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citesc la BJt „Strategia 
mea este 
sprijinirea 
celor care 
au nevoie 
de ajutor”

membrii adunării regiunilor europene își unesc forțele!
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„cetățenii trebuie 
să se adapteze 
la noile condiții 
moderne de  
infrastructură”

„dacă se vrea, 
se găsesc soluții 
să gestionăm 
bugetul”
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„Sper să se facă 
mai repede 

centura de sud 
a timișoarei”

„și orașele mici 
au dreptul 
la fonduri 

europene”

intrarea în comu-
nă de pe drumul 

național, unul dintre 
punctele negre de 

pe harta rutieră
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Titu Bojin, președintele CJ Timiș: 

„descentralizarea este o necesitate 
și trebuie să fie integrată ca obiectiv 

în procesul de regionalizare”

– Domnule Președinte, are nevoie 
România de regionalizare? De ce? 

– Pragmatic vorbind, România are 
nevoie de regionalizare! Motivația prin-
cipală a regionalizarii este dată de necesi-
tatea creșterii performanțelor socio-eco-
nomice, scop care poate fi atins printr-o 
organizare admini strativ teritorială adec-
vată. Tema regionalizării este, totodată, 

direct legată de descentralizare, de trans-
fer de competențe, resurse și mijloace de 
acțiune de la nivel național la nivel regi-
onal. Aceasta este și motivul pentru care, 
în România, decizia înființării regi-
unilor ca unități administrativ-te-
ritoriale este greu de luat. Practic, 
lipsește motivația la nivel 
central, a uno-
ra dintre 
d e c i d e n ț i i 
care dețin 
puterea și care, 
în cazul regiona-
lizării, ar trebui să 
se despartă de o par-
te din această pute-
re. Descentralizarea 
aduce mai aproape de 
cetățean sistemul decizio-
nal, mijloacele și resursele dis-
ponibile de înțelegere a nevoilor 
reale ale comunităților locale și 
regionale, facilitând astfel efici-
entizarea actului administrativ și 

economic. Am încrede în guvernul Ponta 
și în parlamentarii noștri că vor lua cele 
mai bune decizii în vederea regionalizării 
României până la sfârșitul acestui an. 

Continuare în pagina 3
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În data de 28 mai, a avut loc șe-
dinţa ordinară a Consiliului Judeţean 
Timiș, ocazie cu care au fost aprobate 
următoarele hotărâri: 1. Hotărârea 
privind modificarea prevederi-
lor Hotărârii Consiliului Judeţean 
Timiș nr. 163/2012 privind aproba-
rea tarifelor pentru unele servicii de 
interes judeţean în anul fiscal 2013. 
2. Hotărârea privind aprobarea în-
chirierii unor spaţii din imobilul 
Bastionul „Theresia”. 3.  Hotărârea 
privind aprobarea atribuirii licenţelor 
de traseu pentru efectuarea transpor-
tului public de persoane prin curse 

regulate speciale unor operatori de 
transport rutier. 4.  Hotărârea pri-
vind numirea comisiei de cenzori 
la SC „Aviaţia Utilitară Timișoara” 
SA. 5.  Hotărârea privind aprobarea 
unor măsuri pentru continuarea pro-
cedurii de concesionare a serviciului 
de operare a Depozitului de deșeuri 
nepericuloase din comuna Ghizela, 
judeţul Timiș din cadrul proiectului 
„Sistem Integrat de Management 
al Deșeurilor în Judeţul Timiș”. 
6.  Hotărârea privind aprobarea re-
zultatelor finale ale evaluării perfor-
manţelor manageriale pentru anul 

2012 ale managerilor instituţiilor 
publice de cultură aflate sub auto-
ritatea Consiliului Judeţean Timiș. 
7. Hotărârea privind aprobarea înce-
tării contractului de management al 
domnului Tolcea Marcel la Muzeul 
de Artă Timișoara. 8.  Hotărârea 
privind numirea managerului inte-
rimar la Muzeul de Artă Timișoara 
în persoana dnei Alina Simona Ion, 
consilier juridic gr. I. 9.  Hotărârea 
privind acordul de principiu pentru 
participarea Judeţului Timiș prin 
Consiliul Judeţean Timiș în ca-
drul parteneriatului de proiect pen-
tru promovarea și implementarea 
obiectivului de investiţii „Centrul 
Intermodal Regional de Transport 

Marfă Timișoara – Remetea Mare, 
judeţul Timiș”. 10. Hotărârea pri-
vind aprobarea promovării proiec-
tului „Sistem integrat pentru taxe, 
impozite și registru agricol la nivelul 
judeţului Timiș”. 11. Hotărârea pri-
vind aprobarea contribuţiei financi-
are a Consiliului Judeţean Timiș la 
Fondul pentru Dezvoltare Regională 
al Regiunii Vest și la funcţionarea 
Birourilor Regionale de Cooperare 
Transfrontalieră Timișoara și 
Oradea pentru anul 2013. 12.  Ho-
tă rârea privind aprobarea con-
tribuţiei financiare a Consiliului 
Judeţean Timiș la bugetul de ve-
nituri și cheltuieli al Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară pen-

tru Managementul Situaţiilor de 
Urgenţă ADIVEST pentru anul 
2013. 13. Hotărârea privind par-
ticiparea judeţului Timiș, prin 
Consiliul Judeţean Timiș, la consti-
tuirea „Asociaţiei Sportive Clubul de 
Handbal Politehnica Timișoara”.

L.J.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

audienŢe Şi relaŢii
cu PuBlicul

A. COMISIA ECONOMICĂ

PREŞEDINTE: GHEORGHE BOlOGA – USl (PNl)
SECRETAR: RODICA RADU – USl (PSD)
MEMBRI:   ION DAVIţOIU – USl (PC),  

PETRU JURAVlE – PP-DD,  
TIBERIU lElESCU - PDl,  
AUREl lăzUREANU – USl (PSD), 
POMPIlIU STANCIU – USl (PC)

B. COMISIA DE URBANISM, AMENAJAREA
TERITORIULUI ŞI LUCRĂRI PUBLICE

PREŞEDINTE: MARCEl MIHOC – USl (PSD)
SECRETAR: COSMIN COSTA – USl (PNl)
MEMBRI:   lIVIU COCEAN – USl (PNl), DORIN 

CUTU – PDl, MIHăIţă BOJIN – PDl, 
IOAN SzATMARI – USl (PSD),  
DAN PlAVOșIN – USl (PSD)

C. COMISIA PENTRU CULTURĂ, ÎNVĂŢĂMÂNT, 
TINERET ŞI SPORT

PREŞEDINTE: ADRIAN NEGOIţă – USl (PSD)
SECRETAR: ADRIAN PășCUTă – USl (PNl)
MEMBRI:   MARIN POPESCU – PDl,  

NICOlAE BITEA – PDl,  
ADRIAN PAU – USl (PSD)

D. COMISIA PENTRU SĂNĂTATE ŞI PROTECŢIE
SOCIALĂ

PREŞEDINTE: lIVIU BORHA – USl (PNl)
SECRETAR: GABRIElA CRăCIUNESCU – USl (PSD)
MEMBRI:   BIANCA GAVRIlIţă – USl (PSD), 

GEORGETA AURElIA RUS - PDl, 
PAUl MOlDOVAN – PDl

E. COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
LOCALĂ

PREŞEDINTE: IlIE BERTEA – PP-DD
SECRETAR: TRAIAN STANCU – USl (PC)
MEMBRI:   SORIN SUPURAN – USl (PNl),  

DOREl DEMEA – PP-DD,  
MARIUS MARTINESCU – PDl

F. COMISIA PENTRU RELAŢII ŞI COOPERARE  
INTERNĂ ŞI ExTERNĂ:

PREŞEDINTE: AlAIN RUS – PDl
SECRETAR: OANA GAITA – PDl
MEMBRI:   FlORIAN zANFIR – PP-DD,  

SORIN COCIOBEA – PDl,  
MIHAI RITIVOIU – USl (PSD)
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C.J. Timiş sprijină apariţia
revistei Bibliotecii Judeţene Timiş,

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

interculturalitate în DKMT”

Plenul conSiliului Județean timiș 

Personal town tours
Vicepreședintele Consiliului Judeţean Timiș, Călin Dobra, a avut 

la sfârșitul lunii aprilie o întrevedere cu membrii unei delegaţii din 
Germania, Franţa, Italia, Slovenia și Bulgaria, parteneri ai Asociaţiei 
„Liga Scriitorilor”, Filiala Timișoara -Banat, în proiectul european inti-
tulat „Personal Town Tours”.

Cu acest prilej, Călin Dobra a făcut o scurtă descriere a judeţului 
Timiș din punct de vedere economic și social, dar mai ales al multicul-
turalităţii acestui spaţiu și oportunităţilor de dezvoltare. 

„Situat la 
„confluenţa” a trei 
ţări – România, 
Serbia și Ungaria 
– judeţul Timiș 
este o zonă de 
interferenţă a 
mai multor etnii, 
limbi, obiceiuri și 

culturi. Aici s-a creat un specific local, o stare de respect și înţelegere, de 
armonie între toţi locuitorii, iar așezarea geografică la confluenţa dintre 
civilizaţiile occidentală și răsăriteană a avut un rol important în dezvol-
tarea economică, cu toate consecinţele sale pe plan social și spiritual. 
Convieţuirea armonioasă a tuturor etniilor – români, maghiari, germani, 
sârbi, croaţi, slovaci, ucraineni, etc. - a făcut din judeţul Timiș un model 
al respectului și solidarităţii, acesta fiind vestic nu doar prin așezarea 
geografică, dar și prin mentalitatea de tip european a locuitorilor săi”, a 
spus Călin Dobra în deschiderea întâlnirii.

Oaspeţii au subliniat importanţa derulării de proiecte care să reu-
nească parteneri din mai multe state europene și care să ofere posibilita-
tea unor schimburi culturale. 

J.L.

Principala temă de discuţie a 
ședinţei Autorităţii Teritoriale de 
Ordine Publică Timiș, desfășura-
tă în luna aprilie la sediul Palatului 
Administrativ, a constituit-o sigu-
ranţa elevilor din școlile timișe-
ne. Tocmai de aceea, președintele 
ATOP Timiș, Călin Dobra, 
a invitat la discuţii și repre-
zentanţi ai Inspectoratului 
școlar Județean Timiș, 
Inspec toratului de Jan-
darmi Judeţean Timiș, 
Inspectoratului Judeţean 
de Poliţie Timiș și Poliţiei 
locale Timișoara.

Astfel, conform preve-
derilor legale, printre atri-
buţiile Poliţiei locale Timiș 
se înscrie și menţinerea or-
dinii publice în imediata 
apropiere a unităţilor de învăţământ 
public. De aceea, au fost constituite 
patrule de poliţiști în zona școlilor, 
care au rolul de a preveni comiterea 
de acte de violenţă sau alte com-
portamente care încalcă normele de 
convieţuire socială. 

Din datele furnizate de Inspec-

toratului școlar Județean Timiș 
rezultă că „în urma reducerilor de 
personal care au avut loc în ultimii 
trei ani, a scăzut foarte mult nu-
mărul posturilor personalului de 
pază”. De asemenea, „asigurarea se-
curităţii în unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat este respon-
sabilitatea directorilor acestora, ro-
lul Inspectoratului școlar Judeţean 
Timiș fiind unul consultativ”, se ara-
tă în raportul prezentat de IșJ Timiș. 

Președintele ATOP Timiș, Călin 
Dobra, a subliniat faptul că „este ne-
cesar să facem demersuri pentru a 

rezolva problemele legate de postu-
rile neocupate de paznici la unităţile 
școlare atât din mediul urban, cât 
și rural”. În cadrul ședinţei, s-a mai 
precizat faptul că plenul CJ Timiș 
din luna martie a aprobat achizi-
ţionarea de autospeciale cu dotări 

specifice, care urmează să fie date în 
folosinţa Inspectoratului Judeţean 
de poliţie Timiș. 

S-a stabilit că subiectul viitoarei 
ședinţe ATOP va fi siguranţa trafi-
cului rutier din judeţul Timiș. 

J.L.

ATOP:

Siguranța elevilor din școlile timișene

PLENUL LUNII MAI
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– Ce inconvenințe a generat politica de regionalizare actuală?
– Aș spune că acest tip de politică a generat câteva 

inconveniențe. Mai întâi, regiunile statistice definite prin legea 
dezvoltării regionale, deși acceptate ca etapă intermediară în 
procesul de regionalizare, nu au fost întărite, ci, dimpotrivă, 
slăbite. Apoi, regula de finanțare „primul venit, primul servit” 
impusă prin procedurile POR 2007-2013 a condus la exclude-
rea de la finanțare a proiectelor regionale și a permis finanțarea 
unor proiecte de importanță locală sau cel mult județeană. 
Exemplul tipic este cel al proiectului de drum interjudețean 
pentru conectarea județelelor Caraș, Timiș și Arad și care nu 
a putut fi pregătit din motive obiective la fel de rapid ca pro-
iectele promovate de fiecare județ în parte, în final ajungând să 
fie aprobat doar ca proiect de rezervă fără finanțare deși este 
unicul proiect regional promovat pe POR. Aceeași regulă de 
finanțare ”primul venit, primul servit” a permis finanțarea unor 
școli în mediul rural care nu-și justifică utilitatea sau sunt de 
mai mică importanță în raport cu alte școli sau institute de 
învățământ care au un grad de ocupare net superior. Ar mai și 
faptul că proiectele promovate și aprobate pe POR în perioada 
de programare curentă nu asigură maximizarea rezultatelor și 
efectelor scontate pentru că nu au fost parte componentă a 
unui concept integrat. Mai mult, la nivelul nici uneia dintre 
cele 8 regiuni de dezvoltare economică din România nu s-au 
cerut și nici nu s-au realizat programe strategice de dezvolta-
re a regiunilor. Aici trebuie făcută diferența între strategia de 
dezvoltare regională, care ar trebui să fie una singură la nivel 
național, și programul strategic pentru implementarea acesteia, 
programe care în perioada curentă nu au existat.

– Nu sunt singurele def iciențe… 
O altă deficiență este dată și de absorbția redusă a fondu-

rilor care, de asemenea, are rădăcini tot în modelul centrali-
zat de gestionare a unui program de altfel dedicat regiunilor. 
Nu în ultimul rând, ”nebunia corecțiilor financiare” aplicate 
pe toate proiectele ca urmare a schimbării regulilor de joc în 
timpul jocului demonstrează calitatea pregătirii programului. 
Constatăm aici lipsa de experiență și graba, sau mai degra-
bă procedurile și legislația nu au fost suficient maturizate la 
momentul lansării programelor, lucru de altfel de înțeles dacă 
ministerele au fost în situația să-și asume un volum important 
de sarcini suplimentare față de cele uzuale. Numărul exagerat 
de mare de corecții ale programului confirmă, de asemenea, 
cele afirmate. 

– În general, ce tip de decizii și competențe sunt necesar a f i 
transferate la nivel regional? 

– Conceptul sub care trebuie făcută regionalizarea tre-
buie să se subordoneze unor obiective superioare și nu uno-
ra conjuncturale. Accesarea și absorbția fondurilor europene, 
deși de importanță foarte mare, nu trebuie să fie singurul 
obiectiv urmărit în alegerea soluțiilor pentru regionalizare. 
Descentralizarea este o necesitate și trebuie să fie integrată ca 
obiectiv în procesul de regionalizare. Din această cauză, unele 
soluții formulate anterior de unele guverne prin care regiona-
lizarea trebuie făcută prin desființarea județelor și transferarea 
competențelor acestora la nivel regional este o mare greșeală 
și, totodată, o capcană pentru adepții regionalizării. Nu tre-
buie să ignorăm faptul că o regiune puternică nu înseamnă 
doar o suprafață administrativ-teritorială mai mare sau număr 
mai mare de locuitori. Este necesar ca acestea să fie echipate 
cu competențe, atribuții, mijloace și resurse prin transferarea 
acestora de la nivel național și nu centralizând la nivel regional 
competențe, mijloace și resurse de la nivelul județelor. 

– Care ar f i deciziile și competențele minimale care trebuie lu-
ate în considerare în procesul regionalizării?

