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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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interculturalitate în DKMT”

GIroc

De la an la an, în comuna Giroc situaţia se schimbă, 
investiţiile sunt în flux continuu, chiar dacă au fost afec-
tate de anii de criză, interesul imobiliar şi urbanistic este 
în creştere din nou, într-un cuvânt: dezvoltare. Cea mai 
importantă dintre noutăţi este înfiinţarea, din această 
toamnă, a unei clase de a IX-a cu specializarea de şti-
inţe sociale pentru circa 25 de elevi. Şcoală Gimnazială 
din Giroc a fost transformată în liceu, după ce a primit 
un aviz favorabil din partea Ministerului Educaţiei. 
Unitatea de învăţământ poartă acum numele de Liceul 
Teoretic “David Voniga”. Pentru viitor, se intenţionează 
să se mai înfiinţeze o clasă a IX-a cu profilul turism-
alimentaţie publică, deoarece în comuna Giroc există 
cinci unităţi hoteliere. Despre celelalte noutăţi de interes 
pentru localnici, dar şi pentru timişeni în general, ne-a 
povestit primarul Ionel Toma. 

Economie la factura de curent

Comunele Dudeștii Noi, moșniţa Nouă și Giroc s-au asoci-
at, în primăvara acestui an, și au participat la o licitaţie ţinută pe 
Bursa de mărfuri, reușind să obţină un preţ la energia electrică 
cu 25 la sută mai mic decât în prezent. Primarul Ionel Toma a 
explicat că vor fi scăderi la factura de curent pentru spaţiile care 
ţin de Primărie, căminele culturale, grădiniţe, sălile de sport, dar 
și la iluminatul public. „vom face o economie de  22%. este o 
forumlă pe care toţi primarii ar trebui să o abordeze. Noi avem 
un consum mare și ziua cu staţiile de pompare a apelor uzate și 
pentru apa potabilă, au putere foarte mare și suntem dezechili-
braţi la consumul între zi și noapte. Nu trebuie să fie o reușită 
absolută, dar o scădere va fi la factură”, a explicat Toma.

235 de hectare pentru câteva pistoale...

În ultimii ani, mănăstirea de la șag a devenit tot mai căutată 
de către credincioși, nu doar în zile de sărbătoare, ci și în zilele 
săptămânii, dar mai ales la slujba de duminică. Între Giroc și 
mănăstire s-ar putea crea un acces mai rapid, discuţii au fost, 
însă deocamdată intenţia este blocată de poligonul de pe raza 
satului Chișoda. „Comunitatea și credincioșii ocolesc foarte 
mult, prin șag, de aici denumirea că mănăstirea e la șag. Iniţial 

s-a interzis accesul pe la poligon, dar la zilele mari, la hramul 
bisericii, s-a mai permis să se treacă, când drumul era și practi-
cabil. eu voi solicita măicuţelor de acolo să își mute domiciliul 
pe Giroc, acum e pe șag. e de neînţeles cum poţi avea casă în 
Giroc și să ai domiciliul pe Timișoara și să beneficiezi de tot ce 
e acolo. este un așezământ monahal, funcţionează după regulile 
sfinte, dar trebuie și funcţioneze și în conformitate cu legislaţia. 
Primarul din șag asigură acest drum, lăudându-se că a făcut as-
faltarea cu banii săi, dar erau banii Consiliului Judeţean Timiș. 
S-au investit bani acolo pentru o dezvoltare ulterioară a zonei. 
Noi avem în vedere acest proiect, nu l-am abandonat, vicepri-
marul se ocupă de identificarea celor care au proprietăţile acolo. 
ele au intrat în circuitul vânzare-cumpărare, dar unii poate nu 
știu sau nu vor să declare în 30 de zile bunul dobândit. vom 
face ca această cale de acces să fie de 6 metri măcar, acum este 
de 4 metri, și cu o pistă de biciclete pe lângă”, promite primarul 
din Giroc. acesta mai spune că în scurt timp vor demara lucră-
rile la centura ocolitoare, care va fi exact în „buza” poligonului. 
În momentul acela, existenţa acestui poligon nu prea va mai fi 
necesară, așadar zilele îi sunt numărate. Conform edilului, acti-
vitatea la poligon este destul de rară, se trage cu armament mic, 
„sunt 235 de hectare pentru câteva pistoale”. 

Gratuitatea pe transportul 
public, o idee populistă

Transportul public cu autobuze care leagă Chișoda și 
Girocul de Timișoara este, probabil, cel mai ieftin din ţară de 
aproape 10 ani: 1,5 lei/călătorie. Totuși, costuri există pen-
tru întreţinerea autovehiculelor, plata salariilor, taxe, benzină. 
Întrebat dacă nu dorește să introducă gratuitate pentru toţi 
cetăţenii din comună pentru transportul public, după modelul 
primarului din lugoj, Ionel Toma explică de ce ideea i de pare 
populistă și chiar discriminatoare: „Cetăţeanul care nu pune 
niciodată piciorul în mijloacele de transport poate spune și el 
că vrea beneficii, că are mașina lui, plătește impozite, cumpără 
motorină, poate cere și el să primească motorină ca și cum ar 
circula cu autobuzul. Nu e logic? Nu este ideea de a promova 
mișcarea, este o discriminare, eu nu cred că cu autobuzele și 
tramvaiele circulă doar oamenii care sunt săraci. mie ideea gra-
tuităţii pe transportul în comun mi se pare populistă. Ce facem 
cu cei care merg de nevoie în oraș, fac sport după-masa, ei nu 
o să mai încapă în autobuze? Nu este o idee bună. Noi putem 
să facem transport cu un preţ minim. am fost mediatizaţi în 

întreaga ţară datorită preţului de cost pe kilometru pe care îl 
practicăm de 8 ani. am dobândit și multă experienţă, ne con-
fruntăm acum cu achiziţionarea a două autobuze, vor mai urma 
două, găsim formule și variante. Transportăm aproape 100.000 
de oameni pe an”, detaliază Toma.

În căutare de contabili pentru administraţie

Una dintre problemele cu care se confruntă și Primăria 
Giroc este personalul insuficient, contabilitatea fiind un dome-
niu deficitar. „vin foarte greu oameni care sunt pregătiţi pentru 
abilitatea de administraţie. este o deficienţă mai mare a insti-
tuţiilor superioare. măcar la știinţe economice ar trebui să se 
facă o grupă de economiști pentru administraţie, care este cu 
totul altceva faţă de societăţile comerciale. Se spune că la gene-
ral vorbind sunt aceleași criterii, eu nu sunt chiar de acord, sunt 
alte conturi, este alt mod de virare, de deschidere și închidere de 
conturi, nu e același lucru ca la societăţile comerciale. Nimeni 
nu se gândește să facă asta, s-ar putea să existe și eu să nu știu. 
Nu știu de ce găsim atât de greu oameni. eu aș fi dispus să aduc 
acum un absolvent, îl formez 3 ani de zile și apoi știe ce are de 
făcut. la interviuri vin doar oameni care provin de la societăţi 
comerciale. este și o problemă legată de salarizare. la noi nu au 
plecat decât vreo 5-6 oameni din primărie. Colectivul e foarte 
unit, suntem o familie aici”, a menţionat Toma. 

Infrastructură 
şi investiţii continue

Un proiect mai vechi al CJ Timiș a fost demarat, în sfâr-
șit, în cursul primăverii: lărgirea drumului de legătură dintre 
Timișoara și Giroc la patru benzi, urmând ca lucrarea să fie 
gata în acest an, conform primarului. Comuna s-a dezvoltat 
continuu din punct de vedere imobiliar. anul acesta, primarul a 
semnat peste 200 de autorizaţii de construcţie pe raza comunei. 
Raportat la vremea aceasta anul trecut, numărul de autorizaţii 
a crescut. zona Planiște, între Timișoara și Giroc, este foarte 
căutată și se construiește mult acolo, dar și la marginea de sud 
a Chișodei. Ca dezvoltare industrială, terenurile de pe Calea 
șagului sunt acum căutate pentru spaţii care deja au prins con-
tur, există cât de cât o amenajare interioară, spaţii climatizate. 

Alina SABOU

Viața de oraș, tot mai evidentă
în comuna de la marginea timișoarei
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„banII trebuIe cheltuIȚI
cu chIbzuInȚĂ”

– Domnule preşedinte Titu Bojin, la un an de guvernare ju-
deţeană, care consideraţi că este principala realizare a Consiliului 
Judeţean Timiş? 

– Din punctual meu de vedere, cea mai evidentă realizare 
este alocarea în favoarea judeţul nostru de către guvernul Ponta 
a peste 200 de milioane de lei. este cea mai mare sumă acor-
dată de guvern unui judeţ din România! Iar în cea mai mare 
proporţie – circa 120 de milioane de lei – a revenit municipiului 
Timișoara. 

De finanţare consistentă a beneficiat în acest prim an de 
mandat al nostru infrastructura rutieră a judeţului Timiș: 
98,425 milioane de lei, din care 60,649 milioane pentru între-
ţinere și reparaţii de drumuri, și amintesc lucrările efectuate în 
zonele Cărpiniș, Pietroasa, moșniţa Nouă, Ciacova, Periam, 
Bethausen, Gătaia, Giroc, Traian vuia și altele, iar 37,776 mi-
lioane au fost alocate pentru investiţii. Pentru lucrări la reţele 
de alimentare cu apă, canalizare și staţii de epurare, realizate în 
diferite localităţi timișene, în perioada iulie 2012 – iulie 2013, 
au fost alocate 31,618 milioane de lei.

– O parte, nu foarte mare, din alocarea guvernamentală s-a fo-
losit pentru stingerea arieratelor unor localităţi timişene.

– așa este. Dar trebuie precizat faptul că la acest capitol 
judeţul Timiș se numără printre judeţele cu cele mai mici pro-
bleme. Probleme au fost doar în cazul a patru primării din judeţ 
cu datorii prea mari pentru a putea fi acoperite de C. J. Timiș. 
este vorba de Jimbolia, cu 41 de miliarde de lei vechi pentru 
campusul școlar, de liebling, care a pierdut un proces și acum 
are de plătit de pe urma lui 29 de miliarde de lei vechi, de Jebel, 
cu datorii de 17,5 miliarde de lei vechi, dar care sperăm să le 
închidă, încet-încet, și Criciova, cu o datorie de 8 miliarde de 
lei vechi pentru o lucrare de alimentare cu apă.

– Care este în prezent situaţia datoriilor C.J. Timiş?
– Nu stăm rău! actualul grad de îndatorare a instituţiei 

noastre este de nouă procente, iar maximul admis de legea ro-

mânească este de 30 %. este o situaţie care ne lasă posibilitatea 
contractării unui împrumut bancar semnificativ. e vorba de un 
împrumut cuprins între 40 și 50 de milioane de euro, pe care 
urmează să-l folosim în special pentru investiţii, în infrastruc-
tură.

– Domnule preşedinte, C.J. Timiş a asigurat în ultimul an cofi-
nanţări pentru diferite proiecte europene.

– Implementarea programului propriu de investiţii al C.J. 
Timiș, cofinanţate din programe cu finanţare europeană, a avut 
valoare totală de 45 de milioane de euro. Cele mai importante 
investiţii sunt cele pentru sistemul integrat de management al 
deșeurilor în judeţ, pentru reabilitările de drumuri judeţene, dar 
și pentru achiziţionarea de echipamente pentru intervenţii în 
situaţii de urgenţă.

legat de finanţările europene, sunt destui primari din judeţ 
care au accesat fonduri europene și au modernizat cu acei bani 
căminele culturale din comune. Uniunea europeană interzice 
însă folosirea căminelor pentru închirerea contra cost, de exem-
plu pentru desfășurarea de nunţi sau botezuri.

