Terra este singura 
moștenire adevărată a umanității, iar noi, oamenii mari, o 
distrugem. Astfel, copilul viitorului nu va mai avea ce să 
moștenească în afara unei planete poluate, murdare, unde 
legile naturii tind să se modifice în defavoarea locuitorilor 
săi. Doar o minune mai poate salva Terra.

Fără a fi un spectacol critic la adresa obiceiurilor pro-
aste ale unora dintre noi, Moștenirea este o parabolă, este 
expresia artistică a dorinței de a educa și mobiliza tin-
erii în vederea protejării mediului înconjurător, pentru că 
semnalele de alarmă au fost deja trase.

Devenind o sărbătoare populară în toată lumea, „Ora 
Pământului” ne invită pe toți, de la mic la mare, să ieșim 
în stradă și să-i acordăm doar câteva zeci de minute aces-

tei planete darnice care este Pământul.
Actorii de la Teatrul ”Merlin” au făcut asta în data de 

23 martie, de la ora 18, în Piața Revoluției. Iar dacă acest 

spectacol rămâne în gândurile micilor spectatori, îi educă 
și mobilizează, atunci viitorul omenirii este în mâini bune.

Daniela CReȚu

 Muzeul de Artă din Timișoara găzduiește în pri-
ma jumătate a lunii aprilie 2013 expoziţia “Roma, corp 
urban” a artistului vizual Sorin Scurtulescu, fost bursier 
“Vasile Pârvan” la Accademia di Romania din Roma.  
Lucrările prezentate în cadrul expoziţiei „Roma, corp 
urban” fac parte dintr-o serie recentă de picturi reali-
zate în plein air. Seria cuprinde corpul urban, concen-
trarea scenografică creată de lumina stradală în diverse 
puncte de interes. Lucrările incluse în expoziţie sunt 

realizate în tehnica clasică a uleiului pe pânză. Curato-
rul expoziției este scriitorul Robert șerban. 

Sorin Scurtulescu s-a născut la Timișoara, în 1979. 
Printre cele mai importante expoziţii personale se nu-
mără: “ROMA Corp Urban“ la Noua Galerie a  IRCCU 
Veneția,(2012); “ Il corpo urbano notturno”, Accademia di 
Romania, Roma (2011); “Pour les connaisseurs”, Centrul 
Cultural Francez din Timișoara (2010); “Ecorșeu”, Gale-
ria Calina, Timișoara (2009); “Plein Air”, Palatul Mogo-
șoaia, București (2007); Galeria Melnikow, Heidelberg, D 
(2007); “24 Portrait Project”, Centrul Cultural German 
din Timișoara (2006); “BLOC” Galeria 28, Timișoara 
(2005); “New paintings 2003-2004”, Lord Wandsworth 
College, Marea Britanie (2004); “New Paintings and 
Drawings 2001-2002”, University of Sunderland, Ma-
rea Britanie (2002). O parte din lucrările sale se află în 
colecţii publice și private. Scurtulescu trăiește și lucrează 
în Europa.

Bogdan nĂDĂŞTeAn

Muzeul de Artă Timișoara este 
gazda expoziţiei -ambient „zidAr-
ta” a Suzanei Fântânariu-Baia des-
chisă în perioada 3 -24 aprilie 2013.
Acest proiect expoziţional nu a fost 
precedat de vernisaj, în favoarea 
unei dezbateri derulate pe parcursul 
expoziției, artista propunându-și să 
primească personal publicul intere-
sat de eveniment. 

 „Misterioasa sală cu ziduri de 
caramidă „la vedere„ de la parterul 
Muzeului de Artă, în stânga intrării 
principale a fost motivul deschiderii 
acestei expoziţii-ambient intitulată 
„zidArta” (Remember-Palatul Ba-
roc). În anul 1992 în ruinele Pala-
tului Baroc a avut loc manifestarea 
artistică „Pământul”. Am participat 
cu o instalaţie amplă, monumentală 
intitulată „Ambalaj pentru suflet”, 
expusă în „Sala de Bal”. A urmat 
Festivalul internaţional „zona Eu-
ropa de Est”. Peste timp, din ruine, 
s-a prefigurat în toată splendoarea 

Palatul Baroc oferit contempora-
neităţii după o lungă așteptare. Sala 
cu ziduri de cărămidă de la parte-
rul Muzeului de Artă în sine este o 
mare „lucrare”. zidurile roșcate cu 
arcade armonioase, ferestre mici și 
obloane negre m-au fascinat mereu 
stabilind în timp un dialog cu trecu-
tul experimentat în acest loc. Astfel 
s-a născut proiectul „zidArta”, zidul 
care asimilează, opera de artă, fru-
museţea, împreună eternizate” se 
destăinuie artista. 

Expoziţia cuprinde un număr de 
40 de desene, picturi, obiecte, insta-
laţii: Remember-Palatul Baroc, „Să 
nu ucizi ”sau un fel de Ana lui Ma-
nole, Urme antropomorfe, Înger la 
zid, Fereastra de la subsol sau Visul 
unui întemniţat, Uşă din Hatzfeld, 
Uşa artistului (S.F.), Tempus-Regele 
si regina de Valois (Valea Loarei), Vi-
trina cu 21 chipuri din Pomei , Chip 
mater-materia, Chip de lavă, An-
tropomorf ie, Privire prin zid, Chi-
pul multiplicat al unui surdo-mut, 
Cartea nescrisă etc.

Instalaţia Procesiune ocupă spa-
ţiul dintre ziduri, iar Radiograf ia 
utopică a unui tsunami (lui Toshio-
Yoghizumi Kohsei) este situată din-
colo de zid. 

B.n.

Suzana Fântânariu-Baia

„zidArta”
Ziua Mondială a Poeziei

Versuri, vremuri, poeți

La vioară: Roxana Baras şi Rebecca 
Galvaz, an III, clasa prof. Ştefana-Graţiela 
Negruţiu, Universitatea de Vest din 
Timişoara, Facultatea de Muzică, 
specializarea „Instrumente”. 
(Foto: Mihaela Tărhuna)

A sUNAT cEAsUL. A FOsT ORA PĂMÂNTULUI
Iar noi am sărbătorit-o prin teatru!

Expoziția: sorin scurtulescu – Roma, corp urban

Palatul Baroc 

LIcITAŢIE ÎN scOP cARITAbIL
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DUDEȘTII NOI

TOMNATIc

Devenit funcţional de câteva săp-
tămâni, Biblionetul din Dudeștii Noi 
a fost inaugurat oficial, în prezenţa 
domnilor Paul-Andre Baran, di-
rectorul IREX România, Marian 
Constantin Vasile, vicepreședinte CJ 
Timiș, Tudor Creţu, directorul Bi-
bliotecii Judeţene Timiș, a doamnelor 
Rodica Radu, consilier judeţean, și 
Nicoleta Vasi, coordonator al progra-
mului Biblionet din partea BJ Timiș. 
Gazdele evenimentului au fost prima-
rul comunei Dudeștii Noi, Alin Adrian 
Nica, viceprimarul Ion Goșa, bibliote-
cara Adriana Roman Jula, dar și Ta-
mara Rodica Niţă, directoarea Şcolii 
Gimnaziale, și scriitorul Geo Galetaru, 
președintele Fundaţiei Culturale „Va-
tra Dudeșteană”.

Un proiect pentru comu-
nitate

Biblionet este un program de 
cinci ani, promovat de Fundaţia „Bill 
și Melinda Gates”, care facilitează 
românilor accesul la informaţie prin 
dezvoltarea unui sistem de biblio-
teci publice moderne în ţara noastră. 
Până acum, prin acest proiect, care se 
află în ultimul an de implementare, 
s-au investit 26,9 milioane de euro 
pentru dotarea a 2.003 biblioteci și 
specializarea a 3.000 de bibliotecari 
la nivel naţional.

Alin Nica, primarul comunei 
Dudeștii Noi, a spus la conferinţa de 
presă prilejuită de inaugurarea ofici-
ală a Biblionetului că „proiectul este 
unul foarte important pentru co-
munitatea dudeșteană”. Acest lucru 
prin prisma faptului că dudeștenii 
au acum acces nelimitat la Internet, 
în mod gratuit, ceea ce înseamnă un 

pas mare înainte pe calea comunică-
rii și a deprinderii de noi cunoștinţe, 
absolut necesare în vremurile pe care 
le traversăm. Biblionetul este încă o 
măsură venită să contribuie la dez-
voltarea Bibliotecii comunale din 
Dudeștii Noi, care s-a reînfiinţat în 
actuala formulă în anul 2009, dată la 

care a plecat de la o mie de volume, 
parte donate, parte cumpărate de că-
tre Primărie, și a ajuns acum la peste 
5.000 de titluri de carte. „S-ar putea 
spune că există încă decalaje foarte 
mari între spaţiile rural și urban”, a 
precizat primarul Alin Nica. „Când 
m-am mutat în Dudeștii Noi, eu 
fiind născut și crescut la Timișoara, 
se poate spune că exista o oarecare 
înapoiere. Pentru acest lucru o vină 
au și politicienii, care au folosit me-
diul rural doar din patru în patru ani, 
în campaniile electorale. Oamenii 
ţinuţi în sărăcie și ignoranţă sunt 
mai ușor de manipulat. Dar iată că, 
și prin acest proiect, se demonstrează 
că sunt locuri și idei în mediul rural 
care vin să contrazică afirmaţia an-
terioară. Biblionetul se înscrie pe o 
linie mai amplă de a oferi acces la 
informaţie în primul rând copiilor 
dezavantajaţi, care nu au un calcula-

tor acasă, dar și pe linia promovării 
culturii locale”. Primarul le-a mai 
spus oaspeţilor că la Dudeștii Noi, 
fapt unic poate chiar la nivel naţi-
onal, din anul 2007, este funcţional 
programul Pro Cultura, prin care 
sunt finanţate de la bugetul local o 
serie de acţiuni cultural-sportive și 

de tineret. „Prin Biblionet vrem să 
îi învăţăm pe oameni cum să scrie 
proiecte în domeniile lor de activita-
te, cum să aplice pentru o slujbă mai 
bună. Iar dacă la început am privit cu 
reticenţă acest proiect, după primele 
zile de la deschidere, când am văzut 
sala neîncăpătoare, datorită numă-
rului mare al copiilor în special, am 
început să cred în succesul acestui 
demers. și pentru că numărul celor 
care vin la Biblionet este foarte mare, 
ne gândim să mai achiziţionăm trei 
staţii de lucru din fonduri proprii”. 
La această iniţiativă, Paul-Andre 
Baran, directorul IREX România, 
cea care a realizat proiectul Biblio-
net, s-a angajat să ofere gratuit soft-
urile necesare computerelor ce vor fi 
achiziţionate. și tot pe linie de infor-
matică, primarul Alin Nica a anunţat 
că vechiul laborator din cadrul școlii 
Gimnaziale va fi dotat cu computere 

noi, cele actuale fiind depășite moral.
Biblioteca, o vatră 
a satului modern

Tudor Creţu, directorul Bibliote-
cii Judeţene Timiș, spune că a vizitat 
mai multe biblioneturi care funcţio-
nează pe lângă bibliotecile locale și 
crede că biblioteca trebuie să devi-
nă un centru comunitar important: 
„Iată, aici, copiii pot comunica direct 
cu părinţii lor plecaţi la muncă în 
străinătate, fermierii pot accesa fon-
duri și programe, este o comunicare 
internautică foarte importantă as-
tăzi. De asemenea, biblionetul este 
un loc al celor mai utile cunoașteri. 
Biblioteca trebuie să rămână o vatră 
a satului de astăzi”. La rândul său, 
doamna Nicoleta Vasi a dezvăluit 
faptul că în Timiș funcţionează 46 
de biblioneturi, iar 55 de bibliotecari 
au fost instruiţi în acest sens. Investi-
ţia totală la nivel judeţean depășește 

suma de 1,277 de milioane de lei. În 
ultimul an de proiect Biblionet, se 

așteaptă ca alte 15 biblioteci comu-
nale să fie dotate cu computere și să 
aibă conexiune Internet.