– Sunt mai multe. Fiecare regiune trebuie să dispună de un 
organism de decizie ales, subsecvent celui de la nivel național și 
complementar celui existent la nivel județean. Regiunea trebuie 
să dispună de patrimoniu, de mijloace și resurse financiare pro-
prii, iar acestea să fie transferate de la nivel național. Veniturile 
regiunii trebuie definite clar și să fie bazate pe rezultatele și 
performanțele economice ale regiunii ca și cotă parte din ta-
xele și impozitele colectate la nivelul regiunii. Managementul 
programelor regionale și de cooperare transfrontalieră trebu-
ie să fie la nivelul regiunii, cu respectarea cadrului legislativ 
național în domeniu. 

– Cum trebuie organizat procesul regionalizării pentru ca 
acesta să f ie durabil și ef icient? 

– Este important să definim într-o primă etapă de ce ne 
dorim și de ce trebuie să facem regionaliza-
rea. Este necesar să ne propunem prin 
regionalizare o cale care să asigure pro-
gresul României, prin politici de dez-
voltare socio-economică analizate, 
elaborate și implementate la acest 
nivel. Evident, re-
gionalizarea nu 

poate 
și nici 
nu trebuie 
făcută de pe 
o zi pe alta, 
fără a avea eta-
pe bine definite 
de informare 
ș i  consul tare 
pu blică. Acesta 
ar trebui să fie un 
subiect asumat atât la 
nivel tehnic, cât și poli-
tic și pus pe agenda dezbaterilor 
publice. Orice altă formulă, chiar și 
una bună, fără să parcurgă acest proces 
este dăunatoare. Este important ca 
regiunile sa aibă o identitate proprie 
care să fie asumată de către locuitorii 
acesteia. Cred că regiunile statistice 
de dezvoltare actuale pot fi regiuni-
le administrativ-teritoriale viitoare, 
valorificând experiențele de colaborare 
între județe deja existente și structurile regio-
nale existente. Organizarea regională nu trebu-
ie făcută pe criterii care contravin principiilor enunțate, 
inclusiv criterii etnice. Soluția bună, durabilă este obținută prin 
consultatarea tuturor forțelor politice și agreată de majoritatea 
largă a acestora. Regio nalizarea trebuie neapărat susținută de 
un pachet legislativ specific bine corelat cu cadrul legislativ 
național. 

– Cum pot regiunile să sporească creșterea economică a țării?
– O politică regională performantă permite susținerea 

coeziunii economice teritoriale prin resursele suplimentare 
generate în cadrul fiecarei regiuni. Astfel, creșterea eficienței 
economice generează venituri suplimentare atât la bugetul re-
giunilor, cât și la cel al statului. Regiunile nu pot compromi-
te coeziunea socială, economică și teritorială a țării. De aceea 
trebuie asumat faptul că regionalizarea este o etapă firească în 

modernizarea politicilor administrativ-teritoriale, economice 
și fiscale ale statului și că scopul acesteia este să conducă la 
performanțe superioare. Este nevoie de performanță, de valori 
comune, realitatea a demonstrat aceste lucruri în modelele oci-
dentale existente. 

– E nevoie de voință politică pentru o regionalizare cât mai 
rapid și mai ef icient înfăptuită?

– Regionalizarea ne-ar avantaja foarte mult. Regiunile tre-
buie făcute, suntem împinși spre această regionalizare și din 
perspectiva obţinerii de fonduri europene în următorii ani. 
Eu am convingerea că domnul premier Victor Ponta va avea 
tăria ca acest proces să se întâmple până la sfârșitul anului 
2013. Județul nostru nu a fost în ultimii 23 de ani prea iubit la 
București. Doar de anul trecut ne aflăm și noi în topul atenției 

venită dinspre capitală. și mai cred că regionalizarea 
poate să ne dea speranţa într-o colaborare mult mai 
serioasă din punct de vedere economic în varii do-

menii. Să nu uităm nici de poziţia geografi-
că avantajoasă a Banatului. Regionalizarea 

este un subiect de actualitate, 
dar, dacă se face, trebu-

ie ca prerogativele și 

drepturile fiecărei regiuni să fie 
foarte bine definite, foarte clare. 

De exemplu, eu nu văd bine împrăș-
tierea instituţiilor prin judeţe. Trebuie 

să existe o coordonare, să lăsăm la o parte 
orgoliile locale. Din punctul meu de vede-

re, nu putem discuta despre două capitale 
ale unei regiuni… 

– Regiunea Banat nu pare întreagă fără Dunăre, fără 
Orșova. Cel puțin din punct de vedere istoric…

– Aceasta pe de o parte! Ar fi însă vorba și de un 
interes strategic, legat de latura financiară a problemei. Doresc 
de mult ca Banatul să administreze complexul Porţile de Fier I 
și II. Mi-am dorit acest lucru încă de pe vremea când eram la 
conducerea Administraţiei Bazinelor de Apă Banat. Transferul 
Orșovei și a celei mai mari hidocentrale de pe Dunăre ar în-
semna un aport semnificativ la buget. Vrem să reîntregim spa-
ţiul hidrografic al Banatului cu Porţile de Fier I și Porţile de 
Fier II și să aducem alături de noi apele din judeţul Arad, pen-
tru o gospodărire mai bună. Sunt două vise ale mele, care sper 
să se realizeze fără prea multe probleme. Este doar o chestiune 
de operativitate. Nu voi avea odihnă până când nu vor fi sub 
administraţia Banatului!

A consemnat Cornel TODOR

Titu Bojin, președintele CJ Timiș: 

„descentralizarea este o necesitate 
și trebuie să fie integrată ca obiectiv 

în procesul de regionalizare”
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Numită la începutul luni martie 2013 în funcţia 
de director general al DGASPC Timiș, doamna 
Emilia Milutinovici continuă reforma sistemului 
de asistenţă socială începută la nivelul judeţului 
nostru. O activitate care nu i-a fost câtuși de pu-
ţin străină, dat fiind că între 2008 și 2012 a fost 
consilier judeţean, membru în Comisia Economică 
a CJ Timiș și membru în Colegiul Director al 
DGASPC Timiș.
Încă de la instalarea sa în această funcţie, doamna 
Emilia Milutinovici a accentuat dorinţa de a di-
namiza activitatea instituţiei și de a îmbunătăţi 
serviciile sociale judeţene.

–  Care este strategia după care vă ghidaţi activitatea ?
– Strategia după care mă ghidez în activitatea de 

director este una pe care o aplic și în viaţa de zi cu zi: 
sprijinirea persoanelor care au nevoie de ajutor, a celor cu 
care, poate, soarta nu a fost așa de darnică. În plus, pun 
accentul pe oferirea unor servicii sociale de calitate către 
beneficiari, pe respectul faţă de aceștia, pe creșterea gra-
dului de profesionalism a personalului Direcţiei.

– Care sunt principalele dumneavoastră obiective mana-
geriale?

– După cum am precizat și la numirea mea în func-
ţia de director general al acestei instituţii, mă voi axa 
pe îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale, inclusiv pe 
îmbunătăţirea condiţiilor din instituţiile rezidenţiale, pe 
atragerea de noi fonduri și pe dezvoltarea unor proiecte 
care să răspundă nevoilor tuturor categoriilor de persoane 
aflate în dificultate. Doresc să dezvoltăm servicii pentru 
toate categoriile de persoane cuprinse în strategia jude-
ţeană de asistenţă socială. O prioritate pentru acest an va 
fi deschiderea noului centru de recuperare și reabilitare 
neuropsihiatrică de la Sinersig, care va oferi servicii pen-
tru adulţii cu dizabilităţi. De asemenea, avem în derulare, 
în parteneriat, două proiecte cu finanţare POSDRU, care 
vizează oferirea de suport în ceea ce privește integrarea 
pe piaţa muncii a unor categorii vulnerabile de persoane. 
Îmi doresc să ducem la îndeplinire toate aceste proiecte 
cu bine și, bineînţeles, să demarăm proiecte și parteneri-
ate noi.

– În cele trei luni petrecute la conducerea DGASPC Timiș 
v-aţi creat, în mod cert, o impresie despre sistemul de asisten-
ţă socială din judeţ. Care este imaginea dumneavoastră de 
ansamblu după ce aţi evaluat acest sistem, care sunt aspectele 
pozitive și, de ce nu, și negative pe care le-aţi identificat?

– În primul rând, aș dori să precizez că sistemul de 
asistenţă socială este unul foarte complex și că el nu se 
rezumă doar la aparatul propriu și centrele din structura 
DGASPC Timiș; sistemul cuprinde și serviciile de asis-
tenţă socială ale primăriilor din judeţ, precum și centrele/
serviciile dezvoltate de ONG-uri sau de alte persoane 
fizice sau juridice. În ceea ce privește activitatea institu-
ţiei pe care o coordonez, m-am bucurat să văd că există 
mulţi angajaţi buni profesioniști, ale căror performanţe le 
apreciez. Activitatea unor centre și servicii are nevoie de 
îmbunătăţiri, lucru care sunt convinsă că se va întâmpla 
după ce vor fi ocupate toate funcţiile de șefi de centre 
scoase la concurs. Referitor la activitatea serviciilor so-
ciale din cadrul primăriilor, în unele localităţi există pro-
bleme și serviciile sociale primare lasă uneori de dorit. În 
principiu, însă, avem o colaborare bună atât cu asistenţii 
și referenţii sociali, cât și cu edilii șefi. În plus, avem întâl-
niri periodice cu asistenţii sociali, în care discutăm despre 
toate aspectele legislative nou apărute, despre dificultăţile 
care se ivesc și încercăm împreună să găsim soluţii în ve-
derea îmbunătăţirii serviciilor sociale. Nu în ultimul rând, 
colaborarea cu ONG-urile este una bună, avem în deru-
lare proiecte comune și vom demara proiecte noi.

– Care sunt principalele probleme sociale pe care v-aţi 

propus să le gestionaţi cu prioritate?
– Mă voi axa în primul rând pe impulsionarea acti-

vităţii de prevenţie, pentru că, așa cum se știe, este mult 
mai simplu și mai bine să previi, decât să găsești ulterior 
soluţii pentru a „repara” sau trata deficienţa apărută. Apoi, 
doresc să îmbunătăţim condiţiile și serviciile oferite per-
soanelor cu dizabilităţi și, nu în ultimul rând, doresc să 
conștientizez angajaţii că munca susţinută, seriozitatea, 
dăruirea și profesionalismul trebuie să fie principalele 
noastre atribute.

–  Care este problema majoră cu care vă confruntaţi?
– Nu cred că pot să fac un clasament al principalelor 

probleme cu care mă confrunt și ne confruntăm aici, la 
DGASPC Timiș, deși apar probleme în activitatea cu-
rentă și nu mă feresc să dispun măsuri care uneori pot pă-
rea drastice pentru a le remedia. Important este că nu este 
vorba despre probleme insurmontabile, că atunci când 
ne unim forţele și lucrăm în echipă reușim să le depășim 
și să venim cu cele mai bune soluţii pentru beneficiarii 
noștri. la fel de important este că, în rezolvarea tuturor 
dificultăţilor apărute, beneficiem de susţinerea conducerii 
Consiliului Judeţean Timiș și de cea a consilierilor jude-
ţeni, cărora doresc să le mulţumesc pe această cale.

– Lipsa de personal și blocarea posturilor a afectat mai 
multe servicii și centre din subordinea DGASPC Timiș. Cum 
credeţi că poate fi remediată problema?

– Problema este pe cale să se remedieze, dat fiind că, 
în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 125/2013, 
s-au deblocat posturile care s-au vacantat după 1 ianuarie 
2013. Din păcate, au rămas blocate o parte din posturi, 
respectiv cele vacantate în intervalul de timp aprilie 2009 
– decembrie 2012. Sperăm însă ca demersurile noastre și 
ale celorlalte Direcţii privind deblocarea acestor posturi, 
măcar în sistemul de asistenţă socială, să nu rămână fără 
ecou și să putem funcţiona din nou la capacitate maximă. 

– Spuneţi-ne, vă rog, câte ceva despre proiectele derulate 
de instituţia pe care o conduceţi.

– În prezent avem în derulare două proiecte, în parte-
neriat, ambele cu finanţare POSDRU, care vizea ză faci-
litarea accesului pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile 
din judeţul Timiș, respectiv romi, persoane cu dizabilităţi, 
tineri care părăsesc sistemul de protecţie a copilului, fa-
milii monoparentale sau familii care au mai mult de doi 
copii. Cum spuneam, este mult mai bine să îi învăţăm o 
meserie sau să le dezvoltăm abilităţile pe care le au, să-i 
ajutăm să-și găsească un loc de muncă, decât să acordăm 
prestaţii sociale și ajutoare de tot felul pe perioade foarte 
mari de timp. Este foarte important să-i învăţăm să tră-
iască pe propriile picioare, să devină persoane indepen-
dente, fără să se mai bazeze pe susţinerea statului!

Totodată, acum suntem în faza de studiu a opor-
tunităţii abordării altor proiecte pe care am dori să le 
implementăm, analizând posibilitatea încheierii de noi 
parteneriate, astfel încât, printr-o activitate coerentă și 
susţinută, să reușim să punem în practică politicile sociale.

Pagină realizată de Smaranda MARCU

„Strategia mea este sprijinirea 
celor care au nevoie de ajutor”

Interviu cu doamna Emilia Milutinovici – Director General DGASPC Timiș

Un grup de 11 parlamen-
tari, printre care și domnul Sorin 
Stragea, deputat de Timiș, alături 
de mai multe organizaţii neguver-
namentale și organisme de stat au 
realizat un proiect de lege care pre-
vede declararea zilei de 2 iunie ca zi 
Naţională a Adopţiei. Acest demers 
are rolul de a sensibiliza potenţiale-
le familii adoptive cu privire la una 
dintre cele mai mari nevoi ale unui 
copil: aceea de a crește într-o fami-
lie. Proiectul a trecut de Camera 
Deputaţilor și se află momentan în 
Senat, urmând să fie promulgat în 
cursul acestui an.

Pentru a sărbători această iniţi-
ativă lăudabilă și, totodată, pentru 
a crește gradul de conștientizare al 
familiilor atestate ca apte să adopte 
cu privire la situaţia copiilor insti-
tuţionalizaţi, DGASPC Timiș a 
organizat, în 30 mai, evenimentul: 
„Deschide-ţi sufletul! Un copil are 
nevoie de tine”. Cu această ocazie, 
mai multe familii au fost invitate să 
participe la discuţii pe tema adop-
ţiei; este vorba despre familii care 
au adoptat deja un copil și familii 
care au fost atestate și urmează să 
adopte. 

Temele abordate s-au centrat pe 
următoarele domenii de interes: 1. 
Experienţa adopţiei; 2. Prejudecăţi 
și „mituri” legate de adopţie; 3. 
Temeri, așteptări și realităţi în 
procedura de adopţie; 4. Subiecte 

„tabu”: Când și cum îi spui copilu-
lui că e adoptat?

A fost deosebit de apreciată 
prezenţa persoanelor care au adop-
tat și care le-au povestit familiilor 
care urmează să adopte despre „faţa 
nevăzută” a procesului de adopţie. 
Un tată adoptiv a fost cel care le-a 
spus tuturor celor prezenţi că este 
foarte important să nu aibă preju-
decăţi atunci când vine vorba de 
adopţie, că ar fi indicat ca „filtrul” 
lor să fie mai larg și să fie deschiși 
ideii de a adopta și copii cu vârstă 
mai mare sau copii de etnie romă. 
„Până la urmă, a concluzionat dom-

nul C., toţi copiii sunt frumoși și cei 
care își doresc un copil pot și trebu-
ie să dea o șansă și copiilor care sunt 
ceva mai mari sau au altă etnie”. 

În urma discuţiilor, unele fa-
milii au declarat că și-au reevaluat 
opţiunile și perspectiva și că sunt 
deschise și ideii de a adopta copii 
care au o altă etnie. la rândul ei, 
doamna Oana Vasilescu, prezentă 
la întâlnie, a mărturisit că a fost im-
presionată de poveștile fiecăruia în 
parte și că abia așteaptă să adopte 
un copil.

Dat fiind feed-back-ul pozitiv 
al acestei întâlniri și dorinţa famili-
ilor de a discuta și a face un schimb 
de experienţă pe tema adopţi-
ei, DGASPC Timiș, prin Biroul 
Adopţii și Postadopţii, va organiza 
cu regularitate astfel de întâlniri.