Uniunea eropeană nu acceptă obţinerea de profituri în ca-
zul finanţărilor în domeniul patrimoniului cultural. este și ca-
zul căminelor culturale. Destinaţia lor, în aceste cazuri, este una 
strict culturală. Se poate organiza ruga satului, se pot deschide 
muzee sau puncte muzeale, pot activa echipe de dansuri, de tea-
tru, se pot realiza seri muzicale pentru tineret și alte asemenea 
activităţi binevenite în comunităţile rurale timișene. 

– S-au făcut investiţii majore din bugetul propriu al Consiliului 
Judeţean Timiş.

– Să vă dau câteva exemple. S-au alocat 1,8 milioane de 
lei pentru reabilitarea termică a Spitalului Judeţean Timișoara, 
9,8 milioane pentru finalizarea Pavilionului administrativ al 
muzeului Satului Bănăţean, 4,3 milioane de lei pentru rea-
bilitarea conacului din Sinersig, în folosul Direcţiei Generale 
de asistenţă Socială și Protecţia Copilului, 1,7 milioane de 

lei în vederea consolidării laturii de nord-vest a Castelului 
huniade - muzeul Banatului sau 715 000 lei pentru Centrul 
de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică din lugoj.

– Există în perspectivă proiecte semnificative legate de îmbună-
tăţirea infrastructurii judeţului. Care ar f i acestea? 

– avem în vedere, în primul rând, centrul regional de trans-
port intermodal de marfă de la Remetea mare, unde se vor pu-
tea crea între 300 și 500 de locuri de muncă. apoi, urmărim re-
alizarea variantei rutieră ocolitoare pe la sud de Timișoara (DJ 
591 – DN59 –DN6), o descărcare de pe autostrada Timișoara 
- arad în zona localităţii Sânandrei, reabilitarea drumului jude-
ţean 572 Berzovia (Caraș-Severin) – Buziaș (Timiș) – lipova 
(arad), la care contribuţia C.J. Timiș ar fi de peste 54 de mili-
oane de lei. e vorba și de lărgirea la patru benzi, pe o distanţă de 
patru kilometri, a șoselei din Timișoara și până la aeroportul 
Traian vuia. Iar lacul Surduc, cel mai mare din judeţul nostru, 
trebuie inclus temeinic în circuitul turistic, punând însă pe prim 
plan protejarea mediului.

– Care este situaţia sumelor din buget acordate pentru promo-
varea manifestărilor culturale şi sportive din judeţ?

– Ne dorim o agendă Culturală bine chibzuită și care să 
susţină proiecte semnificative care să promoveze spaţiul timi-
șean în diferite forme. Sunt mii de acţiuni pe agenda Culturală, 
iar în acest an a fost introdus un capitol nou, Judeţul Timiș 
- spaţiu cultural european, Timișoara, capitală culturală euro-
peană. apoi, și deschiderea noastră către sportul din judeţ este 
evidentă: C.J. Timiș a aderat la constituirea echipei de fotbal 
aCS Poli Timișoara, la cea a Baschet Club Timișoara, Clubul 
de handbal Politehnica Timișoara, Rugby Club municipal 
Universtatea de vest Timișoara, asociaţia Judeţeană de 
Canotaj Timiș, cărora le-am alocat ca susţinere 4 milioane de 
lei, iar pentru promovarea sportului de performanţă din judeţ a 
fost alocată suma de 3,7 milioane. Performanţele se vor vedea 
în timp: trebuie răbdare și, cum am spus deja, chibzuinţă.

A consemnat 
Cornel TODOR

Preşedintele C.J. Timiş:

În 28 iulie 2013, la Barcelona s-a desfășu-
rat Reuniunea Comisiei de Politica Socială și 
Sănătate a adunării Regiunilor europei, cât și 
un seminar organizat de adunarea Regiunilor 
europene (aRe), în cadrul SmartCare, un 
proiect finanțat prin programul european ICT 
PSP. Tema seminarului, la care a luat parte și 
doamna Gabriela-Rodica Crăciunescu – consi-
lier judeţean, secretar al Comisiei pentru sănă-
tate și protecţie socială a Consiliului Judeţean 
Timiș, a vizat viitorul politicilor de sănătate și 
asistenţă socială. 

Seminarul a constituit pentru reprezentan-
ţii regiunilor europene  prezenţi o bună ocazie 
de a dezbate necesitatea și conceptul integrat 
e-Care, aspectele socio-economice ale e-îngri-
jirii integrate și modul de abordare al proiectu-
lui SmartCare, pentru dezvoltarea de  servicii 
sociale.

„mă bucur că participăm la acest semi-
nar, unde avem prilejul de a înțelege mai bine 

potențialul oferit de serviciile integrate. acesta 
este doar începutul unui drum lung. este esen-
ţial să adunăm informaţii privind beneficiile 
serviciilor integrate de îngrijire și explorarea 
modului în care acestea pot fi folosite în con-
tinuare. Proiectul SmartCare, la care aRe 
este partener, are un rol important în îndepli-
nirea acestei misiuni, iar și regiunile membre 
ale adunării Regiunilor europene ar trebui 
să urmărească îndeaproape rezultatele sale”, a 
concluzionat Karsten Uno Petersen, președin-
tele Comisiei aRe privind politica socială și 
sănătatea publică.

aRe consideră că politicile în domeniul 
sănătăţii sunt importante în contextul necesită-
ţii de a îmbunătăţi continuu calitatea servicii-
lor, de a eficientiza sistemul de protecţie socială 
și îngrijire și de a face faţă cererii în creștere, 
cauzate de schimbările demografice și sociale. 

Peste 3 ani, 10 regiuni vor finaliza dezvol-
tarea unui proiect de servicii de asistență inte-

grată bazate pe TIC, cu scopul de a  sublinia 
impactul serviciilor e-Care integrate și de a fa-
cilita implementarea lor pe scară largă. 

„Prin acest eveniment, intenția noastră a 
fost de a oferi politicienilor locali și funcţio-
narilor publici, informaţii  privind problemele 
legate de e-îngrijire. este important să-i fami-
liarizăm cu acest subiect, pentru a le permite să 
obțină o mai bună înțelegere a acestui concept, 
și pentru a le oferi instrumentele necesare pen-
tru a decide cu privire la modelele de îngrijire 
viitoare”, a afirmat Giulio antonini, coordona-
torul SmartCare.

aRe este cea mai mare reţea europeană a 
autorităţilor locale, care aduce laolaltă 250 de 
regiuni din 35 de ţări și 16 organizaţii interregi-
onale. Înfiinţată în 1985, adunarea Regiunilor 
europene  reprezintă un forum al cooperării 
interregionale și un promotor al intereselor re-
giunilor la nivel european.

L.J.

VIItorul polItIcIlor De sĂnĂtate șI asIstenȚĂ socIalĂ În reGIunIle europene
Conacul de la Sinersig Pavilionul Administrativ al Muzeului Satului Bănățean
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În perioada 1 martie 2013 – 28 Februarie 2015, Direcţia 
Generală de asistenţă Socială și Protecţia Copilului Timiș, îm-
preună cu  asociaţia ColFaSa, Institutul de Cercetare pentru 
Dezvoltare Socială și Inovare – ICeD și SIveCo România 
Sa implementează proiectul “Integrat, Activ, Independent! 
Facilitarea integrării pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile 
din judetul Timiș”. 

Cu această ocazie a avut loc, la Consiliul Judeţean Timiș, 
conferinţa de prezentare a acestui proiect. la eveniment au par-
ticipat, alături de reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Timiș și 
ai partenerilor din proiect, reprezentanţi ai instituţiilor și oNG-
urilor cu atribuţii în domeniul social și al integrării pe piaţa 
muncii a grupurilor vulnerabile. au fost semnate noi partene-
riate având ca beneficiari direcţi cazurile sociale. De asemenea, 
a fost accentuată una dintre direcţiile centrale ale administraţiei 
judeţului, respectiv aceea că domeniul social, respectiv aceea că 
domeniul social reprezintă o prioritate pentru toţi și că, în pre-
zent, se pune accentul pe implementarea de proiecte și politici 
sociale care să sprijine integrarea socio-profesională a cazurilor 
devaforizate. 

Domnul președinte Titu Bojin, prezent la deschiderea con-
ferintei, a apreciat implicarea DGaSPC Timiș și a partenerilor 
săi în derularea unor astfel de proiecte care oferă șansa la mun-
că persoanelor defavorizate și și-a arătat susţinerea pentru acest 
proiect, ca și pentru alte proiecte sociale.

la rândul său, doamna director general emilia milutinovici 
a declarat: „la finalul acestui amplu proiect, respectiv la sfâr-
șitul lunii februarie 2015, vom avea aproape 300 de persoa-
ne care au beneficiat de serviciile oferite de noi și de par-
tenerii noștri. astfel, suntem convinși că prin intermediul 
lui, vom îndeplini unul din obiectivele de bază ale strategiei 
sociale a judeţului Timiș, respectiv vom încuraja grupuri-
le vulnerabile să devină factori activi pe piaţa muncii, spri-
jinindu-i pe beneficiarii noștri, totodată, în ceea ce privește 
menţinerea acelor locuri de muncă. După cum am precizat mai 
devreme, acest proiect este derulat în parteneriat cu organiza-
ţiile anterior amintite, reușita sa (de care sunt convinsă) fiind 

rezultatul colaborării și a unei munci de echipă. mai mult, acest 
proiect deschide calea unor noi colaborări și parteneriate, dat 
fiind că sectorul social este unul foarte amplu și ramificat, o re-
ţea complexă în care rolul fiecăruia este extrem de important. 
Un prim parteneriat semnat zilele trecute este cel cu Cantina 
de ajutor Social Timișoara, o parte dintre cazurile sociale afla-

te în evidenţa acestei instituţii urmând să devină, totodată, be-
neficiari  ai proiectului nostru. De asemenea, este important să 
precizez că suntem deschiși semnării de noi parteneriate care să 
aibă, toate, același scop: sprijinirea persoanelor defavorizate și 
facilitarea accesului pe piaţa muncii a acestor categorii de per-
soane vulnerabile.”

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social european 
prin Programul operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013, axa prioritară 6 - „Promovarea incluziunii 
sociale”, Domeniul major de Intervenţie 6.2 - „Îmbunătăţirea 
accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa mun-
cii”.  valoarea totală a proiectului este de 2.237.508,00 lei, din 
care valoarea contribuţiei FSe este de 2.004.043,71 lei, valoarea 
contribuţiei de la bugetul naţional este de 188.564,29 lei, iar 
contribuţia partenerilor este de 44.900,00 lei, astfel: asociaţia 
ColFaSa – 36.356,00 lei, Institutul de Cercetare pentru 
Dezvoltare Socială și Inovare – ICeD – 4.462,00 lei și SIveCo 

România Sa – 4.082,00 lei.  
Scopul proiectului vizează facilitarea accesului la formare și 

integrarea/reintegrarea persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii 
(în special a celor provenite din comunităţi rurale sau izolate), în 
scopul evitării excluziunii sociale, marginalizării și discriminării, 
prin implementarea de măsuri active care să asigure șanse egale 
în integrarea pe piaţa muncii, prin oportunităţi de ocupare, ser-
vicii de sprijin și acompaniere și conștientizarea actorilor de pe 
piaţa muncii și a comunităţii cu privire la abilităţile, drepturile 
și beneficiile sociale ale participării persoanelor vulnerabile pe 
piaţa muncii. 

Beneficiarii proiectului vor fi 295 de persoane, dintre care 
220 de persoane din categorii vulnerabile (100 de persoane de 
etnie romă, 50 de familii cu peste doi copii, 40 de persoane cu 
dizabilităţi, 30 de familii monoparentale), 55 de specialiști în 
domeniul incluziunii sociale și 20 de elevi și studenţi voluntari. 