O posibilitate facilă de 
lărgire a orizonturilor 
cunoaşterii

și dascălii din Dudeștii Noi au 
salutat deschiderea Biblionetului. 
Profesoara Petronela Tatov, de la 
școala Gimnazială din Dudeștii 
Noi, a precizat că succesul Biblione-
tului poate fi evaluat și prin prisma 
interesului pe care îl manifestă elevii. 
“Am început alfabetizarea copiilor 
în deprinderea tainelor compute-
rului și a Internetului. În primul 
rând, ne axăm pe elevii din familii 
defavorizate, care nu au avut acces 
până acum la un calculator. Semna-
lele sunt încurajatoare, iar rezultatele 
sunt sigură că vor fi dintre cele mai 
bune”, a afirmat profesoara Tatov.

La fel de laudativ la adresa de-
mersului IREX România a fost și 
vicepreședintele CJ Timiș, Marian 
Constantin Vasile, cel care i-a asigu-
rat pe coordonatori, dar și pe auto-
rităţile locale, de tot sprijinul Con-
siliului Judeţean Timiș: „Proiectele 
în educaţie și cultură de la Dudeștii 
Noi trebuie să fie un exemplu bun 
și pentru alte comunităţi timișene. 
Există chiar orașe în judeţul nostru 
în care nu mai funcţionează biblio-
teca locală. Este foarte important să 
acordăm o atenţie sporită accesului 
tuturor la informaţie. La Dudeștii 
Noi, primarul Alin Nica a demon-
strat, și cu această ocazie, că se pot 
realiza proiecte importante pentru 
comunitate”.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

Dudeștii Noi are un biblionet ultramodern

Fost viceprimar în comuna Tomnatic, Stoian Vasiu este, din 
iunie 2012, primar în aceeași localitate. „Tranziția” a decurs le-
jer, spune edilul, fiind familiarizat cu mersul unei administrații. 
Primele măsuri pe care le-a luat odată cu preluarea frâielor ad-
ministrative a fost modernizarea spațiilor din școală: s-au făcut 
grupuri sanitare conforme cu secolul XXI, s-au refăcut câteva 
clase, s-au amenajat spațiile conexe. „În cadrul primăriei am 
schimbat programul de încasări, am reușit să punem contabi-
litatea la punct. Colaborez foarte bine cu toţi angajaţii, fiecare 
înţelege că trebuie să își facă treaba fără presiuni și stres. Am 
mai angajat câteva persoane pentru a executa muncile calificate 
și necalificate de pe raza comunei. Am curăţat, anul trecut, și 
cele două cimitire, ortodox și catolic, am tras reţea de apă, ilu-
minat public, am făcut o parcare pietruită la cel ortodox, vom 
face lucrări mai multe și la cel catolic, deși nu mai avem catolici 
în comună”, a spus Vasiu. Mai apoi, s-a cumpărat spațiul fostei 
grădinițe, care se achită în rate, dar și parohia romano-catolică 
și fostul dispensar. În locul dispensarului se va face o grădiniță 
nouă, care trebuie să fie funcțională din toamna acestui an. În 
locul parohiei, aflată în mijlocul satului, se dorește să se con-
struiască o biserică ortodoxă, credincioșii din comună având un 
spațiu ecumenic doar la marginea localității. Cel mai probabil 
însă, numai anul viitor se va căuta sursa de finanțare pentru o 
asemenea investiție.

„Pentru anul acesta este importantă grădiniţa, dar și asfal-
tarea drumurilor. Suntem în procedură de licitație din 18 mar-
tie pentru reabilitarea drumurilor comunale, avem 12,5 km de 

asfaltat, facem tot ce înseamnă lucrări laterale, în afara drumului 
judeţean. Este o investiţie de 2 milioane de euro, bani din fon-
duri guvernamentale. Lumea asta își dorește: drumuri accesibile, 
apă, canalizare, locuri de muncă. Singura mare investiţie care 
ar mai fi de făcut este biserica”, adaugă primarul din Tomnatic 

după care ne dezvăluie că un investitor este pe cale să aducă bu-
năstare comunei. „Suntem în discuţii avansate cu doi investitori 
care vor să facă parcuri foto voltaice, iar alt investitor se ocupă 
de fostele sere ale Foradex-ului, un teren de 25 de hectare. In-
vestiţiile pentru panourile fotovoltaice sunt avansate și la nivel 
de documentaţie, unul a terminat dosarul în proporţie de 100% 
și unul este la partea de avize. Suprafaţa celor două parcuri ar fi 
de 15 hectare împreună, în apropiere de DN 6. 

Societatea Foradex are în proprietate sondele de apă termală, 

au făcut un parteneriat cu o firmă din Olanda și vor crea 25 de 
hectare de seră. Din discuţiile cu reprezentanţii firmei se vor 
crea 400 de locuri de muncă. Sunt în faza de autorizaţii de con-
strucţie acum. Oamenii ar dori locuri de muncă, să nu mai facă 
naveta la Sânnicolau Mare. Dacă serele se vor deschide, nu vom 
mai avea această problemă”, detaliază Stoian Vasiu. Pe fonduri 
europene, pe raza comunei se va aplica un proiect de împădurire 
a 20 hectare la izlazul comunal. Este un proiect în valoare de 
40.000 de euro, cota de finanţare a Primăriei Tomnatic fiind de 
circa 10.000 de euro. 

Mai ușor cu regionalizarea...
„Regionalizarea, cred eu, este una din cele mai proaste idei 

dacă se face la nivelul comunelor, dacă e la nivel central este 
în regulă, dacă se coboară la nivel local, va fi o mare problemă. 
Cum ar fi să se ducă oamenii la Lovrin, să facă naveta cu trenul 
pentru o adeverinţă? S-au făcut investiţii, s-au făcut sedii, greu 
se pot coordona lucrurile și de aici, când ai sate aparţinătoare, 
cum va fi când vor fi mai multe? și așa noi simţim că lucrăm 
greoi, pentru că se pierde și jumătate de zi pentru o adeverinţă, 
gândiţi-vă când va trebui să mergem într-un singur loc, va fi o 
singură secretară, un singur ghișeu... Ar fi o gafă să se întâmple 
așa și să ni se arate că nu ne putem descurca din taxele locale și 
soluţia este comasarea. Cei care gândesc așa nu au trăit aici, nu 
știu care e realitatea, se uită de sus cum ar putea ei să coordoneze 
totul”, ne spune, pe final, primarul. 

Alina SABOu

comuna va avea o grădiniță nouă până la toamnă
S-au făcut şi primele demersuri pentru ridicarea unei biserici ortodoxe



7
martie-aprilie 2013 CJTIMIŞ

AGENDĂ

GOTTLOB

gHIRODA

Dezvoltarea infrastructurii edilitare din comuna Gottlob 
este o prioritate pentru administraţia comunei și pentru pri-
marul Gheorghe nastor. Deși bugetul propriu nu este cea mai 
sigură sursă de finanţare, pentru că cheltuielile sunt destul de 
multe, iar veniturile nu sunt satisfăcătoare, primarul caută surse 
de finanţare prin parteneriatele cu localităţile din jur sau cu cele 
din Ungaria sau Serbia. Gheorghe Nastor spune că proiectele 
importante sunt modernizarea străzilor din Gottlob și din satul 
Vizejdia (4,2 km drumuri în Gottlob și 3 km în Vizejdia), fi-
nalizarea investiției la alimentarea cu apă, precum și extinderea 
pistei de biciclete până la firma Moranduzzo. 

„Mai avem în plan reabilitarea rețelei de infrastructură 
școlară și cultură, dar și sprijinirea producătorilor locali și atra-
gerea de investitori în cadrul comunei. Din păcate, bugetul s-a 
axat mai mult pe lichidarea arieratelor din anii precedenți și 
vreau să subliniez că nu sunt arieratele noastre, ci pe hotărârea 
de Guvern 577, respectiv modernizare drumuri și alimentare 
cu apă. Nu s-au primit banii în 31 decembrie  2012, Ministerul 
Dezvoltării nu a mai recunoscut datoriile pe care le avea și ni 

le-am asumat noi. Am luat un credit de la Trezoreria statului 
cu 5,25% dobândă și, în aceste condiții, de-abia putem lichida 
73 % din arierate. Să sperăm că vom ajunge la 85 % cu ajutorul 
fondurilor de la CJ Timiș. Pentru reţeaua de canalizare, avem 

mai multe variante, dar vom merge probabil pe proiect comun 
împreună cu 15 localităţi învecinate. Vrem să facem un master-
plan care să cuprindă tot arealul celor 15 comune, noi suntem în 
parteneriat cu Tomnatic, probabil se va alătura și Lovrin. Fon-
durile sunt direct de la Comisia Europeană, nu prea ne mai pu-
tem baza pe fondurile guvernamentale”, ne-a declarat Nastor. 
Din fondurile proprii, strânse prin taxe și impozite, se vor mai 
face modernizări și extinderi la parcările din zona centrală a 
comunei, se va face promovare pentru Festivalul Lubenițelor, 
ajuns în acest an la a cincea ediţie. „Ne preocupă și amenajarea 
a două terenuri de sport, în fiecare localitate, avem și materia-
lele pentru satul Vizejdia, așteptăm un semn și de la Ministerul 
Educației, poate vor contribui, ei s-au obișnuit să facă tot alții, 
din păcate aceasta este adevărul. Colaborăm foate bine cu sâr-
bii, în 20 aprilie, formația de dansuri de la noi merge la Novi 
Cnejevaci. Intenționăm să colaborăm cu ei și pe alte teme, cu 
ungurii avem proiecte aprobate, lucrăm pe fonduri europene, 
pe manifestări culturale, ei au Festivalul ștrudelului, mergem 
în fiecare an, noi avem lubenițele, ei vin cu tineret, dansuri și 
muzică. Am dat și terenuri pentru tineri, peste 20 au fost repar-
tizate intravilan pentru construcții de locuințe. Intenționăm să 
mai dăm, pentru că mai avem vreo 40 de solicitări, dar le vom 
vinde”, adaugă Gheorghe Nastor. 