Ziua naționalĂ a adoPției

În ziua de 1 iunie, cu ocazia zilei 
Internaţionale a Copilului, Centrul 
de Plasament Găvojdia a organizat 
o nouă ediţie a competiţiei sportive 
„Cupa 1 Iunie” la handbal băieţi. 
la această mani-
festare devenită 
deja tradiţională 
s-au înscris, în 
acest an, mai mul-
te echipe repre-
zentând: Centrul 
de Plasament 
lugoj, Centrul de 
Plasament Găvoj-
dia, Centrul pen-
tru Sprijinirea In-
te grării Familiale 
şi Profesionale a 
Tinerilor Timişoara 
şi Centrul de Plasament pentru 
Copilul cu Dizabilităţi Recaş.

Pe lângă festivitatea de des-
chidere şi meciurile de handbal, 
a avut loc şi un meci demonstra-

tiv susţinut de echipa de juniori 
a Clubului Sportiv Şcolar lugoj, 
urmat de finala campionatului de 
handbal şi de festivitatea de pre-
miere. 

locul I a fost ocupat de Centrul 
de Plasament lugoj, pe locurile 
imediat următoare situându-se, în 
ordine, echipele de handbaliști din 
Găvojdia, Timişoara şi Recaş.

Sport și distracție de Ziua copilului
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 „și orașele mici au dreptul 
la fonduri europene”

Cel mai important și cel mai dorit proiect 
în comuna Voiteg este canalizarea, ne spune vi-
ceprimarul Teodor Ciuclea. lucrarea a primit 
aviz favorabil de la nivel central, dar nu a primit 
finanţare, așa cum s-a întâmplat în mai mul-
te comune timișene. „Oamenii vor canalizare. 
Branșamentul costă cam 18 milioane lei vechi, 
am stabilit că de la coloană, ce e pe domeniul 
public să achite primăria, până în faţa porţii, de 
la poartă va fi pe seama oamenilor. Dacă staţiile 
de epurare nu merg la o capacitate de cel puţin 
70 de la sută, nu se rentează, așa că am decis ca 
aceia care sunt legaţi la reţeaua de apă să aibă 
și canalizare. Unde sunt bătrâni, una-două per-
soane, nu pot să îi obligi să se lege la rețea. În 
alte localităţi, se chinuie de ani de zile pentru că 
nu s-au branșat oamenii, deși s-au câștigat fon-
duri europene pentru execuție. Am văzut cum 
s-a reacţionat la gunoiul menajer, am stabilit o 
taxă de 14 lei/lună pentru transportul deșeurilor, 
dar mulţi vin și spun că nu au de unde să dea și 
acei bani, aruncă deșeurile pe foc sau le aruncă 

pe unde pot. Unii nu conștientizează că trebuie 
să se adapteze la noile condiţii moderne de in-
frastructură. la reţeaua de apă, care este veche, 
am făcut și extindere, trebuie să mai schimbăm 
câţiva kilometri de ţeavă neagră, cum era pe vre-
muri. Sperăm să facem canalizarea începând din 
această toamnă. la Folea, satul aparținător, a fost 
renovat căminul și s-au forat două puţuri pen-
tru apă, am refăcut și drumul de la șosea până la 
Folea”, explică viceprimarul. 

Alte mici investiții care s-au mai făcut sunt 

asfaltări de străzi, o construcţie lângă căminul 
cultural unde se va deschide o coafură-frizerie și 
eventual va găzdui și poșta acolo și un biroul de 
mediere. Ar fi multe de făcut, dar dacă nu sunt 
bani..., ne spune Ciuclea. În mare majoritate, 
oamenii achită taxele și impozitele, excepţie fac 
cei care sunt plecaţi prin ţări străine, iar când re-
vin, mai plătesc și aceste dări, însă există și filme 
care au restanţe, cu sume destul de mari. „Când 
erau în localitate 75% nemţi, era altfel... Eu sunt 
crescut de aici, și primarul la fel. Acum nu cred 
că mai sunt 15% băștinași. Avem dificultăţi cu 
lucruri simple, când le spunem să își taie iarba 
la stradă de exemplu. Cândva, dacă ţi se atrăgea 
atenţia, a doua zi nu mai vedeai dezordine, că se 
taia iarba de rușinea vecinilor. S-a întâmplat să 
le atragem atenţia, spun că o să taie iarba, dar tot 
nu o fac. Ar trebui să dăm amenzi. I-am sugerat 
primarului să le trimitem oamenilor prin poștă 
notificări în care să le dăm termen să corecteze 
situaţia, cu precizarea că dacă nu se conformează 
vom aplica amenzi”, se plânge viceprimarul. 

Pentru construcţia de case, Consiliul local a 
dat terenuri, s-au făcut și case, dar unele plaţuri 
au rămas neocupate, așa că se va analiza oportu-
nitatea de a face o nouă licitaţie pentru că mai 
există cereri. Din cauza legii prin care nu mai e 
voie să se construiască nimic pe izlazul comu-
nei, acele terenuri nu se pot lua în considerare, 
asta deși în comună mai sunt doar câteva gos-
podării care mai dețin vaci și nu prea rentează să 
întrețină izlaz. „Ar fi bine dacă am putea să scoa-
tem izlazul din această categorie și să îl putem 
da tinerilor, pentru că avem peste 60 de cereri 
de locuri de casă. Anterior am dat în concesiune 
peste 30 de plaţuri, jumătate s-au și construit. 
Avem procese pentru terenuri cu Jebel și Ghilad 
pentru delimitarea localităţilor, este vorba de 
terenuri agricole. Când s-a reînfiinţat comuna 
Ghilad, atunci a apărut problema delimitărilor. 
Voiteg cere teren de la Ghilad, iar Jebel cere de 
la noi”, concluzionează viceprimarul Teodor 
Ciuclea. 

Alina SABOU

voiteg

gĂtaia

Viceprimarul Teodor Ciuclea: 

„cetățenii trebuie să se adapteze la noile  
condiții moderne de infrastructură”

– Aveţi aproape un an de mandat. Cum percepe un tânăr admi-
nistraţia? Ce greutăţi aţi întâlnit în acest an?

– Este adevărat că în luna iunie se împlinește un an de la 
preluarea mandatului. Administrația publică nu îmi este un su-
biect străin întrucât anterior am activat în acest domeniu. De la 
preluarea mandatului am avut problema arieratelor „dobândi-
te” de la fosta conducere, arierate pe care am fost obligați să le 
plătim, altfel Finanțele Publice ne-ar fi blocat sumele cuvenite 
din TVA și impozite. Am găsit o situație juridică patrimonială 
dezastruoasă, străzi neintabulate, pășuni neintabulate, clădiri ale 
patrimoniului public sau privat cu situație juridică incertă, sta-
dionul de fotbal, parcul orașului, sala de sport, stația de pompare 
a apei, forajele – toate abandonate din punct de vedere juridic 
și nu numai.

– Ce investiţii s-au făcut până acum în mandatul dvs. și ce pla-
nuri aveţi pentru termen scurt și mediu? 

– În această perioadă, relativ scurtă, am reușit să reabilităm 
complet Internatul liceului din Gătaia, am realizat grupuri sa-
nitare noi la școlile primare șemlacu Mare, Butin, Percosova 

și grădinița din Sculia. Am realizat lucrări de modernizare la 
grădinița cu program prelungit Gătaia. Am modernizat com-
plet școala Primară și Grădinița din Butin. Sediul Primăriei a 
fost reabilitat și modernizat în interior, s-a introdus încălzirea 
centrală și s-a schimbat toată tâmplăria. și la Casa Națională 
din Gătaia a fost introdusă încălzirea centrală. S-au reabili-
tat forajele de apă din șemlacu Mare și am realizat noi foraje 
(fântâni publice) la Sculia. Parcarea din centrul orașului a fost 
complet refăcută și s-a construit o fântână arteziană. În zona 
Colonie, pe străzile Petrișor Hațegan, Nicolae Bălcescu și Tudor 

Vladimirescu am modernizat drumurile, betonând o lungime de 
betonând o lungime de 2,5 km. Tot aici am refăcut șanțurile și 
podețe la fiecare acces în gospodării. Pe strada Avram Iancu am 
reabilitat covorul asfaltic, la sala de sport am amenajat o parca-
re de circa 90 de locuri. În plus, s-a pus în funcțiune stația de 
epurare a orașului. Planul meu pe termen scurt și mediu este 
să fiu un primar în slujba cetățeanului, să ajut în limitele legii 
fiecare cetățean care îmi solicită acest lucru. Doresc să dezvolt 
și să modernizez Gătaia, însă toate acestea nu se pot face peste 
noapte, este un proces care durează. legat de investițiile viitoare, 
acestea se vor axa pe infrastructură, drumuri, trotuare, canalizare, 
schimbarea calității apei potabile, realizarea de parcuri în Gătaia 
și sate, modernizarea caselor de cultură, realizarea de locuri de 
parcare în centrul orașului, șanțurile pluviale, reabilitarea termi-
că a liceului, reabilitarea terenului de sport din curtea liceului, 
toate făcându-se in funcție de bugetul pe care îl vom avea.

– Cum este bugetul în acest an faţă de anul trecut sau anii prece-
denţi și cum reușiţi să îl gestionaţi? Aţi majorat taxele și impozitele?

– Bugetul pe anul 2013 este aproximativ același ca în anii 
trecuți. la elaborarea lui, împreună cu Consiliul local, am în-
cercat să cuprindem investițiile cele mai importante pentru oraș. 
Avem cheltuieli destul de mari, pe care trebuie să le suportăm, 
avem de plătit rate la bănci pentru un credit din 2008. În mare, 
structura bugetului pe anul 2013, pe partea de cheltuieli, se pre-
zintă astfel: 29,73% bunuri și servicii, 28,44% salarii instituții 
publice și învățământ și 41,83% investiții. Primăria și Consiliul 
local au fost obligate de Hotărârea de Guvern din decembrie să 
majoreze impozitele și taxele, cu toate că noi am hotărât în luna 
noiembrie menținerea lor la nivelul din 2012.

– Ce alţi investitori există pe raza comunei, în ce domenii acti-
vează și ce oportunităţi de dezvoltare există ?

– Principalii investitori existenți sunt: în zona creșterii ani-
malelor: Smithfield, Agrosas; în zona agricolă: Trovatore (o fir-
mă germană), Max Agro (firmă locală); fabrica de volane auto 
Takata; o tâmplărie lemn lemtek și în domeniul construcțiilor, 
grupul de firme Max – investitori locali. Ca oportunități pen-
tru alți investitori, Primăria Gătaia este dispusă să ofere toate 
facilitățile legale pentru oricine dorește să investească în Gătaia. 
la noi vor găsi o bună comunicare cu autoritățile locale, piața 
forței de muncă este foarte bună la Gătaia. Avem pe raza orașului 
resurse umane calificate și dornice să muncească.

– Ce părere aveţi despre discuţiile legate de regionalizare? Cum 
credeţi că ar fi mai bine pentru cetăţeni să se facă descentralizarea? 
Există avantaje sau dezavantaje din punctul dvs. de vedere?

– În acest moment, regionalizarea este un subiect mult dis-
cutat, dar modul în care ea se va realiza este încă un mister. Ar fi 
foarte bine dacă regionalizarea ar schimba în bine viața oameni-

lor, pentru că în aceste momente românii trăiesc destul de prost, 
au venituri mici, iar costurile vieții în România sunt tot mai 
mari. Avantajul regionalizării ar fi dacă ar exista o autonomie 
financiară totală, a Regiunii, de exemplu dacă toți banii încasați 
de Regiune ar rămâne în acea Regiune, deci o autonomie finan-
ciară totală față de București. Cred că în acest mod Regiunea 
Vest s-ar putea dezvolta în următorii ani.

– Statutul de oraș nu era foarte avantajos pentru Gătaia, spunea 
fostul primar. Cum vedeţi lucrurile dvs.? Este mai avantajos pentru 
cetăţeni să stea la oraș sau la comună?

– Nici în momentul de față statutul de oraș nu este un mare 
avantaj pentru Gătaia, deoarece azi Gătaia nu poate accesa 
fonduri europene în zona de dezvoltare. Acestea se adresea-
ză mediului rural sau, pentru mediul urban, orașelor cu peste 
10.000 de locuitori. În acest sens am avut o discuție cu senatorii 
și deputații de Timiș pentru a modifica cadrul legal, spre a nu 
rămâne pe dinafară orașe ca Gătaia, Recaș, Ciacova, Buziaș. De 
la preluarea mandatului nu puteam depune niciun proiect eu-
ropean, întrucât anul acesta s-a încheiat sesiunea de finanțare 
2007-2013. Așteptăm următoarea etapă, 2014-2020, unde cu 
siguranță vom încerca să accesăm cât mai multe proiecte euro-
pene. Am convingerea că scrierea și depunerea proiectelor euro-
pene poate fi cheia dezvoltării orașului Gătaia.

A consemnat Alina SABOU

Interviu cu primarul orașului Gătaia, Raul Cozarov:
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Campania-experiment din cadrul Săptămânii Naţionale a 
Bibliotecilor, care a avut loc în 23 aprilie 2013, la Café Text, a 
incitat mai multe personalități ale locului, nu neapărat din sfera 
culturală, să participe la o lectură publică din opere preferate, 
împrumutate chiar de la Biblioteca Județeană Timiș. Semn ca 
„încă se citește” și altceva decât literatură de specialitate, cum 
s-ar crede. Oameni politici, medici, profesori își mai fac timp să 
iasă din cotidianul ocupațiilor curente și să viziteze biblioteca 
publică, unde pot găsi acele „esențe rare”, răsfoind fișe la propriu 
sau în virtual.

Astfel, au citit din cărțile preferate, Dr. ing. Viorel Coifan 
(„Ierusalim. Biografia unui oraș” a lui Simon Sebag Montefiore), 
medicul primar pediatru Mihai Gafencu („Clar de femeie” a lui 
Romain Gary), expertul superior DGFP Timiș Adrian Găvruță 
(„Corigent la limba română” a lui Ion Minulescu), profesor 
Eugenia Toma („Micul prinț” a lui Saint-Exupery) și scriito-
rul Mircea Pora („Tour Eiffel, turiștii toamnei”, creație per-

sonală). lista personalităților implicate în proiect e, însă, mai 
amplă și în permanentă extindere. Ea îi include pe Călin Dobra, 
vicepreședinte C.J.T., sau pe Adrian Negoiță, președintele 
Comisiei de Cultură. 

Conceptul vizează promovarea cărții prin personalități din 
cele mai variate domenii. Cărți importante pentru oameni 
importanți. Idei și texte formatoare. Care au îmbogățit și mar-
cat generații. Îmbucurătoare a fost, mai ales, „dezmorțirea” live 
a apetitului pentru lectură. Concluzia: potențial există. Cartea, 
deși suferă/a suferit o pierdere semnificativă de statut, are ceva 
„numai al ei”, care o face indispensabilă. și care poate fi redes-
coperit, predilect, prin oamenii pe care îi admiri. Inclusiv pentru 
că, fără s-o știi, și ei au admirat, citit, cultivat cutare sau cutare 
scriitor. 

Evenimentul care a polarizat mulți tineri a fost moderat de 
Tudor Crețu. Deși scurt, de aproximativ o oră, a fost o infuzie de 
manieră culturală, reprezentând o contrapondere, terapeutică, la 
tumultul prea-zilnic.

Lidia MUŞAT

Parteneriatul dintre Muzeului 
Naţio nal Brukenthal și Muzeul de Artă 
Timișoara continuă în acest an cu organi-
zarea a două noi expoziţii deschise publi-
cului muzeului timișorean în a doua par-
te a lunii mai și în iunie a.c.: Portretiști 
germani și austrieci din secolele xVII-
xIx din colecţia Muzeului Naţional 
Brukenthal și Manifest. Ambele expo-
ziţii au fost inaugurate în data de 18 mai, 
în cadrul evenimentelor dedicate Nopţii 
Muzeelor 2013.

Portretiștii reprezintă cea de-a treia 
expoziţie de pictură germană și austriacă 
din colecţiile pinacotecii sibiene în sălile 
timișoreanului Palat Baroc. După etală-
rile de naturi statice (2011) și de tablo-
uri ale unor peisagiști (2012), expunerea 
lucrărilor unor portretiști ai acestei școli, 
completează imaginea de ansamblu pe 
care publicul interesat și-o poate face în 
privinţa colecţiei de pictură germană și 
austriacă din cadrul Galeriei Brukenthal.