În vederea atingerii indicatorilor preconizaţi vor fi recrutate 
și înregistrate 600 de persoane aparţinând grupurilor vulnera-
bile.

Prin intermediul proiectului, se va dezvolta un pachet inte-
grat de măsuri directe și indirecte, adresate sprijinirii persoane-
lor provenite din grupurile vulnerabile, în demersurile acestora 
de integrare profesională. 

măsurile directe vizează intervenţia nemijlocită asupra gru-
pului ţintă, prin evaluare, consiliere vocaţională, formare profesi-
onală și mediere directă în vederea angajării. măsurile indirecte 
implică atât demersuri de cercetare și analiză a procesului de 
integrare pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile, cât și acti-
vităţi de informare, promovare și sensibilizare comunitară cu 
privire la nevoile și specificul categoriilor vulnerabile vizate de 
proiect (campanii de promovare a voluntariatului în procesul de 
incluziune pe piaţa muncii a persoanelor vulnerabile, campanii 
și grupuri de lucru adresate angajatorilor, angajaţilor și membri-
lor comunităţii, pentru schimbarea mentalităţii privind necesi-
tatea și oportunitatea integrării profesionale a persoanelor din 
categorii vulnerabile).

Integrarea socio-profesională a tinerilor 
instituţionalizaţi reprezintă unul dintre obiec-
tivele principale ale DGaSPC Timiș. Pornind 
de la premisa că suportul acordat unui copil sau 
tânăr nu constă doar în adăpost, hrană, educa-
ţie și asigurarea celorlalte nevoi de bază, ci și 
în sprijinirea lui în alegerea propriului drum în 
viaţă,  instituţia noastră pune un accent crescut 
pe organizarea sau oferirea de cursuri de for-
mare profesională pentru tinerii din centrele 
de plasament.

Timp de mai bine de doi ani, Direcţia 
Generală de asistenţă Socială și Protecţia 
Copilului Timiș a fost partener, alături de 
asociaţia Tinerilor Întreprinzători Concordia, 
în proiectul  ”Creșterea șanselor de integrare 
profesională a tinerilor care părăsesc sistemul 
de ocrotire la împlinirea vârstei de 18 ani din 
3 regiuni ale ţării”. acest proiect este finanţat 
din Fondul Social european prin Programul 
operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007 – 2013 – Investește în oameni. 
obiectivul general al proiectului a fost consti-
tuit de consolidarea competenţelor, capacităţi-
lor, cunoștinţelor și stimei de sine a tinerilor 
care urmează să părăsească sistemul instituţio-
nalizat de protecţie, astfel încât să se realizeze 
integrarea profesională a 40% din acești tineri.

În cadrul acestui proiect, a fost creat, la 
nivelul judeţului Timiş, în cadrul DGaSPC, 
un centru de informare şi suport în vederea 
integrării socio-profesionale, pentru tinerii 
care părăsesc sistemul de ocrotie. Totodată, 75 
de tineri din centrele de plasament timişene 
şi-au dezvoltat, în cadrul cursurilor organizate, 
abilităţile de utilizare a computerului, 
susţinând examenul final în data de 31 mai, 
urmând să primească o diplomă acreditată 

de CNFPa. Tot în 31 mai, a fost organizat, 
la sediul instituţiei noastre, un seminar de în-
cheiere a proiectului, la care au fost invitaţi să 
participe profesioniști din Direcţie: educatori, 
asistenţi sociali, psihologi, asistenţi maternali 
profesioniști.

Dincolo de sprijinirea tinerilor instituţio-
nalizaţi, proiectul a avut și o altă componentă, 
de formare a personalului care lucrează în ca-
drul DGaSPC Timiș. astfel, 28 de angajaţi ai 
Direcţiei au urmat cursuri de formator (acre-
ditate de CNFPa), 28 de asistenţi maternali 
au urmat un curs de dezvoltare a deprinderi-
lor de viaţă independentă, iar 28 de educatori 
din Centrul de Plasament pentru Copilul cu 
Dizabilităţi Recaș au urmat un curs de terapie 
prin arte combinate pentru copiii cu dizabili-
tăţi.

Nu în ultimul rând, specialiștii din cadrul 
DGaSPC Timiș au conceput o Strategie 
Judeţeană pentru Inserţia Tinerilor, strategie 
aplicabilă tuturor celor trei regiuni incluse în 
proiect.

Pagină realizată de
Smaranda MARCU

violenţa asupra copiilor poate fi întâl-
nită pretutindeni: violenţa fizică (pedeapsă 
corporală), neglijarea, violenţa sexuală, 
practicile tradiţionale dăunătoare (inclusiv 
căsătoriile timpurii sau forţate) violenţa psi-
hologică (insultă, ignorare, respingere, ame-
ninţare, indiferenţă emoţională). violenţa 
pe care copiii o experimentează în cadrul fa-
miliei poate avea consecinţe pe termen lung 
pentru sănătatea şi dezvoltarea lor. violenţa 
asupra copilului se întâlneşte şi în şcoli şi în 
alte servicii educaţionale şi poate veni din 
partea cadrelor didactice, elevilor 
sau persoanelor din afara şco-
lii, manifestandu-se sub 
forma de pedepse fizice 
sau psihologice, inti-
midare, ameninţare cu 
arme. În comunitate 
sunt întâlnite, cel mai 
adesea, forme de vio-
lenţă împotriva copii-
lor care trăiesc pe stradă.

În cadrul campaniei 
«Bătaia nu e ruptă din 
rai», iniţiată în 2005 
de către organizaţia 
„Salvaţi Copiii” România, a fost propus 
Parlamentului României proiectul de lege 
privind instituirea zilei de 5 iunie ca Zi 
împotriva Violenţei asupra Copilului 
în România. legea a fost votată de către 
ambele camere ale Parlamentului, nume-
roşi parlamentari considerând-o binevenită 
în condiţiile în care, de secole, mentalitatea 
românilor încurajează, într-o mare măsură, 
violenţa asupra copiilor. legea a fost pro-
mulgată prin decretul nr. 1452 din 28 de-
cembrie 2006.

Pentru a marca această zi, Direcţia 
Generală de asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Timiş  a organizat o campanie cu 
rol de sensibilizare a populaţiei cu privire la 
fenomenul abuzurilor asupra copilului şi de 
informare a cetăţenilor cu privire la existenţa 
Telefonului Copilului – 0256-983.  În acest 
sens, cu sprijinul financiar al CJT (finanţare 
prin intermediul agendei Culturale a 
Consiliului Judeţean Timiş 2013), au fost 
realizate autocolante cu Telefonul copilu-
lui, destinate copiilor. aceste materiale vor 
fi distribuite, în perioada imediat următoare, 
în întreg judeţul Timiş, ele fiind destinate cu 
precădere copiilor din şcoli, asistenţilor so-

ciali din mediul rural, cadrelor 
didactice, educatorilor, al-

tor persoane re referinţă 
din cadrul comunităţii 
locale.

Tot cu această oca-
zie, li s-a reamintit 
cetăţenilor şi copiilor 

că, pentru sesizarea tu-
turor situaţiilor în care 
sănătatea şi siguranţa 
unui copil este pusă 

în pericol, DGaSPC 
Timiş a înfiinţat serviciul specializat 

„Telefonul copilului”. acest număr de tele-
fon poate fi apelat în orice moment al zilei, 
de către orice persoană (adult sau copil) care 
doreşte să ne sesizeze cu privire la situaţia 
unui copil abuzat, neglijat, aflat în situaţie de 
risc sau în dificultate, un număr foarte mare 
de copii fiind scoşi dintr-un mediu abuziv 
în urma apelurilor la acest număr de telefon.

„Integrat, Activ, Independent!”

campanie pentru o lume fără violență Şanse de integrare profesională sporite 
pentru tinerii instituţionalizaţi
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In data de 20 iunie 2013, la Palatul adminstrativ, 
a avut loc lansarea cărții “Proceduri operaționale în ca-
drul controlului managerial intern”, activitate cuprinsă în 
“Agenda principalelor manifestări cultural-artistice şi spor-
tive, f inanțate din bugetul județului Timiş în anul 2013” 

Cartea a apărut cu sprijinul Consiliului Județean 
Timiş, prin Centrul de Cultură şi Artă al județului Timiş 
și se adresează ordonatorilor de credite: președinți ai 
consiliilor județene/primari ai consiliilor locale și șefilor 

compartimentelor din cadrul structurilor de control 
managerial intern: viceprimari, secretari de primărie, 
auditori interni, contabili șefi, șefi servicii/birouri, și per-
soanelor care aplica viza de control financiar preventiv 
la nivelul ordonatorilor de credite; fiind un instrument 
al managementului, furnizează elemente fundamentare 
în luarea deciziei la nivelul entității publice creând un 
sistem unitar de monitorizare a controlului managerial 
intern.

Cartea a fost distribuită gratuit de către Centrul de 
Cultură şi Artă al județului Timiş, şi tratează următoarele 
aspecte:

Sistemul de control intern – prezentare generală;
Responsabilităţile conducătorului în organizarea 

controlului intern într-o entitate publică;
emiterea deciziei pentru comisia de monitorizare 

SCmI; stabilirea regulamentului de organizare și funcţi-
onare a comisiei de monitorizare;

Standarde de management;
Studiu de caz – Procedura operaţională privind con-

trolul managerial intern pentru activitatea de conducere;
managementul riscului;
Studiu de caz – Procedura operaţională privind mana-

gementul riscului pentru activitatea de control manage-
rial intern; Registrul riscurilor;

monitorizarea sistemului de control managerial in-
tern de către auditul Public Intern, conform omFP 
946/2005, modificat prin omFP 1423/2012;

Studii de caz:
 – Chestionar de autoevaluare a stadiului de imple-

mentare a standardelor de control intern/managerial 
la nivelul compartimentelor;

 – Situaţia sintetică a rezultatelor autoevaluării;
 – Chestionar de control intern privind stadiul de im-

plementare a controlului managerial intern;
 – Raport asupra sistemului de control intern/manage-

rial la data de 31.12;
 – elaborarea codurilor de etică în entităţile publice.

la lansarea cărții au participat reprezentanții consi-
liilor locale din Județul Timiș care au dezbătut împreună 
cu autoarea conținutul cărții, subliniind necesitatea rea-
lizării ediții a II-a întrucât este necesară tuturor șefilor 
de compartimente din cadrul primăriilor; printre altele 
domnul primar Ioan Sorincău din comuna moșnița a 
propus achiziționarea de către primării a câte 5 exem-
plare pentru fiecare bibliotecă comunală. Reprezentanta 
Primăriei municipiului Timișoara, doamna mihaela 
mircea, șef birou managementul Calității, a apreciat lu-
crarea ca fiind un ghid de bune practici util tuturor șefilor 
de compartimen-
te care trebuie să 
realizeze proce-
duri operaționale 
pentru activitățile 
realizate la nive-
lul compartimen-
telor.

Promovarea 
și implementa-
rea unor meto-
dologii de lucru 
coroborate și ar-
monizate cu cele 
internaționale, în 
sectorul contro-
lului managerial 
intern, repre-
zintă obiective 
importante pen-
tru România, în 
cadrul amplelor 
procese de reformă. Controlul managerial intern trebu-
ie să fie un instrument al managementului, furnizând 
elemente fundamentale în luarea deciziei la nivelul 
entităților publice.