Experienţa fondurilor europene
O importantă lucrare realizată pe raza comunei este pro-

iectul finanţat din fonduri structurale în valoare totală de 1,27 
milioane de euro, care a constat în reabilitarea a 11,5 kilometri 
de drumuri agricole, proiect finanțat prin Măsura 125 “Îmbu-
nătăţirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și 
adaptarea agriculturii și silviculturii”. Drumurile agricole rea-
bilitate deservesc aproape jumătate din terenurile agricole din 
comună.  În acest an se va face și achiziţionarea de utilaje și 
echipamente pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situ-
aţii de Urgenţă al comunei Gottlob, un proiect în valoare de 
50.000 de euro prin care se dorește achiziţionarea unui tractor. 
Proiectul a fost declarat eligibil și va primi finanţare. Dacă în 

anul acesta comuna va beneficia de suma de 50.000 euro, anul 
viitor Gottlob-ul va avea asigurată o sumă de 100.000 de euro 
pentru proiecte de dezvoltare și diversificare a economiei rurale. 
Important este și proiectul realizat în parteneriat cu comuna 
Újszentiván din Ungaria, pentru realizarea unui cinematograf. 

Spaţiul este acum de nefolosit. Localitatea va beneficia, pen-
tru reabilitarea cinematografului, de aproape 100.000 de euro. 
La finalizarea lucrărilor toate spațiile vor fi modernizate, va fi 
achiziţionată o instalaţie de proiecţie modernă, sala va benefi-
cia de scaune noi, speciale pentru cinematograf și instalaţie de 
sonorizare modernă.

În privinţa demersurilor pentru a aduce investitori în comu-
nă, primarul a dezvăluit că a avut o întâlnire cu reprezentanţii 
unei firme cu capital italian, care doresc să deschidă o fabrică de 
prelucrare și produs finit din cânepă. “Avem circa 12-15 hectare 
de care ținem de 15 ani cu dinții, în așteptarea momentului 
potrivit. Ar fi o investiție foarte mare, cu 60-70 de locuri de 
muncă la prima estimare. Le place zona, le vom da terenul în 
concesiune, e avantajos și pentru populație pentru că vor să facă 
contracte cu oamenii, nu să producă ei. Activitatea fabricii con-
stă în producerea de fibră pentru prefabricate în construcţii și 
pentru borduri de mașini”, a precizat Nastor. 

Alina SABOu

Apicultori din România, Ungaria și Serbia 
s-au aflat, la începutul lunii martie, la Ghiroda, 
acolo unde a avut loc cea de-a treia ediţie a Târ-
gului Apicol de Primăvară. Vremea frumoasă 
a atras și clienţii, astfel că în cele două zile ale 
manifestării au participat la târg sute de locui-
tori din Ghiroda și nu numai. Au expus produ-
se și diverse unelte și accesorii necesare pentru 
creșterea albinelor și producerea mierii circa 90 
de firme și producători privaţi din cele trei ţări 
enumerate anterior. Expoziţiile cu vânzare de 
produse apicole și utilaje, degustările de miere, 
tombolele, precum și seriile de comunicări ști-
inţifice pe diferite teme apicole, susţinute de 
profesori și cercetători din ţară și străinătate, au 
fost alte puncte din desfășurătorul din acest an al 
târgului. Albine, miere, propolis, polen, ceară. Cu 
acestea și multe altele și-au așteptat vânzătorii 
din târg vizitatorii. Acadele în formă de faguri, 
faguri adevăraţi, turtă dulce cu miere, miere în 
combinaţii speciale, cu roșcove, cacao, seminţe 
de in sau mac, miere din florile plantelor aroma-
tice, toate aceste produse au atras cumpărătorii. 
În completare, Ansamblul “Cununa Timișului” 
din Ghiroda a oferit un moment coregrafic, care 
a cuprins dansuri tradiţionale din Banat.

și pentru că a fost un târg de anvergură in-
ternaţională, de la el nu puteau lipsi autorităţi-
le locale, judeţene, guvernamentale, precum și 
invitaţi speciali din străinătate. În deschiderea 
târgului, preotul Ciprian Cristea din Ghiro-
da a rostit, alături de oaspeţi și participanţi la 
târg, rugăciunea “Tatăl nostru”. Apoi, primarul 
comunei, Dorel Cădariu, a ţinut să mulţumeas-
că tuturor celor prezenţi, oaspeţilor veniţi din 

Serbia și Ungaria, dar și din ţară, oficialităţilor 
judeţene și celor guvernamentale, precum și 
echipei care a reușit să contribuie la organizarea 
târgului.  Casian Brebu, președintele Asociaţiei 
Crescătorilor de Albine, filiala Timiș, a menţio-
nat că ediţia din acest an a fost cea mai mare de 
până acum, reușind să aducă 
la standuri peste 90 de par-
ticipanţi, firme sau producă-
tori individuali. Ioan Fetea, 
președintele Asociaţiei Cres-
cătorilor de Albine din Ro-
mânia, a salutat și el partici-
panţii, impresionat de faptul 
că, deși anul trecut a fost unul 
mai slab din punct de vedere 
apicol, la Ghiroda s-au strâns 

atât de mulţi expozanţi. Domnia sa a profitat și 
de prezenţa ministrului delegat pentru IMM-
uri, mediu de afaceri și turism, căruia i-a cerut 
sprijinul pentru promovarea unui proiect de lege 
care să vină în sprijinul apicultorilor. Ioan Fe-
tea a acuzat modul în care s-a făcut impozitarea 
apicultorilor și a obţinut asigurări de la ministrul 

Maria Grapini că situaţia va fi analizată într-o 
ședinţă ulterioară a Guvernului.

Un salut a adresat participanţilor și vicepre-
ședintele Asociaţiei Crescătorilor de Albine din 
Voivodina (Serbia), cel care s-a aflat alături de 
organizatorii de la Ghiroda încă de la prima edi-

ţie a târgului din comuna bănăţeană. Ca o apre-
ciere, oaspetele sârb a spus că ghirozenii sunt 
pe un drum bun în ceea ce privește organizarea 
unei astfel de manifestări și că saltul calitativ în 
cei trei ani scurși de la prima ediţie este unul 
apreciabil.

Marian Constantin Vasile, vicepreședintele 
Consiliului Judeţean Timiș, for care a inclus târ-
gul de la Ghiroda pe Agenda Culturală a anului 
2013 și a finanţat organizarea acestuia, le-a asi-
gurat pe gazde de tot sprijinul CJT. Maria Gra-
pini, ministrul delegat pentru IMM-uri, mediu 
de afaceri și turism, proaspăt revenită în ţară după 
Târgul de turism la Berlin, s-a declarat bucuroasă 

să fie la Ghiroda cu acest prilej. “Dacă România 
acum ocupă locul șapte în topul producătorilor 
de miere și produse apicole în Europa, eu cred că 
avem oameni pasionaţi și profesioniști, care pot 
să ne ducă în primele trei locuri de pe continent. 
Amintesc faptul că România este cel mai mare 
exportator de miere pentru Statele Unite. Dacă 
am reușit dincolo de Ocean, sunt sigură că vom 
reuși să răzbim și aici. Produsele pe care le ve-
dem expuse la Ghiroda sunt foarte importante și 
din punct de vedere turistic, pentru că unui turist 
care îţi vizitează ţara trebuie să-i arăţi, pe lân-
gă obiectivele specifice, și ce mănâncă. Iar mie-
rea, o spun din experienţa proprie, și produsele 
derivate sunt lucruri cu care ne putem mândri. 
Avem acum posibilităţi mai mari să promovăm 
produsele apicole pe bani europeni, iar din acest 
punct de vedere aveţi tot sprijinul ministerului 
meu și al Guvernului. Este un potenţial pe care 
nu l-am exploatat până acum. Mai avem până 
la finalul anului 40 de târguri internaţionale și 
promit că la fiecare dintre acestea vom duce și 
produse apicole. Trebuie să ne educăm și copi-
ii să consume miere și produse derivate, pentru 
că sunt sănătoase”. Maria Grapini i-a răspuns și 
președintelui Asociaţiei Crescătorilor de Albine 
din România, Ioan Fetea, pe care l-a asigurat că 
și în acest domeniu, în care evaziunea fiscală este 
la ordinea zilei, va milita pentru etica în afaceri 
și pentru eliminarea concurenţei neloiale. “Nu 
este corect ca dumneavoastră, apicultorii cinstiţi, 
să aveţi de suferit din cauza evazioniștilor. Voi fi 
sprijin pentru cei corecţi, atât eu, cât și Guvernul 
Ponta”, a declarat ministrul Maria Grapini.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

A treia ediție a Târgului Apicol de Primăvară

Proiecte pentru infrastructură și investitori 
interesați de dezvoltarea economică
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În data de 29 August 2011, Agenţia Naţională de Dezvol-
tare din Ungaria, în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Re-
gionale şi Turismului din România, a lansat cea de-a cincea 
solicitare de propuneri de proiecte hURO.

Această solicitare de propuneri se adresează în special 
proiectelor de investiţii, care vizează îmbunătăţirea sau dezvol-
tarea infrastructurii transfrontaliere de transport, comunicaţii şi 
mediu, precum şi a infrastructurii de afaceri, turism, cercetare, 
sănătate şi prevenire a riscurilor comune.

Fondurile europene alocate acestei solicitări însumează 
51.398.714 euro. Proiectele selectate vor beneficia de finanţare 
din partea Uniunii Europene, prin Fondul European de 
Dezvoltare Regională (FEDR), completată de co-finanţarea 
naţională a celor două state membre participante în Program, 
Ungaria şi România.

In cadrul ,,Programului de Cooperare Transfrontalieră Un-
garia-România 2007-2013, Primăria Mórahalom-Ungaria, ca 
lider, împreună cu partener nr. 1 - Alsó-Tisza vidéki Vízügyi 

Igazgatóság-Ungaria și partener nr. 2 - Orașul Jimbo-
lia-România, au depus un proiect comun în data de 31 
ianuarie 2012 , cu titlul “Elaborarea unui management 
durabil al infrastructurii de gospodarire a apelor în re-
giunea de frontiera Ungaro-Română” , acronim: ,,ES-
UWATER,, Nr. proiect: HURO/1101/102/1.3.2.

Proiectul se încadrează în Axa prioritara: 1. ,,Îm-
bunătăţirea condiţiilor cheie pentru dezvoltarea dura-
bilă comună a zonei de cooperare „Aria de interventie: 
1.3. ,,Managementul apelor,,

Durata proiectului este de 24 luni cu începere de la 
01.11.2012 până la 31.10.2014.

necesitatea şi oportunitatea realizării proiectului: 
Cartierul locul Târgului, care este situat în zona de 

Sud a oraşului Jimbolia, se confruntă cu un nivel al ape-
lor foarte ridicat. Din cauza nivelului foarte ridicat al 
apelor subterane populaţia se confruntă cu problema 

igrasiei la imobilele din zonă, lucru observabil la o simplă vizu-
alizare a locuinţelor.