Gen dintre cele mai dificile pentru 
pictori, portretul pune la încercare nu 
numai capacitatea de a reda fidel o fizio-
nomie, ci mai ales de a surprinde expresia 
modelului, trăsăturile de caracter suge-
rate prin reprezentarea celui portretizat. 
Ca și celelalte genuri ale picturii, portre-
tul se încadrează permanent în evoluţia 
stilurilor artistice ale diverselor epoci, dar 
în plus este marcat de tendinţele modei, 
vestimentaţia personajului și ambientul 
ce-l înconjoară, fiind parte integran-
tă a imaginii de ansamblu din tablou. 
Autoportretul, ca specie a portretisticii, 
constituie și el un tip de reprezentare în 
care pictorul încearcă însă să prezinte o 

imagine despre sine, rareori așa cum este 
și de cele mai multe ori așa cum se doreș-
te, cum vrea să apară.

Expoziţia prezintă o suită de portre-
te și autoportrete reprezentative pentru 
perioada secolelor XVII – XIX, lucrări 
aparţinând unor portretiști germani și 
austrieci cunoscuţi în epoca lor, azi apre-
ciaţi și reevaluaţi de istoricii de artă con-
temporani, cunoscători ai fenomenului 
artistic din acele vremuri. Pentru a forma 
vizitatorului o viziune mai complexă asu-
pra genului portretistic german și austri-
ac, pentru simeza expoziţiei au fost se-
lectate portrete și autoportrete dintre cele 
mai expresive și reprezentative pentru 
gustul epocii, lucrări aparţinând pictori-
lor: Gottfried Auerbach, Peter Brandel, 
Johann Kupetzky, Martin Meytens, 

Christian Seybold, Johann Feuerlein etc.
Expoziţia Manifest este rezultatul 

unui proiect de educaţie muzeală din 
cadrul Muzeului Naţional Brukenthal, 
laboratorului de Restaurare Piatră, 
propus de Restaurator Piatră Casandra 
Vidrighin. Prin acest proiect, Casandra 
Vidrighin și-a propus să dezvolte viziu-
nea adolescentului de liceu asupra artei 
contemporane, prin accentuarea impor-
tanţei impactului vizual și al mesajului pe 
care îl transmite o lucrare sau un concept 
de artă.

„Manifest” s-a concretizat prin re-
alizarea unor lucrări măști care au fost 
create împreună cu o grupă de elevi din 
cadrul Colegiului Naţional Gheorghe 
lazăr din Sibiu și însumează aproximativ 
50 de lucrări care au la bază un mesaj so-
cial. Minciuna, făţărnicia, tehnologizarea, 
falsitatea, trădarea sunt câteva elemente 
care se regăsesc în jurul adolescentului de 
azi, iar aceste caracteristici se punctează 
și în expoziţia care va avea loc în perioa-
da 18 Mai-30 Iunie la Muzeul de Artă 
Timișoara, prin expresivitatea lucrărilor 
și modul lor de prezentare.

Acest manifest al adolescentului este, 
poate, ca un semnal împotriva sistemului 
în care sunt atrași și antrenaţi să participe 
cu toată dăruinţa, alături de niște oameni 
și niște reguli cu care nu sunt în totalitate 
de acord. Descoperă astfel gustul nean-
tului și cumplita amărăciune a non-exis-
tenţei. Cele două expoziţii pot fi vizitate 
la Timișoara până în data de 30 iunie a.c., 
în fiecare zi între orele 10-18 (în zilele de 
luni închis).

Bogdan NĂDĂŞTEAN

la a doua ediție a Galei Industriei de Carte din România, 
Bun de Tipar, desfășurată în 25 mai 2013, în Aula Bibliotecii 
Naționale Române din București, Tudor Crețu, managerul 
Bibliotecii Județene Timiș s-a învrednicit de al doilea premiu 
consecutiv. Viziunea înnoitoare și, pentru unii, îndrăzneala 
asupra reabilitării unei instituții a cititului, cum e biblioteca, 
a impresionat de două ori la rând, se pare, juriul Galei, format 
din: Simona Kessler – agent literar, Copyright International 
Agency; Ion Bogdan lefter – poet, critic și istoric literar, ese-
ist; laura Grünberg – scriitoare, sociolog, autoare de cărţi 
pentru copii; Radu Dimitriu – directorul editurii CH Beck; 
Cristian Teodorescu – scriitor, jurnalist; Nicu Ilfoveanu – ar-
tist vizual; Cristina Bazavan – jurnalist și unul dintre cei mai 
importanţi bloggeri autohtoni; Sabina Stirb – Head of CSR 
& Public Sector Division at GMP Public Relations, coordo-
natoarea campaniei de promovare a proiectului „Căutătorii 
de povești”; Daniel Nazare – directorul Bibliotecii Judeţene 
Brașov.

Cei din interior cunoaștem pe viu cum s-a zidit acest pre-
miu, cum ne-am șters ochelarii de cal pătați cu grăsime veche 
și am scuturat praful de pe rafturi și de pe noi înșine din 
ziua când a intrat in bibliotecă noul manager. Era enervant 
și incitant în același timp să începi să crezi că într-o biblio-
tecă publică, în era digitală, se mai poate face ceva „atractiv”, 
mai ales pentru cititorii tineri. Ce voia de la noi, ne întrebam 
mulți, ce mai vrea de la societatea asta îmbâcsită de lapto-
puri, tablete si Iphone-uri? Ce crede el că poate să schimbe? 
Suntem predestinați să ne stingem ușor, acoperindu-ne trep-
tat de praf, ca vinurile vechi din beciurile boierești de altă-
dată... Tineri și mai puțin tineri ne-am trezit electrizați de 
ideile „nebunești” de reformă, restructurare, renovare și puși 
la treabă, fiecare în domeniul lui, pentru a face dintr-o bibli-
otecă, o Bibliotecă. 

Dar orice premiu de această anvergură are la bază o echi-
pă. Saltul a fost nu doar abrupt, ci și calitativ. Provocarea, cu 
dificultățile de rigoare, a rodit. „Chestiile noi”, evenimentele 
etc. au redefinit instituția, percepția și realitatea ei. O bibli-
otecă în așteptarea unui sediu modern, în ton cu pretențiile 
veacului, a ieșit net în față, adjudecându-și, la nivel național, 
una dintre cele mai semnificative nișe, aceea de generatoare 
de concepte, evenimente și, în cele din urmă, de plus valoare 
culturală. Instituția nu doar conservă, ci și făurește. Fototeca 
B.J.T., de exemplu, pune scriitorii locului în cele mai inedi-
te ipostaze, fapt care face ca fondul foto să dobândească, în 
timp, o valoare documentară cu atât mai mare. B.J.T. e, astăzi, 
recunoscută drept una dintre cele mai vii și dinamice biblio-
teci românești. 

la fel ca premiul de anul trecut, distincția din acest an vi-
zează coerența și creativitatea acţiunilor de promovare a lec-
turii, care constituie, totodată, și o veritabilă direcţie/moda-
litate de dezvoltare instituţională. Prin Lecturi aprinse, Cafe 
Text sau LitVest, B.J.T. a devenit o prezenţă publică tot mai 
aparte. Noul premiu e și o încurajare de a continua schimba-
rea și de a afirma potenţialul, redefinit, al ideii de bibliotecă. 

B.J.T. are un fond de cca. 750.000 de volume și un profil 
enciclopedic. Cel mai vechi volum din patrimoniul bibliote-
cii datează din anul 1500.

Folosirea textului ca element de design, parteneriatele 
cu instituții ale statului, fundații și organizații culturale, prin 
care se urmărește integrarea fasciilor sociale în activitatea 
de bibliotecă, dar și viceversa, biblioteca pătrunzând în mai 
toate sectoarele societății, au impresionat cu siguranță juriul 
atunci, când, deși participarea la Gală a fost cu aproape 40% 
mai mare, premiul s-a acordat din nou aceluiași manager al 
aceleiași biblioteci.

Lidia MUŞAT (Handabura)

citeSc la BJt

Portretiști germani și austrieci din sec. Xvii-XiX 
din colecția muzeului național Brukenthal

alt Premiu!
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Una dintre fazele zonale ale ediţiei a VII-a a concursului judeţean 
„lada cu zestre” de anul acesta s-a desfăşurat la Căminul Cultural din 
Dudeştii Noi. la faza zonală de la Dudeştii Noi au fost reprezentate, 
pe lângă comuna gazdă, localităţile Becicherecu Mic, Pesac, Biled, 
Satchinez, Sînandrei, Periam şi Cenad, la diferitele secţiuni. Acestea 
au fost: coregrafie – ansambluri, grupuri şi formaţii de dans, secţiunea 
muzicală – solişti vocali şi grupuri corale, recitatori în grai bănăţean, 
expoziţii şi artă culinară.

Artiştii amatori şi-au pus în valoare talentul şi au arătat că, în Timiş 
cel puţin, tradiţiile populare sunt duse mai departe, ca un semn de 
respect pentru înaintaşii noştri şi ca o moştenire ce va fi lăsată spre 
păstrare şi perpetuare generaţiilor viitoare. Acest lucru s-a văzut şi pe 
scenă, acolo unde grupurile de copii şi tineri au evoluat alături de cele 
ale adulţilor.

Organizatorii festivalului-concurs, Centrul de Cultură şi Artă al 
Judeţului Timiş, reprezentat la Dudeştii Noi de către directorul Ciprian 
Cipu, şi Consiliul Judeţean Timiş, reprezentat de ing. dipl. Răzvan 
Hrenoschi, directorul executiv al Direcţiei de Cooperare şi Informatică 
din cadrul instituţiei, au avut numai cuvinte de laudă la adresa orga-
nizatorilor acestei etape, care s-au achitat cu brio de sarcinile avute. 
Mulţumiri au fost aduse primarului Alin Nica şi conducerii Căminului 
Cultural din Dudeştii Noi, precum şi tuturor celor implicaţi în ducerea 
la bun sfârşit a evenimentului.

 Ciprian Cipu, directorul Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului 
Timiş, ne-a declarat: „Din punct de vedere calitativ, acest început de 

festival a fost mai bun decât în anii precedenţi. Formaţiile, în general, 
s-au detaşat în această fază. S-a detaşat formaţia din Dudeştii Noi, în 
toate aspectele. De asemenea, corul, care presupune o muncă deosebită, 
ne-a făcut o impresie foarte bună. Cele mai bune prestaţii le-au avut 
formaţiile din Dudeştii Noi şi Sânandrei. De asemenea, cei din Biled 
au fost o surpriză foarte plăcută. Toate formaţiile au crescut în calitate 
şi, ceea ce ne pare bine, s-au îmbrăcat într-un port popular destul de 
autentic, nu au mai fost costume cu decoraţiuni care nu au ce căuta în 
Banat. la partea culinară s-a respectat ideea de mâncare tradiţională. 
Apreciem, de asemenea, şi plăcinta macedoneană. Scopul acestui con-
curs este să readucem în actualitate tradiţia. Per total, întreaga prestaţie 
a fost de nota zece plus.” 

O altă etapă zonală a ediţiei a VII-a a 
concursului judeţean „lada cu zestre” 2013 
s-a desfășurat la Căminul Cultural din Jebel. 
Reprezentanţi din 12 comune timișene s-au 
întrecut pentru calificarea la faza judeţeană a 
prestigiosului festival-concurs. 

Centrul de Cultură și Artă al Judeţului 
Timiș, reprezentat la Jebel de către directorul 
Ciprian Cipu, și Consiliul Judeţean Timiș, re-
prezentat de ing. dipl. Răzvan Hrenoschi, di-
rectorul executiv al Direcţiei de Cooperare și 
Informatică din cadrul instituţiei – iniţiatorii 
și organizatorii festivalului – au apreciat efor-
turile organizatorilor etapei de la Jebel, mai 
ales că etapa s-a desfășurat în condiţii dintre 
cele mai bune. Mulţumiri au fost aduse, pentru 
acest lucru, primarului Sabin Bociu, celorlalţi 
reprezentanţi ai administraţiei locale, precum 
și conducerii Casei Naţionale „Efta Botoca” 
din Jebel.

la faza zonală de la Jebel au fost repre-
zentate, pe lângă comuna gazdă, localităţile 
Moraviţa, Jamu Mare, Voiteg, șag, Sânmihaiu 
Român, Ciacova, Ghilad, Denta, Deta, Foeni 
și Parţa. A fost un concurs, în principal, de 

coregrafie și muzică, dar au fost și alte secţi-
uni reprezentate la Jebel, din cele cu care ne-a 
obișnuit deja Festivalul-concurs „lada cu zes-
tre”, cum ar fi expoziţiile de costume populare 
sau cele de fotografii și materiale despre istoria 
și tradiţiile localităţilor reprezentate.

Despre momentele prezentate în concurs, 
dar și despre păstrarea tradiţiilor locale și na-
ţionale la Jebel, am stat de vorbă cu Dănuţ 
Stoica și Crina Stoica, învăţătoarea care este 
coordonatoarea formaţiei de dansuri. Astfel, 
am aflat că jocul „Călușerul” se dansează la 
Jebel de la începutul secolului XX. Este un 
dans numai de băieţi, iar primul instructor 
care a introdus acest joc în localitate a fost Iosif 
Sfeta. „Călușerul” a fost întrerupt doar în tim-
pul celui de-al doilea război mondial. Printre 
instructorii care s-au ocupat de dansatorii din 
Jebel îi amintim pe Iosif Acea și Gheorghe 
Volentir. Din 1982, coordonator a fost Dănuţ 
Stoica, iar din anul 2002 i s-a alăturat fiica sa, 
Crina. „Au fost perioade în care am avut și 53 
de călușeri în formaţie. Acum, aceasta numără 
20 de dansatori, elevi de la școala Gimnazială 
și tineri din sat”, ne spun cei doi.

Formaţia de dansuri pe perechi a fost re-
înfiinţată în anul 2009. Acum se pun bazele 
unei formaţii de dansuri care urmează să fie 
alcătuită din elevi din clasele I-VIII. Formaţia 
de dansuri cu care s-a prezentat Jebelul la faza 
zonală a Festivalului „lada cu zestre” numă-
ră șase perechi, însă au fost perioade în care 
erau și 16 perechi în echipă. Dintre jocurile 
cu care formaţia din Jebel se prezintă pe sce-
nele festivaliere amintim „Hora”, „Dudurica”, 
„Judecata”, „Pră loc ca la Jebel”, „Sorocul” sau 
„Cârligul”.

Comuna Ghiroda, una dintre principalele candidate la obţinerea 
Marelui Premiu al ediţiei 2013 a Festivalului-concurs „lada cu zestre”, 
a găzduit una dintre fazele zonale ale manifestării devenite deja tradi-
ţionale. Într-o organizare ireproșabilă, pe scena de la Căminul Cultural 
din Ghiroda au concurat, alături de artiștii din comuna gazdă, reprezen-
tanţi ai comunelor Remetea Mare, Topolovăţu Mare, Belinţ, Ghizela, 
Brestovăţ, Bucovăţ, Dumbrăviţa, Giarmata, Pișchia, Mașloc, Orţișoara, 
precum și ai orașului Recaș. Participanţii, încurajaţi de un public nume-
ros și entuziast, au concurat la secţiunile coregrafie, soliști vocali, instru-
mentiști, expoziţii, precum și la secţiunea gastronomică.

la fel ca și la celelalte faze zonale, și la Ghiroda standardul de ca-
litate al prestaţiilor artistice a fost unul ridicat, o dovadă că prezenţa 
la Festivalul-concurs „lada cu zestre” reprezintă pentru foarte multe 
comune un motiv de mândrie și un prilej de a-și etala tradiţiile, obice-
iurile și portul popular. Comuna gazdă, Ghiroda, a fost reprezentată de 
Ansamblul de dansuri „Cununa Timișului”, coregrafi Brândușa și lăiţă 
Stănescu, ansamblu alcătuit din dansatori din mai multe generaţii, de 
taraful condus de maestrul Adrian Scorobete, de soliștii Dan Necșa și 
Ciprian Pop, Ansamblul coregrafic de fete, soliștii Cristina Dădălău, 
Sorin Demea, de corul mixt al Bisericii „Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe” – dirijor Alexandru Cena, de duetul instrumentiștilor Radu 
Cuciureanu – taragot și Marius Filipescu – saxofon, de Mihai Cionca 
– chitară clasică, de Alexandru Cena – chitară clasică, de duetul soliș-
tilor vocali Milena ţăran – Ciprian Pop și de loredana Câmpan, la 
vioară. la secţiunea coregrafie, dansatorii din Ghiroda au prezentat o 
suită de jocuri mixte din Banatul de câmpie, dansuri de băieţi, dansuri 
din Banatul de munte, dansuri de fete. Ansamblul folcloric de creaţie 
„Datina” a prezentat spectacolul „Casă nouă rostuim”, în coregrafia re-
gretatului Emilian Dumitru. A fost, de fapt, o prezentare de dansuri po-
pulare vechi, din satele de baștină ale locuitorilor din comuna Ghiroda.