Preocuparea autoarei, cu o bogată experiență în 
sectorul bugetar, de a sintetiza și sistematiza princi-
palele norme și reguli care reglementează procedurile 
operaționale  în cadrul controlului managerial intern al 
unei entități publice, va constitui cu siguranță un cadru 
unitar de documentare și instruire în vederea realizării 
în cunoștință de cauză a “autocontrolului”, care așa cum 
rezultă din teoria și practica internațională, joacă un rol 
important în cadrul entității.

Diana C.

În 15 și 16 iunie 2013 s-a 
desfășurat cea de-a vII-a edi-
ţie a Festivalului Condeierilor 
plugari în Banat. În acest an 
manifestarea a avut două loca-
ţii: muzeul Satului Bănăţean din 
Timișoara și Primăria Biled, ju-
deţul Timiș.

Sâmbătă, 15 iunie, ora 10 a 
avut loc deschiderea festivă a 
Festivalului, în prezenţa dom-
nului director Claudiu Ilaș de 
la muzeul Satului Bănăţean, a 
domnului primar leontin Duţă 
de la Biled, a domnului direc-
tor de la liceului Tehnologic 
„Petre mitroi”, Borlovan Daniel, 
a domnului director Dan liuţ, 
de la Casa de Cultură, Bocșa, 
moderatorul întregului festival, 
și a tuturor invitaţilor, condeieri 
plugari și iubitori ai culturii po-
pulare.

Într-un cumul de acţiuni spe-
cifice: vernisaj expoziţie, lansare 
cărţi, sezătoare populară,  ziua de 
sâmbătă a fost o întâlnire plăcută 
a condeierilor plugari din Banatul 
istoric și a creatorilor populari, 
din toată ţara, în ambianţa satului 
tradiţional. Duminică, domnul 
primar leontin Duţă, d-na pro-
fesoară lavinia șerban, domnul 
director Daniel Borlovan și alte 
oficialităţi din localitatea Biled 
ne-au primit într-o atmosferă 
sărbătorească. După întâlnirea 
cu fii satului, am vizitat Forumul 
german din localitate, cu locul  
pregătit pentru un viitor mu-
zeu, biserica romano-catolică, în 
timp ce o parte dintre condeieri 
au participat la slujba religioasă, 
de la biserica ortodoxă. După-
masă, de la ora 16 s-a desfășurat 
la Căminul cultural din localitate 
un spectacol folcloric de excepţie, 
care a adunat laolaltă fiii satului, 
condeierii plugari din Banat și 
creatorii populari, din toată ţara, 
într-o sărbatoare a întregului sat. 
au fost premiaţi cei mai vârst-
nici oameni din sat, cu diploma 
Virtutea Senectuţii, s-a oferit 

diploma Condeier plugar oame-
nilor deosebiţi din comunitate, 
au fost premiaţi cu Diplome de 
merit cei mai meritoși elevi.

mulţumim și pe această cale 
domnului primar pentru pri-
mirea și ospitalitatea deosebită, 
pentru bucuria socializării și ar-
monia creată pe parcusul întregii 
zile, la Biled. 

mulţumim în special 
Consiliului Judeţean Timiș pen-
tru înţelegere și ajutorul financiar 
în demararea unui proiect stufos, 
prin care ne-am propus ca feno-
menul unicat în ţară și în europa, 
Condeierii plugari din Banat, să 
devină pentru spaţiul nostru un 
„act de identitate”. În acest scop, 
pe lângă manifestările numeroa-
se, revista condeierilor plugari, 
Vatra Cărașului (revista bianulă, 
care în acest an a fost sărbătorită, 

la un deceniu de existenţă printr-
o Revistă supliment) Festivalul 
anual al condeierilor plugari; 
sezători, mese rotunde și alte eve-
nimente, a fost pusă în circuitul 
muzeal, începând din anul 2012 
Casa condeierilor plugari (cu 
expoziţia „Iosif Cireșan-loga”) 
și Arhiva condeierilor plugari, 
aceasta din urmă având rolul de a 
recupera condeierii rămași în con 
de umbră și manuscrisele lor. 

Din generosul proiect, spe-
răm ca în anii ce urmează să de-
finitivăm proiectul legat de adu-
cerea din teren sau construcţia 
replică a casei veteranului con-
deier plugar Iosif Cireșan-loga, 
precum și clădirea unui depozit, 
pentru donaţiile primite din par-
tea condeierilor plugari, prezenţi 
la Festival sau din partea acelo-
ra care participă afectiv la înde-
plinirea acestui proiect, început 
odată cu prima ediţie a festivalu-
lui, 2007, în Timișoara. 

Dr. etnolog Maria Mândroane
Muzeul Satului Bănăţean, 

Timișoara

o instituție de cultură e, la rân-
du-i, creatoare de cultură. Nu poți 
promova, de pildă, cartea, decât ri-
dicându-te tu însuți la nivelul ideii 
„deservite”. De o manieră implicită: 
prin creativitate și expresivitate; prin 
coerență și desfășurare. 

Biblioteca Județeană Timiș a 
lansat și concretizat primele eta-
pe ale unui (nou) proiect: mixText. 
Concept, Tudor Crețu. Foto, 
mihaela Tărhuna. Un fresh... artistic 
care transformă textul în element de 
design, vitaminizându-l prin asoci-
erea vizuală cu varii fructe. Texte...
la pahar. Franje, litere, delicatese. 
Potențialul unui astfel de proiect e 
nebănuit: de la decorațiuni interioa-
re, la papetărie, o serie întreagă, real-
mente întreagă, de locuri sau produ-

se ar putea sta sub, de ce nu, brandul 
mixText. am (re)descoperi cu toții 
cât de vie, utilă, productivă poate fi 
cultura. Totodată, texterimentul a 
introdus deja Biblioteca Județeană 
Timiș în circuitul profesionist al ar-
telor plastice. Prin vernisajul organi-
zat la Galeriile Triade. Dar lucrările 
au fost expuse, în cadrul manifestării 
„Pătura care citește”, și în buricul 
târgului, în Piața Unirii, fiind co-
mentate și apreciate de cătrele sutele 
de participanți și trecători. Tot așa 
cum, într-un viitor apropiat, ar putea 
fi expuse și pe holurile Consiliului 
Județean Timiș.  

mai la vale, reluăm ingeniosul 
comunicat de presă consacrat mani-
festării:

Un texteriment fructat. Texte la 

pahar, cupă, „automat”. Franje austere 
şi roşu „(de)grefat”: de gref sau rodie. 
„La aparat”. Sepia, crem, negru şi/sau 
accentul vegetal: condiment cromatic & 
strop-val. 

Textul-spaghetti, pai, frunză şi 
textura spaghetelor, paiului, frunzei. 
Textul de purtat la gât ca o blană, tex-
tul-epolet şi textul-rană, viu şi deschis. 
Litera-imagine: hrăneşte şi răcoreşte. 
Am zis...

A se degusta cu un cornet în mână 
(seminţele s-au stins demult, nici sarea 
nu le mai conservă), de boabe de rodie, 
de gref. Etc & bref.

Vineri, 28 iunie 2013, ora 20:00, 
B.J.T. vă invită, la Galeriile Triade, la 
vernisajul MixText. 

Andrei RALEA

Festivalul condeierilor plugari,
ediția a VII-a, la Muzeul satului 
bănățean, și în localitatea biled

Lansare carte 

„proceduri operaționale în cadrul 
controlului managerial intern”

Fresh... cultural
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19 iulie – 1 septembrie 2013
Cătălina macovei, curatorul expoziţiei, eugen 

Costache, conservator și marius Cornea, comisarul ex-
poziţiei, au pregătit o selecţie de gravuri germane ori-
ginale din secolele Xv -  XvI, 57 de planșe ale marelui 
artist german albrecht Dürer și 85 de gravuri, în dăltiţă 
sau xilogravură aparţinând altor gravori germani. Dintre 
aceștia, menţionăm pe maeștrii lui Dürer - michael 
Wolgemuth și Wilhelm Pleydenwurf, autorii xilogravu-
rilor pentru Cronica de la Nüremberg, incunabul tipogra-
fic, de la 1493, ca și alte planșe preţioase create de nume 
de referinţă ale gravurii germane renascentiste: hans 
Burgkmair, lucas Cranach cel Bătrân, Urs Graf, Georg 
Pencz, virgil Solis.

Cele mai multe lucrări fac parte din donaţia aca-
demicianului Gh. oprescu (1881 – 1969), iar altele au 
aparţinut unor colecţionari pasionaţi ai gravurii germa-
ne, precum renumitul savant biolog Ion Cantacuzino, 
cunoscătorul arhitecturii moldovenești Gheorghe Balș, 
doctorul mihai Ciucă, dar și scriitorului și criticului 
de artă oscar Walter Cisek. Printre capodopere se află 
cele mai timpurii gravuri ale lui albrecht Dürer, Sfântul 
Ieronim (1496/97), Ispita leneşului (1498/1499), aparţi-
nând primei perioade de activitate a artistului, care se 
încheie cu lucrarea Nemesis din 1501. o lucrare de refe-
rinţă este și gravura Regele, gravură pentru cărţile de joc, 
gravată de   artistul Israel van meckenen, unul din cele 
mai bune exemplare aflate în colecţiile europene. Din 
colecţie fac parte și exemplare care au ilustrat cărţi ger-
mane din secolele Xv-XvI, cu atât mai valoroase, cu cât 
circulaţia lor a devenit din ce în ce mai restrânsă.

Gravura germană din secolele Xv - XvI din 

Cabinetul de Stampe al Bibliotecii academiei Române 
din București este una dintre cele mai importante co-
lecţii de gravură originală din România. expoziţia va fi 
deschisă publicului până în data de 1 septembrie a.c. și 
poate fi vizitată zilnic între orele 10-18 (luni închis).

un an De slujIre
Credincioșii Parohiei Blașcovici din Protopopiatul Timișoara I au 

sărbătorit duminică 25 iunie 2013 un an de slujire în capela ridicată pe 
locul viitoarei biserici parohiale cu hramurile „Sfinţii arhangheli mihail 
și Gavriil“ și „Sfântul mare mucenic Gheorghe“. Cu acest prilej, Sfânta 
liturghie a fost oficiată în duminica a III-a după Rusalii de preot George 
moșneguţu, parohul bisericii, având ca invitat pe preot Nicolae mircia, 

de la Parohia  Timișoara - Ronaţ. În 
cadrul slujbei, au fost înălţate rugă-
ciuni de mulţumire mântuitorului 
hristos pentru binefacerile revăr-
sate asupra credincioșilor tinerei 
parohii timișorene de-a lungul celor 
4 ani de la înfiinţarea acesteia. În fi-
nalul slujbei, au fost binecuvântate 
prinoasele aduse de enoriași pentru 
a fi împărţite în cadrul unei agape 
frăţești, după Sfânta liturghie. 

 Parohia Timișoara - Blașcovici 
a fost înfiinţată la 1 decembrie 2009 și cuprinde 920 de familii, cu apro-
ximativ 2.021 de credincioși. la 14 decembrie 2011, Preasfinţitul Paisie 
lugojeanul, episcop-vicar al arhiepiscopiei Timișoarei, a oficiat slujba de 
sfinţire a locului viitoarei biserici a parohiei, ce va purta hramurile „Sfântul 
mare mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruinţă“ și „Sfinţii arhangheli 
mihail și Gavriil“. 

G.G.

Albrecht Dürer şi epoca lui
Grafică germană din secolele XV-XVI din cabinetul 

de stampe al bibliotecii academiei române

Consiliul Judeţean Timiș, 
Comisia pentru Cultură, 
Învăţământ, Tineret și Sport, spri-
jină la nivelul judeţului Timiș și al 

euroregiuni DKmT, apariţia mai 
multor publicații. este vorba de pe-
riodicul  agenda C.J. Timiș, cu înce-
pere din iunie 2006, a semestrialului 
“lumea cărţii” a Bibliotecii Judeţene 
Timiș, dar și două publicaţii cu arie 
de difuzare gratui în Serbia,  Ungaria 
și evident România: “licurici” (din 
2002) și “agora, școală și intercultu-
ralitate în DKmT” (din 2008).