– la imobilele din zonă, lucru observabil la o simplă vizua-
lizare a locuinţelor din zonă. Pentru combaterea igrasiei, una 
din măsurile care se impun este cea a coborârii nivelului apelor 
subterane

 - în timpul ploilor se produce o inundare a gospodăriilor din 
zonă datorită fapului că apa de pe acoperişul caselor, respectiv 
apa de pe drumuri, care se află la o cotă superioară curţilor, 
ajung toate în gospodăriile populaţiei;

 - în urma implementării proiectului se urmăreşte scăderea 
nivelul apei freatice din zonă, prin preluarea apelor pluviale de 
pe acoperişul fiecarei gospodării şi de pe drumurile aflate pe 
una din străzile: N. Bălcescu, Recoltei, Bucegi, Th. Aman, Sal-
câmilor, Aleea Cito, Grozăvescu, Griviţei, Porumbeilor. 

Proiectul constă în executare unei reţele de canale pentru 
evacuarea apelor pluviale în localitatea Jimbolia în zona străzi-
lor menţionate. Bugetul total al proiectului tranfrontalier este 
de 1.309.952 euro, din care: Primăria Mórahalom-Ungaria = 
476.520 euro; Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság-Ungaria 
=199.140 euro; Orașul Jimbolia = 634.292 euro. Finanţarea 
proiectului pentru Oraşul Jimbolia în sumă totala de 634.292 
euro se face astfel: Fonduri UE 85% = 539.148,20 euro; Buget 
stat 13% = 82.457,96 euro; Fonduri proprii 2% = 12.685,84 
euro. Persoană de contact: etelca Takacs, tel. 0751-066045.

B.n.

La  Jimbolia a fost  inaugurat (5 
martie 2013) noul Ambulatoriu In-
tegrat de Specialitate al Spitalului 
Orășenesc Dr. Karl Diel din Jimbo-
lia, aflat pe strada Republicii, nr. 34-
35. Ambulatoriul a fost reabilitat, 
modernizat și echipat la standarde 
europene în cadrul proiectului „Re-
abilitarea, modernizarea, echiparea 
ambulatoriului de specialitate al Spi-
talului Orăşenesc Dr. Karl Diel din 
Jimbolia”, co-finanţat prin Fondul 
European de Dezvoltare Regională, 
în baza contractului de finanţare nr. 
1694/06.06.2011, cod SMIS 14344, 

încheiat cu Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei Publi-
ce în calitate de Autoritate de Ma-
nagement și Agenţia pentru Dez-
voltare Regională Vest în calitate 
de Organism Intermediar pentru 
Programul Operaţional Regional 
2007-2013. Valoarea totală a proiec-
tului este de 3.912.534,91 RON, din 
care asistenţa financiară nerambur-
sabilă 3.129.001,14 RON. Proiectul 
s-a derulat în perioada 07.06.2011 - 
05.03.2013.

Beneficiarul final direct al pro-
iectului este Orașul Jimbolia prin 

intermediul și în folosul Ambula-
toriului Dr. Karl Diel din Jimbolia. 
Impactul proiectului la nivelul loca-
lităţii și la nivelul regiunii atinge trei 
paliere: creșterea calităţii infrastruc-
turii medicale; reabilitarea și moder-

nizarea infrastructurii serviciilor de 
asistenţă medicală; îmbunătăţirea 
calităţii standardului de viaţă a po-
pulaţiei din Regiunea de Dezvoltare 
V Vest. Detalii suplimentare se pot 
obţine de la:  Marian Rotaru - șef 

Serviciu Administraţie Publică, In-
tegrare Europeană, Relaţii Interna-
ţionale și Relaţii Publice. Telefon: 
0256 - 360 770.

M.B. 

JIMBOLIA 

PROIECT FINALIZAT

Printre preocupările actuale pri-
vind conservarea habitatelor și spe-
ciilor din reţeaua Natura 2000 din 
judeţul Timiș se numără și activită-
ţile proiectului „Better management 
of Natura 2000 sites”, proiect cu fi-
nanţare europeană, accesat și derulat 
de către Consiliul Judeţean Timiș în 
colaborare cu alţi 13 parteneri din 
șase ţări. Implementarea proiectului 
se realizează la nivelul ariei prote-
jate Lacul Surduc, de către o echi-
pă de specialiști ai C.J.Timiș, sub 
îndrumarea managerului de proiect, 
arh. Loredana Pălălău, a doi experţi 
de la Facultatea de Agricultură a 
U.S.A.M.V.B. Timișoara, prof. dr. 
Ionel Samfira și conf. dr. Cosmin 
Popescu, cât și a biolog dr. Andrei 
Kiss, de la Muzeul Banatului Timi-
șoara. Sub această egidă s-a organi-
zat la Surduc o sesiune de pregătire 
a 14 experţi locali de mediu. Pregă-
tirea acestora a fost axată pe identi-
ficarea stării de conservare, a ame-
ninţărilor și direcţiilor de evoluţie a 
unor habitate Natura 2000 din zona 
inundabilă a Lacului Surduc și, de 
asemenea, pe problematica speciei 
Ciconia ciconia (barza albă).

Din partea echipei de implemen-

tare a proiectului, doamna biolog. dr. 
Valeria Pavel a adresat participanţi-
lor cuvântul de bun-venit, deschi-
zând astfel sesiunea de training a 
experţilor locali. S-au mai adresat 
participanţilor conf. dr. ing. Cos-
min Popescu, decanul Facultăţii de 

Agronomie a Universităţii de știinţe 
Agricole și Medicină Veterinară a 
Banatului (USAMVB), expert teren 
în cadrul BeNatur, ing. Dan Cepeha, 
director la Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Timiș, și Samuel Lupu-
lescu, primarul comunei Fârdea. De 
asemenea, din partea autorităţilor 
locale din zona Surduc a mai partici-
pat și ing. Liviu Muntean, primarul 
comunei Nădrag.

În cadrul sesiunii de training, 
care s-a desfășurat pe durata a trei 
zile, au fost prezentate mai multe co-
municări pe subiectele date, au avut 
loc excursii de studiu în zona lacului 
Surduc și ateliere de lucru. Astfel, 
prof. univ. dr. Ionel Samfira a pre-

zentat aprecieri privind reţeaua Na-
tura 2000 în România și Regiunea V 
Vest, legislaţie naţională și europea-
nă privitoare la reţeaua Natura 2000, 
habitatele Natura 2000 din Aria 
protejată natural Lacul Surduc. De 
asemenea, domnia sa a făcut referiri 
la metodele de apreciere a vegetaţiei 
ierboase și forestiere și a prezentat 
modul de utilizare a acestora, a vor-
bit despre metodele de apreciere a 

biodiversităţii și modul de utilizare a 
lor, despre identificarea habitatelor și 
a speciilor protejate – ecologia și bi-
ologia acestora și principalele ame-
ninţări la adresa lor. Sub îndruma-
rea prof. univ. dr. Ionel Samfira s-a 
identificat în teren habitatul Natura 
2000, cod 3130, habitat de ape stă-
tătoare oligotrofe și mezotrofe. S-a 
vorbit despre managementul acestui 
habitat, starea sa de conservare și 
ameninţările la adresa lui, dar și des-
pre identificarea de acţiuni pe plan 
local și naţional.

Biolog dr. Andrei Kiss a vorbit 
despre identificarea în specie a Cico-
nia ciconia (barza albă), protejată în 
reţeaua Natura 2000, managementul 
acesteia, starea de conservare, ame-
ninţări, identificare de acţiuni pe 
plan local și naţional, după care s-au 
identificat în teren habitatele acestei 
specii.

Obiectivele generale și structura 
acestei sesiuni de training au fost: ce-
rinţe europene și naţionale ale reţelei 

Natura 2000; managementul habita-
tului protejat cod Natura 2000-3130 
– habitat de ape stătătoare oligotrofe 
și mezotrofe; managementul speciei 
protejate Ciconia ciconia; amenin-
ţări și posibile măsuri; monitorizare 
și evaluare; excursii de studiu în Aria 
naturală protejată Lacul Surduc.

În ceea ce privește trainingul 
pentru experţii locali, acesta a vi-
zat strategia generală de conservare 
a habitatului protejat cod Natura 
2000-3130; elemente de specificitate 
locală privind strategia de conserva-
re a speciei Ciconia ciconia; amenin-
ţări de grad înalt privind cele două 
obiective protejate; responsabilităţi 
pentru administraţia locală; elemen-
te privind cota de inundare actuală 
și cea propusă; aplicarea unui mana-
gement sustenabil în zona protejată; 
activităţi de educaţie ecologică și 
centre de informare; legislaţia naţio-
nală în domeniul obiectivelor prote-
jate din reţeaua Natura 2000.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

Training BeNatur la Surduc

Proiect transfrontalier pentru evacuarea apelor pluviale în localitatea Jimbolia
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bEcIcHEREcU MIc

Raimond Ovidiu Rusu se află la primul 
mandat de primar din cariera sa politică. 
A fost ales, în luna iunie a anului trecut, 
de majoritatea locuitorilor, pentru a f i 
liderul comunităţii din Becicherecu Mic. 
Despre provocările misiunii de primar, 
despre probleme și realizări am stat de 
vorbă cu edilul din comuna timișeană.

–  Domnule primar, cum aţi găsit Primăria 
comunei Becicherecu Mic la instalarea 
dumneavoastră în funcţie, în luna iunie a 
anului trecut?

– Am fost ales, la scrutinul local din 10 
iunie 2012, de majoritatea locuitorilor din 
Becicherecu Mic, pentru a le fi primar. I-am 
avertizat pe toţi, încă din campania electorală, 
că situaţia Primăriei este una critică şi că, în 
ultimii opt ani, s-au acumulat datorii de ordi-
nul miliardelor de lei vechi. Aceste datorii se 
răsfrâng direct asupra puterii noastre de dez-
voltare. În comuna Becicherecu Mic nu a fost 
atras nici un investitor major, care să poată crea 
locuri de muncă şi să contribuie substanţial la 
bugetul local, asta ca să dau doar un exemplu. 
În prima lună după investirea ca primar, am 
prezentat, în faţa locuitorilor din Becicherecu 
Mic, situaţia financiară a Primăriei şi a co-
munei, aşa cum reiese ea din documente ale 
instituţiei care au fost verificate, în perioada 
1-29 iunie 2012, de către Curtea de Conturi. 
Din păcate, concluzia acestor verificări a fost 
una sumbră: Primăria Becicherecu Mic avea 
datorii de peste 2,5 milioane de lei (adică, peste 
25 de miliarde de lei vechi). Acestea creşteau 
în fiecare zi, odată cu venirea de noi facturi 
neachitate de către vechea administraţie, pre-
cum şi ca urmare a dobânzilor şi a penalităţilor 
aferente, ca şi a executărilor silite, depăşind 
3 milioane de lei (peste 30 de miliarde de lei 

vechi). Până în anul 2005, în întreaga istorie 
a comunei Becicherecu Mic nu s-a găsit nici 
un an în care să avem datorii. De la preluarea 
mandatului şi până acum am reuşit să achităm 
mai bine de jumătate din datoriile acumulate 
în timp la Primăria Becicherecu Mic.

–  Comuna Becicherecu Mic a fost privită 
mereu ca o comună bogată și frumoasă. Ce 
măsuri aţi luat pentru a păstra și în conti-
nuare această apreciere la adresa localităţii 
dumneavoastră?