Prestaţiile artiștilor din Ghiroda, ca și ale celorlalţi participanţi, 
au fost analizate și notate de un juriu din care au făcut parte Ciprian 
Cipu, directorul Centrului de Cultură și Artă al Judeţului Timiș, și ing. 
dipl. Răzvan Hrenoschi, directorul executiv al Direcţiei de Cooperare şi 
Informatică din cadrul Consiliului Judeţean Timiş.

„lada cu zestre” 2013, faza zonală de la dudeştii noi

„lada cu zestre” 2013, faza zonală de la Jebel

„lada cu zestre” 2013, faza zonală de la ghiroda

tradiție și continuitate 
la ruga giroceană

Ruga Giroceană, sărbătorită prin tradi-
ţie de Paști, a fost, conform obiceiului, una 
plină de cântec, joc și voie bună. Girocenii 
și oaspeţii lor au petrecut, după pofta inimii, 
așa cum le stă bine bănăţenilor de frunte. 
și, pentru a lega Ruga Giroceană cât mai 
mult de vechile obiceiuri, prin grija condu-
cerii primăriei, în ultimii ani, tot mai mulţi 
localnici vin să sărbătorească Ruga înveș-
mântaţi în tradiţionalul și frumosul port 
popular bănăţean. Copii și tineri, precum 
și o parte dintre părinţii acestora, au venit 
la hora Rugii purtând cu mândrie costume 
populare girocene, unele dintre ele vechi 
din moși-strămoși. Cei veniţi în Grădina 
de Vară a Căminului Cultural din Giroc au 
putut să se bucure de un spectacol de ex-
cepţie oferit de tinerii artiști ai Ansamblului 
„Ghiocelul”, dar și de muzica bună prezen-
tată de soliști vocali și instrumentiști de re-
nume din Banat.

Deschiderea Rugii a fost făcută de către 
primarul comunei, domnul dr. Iosif Ionel 
Toma, care, asemenea multor concetăţeni, a 
venit îmbrăcat într-un frumos costum po-
pular. După ce a salutat și a dat mâna cu 
girocenii, domnul primar, conform unui 
frumos obicei străbun, a spus de trei ori 
„Hristos a Înviat!”, cei prezenţi răspunzând: 
„Adevărat a Înviat!”. Apoi, primarul comu-
nei s-a adresat celor prezenţi: „Bine aţi ve-
nit la Ruga Giroceană 2013! Să mulţumim 
lui Dumnezeu că a îngăduit să fim și astăzi 
împreună. Mulţumesc Consiliului local, 
care a aprobat o sumă importantă pentru ca 
Ruga Giroceană să se desfășoare în cele mai 
bune condiţii. Mulţumesc, de asemenea, ce-
lor care nu au uitat de portul nostru popular 
și s-au îmbrăcat cu el, așa cum și eu am fă-
cut-o. Bucurie și sănătate tuturor!”.

Fanfara comunei Giroc, condusă de 
Ionel Pascotă senior, a cântat „Hristos a 
Înviat!”, iar Ruga Giroceană a început cu 
o horă mare, în care s-au prins dansatorii 
de la Ansamblul „Ghiocelul”, girocenii și, 
deopotrivă, goștii. În spectacolul oferit de 
ansamblu celor prezenţi, primii care și-au 
arătat măiestria în ale jocului au fost copiii, 
după care au urmat dansatorii cei mari de 
la „Ghiocelul”. Suitele de jocuri și dansuri 
populare, sincronizate perfect, au smuls ro-
pote de aplauze de la cei prezenţi. Alături 
de taraful Ansamblului „Ghiocelul”, condus 
de maestrul Adrian Scorobete, au cântat 
pentru giroceni, în cele două zile cât a ţinut 
Ruga, Andreea Voica și orchestra condusă 
de maestrul Deian Galetin, Simion Moise, 
Ion Dragomir și, nelipsită de la rugile giro-
cene, solista giroceană loredana Sur. 

Pagină realizată de
 Petru Vasile TOMOIAGĂ
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șag

Venus Oprea este primar în co-
muna șag parcă dintotdeauna. De 
fapt, este primar din 1996, așa că 
poate compara eficient vremurile mai 
vechi cu vremurile de acum. De exem-
plu, știe că bugetul comunei de acum 
este mai mic decât acum 12 ani, pe 
când șagul ținea de Parța. Dar și cu 
resurse mai mici, Oprea se mândrește 
cu modul în care gestionează fondu-
rile administrației locale. „Avem un 
buget echilibrat și nu am angajat lu-
crări decât dacă avem prevederi buge-
tare. Primăria șag nu are nicio datorie, 
nu am făcut pentru că nu am angajat 
lucrări nefinanţate, alte primării au fă-
cut datorii și Consiliul Judeţean, ca o 
bună mamă și un bun tată, unde au 
fost datorii, a dat niște sume mai mari. 
Nu e corect dacă încalcă legea buge-
tului să îl ajuţi ca să o mai încalce o 
dată. Bugetul Primăriei este la fel ca 
cel de anul trecut, nu am mărit taxele 
cu 16%, pentru că nu aveam datorii la 
buget. Dacă nu realizăm veniturile în 
2013, în 2014 o să trebuiască să mă-
rim și noi impozitele cu 16%. Îmi pare 
rău că nu s-a lăsat la latitudinea pri-
măriilor această majorare. Sunt foarte 
multe taxe și impozite, iar cetăţenii 
nu au bani să le plătească, putem avea 
surpriza că nu mai plătesc și nu ne mai 
facem bugetul”, spune Venus Oprea.

Supraveghere video  
cu camere performante

În șag, toate străzile sunt asfal-
tate, este apă în toată comuna, exis-
tă o staţie de epurare modernă. Ca 
lucrări mai importante, primarul 
menționează amenajarea bazei spor-
tive la care se lucrează, lucrările de re-
paraţii la covorul asfaltic de pe strada 
a II-a, s-a mai făcut un plan urbanistic 
în zona de vest pe 5 ha și s-au făcut 
1,5 km de asfaltări și pietruiri, repara-

ţii la trotuare. Totodată, s-a realizat un 
sistem de supraveghere cu 9 camere 
moderne, pentru că existau spargeri și 
furturi din locuințe. „Se apropie ruga 
și am cuprins pentru centrul comunei 
să amenajăm parcul, este și școala și 
biserica și acolo și lucările sunt ne-
cesare. Mai avem drumurile agricole 
care intră în comună, pentru care vom 
achiziţiona piatră ca să nu mai intre 
utilajele agricole cu noroi pe asfalt. 
În situaţia în care se face rectificare 
de buget la CJ Timiș, având în vede-
re că deponia de gunoi a fost atâţia 
ani la șag, ar fi bine să mai primim 
niște bani. Termenul de închidere 
a gropii este de 19 luni. Cu cei bani 
pe care i-am primi ne-am gândit că 
avem un teren de tenis și am vrea să îl 
acoperim”, precizează edilul din șag. 
În urmă cu circa două luni, deponia a 
fost trecută din administrarea șagului 
în cea a Consiliului Județean, pentru 
a se pune în practică închiderea de-
poniei. Din acest motiv, și înțelegerea 
pe care comuna o avea cu operatorul 
de deșeuri a căzut, societatea nu mai 
transportă gratis gunoiul strâns de la 
localnici. „Am primit o ofertă de preţ 
pentru a transporta deșeurile la suma 
de 16 lei pe familie, iar din negocieri 
am rămas la 13,5 lei pe familie. Este o 
sumă mare, iar cetăţenii sunt obișnuiţi 
să fie gratis, nu vor face contract și vor 
spune că nu au gunoi. Va fi foarte greu 
de încasat, zic eu, dacă au fost învăţaţi 
fără”, spune Oprea. 

O problemă la nivel administra-
tiv este și faptul că nu se deblochează 
posturile. „Cred că toţi primarii sunt 
de acord cu mine că, dacă la școală 
se pot angaja oameni cu detașare din 
bugetul primăriei, la primărie dacă 
pleacă femeia de serviciu, nu pot an-
gaja decât dacă pleacă 7 persoane. Ar 
trebui să se dea mai repede hotărârea 
de Guvern pe care o anunţă dl Victor 

Ponta, de 1 la 1. Dacă pleacă contabila, 
e firesc că trebuie să angajez contabilă. 
la anul vom rămâne fără contabil-șef 
și agent agricol, iar la o primărie să dai 
sarcini altuia și să redistribui atribuţii 
e greu. Ofiţer de stare civilă nu mai 
avem, face acest lucru secretarul, dar 
nu putem atribui altora dacă nu au 
specializare. Sper că până la anul se va 
da legea cu un om plecat, unul anga-
jat”, ne spune Venus Oprea. 

„Lucrăm în folosul 
cetățenilor”

la nivelul infrastructurii, cel 
mai mare neajuns este lipsa cana-
lizării. Dacă la finele anului trecut, 
administrația din șag a fost anunțată 
că va primi fonduri guvernamenta-
le, peste o lună Guvernul a decis să 
nu se mai dea bani pentru proiecte 
noi, ci numai pentru cele începute. 
„Am ajuns la concluzia să rămânem 
cu proiectul pe POS Mediu etapa a 
2-a, în prima etapă au fost orașele și 
comunele Sânmihai și Săcălaz, iar în 
etapa a doua vom intra și noi. E sin-
gurul obiectiv care mai trebuie făcut 
la șag. Etapa a doua începe în 2014, 
sper ca comunele perurbane să fie 
ajutate și ele, nu doar să contribuim la 
Aquatim”, este de părere primarul.

Acesta ne spune și despre mult 
discutata lege a falimentului pentru 
primării. „Este și bine și rău. legea 
asta te responsabilizează cu investiţi-
ile, unii primari nu ţin cont de nimic, 
dacă nu ar fi controale, ar crede că 
primăria e casa lor. Eu lucrez în pri-
mărie din 1996, nu am niciun proces 
pe fond funciar, cred că sunt singurul 
primar. Am pus în posesie 99 la sută, a 
fost consultare cu cetăţenii, am între-
bat unde au avut, unde vor și am găsit 
înţelegere de la toate părţile. Noi am 
făcut foarte multe din resurse proprii 

până în 2008 deoarece am avut bu-
getul mare, am făcut multe PUz-uri, 
prin vânzarea sau concesionarea tere-
nurilor s-a făcut buget mare: 80 mili-
arde de lei vechi înainte, acum suntem 
la 40 miliarde de lei vechi, dar ne des-
curcăm, pentru că gestionăm bine ba-
nii și lucrăm în folosul cetăţenilor care 
ne-au ales”, a punctate Oprea.

Stagnare imobiliară

Deși spune că nu are procese pe 
legile proprietății, Venus Oprea are 
neajunsuri din cauza acestor legi, 
care afectează bunul mers al lucru-
rilor. Terenul de sub școală aparține 
Episcopiei Catolice, așa că Primăria 
nu poate face investiții pe el. În tre-
cut, Episcopia a decis să lase terenul 
de la școală Primăriei, dar prin noua 
lege a retrocedării s-a suspendat tot 
și nu mai pot primi terenul. „Cred că 
este o problemă la mai multe primării 
unde au fost nemţi și catolici. Cred că 
legea fondului funciar și legea 10 au 
fost greșite, trebuia ca acolo unde sunt 
instituţii de cult și unde școlile au fost 
făcute de comunităţi și terenurile au 
fost date tot de la comunitate trebuia 
să rămână tot la primărie. Este o gre-
șeală care costă comunitatea și nu se 

poate investi”, explică primarul. 
Activitatea economică din comu-

nă nu este foarte bogată, dar există 
firme care au investit aici ani de zile. 
„Sper să se facă centura care se tot 
promite, în sudul Timișoarei. Ne-ar 
ajuta pentru că sunt câteva zeci de 
hectare de terenuri de pe teritoriul co-
munei care se vor putea valorifica mai 
bine și agenţii economici din oraș ar 
veni să cumpere terenuri, iar noi am 
strânge taxe și impozitele la comuna 
noastră. Din punct de vedere imobili-
ar e o stagnare, dar oricum se constru-
iește, sunt cam 80 la sută din case ridi-
cate. Toate plaţurile au peste 600-700 
de mp, nu am vrut să înghesuim casele 
una în alta atunci când am dat tere-
nuri. Terenurile au fost concesionate, 
iar vânzările s-au făcut cu evaluare, în 
prima etapă când am început era 34 
de euro, la reevaluare am vândut cu 
24 de euro, iar acum este 15 euro mp, 
plus TVA. Am dori să mai facem pa-
tru hectare în zona CAP-ului pentru 
un PUz, dar din cauza crizei econo-
mice ne-am oprit, pentru că în zona 
respectivă fostul primar a trecut că e 
izlaz, iar cu noile legi nu e voie să se 
construiască la izlaz”, a mai precizat 
primarul. 

Alina SABOU

Primarul Venus Oprea: 

„Sper să se facă mai repede centura de sud a timișoarei”

luna mai a fost marcată de o serie de evenimente ale 
Teatrului Merlin, spectacole la sediu și în alte locații, festivaluri, 
expoziții, workshop-uri și spectacole invitate.

Sărbătorind ziua Europei, echipa Teatrului Merlin a 
prezentat în 11 mai spectacolul Ariciul la Muzeul Satului 
Bănățean.

În 15 mai, la invitația Teatrului Merlin, spectacolul Crăiasa 
zăpezii (în limba germană) a fost susținut de Teatrul de Păpuși 
Deutsche Bühne din Szekszárd, Ungaria, fiind parte a unui un 
schimb cultural între cele două instituții.

În cadrul manifestării culturale Împreună în DKMT, afla-
tă pe Agenda culturală a anului 2013 aprobată de Consiliul 
Județean Timiș, în 21 mai Teatrul de Păpuși Decje pozoriste din 
Subotica, Serbia, a jucat pe scena Teatrului Merlin spectacolul 
Scufița roșie și lupul.

În 22 mai și 23 mai, sub eticheta aceleiași manifestări din 
Agenda culturală 2013, Teatrul Merlin a prezentat spectacolul 
Aladin la Teatrul de păpuși din Szeged și spectacolul Ariciul la 
Uzdin, Serbia.

ziua de 24 mai a adus cu sine un workshop de construcție 
de păpuși susținut de fostul actor al Teatrului Merlin, Nelson 
Dimitriu, la care au participat 5 studenți ai Facultății de artă 
și Design Timișoara și o deplasare a spectacolului Punguța 
cu doi bani, producție a Teatrului Merlin, la Reșita, în cadrul 
Festivalului 7 ZILE – 7 ARTE, ediția a XXXI-a.

În perioada 24 mai – 3 iunie la Sala Burattino din Bastionul 
Theresia, Teatrul Merlin Timișoara organizează o expoziţie de 
păpuși din spectacolul Croitorii împărăţiei. Copiii care s-au bu-
curat de acest spectacol, se pot întâlni cu personajele preferate. 
Expoziţia poate fi vizitată între orele 11-16, intrarea fiind liberă.

Sâmbătă, 25 mai, magia s-a instalat în Căsuța pitici-
lor de la Institutul francez, odată cu spectacolul Hocus Pocus 
Polterfurnicus. la sediu, Aladin se juca pentru un grup de 
studenți ai Facultății de Sociologie din Hanovra. Vizitând site-
ul Teatrului Merlin au cerut expres o reprezentație cu Aladin. 

Din 29 mai în holul Teatrului Merlin se află o expoziție 

a Cercului de Artă Plastică Junior Art coordonat de profesor 
Ecaterina Neagu, creațiile copiilor putând fi vizionate până la 
sfârșitul stagiunii, în 16 iunie.

Trei zile s-au derulat repetiţiile la Noua poveste a Scufiței 
Roșii începând cu 27 mai, întâlniri ce au reunit actori, colabo-
ratori şi realizatori ai spectacolului care a avut premiera în 1983. 
Pregătirile pentru spectacolul aniversar de 30 de ani… Care 
iată, în 30 mai a adus o imensă de bucurie atât celor implicaţi 
cât şi spectatorilor. Spectacolul tuturor distribuţiilor a adus pe 
scenă mai multe distribuţii existente de-a lungul timpului, regi-
zorul spectacolului iniţial, compozitoarea şi autoarea textelor 
cântecelor.