Ultima ediţie a revistei “licurici” 
a fost lansată la liceul românesc,  
școala generală și căminul de elevi 
“Nicolae Bălcescu” din Jula, vineri, 
14 iunie 2013, cu prilejul   festivită-
ţii de rămas bun pentru cei 12 elevi 
absolvenţi de clasa a vIII-a (dirigin-
te, profesor Teodor martin). Revista 
a fost prezentată unui nou “lot” de 

viitori redactori, în prezent elevi în 
claselele a v-a și ș a vI. evenimentul 
a fost organizat de dna director ana 
Radici Repisky și a avut loc în in-
cinta Bibliotecii școlii generale a 
liceului românesc, cu sprijinul dnei 
bibliotecar Silvia Cefan.

aceeași ediţie a revistei editată și 
tipărită  la Timișoara a fost lansată la 
27 iunie  2013 la Casa românească 
din Uzdin, Serbia. evenimentul este 
descries de poetul vasile Barbu, pre-
ședintele Societăţii literar artistice 
“Tibiscus” din frumoasa așezare 
bănăţeană, într-un  material publi-
cat pe site-ul Uniuni ziariștilro din 
România la 6 iulie 201, sub titlul 
„Licurici ” pentru copiii din Ungaria, 
Serbia şi România”: 

  Revista „licurici” apare sub 
egida Consiliului Județean Timiș 
din Timișoara și este destinată co-

piilor din trei țări: Serbia, România 
și Ungaria. Cel mai recent număr 
apărut într-o soluție grafică demnă 
de toată lauda a fost lansat la Uzdin, 
la Casa românească, în data de 27 
iunie. Revista a fost lansată și des-
pre ea, inclusiv despre planurile de 
viitor au vorbit cei care o realizează, 
publicistul timișorean Dinu Barbu, 
precum și Ioța Bulic, redactor al re-
vistei Bucuria copiilor din Pancevo, 
de altfel colaborator la publicația 
“licurici”.

Numărul lansat are în paginile 
sale mai multe materiale de pre-
să despre activitățiile copiilor din 
voivodina, cele mai multe fiind din 
Uzdin, iar proză scurtă pentru copii 
sub titlul „Soare, bună dimineața”, 
publică scriitoarea ana Niculina 
Ursulescu din Novi Sad.

În plăcutul program cultural ofe-
rit de copiii de la S.l.a. Tibiscus au 
luat parte: grupul coral interpretând 
imnul societății organizatoare de 
eveniment, tânăra și talentata cant-
autoare andreea Ioana șoșdean, 
precum și talentatele recitatoare: 
laureana almăjan, anelia Băbuț, 
andreea oalge și anastasia șocardă. 
În finalul manifestării, dlui Dinu 
Barbu i-a fost conferit, în semn de 
profundă recunoștință pentru apor-
tul său adus păstrării, afirmării și 
valorificării specificului cultural și al 
identității românilor din țara noastră, 
Serbia,  titlul de membru de onoare 
al S.l.a. „Tibiscus” din Uzdin.

M.B.

reVIstĂ pentru eleVII DIn serbIa, unGarIa șI roMÂnIa
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Evenimentul de încheiere a proiectului 
transfrontalier HU-RO „Back to the Nature-
Common Protection of our natural resources” 
HURO/0802/109_AF. „Înapoi la natură-Pro-
tecţia și prezentarea comună a valorilor natu-
rale HURO/0802/109_AF”, acronim CASA 
NATURII, s-a derulat în data de 28 iunie 
2013, în Sala verde a Consiliului Judeţean 
Timiș, fiind urmat de o deplasare la Jimbolia. 
Printre invitaţi s-a numărat și d-l Titu Bojin, 
președintele Consiliului Judeţean Timiș, care a 
rostit un cuvânt de salut subliniind importanţa 
atragerii fondurilor europene prin proiecte. D-l 
Ciobotaru Dan leopold, managerul muzeul 
Banatului Timișoara, partener extern în acest 
proiect, a relatat că muzeul timișorean a avut 
în derulare două proiecte bazate pe fondurilor 
europene dintre care cea prezentă este de mare 
anvergură, fiind coordonat de d-l dr.m-Kiss 
andrei, managerul proiectului, șeful Secţiei de 
știinţele Naturii, unitate prin care s-a derulat 
proiectul, care, la rândul lui, a relatat pe scurt 
esenţa acestui proiect. 

Proiectul a fost conceput și iniţiat de către 
noi, fapt ce ne-a determinat să derulăm în mod 
voluntar, de la începutul anului 2011 și până în 
prezent, ulterior fiind agreat de autoguvernarea 
Judeţului Csongrad, Ungaria. Partenerul prin-
cipal care a asigurat finanţarea părţii române în 
derulare a proiectului a fost Consiliul Judeţean 
Timiș. Durata proiectul, iniţial stabilit, a fost 18 
luni, dar datorită greutăţilor adminitrative de a 
obţine diferite avize ce garantau stări juridice 
intermediare, atât în Ungaria cât și în România, 
termenul de finalizare a fost stabilit la 30 iunie 
2013. 

aprobările utilizării fondurilor au  fost ob-
ţinute de la ministerul Dezvoltării în data de 1 
august 2011. Bugetul total al celor doi parteneri 
a fost de 609.068,35 euro, din care bugetul par-
tenerului român pe surse de finanţare: valoarea 
totală  buget, eligibil 100 %, a fost 335.989,00 
euro, sumă care se compune din valorea eligi-

bilă nerambursabilă din FeDR în valoare de 
285.590,65 euro, în proporţie de 85 %, la care 
se adaugă valoarea eligibilă nerambursabilă de la 
bugetul de stat, 43.678,57 euro, în proporţie de 
13 %, respectiv din contribuţia proprie a benefi-
ciarului în valoare de 6.719,78 euro, în proporţie 
de 2 %. această structură financiară, conform 
cererii de finanţare, a fost împărţit în felul urmă-
tor: Cheltuieli de pregătire: 10.000 euro (2,98%); 
Cheltuieli de personal: 0,00 euro (0,00%); 
Cheltuieli de deplasare: 0,00 euro (0,00%); 
Cheltuieli cu servicii externe: 109.999,00 euro 
(32,74%); Cheltuieli cu achiziţii de echipamen-
te: 24.030,00 (7,15%); Cheltuieli de investiţii: 
189.000,00 euro (56,25%); Costuri financiare: 
2.960,00 euro (0,88%) și Cheltuieli de admin-
sitraţie: 0,00 euro (0,00%).

Dezvoltarea parteneriatului între muzeul 
Banatului Timişoara, Secţia de Ştiinţele Naturii 
şi memorialul de la Ópusztaszer (Ópusztaszeri 
Nemzeti Történeti emlékpark), Ungaria, a fost 
de bun augur deoarece au fost realizate obiective 
investiţionale majore în ambele unităţi muzeale. 
Dezvoltarea concepută în mod comun s-a ivit 
pentru rezolvarea problemelor care au apărut în 
ambele ţări. astfel, au fost elaborate împreună 
planurile de dezvoltare și fixare a obiectivelor, 
care au cuprins reabilitarea imobilelor implica-
te în realizarea infrastructurii, cât și realizarea 
programelor profesionale, cu obiective și aștep-
tări identice privind cunoașterea și conservarea 
patrimoniului natural alături de formarea unui 
atașament pozitiv faţă de acestă problematică. 
În motivaţie am arătat că în zilele noastre una 
dintre cele mai mari probleme este poluarea 
naturii. Pentru reducerea fenomenelor negative 
în acest domeniu Ue a definit strategii proprii. 
În Strategia de la lisabona a fost numită ca 
scop crearea economiei bazată pe cunoaștere. În 
Strategia de la Goteborg aceasta a fost comple-
tată cu strategia dezvoltării durabile, conform 
căreia economia, societatea și mediul înconju-
rător poate fi interpretat numai într-un cadru 

unic. având în vedere, că în economie protecţia 
mediului înconjurător nu este luată în seamă, 
de multe ori, deși, pe durată lungă poate cauza 
efecte grave. Ca cele trei aspecte să fie acordate, 
factorul de mediu trebuie accentuat, pentru că 
acesta este defavorizat. Pentru aceasta este ne-
voie de implementarea conștiinţei de mediu în 
viaţa de fiecare zi a oamenilor. Proiectul a fost 
conceput să participe la rezolvarea acestei pro-
bleme. Prioritar este abordarea elevilor, deoarece 
ei mai pot fi formaţi în acest spirit. abordarea 
agricultorilor este importantă pentru că agri-
cultura intensivă este nefavorabilă resurselor 
de mediu. Prin legătură cu organizaţiile de me-
diu, conștinţele privind protecţia și conservarea 
naturii pot fi realizate prin programe comune. 
Pe lângă educaţie de mediu scopul a urmărit și 
crearea unei alianţe între România și Ungaria în 
domeniul protecţiei naturii și al ecoturismului. 
Prin proiect se așteapă creșterea vizibilităţii ce-
lor două instituţii și creșterea vizitatorilor.

În cazul României a fost acceptat proiectul 
de reconstrucţie şi amenajare a unei clădiri 
vechi şvăbeşti din Jimbolia şi dotarea acesteia 
cu material informativ privind cunoaşterea şi 
conservarea patrimoniului natural al zonei. 
locaţia, situată în mijlocul euroregiunii DKmT, 
ne-a fost pusă la dispoziţie prin concesionare 
pe 15 ani, prin aprobarea Consiliului local al 
Primăriei Jimbolia. Reabilitarea acestei clădiri 

a constituit suma cea mai mare de investiţie și 
avem speranţa, că pe viitor va funcţiona ca un 
centru informativ complex al Secţiei de știinţele 
Naturii a muzeului Banatului Timișoara, pri-
vind patrimoniul natural euroregional, totodată 
va fi locul unor evenimente legate de patrimo-
niul natural, resurse naturale, educaţie ecologică, 
ecoturism, agricultură biologică, energii verzi 
regenerabile etc.

În timpul realizării proiectului cei doi 
parteneri au organizat evenimente comune, ta-
bere ecologice pentru copii și au participat prin 
experţi denumiţi la cele trei conferinţe ecologice 
(2 în Ungaria și 1 în România). În spiritul pro-
iectului, pe următorii 5 ani, cei doi urmează să 
semneze un protocol de colaborare cu activităţi 
și acţiuni concrete prin care să se cunoască reci-
proc grupurile de ţintă, să conlucreze în spiritul 
prevăzut în proiect și să genereze materiale edu-
caţionale și promoţionale privind patrimoniul 
natural, problematica acestuia și conservarea 
naturii.

Tot ce s-a realizat și se va realiza prin acest 
proiect va completa organic activitatea Secţiei 
de știinţele Naturii, continuatoriul neîntrerupt 
al preocupărilor de muzeologie, începute acum 
140 de ani, odată cu înfiinţarea Societăţii de 
știinţele Naturii din Timișoara.