– Printre priorităţile noii administraţii din 
Becicherecu Mic se numără și aceea de a în-
chide gropile de gunoi clandestine de pe raza 
comunei. Unul dintre cele mai cunoscute lo-
curi în care se aruncau resturile din demolări și 
resturi menajere, precum și gunoaie de tot fe-
lul, era fosta baltă de la Gară. După cum spun 
locuitorii din zonă, aici veneau să arunce gu-
noaie persoane din satele învecinate sau chiar 
din Timișoara. Nu vreau ca Becicherecu Mic 
să devină groapa de gunoi a altora. Tocmai de 
aceea, am luat decizia de a închide definitiv 
această groapă, urmând ca în perioada urmă-
toare să facem același lucru cu celelalte locaţii 
de acest gen. Totodată, la groapa de la Gară am 
amenajat o zonă de depozitare temporară pen-
tru deșeuri rezultate din construcţii și demolări 
și am început lucrările la o baltă de pescuit.

–  Ce alte realizări aţi reușit să aveţi în aceste 
luni scurse de la preluarea mandatului?

– Una dintre problemele majore cu care ne-
am confruntat până acum a fost cea a trans-
portului elevilor, în special, și al locuitorilor, în 
general, din Becicherecu Mic spre Timișoara 
și retur. Această veche „durere” a navetiștilor 
pare că s-a stins odată cu introducerea cursei 
metropolitane Timișoara - Becicherecu Mic, 
începând cu 1 noiembrie 2012, transport ob-
ţinut de Primăria Becicherecu Mic printr-un 
contract cu RATT. Consiliul Local Beciche-
recu Mic a stabilit, în prima ședinţă de plen 
din 2013, preţurile la bilete și la abonamente 
pentru cursa metropolitană Becicherecu Mic – 
Timișoara, iar ceea ce mă bucură e că am putut 
să oferim reduceri pentru elevi și studenţi.

–  Fiind o Primărie cu datorii, aţi întâmpinat 
probleme la stabilirea impozitelor și taxelor 
locale pentru anul 2013?

– La începutul acestui an, analizând situ-
aţia economico-financiară a comunei, dar ţi-
nând seama de perioada dificilă pe care cu toţii 
o traversăm și de situaţia materială precară a 
multor locuitori din Becicherecu Mic, am luat 
decizia, împreună cu Consiliul Local, să majo-
răm impozitele și taxele locale pentru terenuri 
și clădiri cu doar 5% (rata inflaţiei) pentru anul 
fiscal 2013. Trebuie menţionat că majoritatea 
comunelor timișene au mărit, de-a lungul tim-
pului, cuantumul impozitelor cu 3-5% pe an, 
în funcţie de rata inflaţiei, lucru care nu s-a 
întâmplat și la Becicherecu Mic. Însă, datori-
tă unei Ordonanţe a Guvernului, noi am fost 
puși în situaţia de a fi nevoiţi să revenim asupra 
deciziei iniţiale și să creștem aceste impozite 
direct la 16% începând din acest an, fără să mai 
avem posibilitatea majorării progresive. 

–  Cum priviţi colaborarea cu comunele limi-
trofe?

– Mă bucur că am reușit să înfiinţăm Aso-
ciaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Toron-
tal”, cu sediul în Becicherecu Mic. Asociaţia a 
pornit din necesitatea de a atrage fonduri eu-
ropene nerambursabile pentru realizarea unui 
sistem de canalizare în Becicherecu Mic, fără a 
mai fi necesară investiţia într-o staţie de epu-
rare și tratare a apelor uzate, existând posibili-
tatea de a ne racorda la cea din Dudeștii Noi, 
care este deja funcţională pentru 5.500 de lo-
cuitori, cu posibilitate de extindere. Prin aceas-
tă măsură se vor economisi cel puţin 500.000 

de euro, aproximativ 40% mai puţin din costul 
unui sistem de canalizare propus de vechea ad-
ministraţie.

Această asociere cu Dudeștii Noi este cu 
atât mai importantă cu cât, pentru proiectele 
europene finanţabile în perioada 2014-2020, 
Uniunea Europeană va acorda cu precădere 
fonduri nerambursabile pentru asociaţiile de 
două sau mai multe comune. 

De asemenea, așa cum au făcut adminis-
traţiile din Dudeștii Noi și Sânandrei, am 
decis, în Consiliul Local Becicherecu Mic, să 
trecem Drumul Comunal 45, care leagă lo-
calitatea noastră de cele două comune, în ca-
tegoria drumurilor judeţene, pentru ca acesta 
să poată fi asfaltat. S-ar crea astfel o legătu-
ră rutieră mai scurtă între cele trei localităţi, 
ajungându-se până la Calea Aradului, lucru ce 
se poate realiza, mai ales că avem promisiuni 
ferme de la Consiliul Judeţean că drumul va 
intra în finanţare și ar putea fi gata poate chiar 
în acest an. Sper că și conducerea Consiliului 
Judeţean Timiș realizează importanţa asfaltării 
acestui drum. Până la realizarea centurii muni-
cipiului Timișoara, care va lega Calea Aradu-
lui de Calea Torontalului, prin asfaltarea celor 
doar 6 kilometri de șosea dintre Sânandrei, 
Dudeștii Noi și Becicherecu Mic se va crea o 
pseudo-centură a Timișoarei, care va lega Ca-
lea Aradului de Calea Torontalului, adică DN 
6 – Timișoara-Cenad de Drumul European 
671 – Timișoara-Arad. Astfel, s-ar economisi 
aproximativ zece kilometri (adică timp și com-
bustibil).

–  Aţi promis în campania electorală că veţi f i 
primarul tuturor locuitorilor din Becichere-
cu Mic, indiferent de simpatiile lor politice. 
Cu ce aţi venit concret în sprijinul oame-
nilor?

– M-am gândit, de exemplu, că ar fi potri-
vit ca toţi cei care își respectă obligaţiile cetăţe-
nești, respectiv și-au depus declaraţiile privind 
numărul de persoane care locuiesc în gospodă-
rie, în vederea stabilirii taxei de salubritate și a 
cotei sociale pentru apa potabilă, să fie răsplă-
tiţi cu câte doi pomi fructiferi, la alegere. Așa 
se face că, din 16 ianuarie și până în 1 martie, 
au fost preluate și înregistrate 572 de astfel de 
declaraţii. Am achiziţionat, din banii proprii, 
1.200 de puieţi, aduși de la Staţiunea Pomicolă 
Sânnicolau Mare. Conform dorinţelor cetăţe-
nilor din comuna noastră, au fost oferiţi gutui, 
piersic, cireș (trei soiuri), măr (patru soiuri), 
păr (două soiuri) și prun (două soiuri). și în 
următorii trei ani ai mandatului meu, în fiecare 
primăvară, voi continua acţiunea de distribuire 
gratuită a câte doi pomi pentru fiecare gos-
podărie, celor care își vor îndeplini obligaţiile 
cetăţenești.

–  Becicherecu Mic este o comună multietnică 
și multiculturală. Reușiţi, în aceste vremuri 
moderne, să păstraţi tradiţia multiseculară 
a locului?

– Păstrarea și transmiterea mai departe a 
tradiţiilor populare reprezintă un deziderat de 
la care comunitatea din Becicherecu Mic nu a 
abdicat niciodată. Noi punem un accent deo-
sebit pe aspectul cultural și sprijinim necon-
diţionat activitatea ansamblurilor folclorice 
de pe raza localităţii, fie că ele sunt românești, 
germane sau sârbești. Nici ceilalţi artiști popu-
lari nu sunt neglijaţi, fiind încurajaţi în demer-
sul lor de a aduce în actualitate obiceiuri lăsate 
de moșii și strămoșii noștri.

La ediţia de anul trecut a Festivalului-
concurs “Lada cu zestre” localitatea noastră a 
fost reprezentată de toate cele trei ansambluri 
de dansuri populare: „Cavaleria Tradiţiilor”, 
Ansamblul „Izvorașul” și Ansamblul „Sveti 
Nikola”. Ansamblul „Sveti Nikola” a câștigat 
Premiul I la secţiunea coregrafie, acolo unde 
și Ansamblul „Cavaleria Tradiţiilor” a obţinut 
o menţiune. Pentru că aminteam și de ceilalţi 
artiști din Becicherecu Mic participanţi la edi-
ţia din 2012 a „Lăzii cu zestre”, îl amintim și 
pe Alexandru Ursan, care la vârsta de doar 13 
ani este un maestru al artei origami, artă care 
i-a adus un premiu special din partea juriului 
festivalului. Nu sunt uitate nici cultele religi-
oase, pe care le sprijinim după posibilităţile pe 
care le avem. Pentru noi, Ruga satului, Ruga 
sârbească ori Kirchweih-ul sunt sărbători ale 
întregii comunităţi și le celebrăm împreună.

A consemnat,
Petru Vasile TOMOIAGĂ

Pe drumul reintrării în peisajul economic și cultural al 
Timișului

Interviu cu primarul Raimond Ovidiu Rusu

Muzeul Dimitrie Țichindeal (interior)
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Continuarea lucrărilor la canalizare, reabilitarea reţe-
lei de apă potabilă, asfaltarea și întreţinerea drumuri-
lor sunt principalele obiective investiţionale ale comunei 
Cărpiniș pentru anul acesta. Despre aceste proiecte de 
actualitate, dar și despre cele viitoare, cuprinse în stra-
tegia de dezvoltare a localităţii pentru perioada 2014-
2020, am stat de vorbă cu primarul comunei Cărpiniș, 
domnul Ioan Sima.

–  Domnule primar, aţi început, în urmă cu câţiva ani, lucrările 
de canalizare, un proiect de amploare. Care este stadiul aces-
tuia acum, la începutul anului 2013?

– Am început lucrările la sistemul de canalizare în anul 
2009. Până acum, reţeaua are cinci kilometri și este funcţională 
pe toată această lungime. Avem deja gospodării care sunt racor-
date la canalizare. De asemenea, am reușit să finalizăm și staţia 
de epurare, un punct foarte important al acestui proiect. Pentru 
acest an am prevăzut bani de la buget pentru continuarea lu-
crărilor la extinderea sistemului de canalizare cu încă cel puţin 
doi kilometri. La final, reţeaua de canalizare pentru Cărpiniș și 
satul aparţinător, Iecea Mică, se va întinde pe o lungime de 25 
de kilometri.

–  Legată de această latură a infrastructurii este și reţeaua de 
apă potabilă...

– În acest an dorim, în primul rând, să introducem apa cu-
rentă în cel mai nou cartier de case al comunei, cel situat pe 
strada a VI-a. De asemenea, vom lucra la reabilitarea reţelei de 
apă pe o distanţă de trei kilometri. Se vor înlocui ţevile, racor-
durile sau se vor reface branșamentele acolo unde acestea au 
fost deteriorate.

–  Care este strategia administraţiei locale în ceea ce privește 
drumurile?

– După ce vom încheia lucrările la reţeaua de alimentare 
cu apă, vom trece la asfaltarea a doi kilometri de drum pe stră-
zile a VIII-a și a IX-a, din Cărpiniș. În proiectul de asfaltare 
este cuprinsă și amenajarea de alei pietonale pe ambele părţi 
ale celor două străzi amintite. După trecerea acestei perioade 
mai grele din punct de vedere meteorologic, începând din luna 
aprilie, vom trece la repararea drumurilor care au avut de suferit 

din pricina intemperiilor din timpul iernii. Se vor pietrui atât 
drumuri din Cărpiniș, cât și din Iecea Mică.