Premiera spectacolului din 1983 îi avea în distribuție pe 
Nelson Dimitriu, Maria Gornic și Cornelia Pop. Regia artistică 
îi aparținea Gabrielei Floros, scenografia o semna Krisztina 
Nagy, muzica Rodica Giurgiu, iar libretul Iulia Henriette 
Kacucs.

O expoziție de fotografii vechi de 30 de ani din spectacol 
s-a alăturat fotografiilor realizate la repetiţiile spectacolului 
anului 2013, care are ca și regizor artistic pe doamna Maria 
Gornic, prima interpretă a Scufiței Roșii din poveste

Premiera spectacolului Noua poveste a Scufiței Roșii cu noua 
distribuţie a anului 2013 a avut loc duminică, 2 iunie, la sala 
Teatrului Merlin.

Eva LABADI

lună plină pentru copii la teatrul merlin din timișoara
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denta

PĂdureni

O lucrare de mare importanţă a fost fina-
lizată în comuna Denta, iar o alta similară se 
plănuiește pentru satul Roviniţa Mare. Este 
vorba despre un pod aflat în intravilanul lo-
calităţii Denta, pod care îi ajută foarte mult pe 
agricultorii din comună. Aceștia aveau o sin-
gură posibilitate de a intra pe terenurile lor, pe 
un drum naţional pe care erau nevoiţi să intre 
cu utilajele agricole și cu animale. „Podul pes-
te Bârzava a costat circa 23 de miliarde de lei 
vechi, cu fonduri de la bugetul local și de la cel 
judeţean. În bugetul de anul acesta am cuprins 
o sumă pentru un pod la Roviniţa Mare, avem 
aceeași situaţie și acolo, pe râul Bârzava este 
un pod care nu mai prezintă siguranţă și nu se 
mai poate folosi. lucrăm la proiectul pentru 
acel pod, suntem în faza de a obţine autori-
zaţia de urbanism”, precizează primarul Iacob 
Slavoliub.

Edilul ne-a vorbit și despre celelalte inves-
tiţii în infrastructură necesare comunei și sa-
telor aparţinătoare. „Am început renovarea și 
reparaţiile la școala generală cu clasele I-VIII 
Denta, în colaborare cu Ministerul Educaţiei, 
sumele sunt alocate de către ei. Arată foarte 
frumos acum clasele și curtea, a mai rămas ex-
teriorul de refăcut. Am luat și centrală termică, 
s-a asfaltat curtea școlii, pentru exterior nu mai 
sunt bani, sperăm să ni se mai aloce la o urmă-
toare rectificare. Copiii au toate condiţiile pen-
tru desfășurarea în bune condiţii a procesului 
educaţional. Anul trecut am dat în folosinţă un 
teren de sport sintetic, a costat cam 8 miliarde 
de lei vechi din bugetul propriu. Este foarte 
folosit nu doar de elevi, ci și pentru tineri, este 
și nocturnă, vestiare, băi proprii. Pentru reţea-
ua de apă avem finanţarea asigurată, prin HG 
577, dar durează foarte mult până primești 
autorizaţia de construcţie. Am alocat o sumă 

de bani și din bugetul propriu pentru a începe 
efectiv lucrările, licitaţia a fost pusă pe sistemul 
de licitaţii european, avem și firmă, dar aștep-
tăm o autorizaţie pentru a începe reabilitarea 
reţelei vechi. Actuala reţea are mai mult de 40 
de ani, sunt foarte multe porţiuni cu ţeavă nea-
gră, nu zincată și avem probleme cu calitatea 
apei. la Roviniţa stăm bine și cu reţeaua de 
apă. Acum doi ani am reușit împreună cu CJT 
să asfaltăm drumul judeţean care face legătura 
dintre Denta și Gătaia, drum care trece prin 
Roviniţa. În satul Breștea am pornit refacerea 
șanţurilor și a trotuarelor, vor demara lucrările 
în curând. Mai avem proiectul cu canalizarea, a 
fost depus pentru finanţare pe fonduri europe-
ne, am fost și la București împreună cu proiec-
tantul, a fost admis, dar fără finanţare. Ulterior, 
s-a spus că dintre cei care au punctajul maxim, 
64 de puncte pe care le-am avut și noi, vor in-
tra 100 de proiecte, pentru că s-au mai găsit 
fonduri. Așteptăm, dar văd că nu se mai în-
tâmplă nimic. Dacă am reuși și canalizarea, am 
sta chiar foarte bine pe partea de infrastructu-
ră”, relatează primarul. 

Aderarea Serbiei la UE, 
aşteptată cu speranţă

Când vorbește cu oamenii, primarului i se 
spune că ar prefera un loc de muncă în comu-
nă. Majoritatea locuitorilor lucrează la fabricile 
din Deta sau la Timișoara și fac naveta. Fabrici 
nu sunt în Denta, pentru că toate s-au con-
centrat la Deta. „De la Deta încoace, se pare 
că zona nu prezintă interes. Pe noi nu ne ajută 
deloc că investiţiile sunt la Deta, dacă oamenii 
sunt ai noștri, dar plătesc taxele pe salarii aco-
lo. Cred că toţi ar renunţa la navetă dacă s-ar 
deschide ceva aici. și societăţile care existau 

și-au restrâns activitatea, una 
din firme avea 100 de anga-
jaţi când am ajuns eu primar, 
acum are 10. Trăim ca fiecare 
localitate, nici nu excelăm cum 
se petrece la Sânnicolau unde 
e totul roz. Avem și ghinion 
că Serbia nefiind în UE nu 
se întâmplă mare lucru. Sunt 
convins că, odată cu integra-
rea lor în UE, se va întâmpla 
exact ce s-a petrecut la graniţa 
cu Ungaria. Aici am avea ce 
facilităţi să le oferim investi-
torilor, terenuri, utilităţi”, mai 
spune Slavoliub. 

Sper deosebire de alte co-
mune, la Denta nu sunt cereri pentru a pri-
mi teren pentru ca tinerii să își construiască 
imobile noi, asta deși pământ este. Cereri mai 
multe sunt pentru a primi locuinţe sociale, însă 
administraţia nu are în proprietare decât cinci 
case care sunt ocupate. În rest, mai-marele co-
munei spune că deși bugetul este insuficient, a 
învăţat să îl chivernisească și nu are restanţe la 
nimeni. Recunoaște însă că nu îi este simplu 
să se uite la primarii din alte comune care au 
datorii și care sunt ajutaţi cu fonduri judeţene. 
„Mă mir că altor primării li se permite să mai 
angajeze lucrări, s-au creat și supărări între noi, 
colegii, de multe ori. Nu îmi cade nici mie bine 
că văd un coleg limitrof care face, drege, asfal-
tează, pietruiește, mă întreb de unde are bani. 
Apoi vezi că are datorii. Nu e normal nici așa. 
Noi nu am făcut nici împrumuturi la bănci, 
nu voiam să împovărez administraţia, așa că 
am preferat să ne întindem cât ne e permis”, 
mărturisește primarul. Ca o dovadă că se fac 
economii este modul în care consilierii locali 

au ales să procedeze cu unele servicii. Pentru 
transportul elevilor s-a cumpărat un micro-
buz, pentru lucrările necesare în comună s-au 
cumpărat utilaje. „S-a făcut propunerea în 
Consiliul local să ne cumpărăm o mașină de 
adunat gunoiul, acum este un serviciu contrac-
tat, preţul este mare, dacă am cumpăra noi, ar 
fi mai ieftin. la apă, încasăm de la populaţie 
doar ce plătim, nu se mai pune problema de 
profit. Salubrizarea acum este 12 lei/lună, cred 
că dacă am avea serviciul propriu ar fi pe jumă-
tate. Serviciul de apă nu a fost cedat Aquatim, 
am decis în Consiliul local să nu intrăm în 
asociaţie din cauza preţului: la noi 1 mc de 
apă este 1,5 lei, la Deta, unde este gestionat 
de Aquatim, este 3 lei, deci dublu. Este foarte 
ușor să fii primar și să dai la alţii să se ocupe 
de toate serviciile, însă oamenii tot la primar 
vin dacă e o problemă sau alta. Dacă se vrea, se 
găsesc soluţii să ne gestionăm bugetul”, încheie 
Iacob Slavoliub. 

Alina SABOU

Primarul Iacob Slavoliub: 

„dacă se vrea, se găsesc soluții să gestionăm bugetul”

Administrația comunei Pădureni, aflată la 15 km de 
Timișoara, este una dintre localitățile din județ unde nu există 
investitori mari, unde datoriile vechi provoacă stres, unde adap-
tarea la facilitățile secolului XXI este în plin proces. Fondurile 
europene obținute cu ajutorul programului de dezvoltare rura-
lă au fost binevenite, însă cei 2,5 milioane de euro obținuți nu 
ajung pentru a moderniza întreaga localitate. Primarul Dorin 
Ignuța ne explică: „Pe măsura 322 este în derulare asfaltarea unor 
străzi, una este făcută deja, a doua este în lucru. Am mai construit 
un after school, am renovat Casa Naţională. Este mai greu să 
faci ceva dacă nu ai bani, dacă sunt datorii. S-a introdus și reţea 
de apă și canalizare pe același proiect 322, dar nu este integrală 
reţeaua, ci doar pe cele două străzi, vor urma alte două străzi, nu 
am ales încă, nu știm prin ce fonduri vom face asta. Nu e normal 
ca unii să aibă și alţii nu, în aceeași localitate. Am știut de la în-
ceput că așa va fi, am vrut iniţial să facem proiectul doar pentru 
apă și canalizare pe toată localitatea, dar nu primeam punctaj 
dacă nu făceam și asfaltare. Vom trage și curent la staţia de epu-
rare pentru că intră în obligaţia primăriei. E mai greu din lipsa 
fondurilor, dar ne descurcăm cum putem. Am luat un împrumut 
de 353.000 lei noi, pentru a acoperi niște datorii pe care le-am 
moștenit de la fosta conducere a primăriei, de până în 2008. Am 
preluat Primăria cu 850.000 lei datorii, o parte au fost achitate 
și am luat acum și acest credit de la Trezorie pe 5 ani. Sper ca 
după ce avem canal, apă, asfalt, lumea să fie mai receptivă și mai 
deschisă spre noi, suntem doar la 15 km de Timișoara. Cât timp 
oamenii nu aveau nicio facilitate, ce le puteam spune?”, a spus 
Ignuța. 

legea falimentului primăriilor este bine văzută de către edil, 
acesta fiind părere că nu este normal ca primarii și Consiliile 

locale să întindă pătura mai mult decât se poate acoperi. „În 
administraţie e ca și în familie, nu poţi să iei împrumut dacă nu 
poţi să dai banii înapoi. Din păcate, așa a fost sistemul, primarii 
au fost obișnuiţi ca după alegeri să primească bani și să plătească 
lucrările”, explică Ignuța. Despre regionalizare, părerea nu mai 
este atât de bună: „Regionalizarea nu cred că e o chestie benefi-
că. Atâta timp cât în fruntea obștei nu e un om din localitate și 

acela să fie interesat de viața localității sale, nu se va face nimic, 
așa cum până în 2009 la Pădureni nu s-a făcut nimic”. Două sunt 
problemele cu care se confruntă comuna: una, mai veche, este 
procesul cu comuna Parța pentru terenul de la FNC Pădureni, 
unde lucrează mare parte din oamenii din Pădureni. „Nu știu cât 
va mai dura, ni se cer tot felul de documente, expertize și contra 
expertize. Alţi investitotri nu avem, suntem o comună cu buget 
mic, de asta mă și zbat pentru acel FNC Comtim. Acum avem 
buget de 7 miliarde de lei vechi anual, Parţa are 45 de miliar-

de vechi. la banii ăștia, făceam un pasaj la intrare în localita-
te. Aceasta este a doua problemă, am vrea să facem o bandă de 
preselecţie de virat la stânga sau un sens giratoriu de pe drumul 
național spre drumul către Pădureni, ca să nu mai fie atâtea acci-
dente. Asta este următoarea ţintă a mea, să se amenajeze intrarea 
de la drumul naţional către noi. Am făcut demersuri, s-a făcut 
documentaţia, nu trebuie nimeni despăgubit, terenul aparţine 
primăriei. Un sens giratoriu ar fi cea mai bună soluţie. Este pus 
semn că depășirea este interzisă, dar nu prea se respectă și se 
întâmplă nenorociri. locul este chiar declarat punct negru pe 
harta rutieră”, precizează Dorin Ignuța. 

Planul urbanistic general trebuie refăcut, acesta fiind de pe 
vremea când Pădureni era sat în administrarea Jebelului. Într-un 
fel sau altul trebuie rezolvată această problemă, banii fiind din 
nou un impediment în realizarea sa. legat de urbanism, prima-
rul amintește că au fost scoase la vânzare terenuri, s-au dat și 
tinerilor pe legea 15, dar se fac și concesiuni și vânzăr, la un preţ 
ieftin, 7 euro/mp. „Așteptăm cumpărători, s-au vândut vreo 20 
de parcele până acum. Terenuri avem destule. Pe legea 15 s-au 
mai depus tinerii dosarele, urmează ca la ședința viitoare să îi 
punem în posesie. le-am cerut tinerilor să aibă măcar 5.000 
de euro în cont pentru a putea începe lucrarea. Pădureni nu e 
un sat îmbătrânit, dar lucrurile au stagnat, nu s-a făcut nimic în 
localitate, am reînnoit tot când am câștigat Primăria. la cămi-
nul cultural de exemplu nu era schimbată ţigla de 100 de ani, 
la Primărie la fel. Am și introdus supraveghere video, pentru că 
tinerii se adunau și făceau prostii, nu avem în toată localitatea, că 
nu ne-am permis, dar am descoperit multe cu ajutorul camerelor 
de supraveghere”, concluzionează Ignuța. 

Alina SABOU

intrarea în comună de pe drumul național, 
unul dintre punctele negre de pe harta rutieră
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În perioada lunii aprilie şi începu-
tul lunii mai, pe Văile Pogăniciului 
înfloreşte una dintre cele mai mistice 
şi reprezentative podoabe florale a 

naturii: „laleaua pestriţă” sau floarea 
de şah, cum i se mai spune. Pentru 
a onora aceste adevărate monument 
al naturii, începând din acest an, se 
desfăşoară un festival-concurs de 
folclor, intitulat, cum altfel decât… 
„laleaua pestriţă”. Prin acest proi-
ect se propune explorarea şi valorifi-
carea tezaurului folcloric al zonei în 
care creşte această floare mai puţin 
cunoscută şi, desigur, promovarea 
turismului cultural.

În concursul din acest an, la 
prima sa ediție, s-au înscris tineri cu 
vârste cuprinse între 16 şi 30 de ani, 
din judeţele aparţinând Euroregiunii 
Dunăre-Criş-Mureş-Tisa și nu nu-
mai. Fiecare concurent a pregătit 
două piese din zona folclorică pe 
care a reprezentat-o, una cu acom-
paniament şi o alta fără acompa-
niament orchestral. Anul acesta, 
premiile au avut următoarele valori: 

premiul I – 800 de lei; premiul II – 
600 de lei; premiul III – 400 de lei; 
menţiunea I – 200 de lei; menţiunea 
II – 200 de lei.

În ziua de 19 aprilie, concurenţii 
au intrat în competiţie pe scena 
Căminului Cultural din Sacoşu 
Turcesc, iar în 21 aprilie, la Căminul 
Cultural din Niţchidorf, a avut loc 
spectacolul de gală. Ierarhia pri-
mei ediţii a Festivalului-concurs 
„laleaua Pestriţă” a fost următoarea: 
premiul I – Cosmina Brădean; pre-
miul II – Adriana Uzoni; premiul 
III – Camelia Florea; menţiunea I 
– Mădălina Trion; menţiunea II – 
Daniel Scorobete. Premiul Special 
de Popularitate, oferit de Asociaţia 
Culturală „Pro Amiciţia”, le-a 
revenit Dianei Bogdan şi Karinei 
Iuhasz (foto stânga), din orașul Jula, 
Ungaria. Asociaţia Culturală „Pusta 
Banatului” a oferit trei premii spe-

ciale, care au fost acordate laviniei 
Buru, Marinei zurka și lui Denis 
Hiliţeanu.