Dr. M-Kiss Andrei

CASA NATURII

Titu Bojin, preşedintele Consiliului Judeţen Timiş, Dan Leopold Ciobotaru, managerul Muzeului Banatului Timişoara, 
şi Andrei M-Kiss, manager proiectului „Înapoi la natură”

laDa cu zestre 
eDIȚIa a VII-a, 2013

Clasament f inal 
PUNCTAJ GENERAL COMUNE 
marele premiu “lada cu zestre”, ediţia a vII-a, 2013 – 

ComUNa GhIRoDa – 2396, 75 PUNCTe
Premiul I “lada cu zestre”, ediţia a vII-a, 2013 – ComUNa 

DUmBRava – 721 PUNCTe
Premiul II “lada cu zestre”, ediţia a vII-a, 2013 – GIaRmaTa 

maRe – 660 PUNCTe
Premiul III  “lada cu zestre”, ediţia a vII-a, 2013 – ComUNa 

DeNTa – 639, 95 PUNCTe
menţiune I “lada cu zestre”, ediţia a vII-a, 2013 – ComUNa 

PIșChIa – 631, 41 PUNCTe
menţiune II “lada cu zestre”, ediţia a vII-a, 2013 – ComUNa 

CRICIova – 610 PUNCTe 
PUNCTAJ GENERAL ORAŞE
PRemIUl I “lada cu zestre”, ediţia a vII-a, 2013  – oRașUl 

ReCaș – 884, 12 PUNCTe
PRemIUl II “lada cu zestre”, ediţia a vII-a, 2013 – 

oRașUl BUzIaș – 509, 50 PUNCTe
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Componenţii echipei de 
ciclism şosea ai Clubului 
Spor tiv Tibiscus, susţinuţi de 
Consiliul Judeţean Timiş, au par-
ticipat în perioada 22-23 iunie la 
Campionatul Naţional de Şosea 
de la Cluj-Napoca. organizată 
sub egida Federaţiei Române de 
Ciclism, în parteneriat cu CS 
Interteam şi CS voinţa, com pe-
tiţia a adunat la start peste 150 de 
rutieri din România. Cele două 
probe ale concursului – contrat-
imp individual şi fond – s-au 
desfăşurat pe un circuit tehnic, cu 
urcări abrupte şi coborâri de mare 
viteză. Căldura caniculară din pri-
ma zi de concurs şi ploaia din cea 
de-a doua au contribuit la sporirea 
dificultăţii traseului.

echipa timişoreană a reuşit 
un rezultat excelent, acontându-şi 
două titluri de campion naţional 

la amatori, prin emil Chepeţan la 
proba de contratimp individual (la 
categoria de vârstă) şi alexandru 
almăjan (atât in clasamentul gen-
eral cât şi la categoria de vârstă) 
la proba de fond. alte rezultate 
notabile au fost obţinute de emil 
Chepeţan (vicecampion naţional 
la proba de fond), Bogdan 
Nădăştean (locul 4 la fond şi locul 
5 la contratimp) şi alexandru 
Grosu (locul 7 la fond). Cu aceste 
performanţe, ti mişo renii s-au cla-
sat pe prima poziţie în clasamen-
tul neoficial pe echipe.

Sâmbătă, 14 iulie, a avut loc la 

Păltiniș, Sibiu, concursul King of 
the mountain dedicat cicliștilor 
specialiști în căţărare. ajuns la a 
treia ediţie, cursa a adunat la start 
300 de participanţi care și-au pro-
pus să obţină un timp cât mai bun 
pe traseul de 15 kilometri în as-
censiune de la Curmătura Ştezii la 
staţiunea Păltiniș. Pentru al doilea 
an consecutiv, componentul echi-
pei C.S.Tibiscus –Clinica de Bere 
marius Ionașcu a reușit să câștige 
competiţia, primind tricoul alb cu 
buline roșii cuvenit celui mai ra-
pid căţărător.

M.B.

primul campion european din powerliftingul  
românesc este timișorean! 

De trei ori a cântat imnul naţional 
pentru Sorin Cazacu la Campionatele 
europene de powerlifting – masters 
desfăşurate în luxembourg   între 9 şi 
13 iulie 2013. Sportivul timişorean a 
luat aur la genuflexiuni, ridicând 362.5 
kg, şi la împins din culcat, cu 255 kg. 
el şi-a adjudecat totalul categoriei, re-
spectiv cea de-a treia medalie de aur, cu 
892.5 kg. Sorin Cazacu a doborât în 
Luxemburg şi re-
cordul naţional 
la împins-culcat. 
Sunt cele mai im-
portante medalii 
din palmaresul 
international al 
reputatului sportiv 
timişorean, mul-
tiplu campion şi 
medaliat la cam-
pionatele naţionale 
de powerlifting şi 
haltere. Cea mai 
grea încercare îl 
aşteaptă în toam-

na acestui an când va lua startul la 
Campionatul mondial din Statele Unite 
ale americii. anul trecut, la arad, Sorin 
Cazacu, maestru al Sportului, a izbutit o 
performanţă după care “a tras” întreaga 
sa carieră, devenind campion naţional de 
seniori al României la haltere, cu 190 kg, 
la aruncat, 148 Kg, la smuls şi cu un total 
de 338 Kg. 

M.B. 

Ciclism
performanțe 
sportive 
deosebite

– Timişul a avut câteva tabere şcolare de renume cândva. Ele 
nu mai sunt funcţionale acum. Aveţi noutăţi în această privinţă?

– vreau să pun accentul pe tabăra de la Bogda. aceasta 
are o importanţă deosebită pentru judeţul Timiș pentru că 
este una dintre cele mai frumoase tabere pe care le are vestul 
României. Din păcate, tabăra școlară de la Bogda a intrat în 
conservare în 1993, din cauza lipsei de fon-
duri. am iniţiat două interpelări în cadrul 
Consiliului Judeţean, la care am primit răs-
puns că, printr-o hotărâre de Guvern, odată 
cu regionalizarea, toate taberele școlare din 
ţară vor intra în patrimoniului Consiliilor 
Judeţene. În aceste condiţii, așa cred că ar 
fi normal, tabăra de la Bogda ar trebui să 
fie reabilitată și printr-o asociere cu între-
prinzători privaţi, pentru a putea repune în 
funcţiune tabăra. aceasta are o capacitate de 
aproximativ 200 de locuri. În acest sens, am 
discutat și cu autorităţile locale de la Bogda, 
cu domnul primar și cu dl secretar, și dânșii 
și-au manifestat interesul ca tabăra să intre 
în patromoniul Consiliului local și ulteior 
să aibă un parteneriat cu CJT și cu un între-
prinzător privat. După aceea se pot stabili 
anumite procente, să se facă studiile necesa-
re. Tabăra de la Nădrag este acum în patrimoniul local. Susţin și 
ideea de redeschidere a taberei din această comună. mi-aș dori 
ca și Consiliul local să iniţieze un proiect de colaborare în cazul 
în care bugetul local nu le permite să repună în funcţiune tabăra, 
cu mediul privat în beneficiul copiilor care doresc să-și petreacă 
vacanţele și să aibă activităţi de recreere. are o capacitate mai 
mică, însă este o zonă foarte frumoasă și ar fi păcat să nu se 
profite pe viitor. 

– Ce soluţii vedeţi pentru a promova zona cu potenţial turistic 
a Timişului?

– Promovarea turismului ţine de ministerul de resort, de 
administraţia locală și e nevoie și de susţinerea Consiliului 
Judeţean. ar trebui ca și locuitorii din zonele turistice ale ju-
deţului Timiș să atragă și ei cât mai multe fonduri europene 
pentru a promova turismului local și pentru a crea condiţiile 
necesare pentru turiști, în special pentru cei din Timișoara și 
din regiunea de vest. și lacul Surduc este la o distanţă destul 

de mică de Nădrag, pe la Gladna montană ești la Surduc în 
15 minute. știu că foarte mulţi timișoreni au case de vacanţă, 
atât la Fârdea, cât și la Nădrag. zona aceasta unde sunt Bogda, 
Charlottenburg, altringen, Buzad, este foarte frumoasă și are 
potenţial turistic și localnicii ar putea aceesa fonduri pentru a 
crea pensiuni. Cea de la altringen ar trebui să fie un exemplu 

pentru toţi cei care doresc să promoveze tu-
rismul timișean. 

– Faceţi parte din Comisia de Cultură, 
Tineret, Învăţământ şi Sport a CJ Timiş. Ce 
sprijin aţi acordat culturii şi sportului din me-
diul rural?

– În ceea ce privește activităţile culturale 
din judeţul Timiș, mi-am adus aportul pen-
tru mai multe unităţi administrativ-terito-
riale cum ar fi orașul Deta, pentru care am 
făcut un amendament în cadrul Comisiei 
din care fac parte, pentru suplimentarea bu-
getului pentru zilele orașului, care vor avea 
loc în luna august. Pentru comuna Darova, 
am cerut suplimentare pentru sărbătoarea 
“Grindu’ Petrii”, o sărbătoare cu tradiţie, dar 
și în alte localităţi din judeţ pentru activităţi 
sportive și de promovare a culturii și obice-

iurilor locale. Pentru asociaţiile sportive care reprezintă judeţul 
Timiș am susţinut și aprobat în cadrul Comisiei de Cultură și în 
cadrul plenului Consiliului Judeţean fonduri pentru mai multe 
ramuri sportive: baschet, rugby, fotbal, ciclism, canotaj, șah, hi-
pism sau carting. mi-aș fi dorit mai multe fonduri pentru aceste 
activităţi, însă bugetul este insuficient. 

– Aveţi o strategie pentru viitor în ceea ce priveşte tineretul din 
mediul rural timişean?

– Da, doresc să susţin tinerii judeţului în tot ceea ce constă 
în promovarea lor și a ideilor lor, a promovării culturii și a obi-
ceiurilor din judeţ peste hotare. mi-aș dori să existe mai multe 
înfrăţiri între comune, iar Consiliul Judeţean să susţină ca anu-
al să aibă loc mai multe schimburi de experienţă între cei care 
promovează cultura din Banat în ţările europene. voi identifica 
în viitor câteva comune din judeţ, putem începe cu cele care au 
ansambluri și grupuri deja organizate. 

A consemnat Alina SABOU

Interes crescut pentru redeschiderea 
taberelor școlare din județul timiș

Interviu cu consilierul judeţean Nicolae Bitea

Sala multifuncţională a Palatului administrativ a 
gazduit în data de 19.iunie 2013 Forumul pentru Energie – 
Convenţia primarilor şi parteneriatului local pentru energii 
durabile, organizat de Primăria municipiului Timișoara, 
în colaborare cu Consiliul Judeţean Timiș și asociaţia 
pentru managementul energiei Timiș.  Principalele teme 
de pe ordinea de zi vizează: politicile energetice judeţene, 
promovarea conceptului de energie durabilă și a investi-
ţiilor pentru programele și proiectele locale de dezvoltare 
economică, socială și de mediu specifice domeniului ener-
giei, prezentarea activităţilor desfășurate în cadrul proiec-
tului CoNURBaNT. 

Prezent în deschiderea evenimentului, vicepreședinte-
le CJ Timiș, dl. Călin Dobra, a subliniat importanţa im-
plementării unei politici energetice și a utilizării surselor 
alternative de energie și protecţia mediului. „În contextul 
actual, unul dintre obiectivele judeţului Timiș este recu-
perarea decalajului de performanţă economică faţă de ni-
velul de dezvoltare european. acest deziderat implică și 
politica energetică a judeţului, care trebuie să fie capabilă 
să susţină o creștere economică bazată pe armonizarea ce-
rinţelor Uniunii europene cu privire la eficienţa econo-
mică, utilizarea surselor alternative de energie și protecţia 
mediului. Sectorul energetic generează 80% din emisiile 
de gaze cu efect de seră, fiind principala cauză a schim-
bărilor climatice și în mare măsură a poluării atmosferice. 
Fiecare cetăţean, fie el manager de companie sau ales lo-
cal, trebuie să conștientizeze că are datoria de a participa 
activ la îmbunătăţirea politicilor locale de energie”, a pre-
cizat vicepreședintele Călin Dobra. 

A.B.