–  Un obiectiv la care de asemenea aţi contribuit substanţial este 
cel al reparării Şcolii Mici, cum o cunosc oamenii din Cărpi-
niș.

– școala Mică, înfiinţată în anul 1920, a fost prima școală 
din Cărpiniș. Dincolo de valoarea ei istorică și sentimentală, 
pentru a fi funcţională la cerinţele zilelor noastre, a fost nevoie 
de reabilitarea clădirii. Cu bani de la Ministerul Educaţiei și 
Cercetării și cu fonduri de la bugetul local, am reușit să dema-
răm și să suţinem aceste lucrări care dau, practic, o faţă nouă 
școlii Mici. În toamnă, odată cu începerea anului școlar 2013-
2014, vom inaugura școala Mică, la care vor învăţa elevii clase-
lor pregătitoare și ai claselor ciclului primar. școala îi va aștepta 
cu săli de clasă noi, dotate cu mobilierul necesar, cu grupuri 
sanitare moderne și cu o instalaţie de încălzire centrală care va 
asigura căldura pe timpul iernii. Este o investiţie comună, cum 
spuneam, a ministerului de resort și a administraţiei cărpinișe-
ne, care se ridică la suma de două milioane de lei.

–  Mai aveţi și alte obiective investiţionale pentru anul 2013?
– Pot să spun, nu fără mândrie, că vom reuși să ne aliniem 

normelor europene și într-un alt sector al vieţii comunităţii. În 
cimitirul din Cărpiniș se va finaliza, tot în cursul acestui an, 
Casa Funerară. De altfel, cimitirele din Cărpiniș și Iecea Mică 
sunt administrate de Primărie și pot spune că acest lucru se 
vede, pentru că la cimitire am mai realizat, de-a lungul anilor, 
câteva investiţii, cum ar fi iluminatul sau amenajarea aleilor.

–  Piaţa din comună, inaugurată nu demult, este funcţională?
– Piaţa este un alt proiect  care a prins contur în anul care a 

trecut. Aici locuitorii comunei noastre pot să-și vândă surplusul 

de produse, dar pot și să cumpere ceea ce le trebuie. Dar, pe 
lângă oamenii din comună, noi îi așteptăm, în fiecare sâmbătă 
și duminică, și pe locuitorii din comunele vecine, producători 
agricoli nu doar din Cărpiniș, ci chiar din întregul judeţ.

–  Care este strategia administraţiei locale din Cărpiniș pentru 
anii care vor urma?

– Am realizat o strategie de dezvoltare a comunei Cărpiniș 
pentru perioada 2014-2020. În principal, aceasta prevede fina-
lizarea proiectelor de canalizare, alimentare cu apă și asfaltare 
pentru cele două localităţi. Pentru a reuși să ducem la bun sfâr-
șit acest demers, vom scrie un proiect integrat, care apoi va fi 
depus spre finanţare. Tot la capitolul planuri de viitor, amintesc 
că vom amenaja, din fonduri de la bugetul local, un parc foto-
voltaic ce se va întinde pe un hectar. Parcul va genera curent 
electric de un megawatt, ceea ce ne va asigura autonomia ener-
getică la nivelul de consum al primăriei noastre. Astfel, curentul 
pentru iluminatul stradal, iluminatul în instituţiile comunale, 

cel necesar staţiilor de pompare și forajelor va fi asigurat parcul 
voltaic. Prin această investiţie vom economisi, de acum încolo, 
cel puţin 500.000 de lei pe an, bani pe care până acum eram 
nevoiţi să-i dăm din bugetul nostru.

A consemnat,
Petru Vasile TOMOIAGĂ

Noi perspective de dezvoltare

Investitorii în parcuri fotovoltaice și-au 
găsit locul potrivit pentru a demara această 
afacere. Mulți au bătut la ușile primăriilor din 
Timiș, iar comuna Pesac este unul din locuri-
le unde, în scurt timp, vom putea vedea, dacă 
totul merge conform planurilor, câteva hectare 
bune de panouri îndreptate spre soare. Pri-
marul din Pesac, Cornel Toma, a precizat că 
proiectul acestui parc este avansat în faza de 
documentație și de avize, suprafața concesi-
onată pentru investitor fiind de 6 hectare de 
teren. 

Până la inaugurarea unui astfel de parc însă, 
administrația din Pesac trebuie să facă față 
nevoilor moderne: apă, canalizare, drumuri 
asfaltate. “S-a început în luna martie lucrul la 
reţeaua de apă pe fonduri guvernamentale, lu-
crarea are termen de finalizare de doi ani, sunt 
17 km de reţea. Este necesară și canalizarea. 
Facem parte din asociaţiile de dezvoltare inter-
comunitară și vom încerca să atragem fonduri 
europene pentru canalizare, deoarece bugetul 
comunei este foarte mic, nu acoperă nici chel-
tuielile cu salariile și utilităţile. Vom mai repara 
drumurile, vom face trotuare, cu ce mai obţi-
nem de la CJ Timiș, va trebui să mai extindem 
iluminatul public. Mai avem câteva proiecte pe 
care nu le-am pus în aplicare. S-a schimbat le-
gislaţia și nu mai avem voie să facem studii de 
fezabilitate noi doar dacă pot fi puse în aplica-

re într-un anumit timp. Din cauza aceasta, să 
facem studii noi, pe care să le ţinem în dulap, 
nu mai e legal și nici rentabil. Avem și buge-
tul foarte mic, nu am vrut să aruncăm banii pe 
fereastră. Prefer să modernizăm baza sportivă, 
trebuie să facem vestiare, pentru că jucătorii se 
schimbă pe marginea terenului. Avem un spa-
ţiu unde vom construi o bibliotecă comunală, 
avem deja proiectul”, enumeră Toma. În asoci-
ere cu alte comune, se va lucra și la moderni-
zarea sistemelor de calcul pentru funcționarea 
unui registru agricol electronic. 

În așteptarea investitorilor 
“Mă agit să găsesc investitori, să dezvolt 

puţin comuna ca să putem să ne autofinan-
ţăm, dar deocamdată e greu. Nu încasăm nici 
măcar jumătate din minimum necesar pen-
tru funcţionare. Fără ajutorul pe care îl pri-
mim de la Consiliul Județean și de la Direcția 
Finanțelor, din cote defalcate, nu am putea să 
supraviețuim, ar trebui să închidem primăria. 
Suntem economi și calculați, nu aruncăm banii 
pe fereastră. Problema e că nu avem investi-
tori, avem doar o singură firmă care plătește 
impozit ceva mai consistent. Ne-ar mai trebui 
vreo 400.000 de lei ca să putem funcționa și 
să fim independenți. În ceea ce privește taxe-
le și impozitele, ele se plătesc, dar mai avem 
și restanțieri. Cetățenii trebuie să înțelegă că 

nu au de ales, așa cum avem drepturi, avem 
și obligații, ei trebuie să și contribuie. Planuri 
avem multe pentru comună, dar nu ne facem 
visuri fără să avem o bază reală”, spune edilul.

Regionalizarea sperie
Discuțiile despre reorganizarea teritorială 

îngrijorează pentru că oamenii își aduc aminte 
cum era pe vremea când aparțineau de Periam. 
În acest an se încheie și un exercițiul finan-
ciar european, urmând ca pentru fondurile 

alocate până în anul 2020, regulile să fie altele. 
“Acum eu cred că nu există bani europeni, nu 
mai există nicio axă unde comunele să poată 
să acceseze acele fonduri. În viitorul exerciţiu 
financiar se va schimba modul de abordare al 
accesării fondurilor, comunele în forma actuală 
nu vor putea de unele singure să ia fonduri eu-
ropene, de aceea trebuie să fie organizate. Re-
gionalizarea înţeleg pentru ce se face, pentru 
absorbţia de fonduri europene, dar depinde ce 
se va întâmpla şi cu comunele mici care nu pot 
să supravieţuiască prin autofinanţare şi situaţii 
de acest fel sunt multe. Cred că regionaliza-
rea nu se va lega şi de acest aspect, dar sunt 
realist şi îmi dau seama că atunci când se vor 
gândi la o reorganizare, inclusiv a comunelor, 
noi avem foarte puţine şanse să rămânem cu 
acest statut. Înainte ţineam de Periam. Cred 
că vom fi pe o listă, dacă se pune problema de 
reorganizare. Nu ştiu dacă e bine pentru noi, 
eu simt că nu va fi bine, pentru că ştim ce s-a 
întâmplat cu satul Pesac în momentul când a 
aparţinut de comuna Periam, ei au încasat ba-
nii din taxe şi impozite şi ce a mai revenit din 
cotele defalcate, TVA şi impozitul de la finanţe 
şi un procent foarte mic s-a întors înapoi. Noi 
putem doar să sperăm că va fi mai bine, dar 
trebuie să fim și realiști, că nu va fi așa de ușor”, 
concluzionează primarul Cornel Toma. 

Alina SABOu

“Planuri avem multe, dar nu ne 
facem visuri fără să avem o bază reală”

Primarul Cornel Toma: 
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Centrul de Cultură și Artă al Judeţului Timiș a or-
ganizat la sfârșitul lunii februarie cea de-a XIII-a ediţie 
a Festivalului-Concurs „Topul Mărțișorului”, cu partici-
parea în concurs a tinerilor soliști vocali, elevi ai școlilor 
de arte din România. Condiţiile de participare la festival 
au fost o piesă fără acompaniament muzical (doină, ba-
ladă, etc.) și o piesă cu acompaniament musical, iar ca 
cerinţă obligatorie - costum popular autentic din zona 
reprezentată.

Acompaniamentul a fost asigurat de orchestra An-
samblului Profesionist „Banatul”, dirijată de Sebastian 
Roșca. Spectacolul de gală de după încheierea concursului 
a cuprins momente coregrafice ale ansamblurilor „Ghio-
celul” din Giroc și „Cununa Timișului” din Ghiroda și 
microrecitaluri ale soliștilor Doriana Talpeș, Anca Panţâ-
ru, Monalisa Radu, Milena Ţaran, Ramona Ilieși Drăgan, 
Mariana zota, Viorica Magda Pricop, Dana Gruescu, 
Giorgiana Necșa, Luminiţa Safta, Maria Borţun, Stana 
Stepanescu, Ciprian Pop, Cosmin Popa, Florin Boita, Ion 
Drăgan, Mariana șușca, invitatul special fiind cunoscuta 
interpretă de muzică populară Nicoleta Voica. 

Căștigătorii celei de-a XIII-a ediţie a Festivalului 
“Topul Mărţișorului” au fost: Locul I - Vand Radu Ioan, 
Locul II - Suciu Roxana, Locul III - Andrei Maricica 
Stefania, Menţiunea I - Trion Mădălina, Menţiunea II 
- Sterp Ionela.