Pe lângă tinerii laureaţi, pe scena 
Căminului Cultural din Niţchidorf 
au urcat componenţii orchestrei 
Ansamblului „Banatul”, alături de 

o serie de soliști consacraţi de mu-
zică populară din Banat: Georgiana 
Necșa, Florin Pistrilă, Dolores 
Dongea, Mariana Cârstea, Mariana 
șușca, Maria Petchescu, Anca 
Panţâru și Dan Necșa.

Festivalul-concurs „laleaua pestriță”, o reuşită încă de la prima ediţie

Președintele Consiliului Judeţean Timiș, Titu Bojin, a 
avut la sfârșitul lunii aprilie o întrevedere cu o delegaţie repre-
zentând Banca Mondială. Membrii acestei delegaţii au rămas 
pe parcul întregii luni la Timișoara, pentru discutarea modului 
de implementare a programului de analiză a eficienţei energe-
tice TRACE (Tool for Rapid Development of City Energy) 
și a modului de derulare a Programului Operaţional Regional. 
Vizita s-a încadrat în Memorandumul de Înţelegere semnat 
între Guvernul României și Banca Mondială în 26 ianuarie 
2012. 

la întrevederea de la Palatul Administrativ au mai luat 
parte vicepreședinţii CJ Timiș, Călin Dobra și Marian Vasile, 
și reprezentanţi ai ADETIM, ai Direcţiei investiţii și mana-
gementul proiectelor dn cadrul Consiliului județean ca și ai 
asociaţiilor pentru mana gementul energiei și de dezvoltare 
intercomunitară deșeuri. 

În debutul întrevederii, președintele CJT a precizat faptul 
că judeţul Timiș este interesat de atragerea de fonduri pen-
tru dezvoltarea de proiecte în judeţul Timiș. „În prezent ne 
aflăm în etapa de pregătire a proiectelor în vederea obţinerii 
de fonduri aferente perioadei de finanţare 2014-2020”, a spus 
Titu Bojin. Acesta a amintit câteva dintre proiectele priorita-
re, și anume: Centrul Multifuncţional de Susţinere a afaceri-
lor, Centrul Intermodal, Parcul fotovoltaic de energie necon-
venţională. Reprezentanţii Băncii Mondiale au avut discuţii 
tehnice cu reprezentanţii Direcţiei investiţii și managementul 
proiectelor din cadrul C.J. Timiș, ai asociaţiilor pentru mana-
gementul energiei și de dezvoltare intercomunitară deșeuri și 
ai ADETIM. 

J.L.

delegația BĂncii mondiale

Grupul de Acţiune locală al Asociaţiei 
“Timiș Torontal Bârzava” este autorizat de către 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltãrii Rurale 
pentru a implementa Strategia de Dezvoltare 
locală, cu finanţare prin Programul National 
de Dezvoltare Rurală Axa IV- lEADER. 
Grupurile de Acţiune locală (G.A.l.) sunt 
entităţi ce reprezintă parteneriate public – pri-
vate, constituite din reprezentanţi ai sectorului 
public, privat și civil, desemnaţi dintr-un te-
ritoriu rural omogen, îndeplineasc o serie de 
cerinţe privind componenţa, teritoriul acoperit 
și care vor implementa o strategie integrată 
pentru dezvoltarea teritoriului. Specificitatea 
Axei 4 - Programului lEADER – este repre-
zentatată de abordarea „de jos în sus” – ceea ce 
reprezintă o modalitate ce permite Grupului 
de Acţiune locală să își aleagă un grup de 
măsuri adaptate priorităţilor identificate pe 
teritoriul său, măsuri transpuse în strategiile 
de dezvoltare locală, pentru a pune în valoa-
re potentialul endogen al teritoriului. Scopul 

acestui parteneriat este de accesare de fonduri 
europene nerambursabile acordate din Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 
( F.E.A.D.R.) în aria teritorială administra-
tivă a Unitatilor Administrative Teritoriale 
din cadrul parteneriatului. Din componenta 
parteneriatului public-privat Timiș Torontal 
Bârzava fac parte Consiliul Judeţean Timiș și 
localităţile Deta, Gătaia, Banloc, Birda, Denta, 
Ghilad, Giera, Jamu Mare, Jebel, liebling, 
livezile, Moraviţa, Pădureni, Voiteg și ADI 
Timiș Torontal, din judeţul Timiș, și Berzovia, 
Forotic și Măureni din judeţul Caraș Severin. 
Pe lângă acești parteneri publici, din asociaţie 
mai fac parte 29 de societăţi comerciale și opt 
asociaţii non-guvernamentale. 

Proiectele pot fi depuse la sediul GAl pe 
mai multe măsuri de finanţare din PNDR, de 
cãtre autorităţile publice locale, de tineri fer-
mieri și femei, pentru modernizarea exploa-
taţiilor agricole, pentru înfiinţarea grupurilor 
de producători, crearea de microîntreprinderi 

(activităţi non-agricole), dezvoltarea turismu-
lui etc. Valoarea totală proiectului este de 3,7 
milioane euro. Această suma reprezintă suma 
totală a valorii proiectelor care vor fi finanţa-
te în microregiunea amintită, iar rolul GAl 
Timiș Torontal Bârzava este de a anima teri-
toriul spre a depune proiecte, precum și ace-
la de a selecta aceste proiecte și a le înainta 
spre finanţare către Oficiul Judeţean de Plăţi 
pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Timiș. 
Principalele activitati derulate de GAl și în 
cursul anului 2013 vor fi de informare, co-
municare și animare a teritoriului/comunelor, 
orașelor membre, primirea, evaluarea și selec-
ţia proiectelor ce vor fi depuse la GAl. Cea 
mai importantă activitate este cea de animare 
a teritoriului, activitate care constă în organi-
zarea de întruniri publice pe teritoriile mem-
brilor GAl, participarea la ședinţe de Consiliu 
local, vizite în teritoriu cu scopul de a pro-
mova oportunităţile de finanţare oferite de 
GAl. Proiectele depuse la sediul GAl trebuie 

să respecte criteriile de conformitate și eligi-
bilitate din Ghidurile Solicitantului aferen-
te fiecărei măsuri, aflate pe situl www.apdrp.
ro. Criteriile de selecţie si punctajele aferente 
acestora sunt cuprinse in ”Apelurile de selec-
tie” ce sunt postate si pe situl asociatiei www.
timistorontalbarzava.ro cu cel putin 30 de zile 
inaintea termenului limita de depunere a pro-
iectelor, împreunã cu Procedura de evaluare și 
selecţie a proiectelor ce va fi aplicată de către 
Grupul de Acţiune locală și vor fi disponibile 
pe întreg anul 2013. 

În decursul unui an efectiv de funcţionare 
au fost lansate trei apeluri de selecţie și au fost 
depuse pentru evaluare și selecţie, urmând apoi 
implementarea proiectelor selectate un număr 
de 69 de proiecte cu o valoare care depășește 
1.200.000 euro, de cel mai mare succes bucu-
rându-se măsurile 112 „Instalarea tinerilor fer-
mieri” și 141 „Sprijinirea fermelor agricole de 
semi-subzistenţă”.

S.I.

la Ghiroda a avut loc o nouă ediție a 
festivalului ”Din comoara satului” , iar cei 
care au fost de față l-au catalogat drept 
un spectacol desăvârșit.   Juriul, format 
din nume importante care susţin fol-
clorul din România, Gelu Stan, Tiberiu 
Ceia, Mariana Petchescu, a avut o misiu-
ne deloc ușoară, având în vedere valoarea 
interpretativă a concurenţilor, dar și fap-
tul că pe sena Sălii Căminului Cultural 
din Ghiroda. Pe scenă au urcat soliști din 
toate zonele ţării, trecuți printr-o prese-
lecţie meticuloasă.

Organizatorii festivalului au fost 
Asociația „Pro Datina” a doctoru-
lui Felician Ciolea, Primăria Primăria 
(primar, ing. Doru Vasile Cădariu, vi-
ceprimar - Marcel Cinca), și Consiliul 
local Ghiroda, cu sprijinul Consiliului 
Judeţean Timiș, în parteneriat cu Centrul 
de Cultură și Artă Timiș. Interpreţii au 
fost acompaniaţi de Orchestra ansam-
blului folcloric profesionist „Banatul”, în 
fața unei săli arhipline 

Pe durata festivalului, în incinta că-
muniului cultural a fost deschisă expo-
ziţia de pictură „Imaginea satului româ-
nesc”, în viziunea artistului plastic Ioana 
Rad, din zalău.

Câștigătorii competiției au fost: 
MARElE PREMIU - NARCISA 
BălEANU – Mehedinţi; PRE-
MIUl 1 - AlINA SECășAN - 
Sibiu; PREMIUl 2 - AlIN MIlICă 
– Olt; PREMIUl 3 - BOGDAN FIRU 
- Timiș; MENţIUNE - COSMINA 
BRăDEAN - Arad;  MENţIUNE 
- MăDălINA CANDREA - 
Vatra Dornei; Premiul Special Radio 
Timișoara - ANDRADA CERNA – 

Haţeg; Premiul Special TVR Timișoara 
- DANIEl SCOROBETE - Timiș; 
Premiul Special «PRO DATINA» - 
lAURA MOCăNIţă – Tulcea.

Festivalul, prezentat de îndrăgita 
interpretă de muzică populară și reali-
zatoare la TVR Timișoara, dra Felicia 
Stoian, s-a încheiat cu un program de 
dansuri populare, susţinut de ansamblul 
„Cununa Timișului” din Ghiroda.

M.B.

Finanțare europeană pentru dezvoltarea rurală pentru mai multe comune timișene

„din comoara Satului” - gHiroda 2013
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Eugen Dogariu, prefectul județului Timiș, împreună Silviu 
Hurduzeu, prefectul județului Caraș Severin, au efectuat o vi-
zită de lucru la Kikinda, Republica Serbia, la finele lunii mai. 
Scopul vizitei a fost identificarea soluțiilor pentru dinamizarea 
colaborării în cadrul  Protocolui de cooperare  dintre Instituţile 
Prefectului judeţelor Caraș-Severin și Timiș din România 
și prefecturile Districtelor Banatului de Nord, Central   și de 
Sud din Republica Serbia, semnat în anul 2010. la întâlni-
re au participat, alături de prefecții județului Timiș și Caraș 
Severin, prefecții Districtului Banatului de Nord, Vladimir 

Ilici, Districtului Banatului de Sud, zoran Tasic, Districtului 
Banatului Central, Dragan Sijan, președinții Camerelor de 
Comerț din Kikinda, zdrejanin și Pancevo, precum și Excelența 
Sa Domnul lazar Manojlovic, Consulul General al Republicii 

Serbia la Timișoara. În cadrul întâlnirii fost formulate propu-
neri de operaționalizare a Protocolului și s-a decis constituirea 
unui secretariat tehnic, format din delegaţi ai fiecărei părţi, care 
să dezvolte metode operaţionale de realizare a celor înscrise în 
Protocol precum și corelarea activităţilor și priorităţilor cu cele 
ale Euroregiunii Dunăre – Criș – Mureș – Tisa. 

Ca obiective de acțiune prioritare au fost identificate: do-
meniul economic (sprijinirea activităților desfășurate de către 
cele cinci camere de comerț, în cadrul Protocolului de cola-
borare a camerelor de comerț din Banatul istoric și în cadrul 
Asociației Camerelor de Comerț din Euroregiunea Dunăre-
Criș-Mureș-Tisa); domeniul educațional (realizarea de înfrățiri 
între școli, schimburi de elevi, studenți și profesori); domeniul 
cultural (organizarea unor festivaluri, turnee ale trupelor tea-
trale, expoziții itinerante, evenimente muzicale, etc.); domeniul 
turismului (organizarea unor activități turistice care să includă 
vizitarea unor obiective istorice, religioase, etc.); deschiderea 
unor Puncte de Trecere a Frontierei, închise în prezent (Nacovo 
– lunga, Mokrin – Valcani și Jaša Tomic-Foieni); realizarea 
unei pagini web unde să fie postate informații de interes pentru 
cetățenii din ambele părți, precum și a unui calendar comun al 
evenimentelor culturale și turistice.

În finalul discuțiilor s-a convenit ca în cadrul unor întâl-
niri semestriale părțile să evalueze, activitățile desfășurate, să 
clarifice și să identifice soluții pentru problemele apărute. S-a 
stabilit ca viitoare întâlnire să aibă loc în cursul lunii noiembrie 
la Timișoara.

D.F.

Întâlnire cu parlamentari 
și prefecți din Serbia

Prefectul judeţului Timiș, Eugen Dogariu, și doamna subpre-
fect liliana Oneț s-au întâlnit în 24 mai, la Instituția Prefectului 
cu o delegație formată din reprezentanții comunității sârbe în 
Parlamentele din Slovenia, Slovacia Ungaria, Albania, precum și  
reprezentanți ai Parlamentului Serbiei. la întâlnire au participat 
domnul Slavomir Gvozdenovici, deputat al Uniunii Sârbilor în 
Parlamentul României, dar și Excelența Sa lazar Manojlovic, 
consulul general al Serbiei la Timișoara. În cadrul întâlnirii, 
reprezentanții comunității sârbe au subliniat faptul că situații 
sârbilor din România este un adevărat exemplu în Europa, motiv 
pentru care prima întâlnire a parlamentarilor comunității sârbe 
din mai multe țări europene a avut loc la Timișoara. Prefectul a 
menționat faptul că Timișoara este considerată o mică Europă 
în cadrul României și datorită faptului că aici conviețuiesc foarte 
multe minorități și nu au existat conflicte interetnice de-a lungul 
timpului. În ceea ce privește comunitatea sârbă, prefectul a subli-
niat faptul că de-a lungul timpului etnicii sârbi au adus un plus de 
valoare aceste zone a României care, și cu ajutorul minorităților, a 
ajuns, după București,  cea mai dezvoltată zonă a țării.

O altă întâlnire cu oficiali din Serbia a avut loc și la începu-
tul lunii mai, când Eugen Dogariu a purtat discuţii cu Vladimir 
Ilici, prefectul Districtului Banatului de Nord și  Dusan Sijan, 
prefectul Districtului Banatului Central. la întâlnire a partici-
pat și consulul general al Republicii Serbia la Timișoara, lazar 
Manojlovic. Având în vedere faptul că există un Protocol de 
cooperare între instituțiile prefectului județelor Timiș și Caraș 
- Severin, din România, și prefecturile districtelor Banatului de 
Nord, Central și de Sud, din Republica Serbia (semnat la 23 
martie 2008), discuțiile au avut ca scop stabilirea unor domenii 
concrete de colaborare, care au la bază prevederile protocolului. 
Una dintre propunerile avansate de prefecții din Serbia se referă  
la deschiderea, temporară, a unor puncte de trecere a frontierei 
între localitățile de la granița celor două țări. O altă propunere 
s-a referit la realizarea, în comun, a unui proiect pentru stoparea 
revărsării râurilor din această zonă. Au fost avansate propuneri 
de colaborare atât în zona turismului, cât și a culturii.

D.F.

În luna martie 2013, Aquatim SA a 
semnat mai multe contracte pentru ex-
tinderea reţelelor de alimentare cu apă 
și canalizare în localități din Timiș. Este 
vorba de Sânmihaiu Român și Utvin, 
precum orașele Gătaia și Ciacova. Preţul 
primului contract este de circa 18,5 mi-
lioane lei (fără TVA) și a fost atribuit, 
în urma licitaţiei publice deschise, aso-
cierii de firme Videli SRl și lucy Star 
SRl. Valoarea celui de-al doilea contract 
este de aproximativ 18 milioane lei (fără 
TVA), fiind atribuit asocierii de firme 
SC Grup Construct SRl și ludwig 
Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH&Co. 
KG. lucrările prevăzute în contracte vor 
demara în a doua jumătate a lunii mai 
2013. În cadrul 
acestor contracte 
vor fi realizate ur-
mătoarele lucrări: 
extinderea și rea-
bilitarea a 25 km 
rețea de alimen-
tare cu apă și a 44 
km rețea de cana-
lizare, construcția 
unei stații de tra-
tare a apei potabi-
le, execuția a   trei 
foraje noi și reabi-
litarea altor patru 
și realizarea a nouă 
stații de pompare 
a apei uzate. După 
reabilitarea reţelelor subterane, în zonele 
respective se va putea realiza amenajarea 
străzilor și a trotuarelor. Probabilitatea 
apariţiei avariilor ulterioare care ar crea 
disconfort locuitorilor din zonă va fi 
foarte mică, a anunţat Ilie Vlaicu, direc-
torul general Aquatim SA. 