ForuMul pentru enerGIe
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locuințe sociale pentru tinerii 
din comuna ascunsă în munții banatului
nĂDraG

GĂVojDIa

Comuna Găvojdia a câștigat, re-
cent, un proiect de construire a unui 
centru de informare turistică, din 
fonduri europene, menit să promove-
ze obiectivele de interes din comună 
și din localităţile apropiate. „Trebuie 
să primim un aviz de la Fondul 
european agricol pentru Dezvoltare 
Rurală și sper să începem construcţia 
în vara aceasta. vor fi angajate două 
persoane, un agent de turism și un 
ghid turistic. vor promova turismul 
din toată zona, toate obiectivele din 
comună și comunele învecinate până 
la Tomești, intră și zona Criciova, 
Nădrag, Fârdea. S-au adunat o par-
te din datele de care avem nevoie 
pentru promovare”, a spus primarul 
Dănuţ Stoica. 

o altă investiţie care ar urma să 
aibă loc pe raza comunei este asfalta-

rea a 2 km de drum între Găvojdia și 
Sălbăgel, aflat în proceduri de licita-
ţie, iar dacă lucrurile vor merge bine, 
va începe și retehnologizarea staţiei 
de epurare din Găvojdia, cu fonduri 
de la ministerul Dezvoltării. „este 
depus proiect și pentru canalizare 
în lugojel, așteptăm să vedem dacă 
se finanţează. așteptăm să vedem ce 
se întâmplă cu proiectul acesta, iar 
după aceea am dori să facem lucrări 
la străzi în acest sat. va fi schimbată 
toată reţeaua de apă la lugojel, anul 
viitor. Pe viitor, avem în vedere și re-
ţeaua din localitatea Jena. avem re-
ţea de apă nouă, cu foraje noi, avem 
asfaltate aproape toate străzile, deci 
va urma canalizarea la Jena”, adaugă 
Stoica. 

În comună, viaţa economică este 
reprezentată de o fabrică de prelucra-

re a lemnului, cu vreo 80 de angajaţi, 
un gater cu un atelier de tâmplărie, 
balastiere, cu staţii de asfalt și staţii 
de betoane. „oamenii lucrează în 
comună, la centrul de plasament sau 
fac naveta la lugoj. avem și zone in-

dustriale, o parte sunt concesionate, 
am mai dat încă trei loturi la lugojel, 
unde se dorește să se amplaseze un 
gater, confecţii metalice și o staţie de 
sortare și betoane, unde se vor crea 
niște locuri de muncă. mai avem încă 

loturi de concesionat și la Găvojdia 
și la lugojel. Sperăm să mai găsim 
investitori. Pe lângă zona industrială 
trece magistrala de gaz. Sperăm ca pe 
viitor să ne racordăm și în localitate 
la gaz, măcar pentru uzul la bucătă-
rie. Pentru tineri avem zone de locu-
inţe, am concesionat loturi, o parte 
din zonă a fost construită, sunt par-
ţial începute construcţiile, unele sunt 
și finalizate. avem 60 de loturi date 
pe legea 15, pentru tineri. avem în 
total 68 de loturi și 26 sunt concesio-
nate prin licitaţie”, a mai spus Dănuţ 
Stoica. Comuna s-a aflat pe raza 
proiectului reţelei de gaz Nabucco, 
însă acesta nu va mai fi realizat. Până 
acum, fusese marcat doar traseul și se 
dăduseră niște acorduri de principiu. 

Alina SABOU

Cu un proiect în valoare totală de 2,5 mili-
oane de euro câștigat pentru infrastructura co-
munei, cu finanţările din bugetul local pentru a 
da tinerilor locuinţe sociale, dar și pentru a pro-
mova turismul din zonă, comuna Nădrag înce-
pe să revină la viaţă, e drept că destul de încet. 
Dacă în urmă cu 20-30 de ani despre Nădrag să 
știa în toată regiunea, dacă nu chiar în ţară, că 
are fabrica „Ciocanul”, tabăra „Pionierul” și ca-
bana „Căpriorul”, acum, de cele mai multe ori, 
numele localităţii este confundat cu Nădlacul 
din arad, punct de trecere a frontierei spre 
Ungaria. Brandurile de odinioară au murit și cu 
greu se reconstruiește ceva după peste 15 ani 
de stagnare. 

Primarul liviu muntean ne-a detaliat câ-
teva dintre proiectele aflate în lucru și care sunt 
menite să asigure un trai mai bun pentru lo-
cuitori. „Suntem aproape de final cu proiectul 
câștigat pe fonduri europene, 2,5 milioane euro, 
proiect care presupune realizarea a 8,5 km de 
asfalt, achiziţionarea unui tractor multifuncţi-
onal (dotat cu cupă pentru săpat șanţuri, pen-
tru cărat nisip, freză de tăiat iarba și crengile 
de pe marginea drumului, remorcă, lamă pen-
tru deszăpezire, gheare pentru dus paleţi etc.), 
construirea și dotarea unei creșe pentru două 
grupe de copii, achiziţionarea a 64 de costume 
populare și dotarea căminului cultural cu sono-
rizare și mobilier. Sunt aproape finalizate toate, 
mai e nevoie de mici retușuri. Pentru a duce la 
final acest proiect, am luat un împrumut de la 
CeC, în luna iulie 2013 facem și plata pentru 
lucrări. am contractat suma de 18 miliarde de 
lei vechi. Consiliul Judeţean Timiș ne-a mai dat 

4 miliarde de lei, sumă care acoperă dobânzile. 
avem un proiect câștigat pentru un centru de 
informare turistică, va începe lucrarea cam în 
două luni. valoarea proiectului este de 150.000 
de euro, acolo vor fi doi angajaţi pentru doi ani 
de zile. amplasarea centrului va fi la circa 200 
metri de primărie”, spune muntean. Pe Grupul 
de acţiune locală, care are sediul în comuna 
Dumbrava și în care sunt și alte opt primării, 
se vor mai accesa fonduri europene pentru mo-
dernizare. 

Blocul social, la final de an
Poate cea mai așteptată investiţie este cea în 

blocul social, reabilitat în locul fostului internat. 
Cândva, la Nădrag erau aproximativ 2.000 de 
copiii înscriși la școală și internatul avea circa 
80 de camere. Clădirea nu mai era folosită de 
10-15 ani, era în paragină, iar pentru a nu se 
degrada, administraţia comunei a cerut aproba-
re de la ministerul educaţiei, aviz primit, astfel 
că a fost transformat în bloc de locuinţe sociale. 
„lucrările au început anul trecut și cred că până 
în decembrie anul acesta vor fi finalizate. Sunt 
42 de apartamente, avem cereri cam pentru 120 
de persoane însă. Sunt apartamente cu o came-
ră, 2 și 3 camere. Pentru restul cererilor ne-am 
gândit la un bloc aNl, vom vedea ce se poate 
face. Sunt foarte mulţi tineri care stau cu părin-
ţii și care se vor muta. Noi nu avem terenuri aici 
și nu am dat terenuri pentru tineri. Intravilanul 
este foarte mic. mai avem 23 de blocuri, pentru 
care din păcate nu putem accesa fonduri ca să le 
reabilităm pentru că nu sunt asociaţii de propri-
etari. am avut trei întâlniri cu oamenii, însă tre-

buie să fie de acord să o constituie, apoi trebuie 
să dea bani: 33 la sută statul, 33 la sută primăria 
și 33 la sută oamenii. Nu le convine că trebu-
ie să plătească mai mult, plus administratorul, 
plus fondul de rulment. am încercat să facem 
măcar pe un bloc sau două și nu au vrut nici așa. 
acum se încălzesc cu gaz, avem gaz de prin anii 
‘60, fiindcă aveam monoindustrie aici. au cen-
trale proprii majoritatea, câţiva au și încălzire cu 
lemne. alimentarea cu apă există pe o reţea de 

13,5 km, o alta are 7,5 km, în Crivina mai sunt 
2,5 km. marea problemă este cu canalizarea și 
staţia de epurare, care nu mai corespund para-
metrilor normali”, a explicat edilul din Nădrag.

Economia este bazată 
pe industria lemnului

Primarul nu știe câţi șomeri ar mai fi în 
comună, dar a precizat că mulţi dintre cei care 
au fost angajaţi la „Ciocanul Nădrag” nu bene-
ficiază de pensii. Cu toate acestea, nădrăgenii 
sunt destul de buni platnici ai taxelor la bugetul 
local. 

În locul fabricii este de ani buni o fabrică de 
încălţăminte cu 200 de angajaţi. Două secţii din 
fosta fabrică s-au demolat de tot. În altă parte 
a fostei uzine este o firmă care face confecţii de 
schele metalice, stabilită în comună de peste 15 
ani, timp în care s-a extins și acum are cam 30 
de angajaţi. la firmele de exploatare a lemnului 
lucrează vreo 400 de angajaţi, dintre care 150 
de localnici. Numărul de elevi este de cam 450, 
acum fiind o singură clasă primară. acum 20 de 
ani erau câte patru clase primare. 

Turismul este insuficient dezvoltat, în 

comună fiind doar două case care ar putea 
fi închiriate pentru eventualii turiști care ar 
dori să petreacă noaptea. „Numai cu ajutorul 
Consiliului Judeţean vom reuși să promovăm 
turismul în această zonă. Nimeni nu a fost 
interesat până acum să investească aici. Noi, 
Tomești și Pietroasa suntem în zonă de munte. 
Promisiuni de promovare au tot fost. Noi sun-
tem o forţă foarte mică, dacă nu se vrea de la 
judeţ... avem și 95 de hectare de goluri alpine, 
sunt în proprietatea primăriei. Singura chestie 
care se construiește este o antenă”, recunoaște 
muntean. 

De anul trecut, în proprietatea Primăriei 
a intrat fosta tabără „Pionierul”. Închisă acum 
un deceniu, locul a fost lăsat să se degradeze 
de către instituţiile centrale care o administrau. 
După multe solicitări, a fost trecută în pro-
prietatea Primăriei și în prima zi a lunii iulie 
s-au stabilit și primele detalii pentru recondi-
ţionare: o firmă de proiectare va face un pro-
iect tehnic și un studiu de fezabilitate pentru a 
vedea ce se poate salva din fosta tabără. „vrem 
ca în prima fază să o reabilităm puţin și după 
aceea vedem cum se poate dezvolta. Nu vrem 
să rămână o paragină”, a concluuionat liviu 
muntean. vorbind despre turism și posibilităţi-
le de dezvoltare, a mai reieșit un fapt interesant: 
la Nădrag nu prea mai ninge! Dacă altă dată, 
cândva, iarna dura cu lunile, iar primăvara mai 
apăreau și inundaţiile, acum nu mai este cazul, 
din fericire, de inundaţii, dar nici iernile nu mai 
sunt ce au fost odinioară... 

Alina SABOU

construcția centrului de informare turistică 
începe în acest an
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„Şi cu bani mai puţini se pot face 
lucruri. Trebuie să ştii să îi ges-
tionezi”, ne spune primarul co-
munei Boldur, Constantin Stoi, 
încă din debutul discuţiei despre 
unitatea administrativă pe care 
o conduce din 2004. Comuna 
poate fi un exemplu în ceea ce 
priveşte activitatea economi-
că, una ce se conturează a fi de 
succes. Exemplul este cu atât mai 
lăudabil cu cât nu este o comună 
aşezată la periferia Timişoarei. 
Cu toate acestea, a reuşit să atra-
gă investitori care să ofere sute de 
locuri de muncă pentru locuitorii 
săi. 