Ada MARInCu

Organizarea și desfășurarea celor 
cinci ediţii  ale concursului „Lada 
cu zestre”, manifestare de mare am-
ploare, ne-a demonstrat că artele 
tradiţionale ale neamului nostru mai 
sunt încă vii în sufletul românului și 
a tuturor minorităţilor ce locuiesc pe 
aceste plaiuri, constituind patrimo-
niul cel mai de preţ în cultura nea-
murilor. 

Participarea la fiecare ediţie a 
cca. 5000 de artiști demonstrează 
dragostea românului, indiferent de 
vârstă, pentru artele tradiţionale, în 
acest fel artiștii amatori din judeţul 
nostru își cinstesc totodată înaintașii. 

Rezultatele obţinute până în 
prezent au fost posibile datorită 
implicării permanente a autorităţi-
lor locale, instituţiilor culturale din 
mediul rural, a școlii și a bisericii, 
creându-se un front comun pentru 
organizarea și desfășurarea în bune 
condiţii a festivalului, Consiliului 
Judeţean Timiș organizând parti-
cipând și sprijinind financiar prin 
Agenda culturală această manifesta-
re. și, totodată, impunând reflectarea 
satului tradiţional timișean în toate 
aspectele dezvoltării sale plenare, 

de-a lungul timpului.
Cea de-a VII-a ediţie a festiva-

lului Lada cu zestre se dorește a fi 
extrem de consistentă calitativ, apre-

ciindu-se o creștere a calităţii în toa-
te sferele artistice pe care le cuprinde 
festivalul.  și în acest an, concursul 
se desfășoară în două etape: etapa 
zonală și etapa judeţeană, pe cele 
trei secţiuni cu care timișenii deja 
s-au obișnuit: Secţiunea I - Datini 
și obiceiuri folclorice, dansuri popu-
lare, alte genuri artistice ce implică 
elemente sau tablouri coregrafice; 
Secţiunea II - Expoziţii, gastrono-

mie, recitatori dialectali, publicaţii și 
cărţi de autori locali; Secţiunea III - 
Coruri și grupuri corale, soliști vocali 
și instrumentiști, orchestre, tarafuri, 

alte genuri muzicale.   
Fazele  intercomunale  s-au 

desfășurat la  Boldur - în data de 
14.02.2013, Dudeștii Noi - în data 
de 15.02.2013, Ghiroda - în data 
de 19.02.2013,  Jebel - în data de 
21.02.2013, Traian Vuia – în data de 
12.03.2013 și Jimbolia – în data de 
14.03.2013.

Festivalul lada cu zestre se va 
desfășura în continuare  conform ur-

mătorului program:

ETAPELE
INTERCOMUNALE
6 aprilie 2013 – Comuna Bol-

dur - participă localităţile: Darova, 
Boldur, Racoviţa, Niţchidorf, Tor-
mac, Sacoșu Turcesc, Moșniţa Nouă, 
Chevereșu Mare, Criciova, Gavoj-
dia, Nădrag, orașul Buziaș;

13 aprilie  2013 – Comuna Du-
deștii noi  - Participă localităţile: 
Becicherecul Mic, Dudești Noi, Bi-
led, Satchinez, șandra, Variaș, Pesac, 
Periam, Lovrin, Sâmpetru Mare, Sa-
ravale, Cenad, Dudeștii Vechi, Val-
cani, Beba Veche, Sânandrei;

21 aprilie 2013 – Jebel  -  Parti-
cipă localităţile: Sânmihaiu Român, 
șag, Pădureni, Jebel, Voiteg, Ghilad, 
Foeni, Giulvăz, Peciu Nou, Otelec, 
Uivar, Parţa, Livezile, orașul Cia-
cova, Liebling, Birda, Gătaia, Deta, 
Giera, Banloc, Denta, Moraviţa, 
Jamu Mare;

27 aprilie 2013 – Ghiroda  - Par-
ticipă localităţile:Ghiroda, Reme-
tea Mare, Topolovăţu Mare, Belinţ, 
Ghizela, Brestovăţ, Bucovăţ, Secaș, 
orașul Recaș, Dumbrăviţa, Giarma-

ta, Pișchia, Fibiș, Bogda, Mașloc, 
11 mai 2013 -  Traian Vuia  - 

Participă localităţile: Pietroasa, Tra-
ian Vuia, Tomești, Curtea, Margina, 
Bârna, Fârdea, Dumbrava, Coștei, 
Balinţ, Bethausen, Mănăștiur, Bara, 
Ohaba Lungă, orașul Făget;

18 mai 2013 – Jimbolia - Parti-
cipă localităţile: Jimbolia, Comloșu 
Mare, Lenauheim, Gottlob, Căr-
piniș, Iecea Mare, Checea, Teremia 
Mare, Tomnatic, Săcălaz.

Faza judeţeană a Festivalului 
Lada cu zestre va avea loc în data de 
8 iunie 2013 la sediul CCAJ Timiș 
– Secţiunea: Gastronomie, Muzică, 
Expoziţii, Recitatori), respective în 
data de  9 iunie 2013 la Casa Ar-
matei și CCAJ Timiș – Secţiunea 
Coregrafie.

Ediţia din acest an a festivalului 
se va încheia cu „Gala folclorului bă-
năţean” -  Spectacol de Gală al Fe-
sivalului „Lada cu zestre”, Ediţia a 
VII-a, ce va avea loc în data de 16 
iunie 2013 la sala Filarmonicii Ba-
natul din Timișoara sau pe scena din 
Parcul Rozelor din Timișoara. 

Ada MARInCu
Răzvan hRenOSChI

hella, cunoscutul furnizor pentru in-
dustria automotive, care operează la nivel 
internaţional, își extinde în continuare pre-
zenţa în România prin deschiderea unei 
noi filiale administrative, la Giarmata, lân-
gă Timișoara. Aici hella va angaja în jur 
de 500 de persoane în diverse poziţii ad-
ministrative.

Pe termen mediu, hella dorește să 
crească numărul de angajaţi din această fi-
lială la peste 600. Compania a investit circa 
patru milioane de euro în noua construc-
ţie, aceasta având o suprafaţă utilă de peste 
5000 de metri pătraţi. Clădirea cu două eta-
je a fost finalizată la sfârșitul lunii februarie, 
într-un interval de șase luni. Locaţia oferă 
spaţii de birouri dintre cele mai moderne, 
iar prin imediata vecinătate cu aeroportul 
internaţional Timișoara este conectată op-
tim și din punctul de vedere al infrastruc-
turii. De asemenea, noul centru are legătură 

directă la Centura Timișoarei și este situată 
la doar câţiva kilometri de autostrada Arad 
– Timișoara – Lugoj. „Noi vedem un mare 
potenţial în regiunea Europei de Est și ne 
bucurăm să includem o nouă filială din 
România în reţeaua internaţională hella“, 
a declarat Dr. Jürgen Behrend (foto), direc-
tor executiv, asociat cu răspundere persona-
lă, și președinte al consiliului acţionarilor 

în cadrul hella. La inaugurare a fost pre-
zent și Titu Bojin, președintele Consiliului 
Judeţean Timiș, care și-a exprimat toată 
disponibilitatea pentru a ajuta la realizarea 
unor noi investiţii. “Doresc să mulţumesc 
celor din cadrul companiei pentru spriji-
nul lor, pentru acţiunile caritabile la care 
au contribuit, acţiuni care au ajutat unele 
comunităţi din zone mai greu accesibile. 
Este bine că hella a investit în Timiș, toate 
companiile vor avea tot sprijinul nostru”, a 
declarat președintele Bojin.

hELLA KGaA hueck & Co., 
Lippstadt este o întreprindere de familie 
independentă, cu o prezenţă la nivel glo-
bal, având peste 28.000 de angajaţi în 70 de 
locaţii din peste 30 de ţări. În domeniul de 
activitate componente pentru industria au-
tomobilistică, concernul hella dezvoltă și 
produce sisteme de iluminare și electronice. 

S.I.

Lada cu zestre a ajuns la a VII-a ediție 

Topul Mărțișorului – Ediția a XIII-a Compania Hella a inaugurat 
noul Corporate Center

Simezele Palatului Administrativ din Timișoara sunt 
gazdă primitoare în luna aprilie 2013 pentru lucrările pic-
torului timișorean Victor Acatrinei. Expoziția Culorile ier-
nii cuprinde 35 de tablouri, toate cu 
aceeaşi temă: iarna, peisaje de iarnă din 
Timişoara şi din împejurimile aces-
teia, realizate în mai bine de doi ani, 
reprezentări care evocă anotimpul iernii 
în structuri simetrice, dar și în imagini cu 
o singură prezenţă.

Demersul plastic al pictorului Victor 
Acatrinei este dezvăluit de criticul de artă 
Ioan Iovan drept „o știre frumoasă și 
pură despre lume”. Spune criticul: „Vic-
tor Acatrinei a adoptat acest principiu al 
realității (cel al simetriei n.a.) ca pe o normă de realizare a pic-
turii și i-a supus ei toate imaginile peisagistice realizate în cele 
mai recente cicluri create. Peisajul așezat în simetrie, dublat 
în simetrie pe o axă verticală, se încarcă imediat cu o energie 

mistuitoare precum o electricitate statică (…) Peisajul de iarnă 
este peisaj de argint, cumva ca o definiție romantică a poeziei. 
Această lume purificată se alcătuiește numai din alb, dar 

căruia i se conferă posibilitatea tuturor 
nuanțelor și tonurilor sale de cristal.”

Despre tablourile din expoziția Cu-
lorile iernii, pictorul Victor Acatrinei 
mărturisește: „Este multă concepţie, multă 
gândire. Mai dau rateuri, nu-mi plac şi tre-
buie să selectez. Nu-i chiar aşa de simplu. În 
primul rând trebuie să-mi placă mie. M-am 
sfătuit mult şi cu domnul profesor Ioan Io-
van.”

Victor Acatrinei este absol-
vent al Facultății de Arte și Design a 

Universității de Vest, membru al Uniunii Artiștilor Plastici 
din România- Filiala Tmișoara, cu peste douăzeci și cinci de 
prezențe în Expoziții personale, de grup și tabere de creație.

M.B.

GIARMATA 

Victor Acatrinei pe simezele Palatului Administrativ



12
martie-aprilie 2013CJTIMIŞ

AGENDĂ

Președintele Consiliului Jude-
ţean Timiș, Titu Bojin, a primit la 
sfârșitul lunii februarie, la sediul 
Palatului Administrativ, vizita unei 
delegaţii din Serbia, condusă de 
primarul orașului zrenjanin, Ivan 
Bošnjak, și din care au mai făcut 
parte viceprimarul Dusko Radisic 
și consulul general al Serbiei la Ti-
mișoara, Lazăr Manoilovici.  Princi-
palele teme ale discuţiilor de astăzi 
au vizat investiţiile în infrastructură 
și colaborarea bilaterală în domenii 

precum agricultura, piscicultura și 
gestionarea apelor. Astfel, în cadrul 
întâlnirii a fost amintit proiectul pis-
tei de biciclete de-a lungul canalului 
Bega. De asemenea, în ceea ce pri-
vește gestionarea apelor, Titu Bojin a 
precizat faptul că „nodul hidrotehnic 
de la Sânmihaiu Român nu ne dă 
posibilitatea navigaţiei până în Ser-
bia, dar sper ca această problemă să 
fie rezolvată cât mai curând”. 