Tot în luna martie s-au semnat con-
tracte pentru investiţii similare la Buziaș, 
în valoare de aproximativ 10 milioane lei 
(fără TVA), și în aprilie, pentru lucrările 
ce se execută la Făget. Valoarea acestui 

contract este de de aproximativ 9,5 mi-
lioane lei (fără TVA). Ambele contracte 
au fost atribuite, în urma unei licitaţii 
publice asocierii SC Constructim SA și 
Multinstal SRl. În luna aprilie a urmat 
contractul „Extinderea și modernizarea 
rețelelor de alimentare cu apă și canali-
zare în orașul Deta”, care a fost atribuit 
în urma unei licitații publice firmei SC 
Consinid SRl. Valoarea contractului 
este de circa 9,6 milioane lei (fără TVA). 
În scurt timp, s-a semnat și contractul 
„Extinderea și modernizarea reţelelor de 

alimentare cu apă și canalizare în orașul 
Recaș”, în valoare de aproximativ 20 mi-
lioane lei (fără TVA). Contractul a fost 
atribuit, în urma unei licitaţii publice fir-
mei SC Fibec SA.

Proiectul „Extinderea și moderni-
zarea sistemului de alimentare cu apă și 
canalizare în judeţul Timiș” este cofinan-
ţat din Fondul de Coeziune al Uniunii 
Europene prin Programul Operaţional 
Sectorial Mediu. Valoarea totală  a pro-
iectului este de 509 635 639 lei (118 
871 000 Euro) din care: 73,93% sunt 
fonduri nerambursabile, din Fondul de 
Coeziune al Uniunii Europene, 13,04% 
este asigurat de Aquatim SA, 11,30% de 
la bugetul de stat și 1,73% de la autori-
tăţile locale (Consiliul Judeţean Timiș 
și Consiliul local Timișoara). În cadrul 
acestor contracte sunt prevăzute urmă-
toarele lucrări: extinderea și reabilitarea a 
circa 53 km rețea de alimentare cu apă și 
a 45 km rețea de canalizare, reabilitarea 
a 15 foraje și execuția a două foraje noi, 
modernizarea a două stații de tratare a 
apei potabile și realizarea a cinci stații de 
pompare a apelor uzate.

C.B.

Spital veterinar performant, 
la timișoara

Universitatea de știinţe Agricole și Medicină Veterinară a 
Banatului «Regele Mihai I al României» din Timișoara va porni, 
în scurt timp, cel mai performant spital veterinar din România, o 
investiţie de 12 milioane de euro, bani europeni în cea mai mare 
parte. În câteva luni, vor deveni funcţionale cabinete de consul-
taţii, blocuri operatorii complet echipate, trasee speciale pentru 
cazuri de infecţii, dar și o biobază plus un manej numai bun pen-
tru competiţii. Toate acestea sunt incluse în cadrul proiectului 
„Dezvoltarea Infrastructurii de Cercetare, educaţie și Servicii în 
domeniile medicinei veterinare și tehnologiilor inovative pentru 
Regiunea Vest”, finanţat prin Programul Operaţional Creșterea 
Competitivităţii Economice. Spaţiul noului spital a fost ridicat 
de la zero, este o clădire cu trei niveluri în cadrul căreia s-a folosit 
tot ce se poate mai bun pentru o unitate medicală. Aparatura 
este tot ce se putea obţine mai bun în lume la ora actuală. Există 
instrumentar de laborator, microscoape, linii complete pentru 
blocul operator. Studenţii vor avea posibilitatea să urmărească 
pe monitoare, într-o altă cameră, întreaga operaţie. Orice tip de 
analize, oricât de dificile și de complicate vor fi vor putea fi efec-
tuate aici. Sălile de operaţie au tot ce le trebuie, există salon de 
ATI, EKG, tomograf, ecograf, instalaţii de oxigen sau anestezie 
cu narcoză. Toate sistemele „sensibile” au back-up. Dacă la un 
spital uman de multe ori un generator alternativ pentru curent 
sau un UPS este doar un vis, noul spital veterinar are dublură la 
orice sistem sensibil.

S.I.

lucrări de investiții în rețele de apă, demarate în localități din 
județul timiș

acțiuni prioritare pe relația cu Serbia
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Adunarea Regiunilor Europene (ARE), îm-
preună cu regiunea ucraineană Dnipropetrovsk, 
a organizat în data de 25 aprilie 2013 o confe-
rinţă la care au participat 150 de reprezentanţi 
politici de la nivel european, naţional și regio-
nal. Scopul acestei întâlniri a fost de a discuta 
despre modul în care cooperarea interregională 
poate fi amplificat în contextul „Parteneriatului 
Estic”, dimensiunea estică a politicii de vecină-
tate a Uniunii Europene (PVE). Conferinţa s-a 
ocupat și de al 3-lea Summit al Parteneriatului 
Estic care va avea loc la Vilnius (lT), în luna 
noiembrie a acestui an, cu scopul de a sensibi-
liza cu privire la viitorul Parteneriatului Estic.

Participanţii au adoptat o declaraţie în care 
se cere liderilor europeni și naţionali să nu piar-
dă ocazia de a consolida Parteneriatul estic în 
viitorul summit: iniţiativa Parteneriatului estic, 
ca dimensiunea estică a politicii de vecinătate, 
trebuie să fie dezvoltată în continuare ca o pri-
oritate a politicii externe a UE.

ARE, de asemenea, cere recunoașterea de-
plină a rolului autorităţilor regionale în pune-
rea în aplicare a obiectivelor foilor de parcurs 
din cadrul Parteneriatului estic și a planurilor 
de acţiune, așa cum sunt ele adoptate la nivel 
regional, lucru crucial atunci când vine vorba 
de dezvoltarea socio-economică a regiunilor. 

ARE a organizat concomitent, în colabo-
rare cu regiunea Dnipropetrovsk, și un târg de 
parteneriate în care toate regiunile participan-
te au avut posibilitatea de a crea noi relaţii de 
cooperare și a iniţia proiecte comune. A fost o 
deosebit de bună ocazie de a împărtăși iniţia-
tive deschise pentru cetăţenii din regiunile din 
afara UE. 

Acest eveniment unic ARE a fost organizat 
în jurul a 2 axe:

-Parteneriate interregionale pentru crește-
rea subsidiarităţii

- Parteneriate interregionale pentru afaceri 
Conferinţa a avut loc alături de cele două 

mari evenimente ARE: ședinţele plenare de 
primăvară ale Comisiei 1 și Comisiei 3.

Grupul de lucru privind dezvoltarea ru-
rală s-a întâlnit cu ocazia reuniunii plenare a 
Comisiei1 în Dnipropetrovsk (UA). Obiectivul 
acestui grup de lucru este dublu:

- de a oferi expertiză ARE pe probleme 
legate de dezvoltarea rurală pentru a sprijini 
elaborarea unei declaraţii politice care să fie 
susţinută la nivel UE, atât naţional și regional;

- de a asigura acţiuni concrete la nivel regi-
onal, pentru a permite schimbul de bune prac-
tici pe teme identificate.

Grupul de lucru privind aeroporturi-
le regionale a avut ultima sa reuniune cu 

ocazia ședinţei plenare a Comisiei 1 de la 
Dnipropetrovsk, în data de 25 aprilie.

Obiectivul principal al reuniunii a fost de 
a continua discuţiile asupra campaniei ARE 
cu privire la revizuirea orientărilor comunita-
re privind finanţarea aeroporturilor și ajutorul 
la înfiinţare pentru companiile aeriene de stat. 
Scopul principal al ARE în acest sens este să 
îndemne CE să analizeze în continuare impac-
tul orientărilor asupra aeroporturilor regionale, 
care joacă un important rol catalizator în dez-
voltarea economică a regiunilor.

ARE publică trei rapoarte politice 
Adunarea Regiunilor Europene (ARE) a 

adoptat în data de 18 mai 2013, la Paris, trei 
noi rapoarte politice. ARE a dezvoltat concep-
tul de rapoarte, cu scopul de a intensifica vo-
cea politică a regiunilor europene pe probleme 
concrete. După adoptare, rapoartele devin in-
strumente pentru a face lobby la factorii-cheie 
de politici europene și naţionale pentru a sta-
bili o cale de urmat.

„Rolul regiunilor în a permite un vii-
tor pentru vehiculele electrice” – Raportor: 
Melville KENDAl – vicepreședinte al judeţu-
lui Hampshire (Marea Britanie)

Acest raport își propune să evidenţie-
ze importanţa facilitării vehiculelor electrice. 
Principalele recomandări includ: nevoia unui 
grad mai ridicat de inter-operabilitate a infras-
tructurii de susţinere a staţiilor de încărcare, 
„universalitatea” care să permită proprietarilor 
de vehicule electrice să conducă în afara loca-
lităţii, promovarea și comunicarea pentru a re-
zolva lipsa de încredere în vehiculele electrice și 
sistemele de încărcare pentru baterii.

Regiunile participante la elaborarea rapor-
tului: Västra Götalands (S), Alsacia (F), Baden-
Württemberg (D), Norrbotten (S), Poitou-
Charentes (F), Quebec (CA), Sarajevo (Bosnia 
și Herţegovina) și Timiș (RO).

„Indicele IDEAL: Dezvoltarea unui in-
dicator de măsurare a progresului real al regi-
unilor „ – Raportor: Beate VONlANTHEN, 
consilier de stat din Fribourg (CH)

Raportul VONlANTHEN sugerează uti-
lizarea indicelui IDEAL pentru a îmbunătăţi 
lipsurile PIB-ului ca indicator al progresului 
real al unei societăţi. Acest nou index ia în cal-
cul speranţa de viaţă, percepţia de satisfacţie 
asupra calităţii vieţii, parametrii socio-econo-
mici și de mediu. Fraza inclusă în denumirea 
indicelui „IDEAL” are, de asemenea, semnifi-
caţia: „particip la dezvoltarea durabilă a regiu-
nii mele”. Mai mult decât atât, decizia de a scrie 
cuvântul „IDEAL” este utilizată, de asemenea, 

cu scopul distinct pentru a evidenţia faptul că 
identitatea (ID) unei regiuni este implicată în 
exprimarea acestui indice”, explică Vonlanthen 

în raport.
Regiunile participante la elaborarea rapor-

tului: Bruxelles-Capitale (B), Edirne (TR), 
Alsacia (F), Midi-Pyrénées (F), limousin (F), 
Etelä-Pohjanmaa (FIN), Wien (A), Hradec 
Kralove (Cz), Östergötlands (S), Uppsala (S) 
și Jönköping (S).

„Ruralitatea și dezvoltarea regională: 
Deblocarea potenţialului economic și social 
al teritoriilor noastre” – Raportor: Jean-Paul 
DENANOT, președintele Regiunii limousin 
(F).

Raportul susţine potenţialul regiunilor ru-
rale din Europa și conţine sugestii care să asi-
gure că acest potenţial este pe deplin exploatat. 
Deschiderea acestor teritorii prin intermediul 
infrastructurii de transport și al dezvoltării 
digitale este cheia de a atrage noi industrii și 
locuri de muncă. Crearea unei noi politici de 
dezvoltare rurală, independentă de cea agrico-
lă, devine, prin urmare, necesară. DENANOT 
a subliniat riscul de reduceri bugetare în noua 
perioadă de programare 2014-2020: „este ne-
voie de un dialog mai intens pentru îmbună-
tăţirea sistemului de finanţare al UE. Ar trebui 
să se înlocuiască sistemul actual, care presu-
pune ca fiecare stat membru să dea și să pri-
mească o contribuţie, pe un sistem bazat pe un 
buget din resurse proprii ale Uniunii, obţinut 
în special prin impozitarea tranzacţiilor finan-
ciare sau a emisiilor de carbon, două taxe care 
ar putea servi la creșterea coeziunii teritoriale 
în Europa”.

Regiunile participante la elaborarea rapor-
tului: limousin (F), Andalucia (E), Jämtland 
(S), Gelderland (Nl), Etelä-Pohjanmaa (FIN), 
Östergötland (S), Gabrovo (B), Hampshire 

(Marea Britanie), Vojvodina (SRB), și 
Fondation Rurale de Wallonie (B)

Al 3-lea Summit al ARE privind regiuni-
le și criza economică

Adunarea Regiunilor Europene (ARE) a 
adunat în data de 16 mai 2013, la Paris, 250 de 
factori de decizie de la nivel european, naţional 
și regional, precum și reprezentanţi ai mediu-
lui de afaceri și bancar, în prezenţa lui Janusz 
lEWANDOWSKI, comisarul european pen-
tru programare financiară și buget, Jean-Paul 
HUCHON, președintele Consiliului Regional 
Ile-de-France (F) și laurent FABIUS, minis-
trul francez al Afacerilor Externe.

Mesajul Președintelui ARE, Michèle 
SABBAN: „Confruntaţi cu criza, care afectea-
ză întreaga Europă, regiunile trebuie să devină 
o forţă motrică adevărată, venind cu propuneri 
pentru soluţionarea crizei. Dificultăţile econo-
mice actuale nu ar trebui să împiedice regiunile 
să exploateze pe deplin potenţialul lor. Trebuie 
să se ţină cont de faptul că majoritatea legilor 
europene sunt puse în aplicare la nivel local și 
regional, iar bugetul pentru politici regionale 
reprezintă a doua poziţie bugetară a Uniunii 
Europene (35% din bugetul UE). Acesta este 
motivul pentru care am făcut azi 10 recoman-
dări ferme, în scopul de a iniţia noi politici pu-
blice și de a mobiliza regiunile pe teritoriul lor.„

În cadrul Adunării Generale al ARE s-au 
ales membrii structurilor de conducere al orga-
nizaţiei pe un mandat de 2 ani : 

Comitetul executiv: Președinte:   Hande 
ÖZSAN BOZATLI (Istanbul /TR); 

  Vice-președinţi: pe egalitate de șanse 
Monica CARLSSON (Norrbotten /S); Vasco 
CORDEIRO (Açores /P); pe afaceri instituţi-
onale Roy PERRY ( Hampshire /UK); trezori-
er Magnus BERNTSSON (Västra Götaland 
/S); Jean-Claude GAYSSOT (languedoc 
Roussillon /F)

 
Președinţi ai comisiilor ARE 
Economie și dezvoltare regională: 

Marian VASILE (Timiș /RO)
Sănătate publică și politică socială: 

Karsten Uno PETERSEN (Syddanmark /
DK)

Cultură, educaţie, tineret și cooperare in-
ternaţională: Sonja STEEN (Nordland /N)

Președintele Reţelei regionale de tineret: 
Beat ROHNER ( St. Gallen /CH)

Regiunea gazdă: André REICHARDT 
(Alsace /F)

Agneta KARDOŞ

membrii adunării regiunilor europene își unesc forțele!

Președintele Consiliului Judeţean Timiș, Titu Bojin, a avut 
în 26 mai, în Sala Verde a Palatului Administrativ, o întrevedere 
cu o delegaţie franceză, condusă de Alain Jeannot, consilier ge-
neral delegat pe probleme legate de afaceri europene în cadrul 
Consiliului Departamental Rhone. 

Între Consiliul Judeţean Timiș și Consiliul Departamental 
Rhone există semnat un protocol de colaborare încă din 1997, 
care a fost reînnoit în 2004 și ulterior în 2009. Tematica în-
trevederii de astăzi a constituit-o tocmai această convenţie de 
parteneriat, care are mai multe axe, dintre care principale sunt 
domeniul social, cultural și educaţional.

În acest context, președintele Titu Bojin a subliniat dorinţa 
de continuare a relaţiilor de parteneriat și de dezvoltare a acti-
vităţilor desfășurate în comun până în prezent. 

Au fost trecute în revistă principalele acţiuni realizate dato-
rită acestei cooperări, și anume: casa pentru copii de la Recaș; 
cele două case care au fost construite și cu fonduri franceze 
la lugoj, destinate tinerilor peste 18 ani, care sunt nevoiţi să 

părăsească sistemul tradiţional de protecţie socială; schimburile 
culturale și educaţionale. 

S-a stabilit, de asemenea, oportunitatea reînnoirii par-
teneriatului, care ar urma să expire până la finalul acestui an. 

Președintelui Titu Bojin i-a fost lansată invitaţia de a efectua o 
vizită la lyon, unde va avea loc semnarea noului acord Timiș-
Rhone.

J.L.

colaborare c.J. timiș - departamentul rhone