J.l.

Vicepreședintele Consiliului 
Judeţean Timiș, Călin Dobra, și 
subprefectul Liliana Oneţ au pri-
mit în  luna februarie 2013  vizita 
deputatului din Parlamentul Fe-
deral German, Erich Georg Fritz 
(CDU).  

La întrevedere au mai luat parte 
consulul Germaniei la Timișoara,  

Klaus Christian Olasz, președintele 
Clubului Economic German, Peter 
hochmuth, fostul vicepreședinte al 
CJT, Marius Popovici, președintele 
Comisiei pentru urbanism, ame-
najarea teritoriului, lucrări publice 
și protecţia mediului, Marcel Mi-
hoc și consilierul președintelui CJ 
Timiș, Viorel Bota.

Cu acest prilej, vicepreședintele 
CJ Timiș, Călin Dobra, a subliniat 
deschiderea judeţului Timiș pentru 
colaborarea cu Germania și intere-
sul administraţiei judeţene pentru 
atragerea investitorilor străini. „La 
nivelul CJT suntem interesaţi să 

dezvoltăm infrastructura astfel în-
cât să avem capacitatea de a atra-
ge cât mai multe investiţii străine. 
Am creat Parcul Tehnologic și In-
dustrial și avem în derulare și alte 
proiecte, precum Centrul Intermo-
dal sau Parcul foto-voltaic”, a spus 
Dobra. 

De asemenea, consilierul Mar-

cel Mihoc, a precizat că  în judeţul 
Timiș sunt în prezent în derulare 
proiecte în domeniul infrastruc-
turii de apă și canalizare în valoa-
re  totală de circa 200 de milioane 
de euro, în principal din fonduri 
europene.  La rândul său, Erich 
Georg Fritz a spus că este interesat 
de dezvoltarea relaţiilor dintre Ro-
mânia și Germania încă din 1989, 
motiv pentru care împreună cu 
Susanne Kastner a creat Forumul 
româno-german, care are ca obiec-
tiv general îmbunătăţirea imaginii 
României în Germania. 

Jana lAVRITS

Marţi, 26 martie 2013, în Sala 
Multifuncţională a Palatului Admi-
nistrativ a avut loc ședinţa Adună-
rii Generale a Asociaţilor Agenţiei 
de Dezvoltare Euroregională Du-
năre-Criș-Mureș-Tisa, la care au 
participat reprezentanţii consiliilor 
judeţene membre DKMT. Ordinea 
de zi a ședinţei a cuprins: 
prezentarea proiectelor 
încheiate în 2012, relan-
sarea strategiei de dezvol-
tare a DKMT, discutarea 
modalităţilor de promo-
vare turistică a euroregiu-
nii și adoptarea bugetului 
pentru perioada aprilie 
2013 - martie 2014. Pre-
zent în deschiderea şe-
dinţei, preşedintele Con-
siliului Judeţean Timiş, 
Titu Bojin, a subliniat 
faptul că „este momentul 
ca DKMT să-şi îndrepte 
atenţia către perioada de programa-
re a Uniunii Europene 2014-2020. 
Este necesară o nouă abordare în 
ceea ce priveşte relaţiile din cadrul 
acestei euroregiuni”. 

2012 a fost anul în care s-au 
încheiat majoritatea proiectelor 
derulate de către Agenţia de Dez-
voltare Euroregională DKMT în 
perioada de programare 2007-
2013, și care vizau mai ales întări-
rea identităţii euroregionale prin 
crearea unei imagini turistice co-
mune, dezvoltarea comunicării și a 
circulaţiei știrilor prin agregatul de 
știri www.ernainfo.eu, schimburi 
de experienţă în domeniul culturii 
(SCULTBOARD) și al dezvoltă-
rii teritoriale (ULYSSES) precum 
și cooperare în domeniul protecţiei 
civile. 

În cadrul pregătirii pentru ur-
mătoarea perioadă de programare, 
care se va derula între 2014-2020, 
participanţii la Adunare au convenit 
că este necesară reînnoirea strategiei 

de dezvoltare a Euroregiunii. Stra-
tegia actuală, un document extrem 
de fundamentat și progresiv la data 
elaborării ei, în 2005, în mare par-
te și-a îndeplinit misiunea. Multe 
din proiectele sale prevăzute au fost 
implementate deja, sau sunt în curs 
de implementare. A constituit un 

document de bază atât pentru auto-
rităţile locale, cât și pentru societa-
tea civilă sau mediul universitar.  În 
contextul noilor realităţi însă, răs-
punzând cerinţelor actuale și pentru 
a face faţă noilor provocări, s-a con-
siderat că este nevoie de o imagine 
actualizată a spaţiului euroregional, 
precum și de redefinirea principa-
lelor obiective și metode de coope-
rare. Agenţia de Dezvoltare a Eu-
roregiunii DKMT a fost mandatat 
să demareze procesul de revizuire a 
strategiei Euroregiunii în armonie 
cu strategia de creștere economică 
a Uniunii Europene (Europa 2020).

Un alt subiect dezbătut s-a re-
ferit la modalităţile de promovare a 
imaginii turistice a Euroregiunii. În 
ultimii cinci ani Agenţia de Dezvol-
tare a DKMT a realizat o bază de 
date a obiectivelor și destinaţiilor 
turistice din Euroregiune grupate 
în jurul a șapte trasee tematice: clă-
diri în stil art nouveau, monumente 
de patrimoniu industrial, folclor și 

tradiţii populare, staţiuni balneare, 
băuturi tradiţionale, monumente și 
locuri istorice, vin și gastronomie. 
Au fost realizate broșuri de infor-
mare turistică atractive, traduse și 
tipărite în cinci limbi, în sute de mii 
de exemplare. Anumite destinaţii au 
fost popularizate și prin filmuleţe. 

Promovarea destinaţiilor Eurore-
giunii DKMT a fost realizată în 
cadrul târgurilor de profil, și prin 
organizarea a două călătorii de stu-
diu pentru reprezentanţii mass-me-
diei internaţionale (în urma cărora 
obiectivele de vizitat din Euroregi-
unea DKMT a apărut în mai multe 
organe de presă din Europa).

ședinţa Adunării Generale a 
Asociaţilor a oferit prilej pentru 
dezbaterea diferitelor modalităţi de 
promovare a Euroregiunii, în con-
textul întăririi imaginii Euroregiu-
nii atât în rândul locuitorilor ei cât 
și al străinilor care vizitează acest 
spaţiu, participanţii convenind asu-
pra faptului că în cadrul noii strate-
gii acest domeniu va trebui tratat cu 
deosebit interes.

La finalul ședinţei, d-na Csókási 
Eszter a fost realeasă în funcţia  de 
director al societăţii de utilitate pu-
blică, pentru următoarea perioadă 
de doi ani și jumătate. 

eva FenYVeSI

Președintele Consiliului Judeţean Timiș, 
Titu Bojin, a   avut la 5 martie 2013 o între-
vedere cu Magyar Levente, secretarul de stat 
adjunct al Oficiului Primului-ministru al Un-
gariei și cu Magdo Janos, consulul general al 
Ungariei la Cluj-Napoca. Magyar Levente a 
prezentat intenţiile Guvernului Ungariei lega-
te de colaborarea transfrontalieră. „Guvernul 
Ungariei a început un program amplu de dez-
voltare a infrastructurii rutiere pentru următo-
rii 4 ani. Acest program se află sub coordonarea 
directă a primului-ministru. Aceasta, deoarece 
lipsa unei infrastructuri rutiere adecvate în 
zona graniţelor are importante consecinţe eco-
nomice. Dorinţa Guvernului este să intensifice 
relaţiile economice cu judeţele transfrontaliere, 
inclusiv cu Timișul. Propunerea concretă este 
ca pe segmentul de graniţă Timiș-Csongrad, 
să construim patru noi șosele transfrontaliere 
și o pistă destinată bicicliștilor ”, a precizat se-
cretarul de stat adjunct al Oficiului Primului-
ministru al Ungariei. Magyar Levente a mai 

spus că Guvernul Ungariei este dispus să aloce 
din fonduri proprii sumele necesare pentru re-
alizarea tuturor documentaţiilor tehnice, astfel 
încât proiectele să fie depuse pentru finanţa-
re din fonduri europene aferente perioadei de 
programare a Uniunii Europene 2014-2020.

La rândul său, Titu Bojin a amintit întâl-
nirea pe care a avut-o cu președinţii de consilii 
judeţene din zona de graniţă Ungaria – Româ-
nia, o prioritate imediată constituind-o stabi-
lirea proiectelor comune pentru perioada ur-
mătoare. În acest context, Titu Bojin a ridicat 
problema unei mai clare definiri a reprezen-
tativităţii judeţelor în Autoritatea de manage-
ment a proiectelor transfrontaliere, care are în 
prezent sediul la Budapesta. „Cred că este ne-
cesară înfiinţarea unui consiliu al președinţilor 
de consilii judeţene, care să aibă un cuvânt im-
portant de spus în stabilirea proiectelor priori-
tare, care să fie finanţare din fonduri europene. 
Dorim ca județul Timiș să aibă reprezentant în 
această Autoritate de management a proiecte-

lor”, a subliniat Bojin. Propunerea a fost agrea-
tă de Magyar Levente, care a mai susţinut că în 
spiritul descentralizării deciziilor, sediul aces-
tei Autorităţi va fi mutat într-unul din judeţele 
de graniţă. În perioada următoare, Titu Bojin 
se va întâlni cu președintele Adunării Generale 
Csongrad pentru stabilirea proiectelor  priori-
tare pentru zona de graniţă Timiș-Csongrad.   

Tot tema colaborării bilaterale, dar și eu-
roregionale, a fost abordată în cadrul întreve-
derii pe care președintele Consiliului Judeţean 
Timiș, Titu Bojin, însoţit de vicepreședintele 
Călin Dobra și președintele Comisiei de ur-
banism, Marcel Mihoc,   a avut-o cu o dele-
gaţie condusă de Branislav Bugarski, secretar 
provincial pentru cooperare interregională și 
autorităţi locale al Provinciei Autonome Voi-
vodina. Cu acest prilej, Branislav Bugarski i-a 
lansat președintelui CJ Timiș invitaţia de a fi 
prezent la Târgul de la Novi Sad care va avea 
loc în luna mai. De asemenea, s-a discutat des-
pre pregătirea Adunării Generale a DKMT, 
pe care Timișul o va găzdui la sfârșitul acestei 
luni. „Este necesar să ne punem de acord pri-
vind proiectele comune la nivel euroregional. 
Unul dintre punctele importante pe care Voi-
vodina îl susţine este deschiderea de noi punc-
te de trecere a frontierei: Foeni-Jasa Tomici și 
Nakovo-Lunga”, a spus Branislav Bugarski. 

Jana lAVRITS

Revizuirea Strategiei 
Euroregiunii DkMT

PARLAMENTAR gERMAN 
PRIMIT LA c.J. TIMIȘ

Primarul orașului zrenjanin - primit 
de președintele c.J. Timiș 

colaborări pentru șoselele transfrontaliere România-serbia-Ungaria