Lucrări pentru îmbună-
tăţirea infrastructurii 

Ca priorităţi pentru Primăria 
Boldur, Constantin Stoi a pomenit 
de modernizarea drumului judeţean 
lugoj - Jabăr - ohaba Forgaci, 11,6 
km care sunt aproape finalizaţi pen-
tru asfaltare. lucrarea avantajează 
extrem de mult comuna pentru că 
este un drum strategic pentru vi-
itorii ani din punctul de vedere al 
investiţiilor și al posibilităţilor de 
dezvoltare locală. „Prioritară este și 
introducerea canalizării, aflată în curs 
de execuţie, 60 la sută e terminată, 
la Jabăr și Boldur. este un proiect 
câștigat pe autoritatea Fondului de 
mediu și beneficiază de cofinanţare 
de 10 % de la Primăria Boldur. o a 
treia mare investiţie este asfaltarea 
străzilor în Jabăr și drumul comunal 
Sinersig - ohaba Forgaci, 5.9 km. 
va fi o investiţie de cca 1 milion de 
euro și va aduce beneficii substanţiale 
comunităţii. Prin aceste drumuri, cel 
comunal și cel judeţean, plus străzile, 
avem asfalt pe raza comunei în pro-
porţie de circa 70 %, ceea ce este un 
lucru semnificativ îmbunătăţit”, spu-
ne Stoi. 

 Pe lângă acestea sunt în execu-
ţie și lucrări mai mici cum ar fi o sală 
de festivităţi la Boldur, aproape gata. 
„Cu căminele suntem în fază de mo-
dernizare, sunt clădiri oarecum ne-
funcţionale prin volumul lor, de ace-
ea încercăm să le transformăm în săli 
multifuncţionale. anul acesta trebuie 

să mai abordăm problema unui pod 
de circa 22 de metri în Sinersig și, 
de asemenea, să cuplăm al doilea 
foraj de alimentare cu apă la reţeaua 
existentă în Jabăr și ohaba Forgaci. 
În fiecare localitate instalaţiile de 
alimentare cu apă au două foraje de 
alimentare, care lucrează în tandem. 
anul trecut am făcut două foraje 
noi în cele două localităţi, urmează 
ca anul acesta să le cuplăm la reţea, 
cuplarea însemnând toată procedura 
tehnică legată, cu staţii de pompare 
și automatizare. Un lucru foarte im-
portant este legat de aspectul satelor, 
al comunei, întreţinerea celor patru 
parcuri. În fiecare localitate avem 
câte un parc foarte frumos și bine 
amenajat. Se vede pe raza comunei că 
sunt lucruri realizate aici, sunt multe 
de făcut, le prioritizăm în funcţie de 
necesităţi. avem acum o problemă: 
trebuie să cumpărăm terenul de sub 
școala Boldur și utilităţile care sunt 
pe acest teren, fiind privat. De câţiva 
ani tatonăm problema. este vorba de 
peste 5500 mp și am ajuns la con-
cluzia că terenul trebuie cumpărat. 
este o prioritate majoră pentru anul 
acesta. Suma necesară este prinsă în 
buget deja”, adaugă primarul. 

Fermă modernă, cu o 
investiţie finală de 25 de 
milioane de euro

Referindu-se la bugetul local, 
edilul precizează să nu s-a pus pro-
blema lipsei fondurilor, bugetul fiind 
acceptabil și potrivit pentru o comu-
nă de nivel mijloc. Perspectiva este 
și mai bună, ţinând cont de ce pla-
nuri există pentru viitorul apropiat. 
Pe raza localităţii funcţionează deja 

fermele de la Smithfield care virează 
sume substanţiale ca venituri direc-
te și indrecte. „Urmează deschiderea 
avicola Boldur, o investiţie de 25 de 
milioane de euro, care va dubla ve-
niturile proprii în comună. Investiţia 
este mare la nivelul unei comune 
pentru că în Boldur noi am avut fosta 
fermă 9 a avicola și pe amplasamen-
tul ei se reconstruiesc 32 de hale unde 
vor fi ferme pentru găini ouătoare. va 
fi o fermă modernă, echipată adec-
vat, conform ultimelor standarde în 
domeniu. la începutul anului viitor, 
din cele 32 de hale se va da drumul 
la primele șase hale, plus echipamen-
tele aferente. În cursul anului viitor și 
în anii care vor urma vor fi echipate 
și celelalte hale. Fiecare hală va avea 
circa 17.000 de găini ouătoare. În cu-
rând se va porni o investiţie pe aproa-
pe 6 hectare, cu panouri fotovoltaice, 
4,5 milioane euro este investiţia. Ne 
va aduce și bani la buget. au venit 
multe firme interesate de panouri, 
dar au avut tot felul de condiţionări. 
Noi suntem deschiși, este normal să 
îi atragem, dar am bătut palma cu 
ultima firmă, au venit cu finanţa-
re proprie, celelalte firme veneau cu 
fonduri de dezvoltare din surse exter-
ne sau pe viitoare proiecte europene. 
această firmă a venit cu banii proprii 
și i-a investit în această lucrare fără 
să ne impună tot felul de condiţii. 
avantajele vor fi majore. Urmează să 
fie dată în folosinţă spre finalul ve-
rii, în funcţie de finalizarea actelor. 
lucrarea propriu-zisă este termina-
tă”, a detaliat Constantin Stoi. există 
totuși o condiţie pe care primarul o 
cere celor interesaţi să investească: să 
facă angajări dintre localnici. astfel, 

la avicola vor fi circa 120 de angajaţi 
în final. Promisiunea este că majori-
tatea vor fi de pe raza comunei, iar la 
panourile fotovoltaice ar fi implicaţi 
circa 10-12 angajaţi. 

o altă sursă de venit a picat, mo-
mentan, odată cu oprirea lucrărilor 
la tronsonul de autostradă Nădlac 
- arad. Una dintre firmele care con-
tractraseră construcţia autostrăzii, o 
firmă italiană, ar fi deschis pe raza 
comunei Boldur o fabrică de pro-
duse prefabricate și de echipamente 
speciale pentru autostrăzi. „Investiţia 
este în stand by, documentaţia era 
terminată, o parte din avize au fost 
date, dar existând probleme majore la 
nivelul autostrăzii, firma este în in-
solvenţă. au apucat să facă doar or-
ganizare de șantier și acum totul este 
blocat”, a explicat Stoi. 

Conacul de la Sinersig,  
casă nouă pentru 
persoanele cu handicap

anul acesta se va da în sfârșit în 
funcţiune și Conacul de la Sinersig, 
care aparţine de Direcţia Generală 
de asistenţă Socială și Protecţia 
Copilului Timiș, instituţia mutând 
la Sinersig o parte dintre pacienţii 
de la Centrul de Plasament de la 
Găvojdia. Clădirea veche nu a mai 
fost revendicată, la un moment dat a 
fost internat, înainte de 1990. După 
'90 s-au încercat mai multe destina-
ţii, dar nu au fost făcute modernizări. 
acum este reparată conform cerin-
ţelor pentru persoanele cu handicap. 
va fi cel mai modern centru din ju-
deţul Timiș, după spusele prima-
rului Constantin Stoi, și ar urma să 

devină funcţional în această toamnă.  
Capacitatea căminului va fi de circa 
60 de persoane cu handicap. De pe 
urma acestui centru vor beneficia și 
persoanele din Boldur, ca angajaţi, în 
total fiind estimat un număr de 30-
33 de angajaţi. 

Referitor la localnici, am mai 
aflat de la primarul Constantin Stoi 
că o mare problemă în comună este 
numărul mic de elevi. „avem proble-
me cu cele patru școli din fiecare lo-
calitate aparţinătoare. În trecut s-au 
comasat școlile cu clasele v-vIII. au 
mai rămas clasele I - Iv. observăm 
că din an în an au rămas tot mai 
puţini copii. Singura contrabalan-
sare are fi repopularea satelor prin 
crearea unor noi PUz-uri, pentru a 
acorda facilităţi pentru tineri. este o 
prioritate majoră pentru noi, dar ne-
am împotmolit în noua lege a pajiș-
tilor. avem câteva zeci de cereri. la 
Sinersig sunt 19 familii pe 19 parcele, 
urmează să facem planuri urbanistice 
și în alte localităţi. Noua lege a pajiș-
tilor este mult mai restrictivă, nu mai 
avem voie să diminuăm suprafaţa de 
pășune sau, dacă te folosești de ea, 
trebuie să aduci în schimb o supra-
faţă egală pe care trebuie să o treci la 
pășune. Dosarul este complex. Din 
acest punct de vedere, suntem blocaţi 
ca și dezvoltare a comunităţii locale”, 
precizează edilul. Populaţia comunei 
Boldur la recensământ era de 2.435 
persoane, dar primarul spune că în 
realitate sunt cu 300 mai mulţi locui-
tori, care, deși locuiesc pe raza comu-
nei Boldur, au domiciliile din buletin 
în alte localităţi. 

Alina SABOU

bolDur condiția pusă investitorilor: 
să angajeze persoane de pe raza comunei

Sala verde a Palatului administrativ a găzduit ședinţa 
autorităţii Teritoriale de ordine Publică Timiș, ședinţă con-
dusă de președintele acestei structuri, Călin Dobra. membrii 
aToP Timiș sunt marcel mihoc, Traian Stancu, liviu Borha, 
Paul moldovan și Ilie Bertea (consilieri judeţeni), Sorin 
muntean (șeful Inspectoratului Judeţean de Poliţie Timiș), 
Gheorghe moldovan (reprezentantul Corpului Naţional al 
Poliţiștilor), subprefectul liliana oneţ și trei reprezentanţi ai 
comunităţii: Ilie Borţun, viorel Bota și Dumitru Dinulescu. 

ședinţa a avut pe ordinea de zi trei puncte, și anume: 
Informare privind adunarea Generală aNaToP; Siguranţa 
rutieră pe principalele artere din judeţul Timiș; Diverse

Paul moldovan și Ilie Bertea au reprezentat judeţul Timiș 
la ședinţa asociaţiei Naţionale a autorităţilor Teritoriale de 
ordine Publică (aNaToP), desfășurată la Brașov, unde s-au 
dis cutat teme legate de funcţionarea structurilor din fiecare 
judeţ.  

În ceea ce privește siguranţa rutieră pe principalele artere 
din judeţul Timiș, au fost prezentate materiale legate de acti-
vităţile desfășurate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiș, 
Poliţia locală Timișoara, Poliţia locală lugoj și Direcţia pen-
tru administrarea Drumurilor și Podurilor Judeţene Timiș. 

Reprezentantul Corpului Naţional al Poliţiștilor, 
Gheorghe moldovan, a subliniat faptul că „analiza dinamicii 
accidentelor rutiere grave înregistrate în perioada 1 ianuarie – 
30 iunie 2013, comparativ cu perioada similară a anului 2012, 
relevă scăderea numărului accidentelor grave cu 25%, a numă-

rului persoanelor decedate cu 28,57% și a numărului răniţilor 
grav cu 26,43%”. Principalele cauze ale accidentelor au fost: 
indisciplina pietonală, viteza neadaptată la condiţiile de drum 
și neacordarea priorităţii vehiculelor și pietonilor. 

Direcţia pentru administrarea Drumurilor și Podurilor 
Judeţene Timiș are în administrare un număr de 47 DJ, cu o 
lungime totală de 1145 km. În acest an, a fost alocată suma de 
1.200.000 lei (reprezentând 2% din valoarea bugetului anual 
pentru întreţinere-reparaţii) pentru lucrări de siguranţă ruti-
eră. 

S-a stabilit ca următoarea ședinţă aToP Timiș să aibă loc 
în luna septembrie, când vor fi prezentate și dezbătute teme 
legate de siguranţa și ordinea publică în localităţile din zona 
metropolitană Timișoara și în spitalele din judeţul Timiș. 

J.L.

a.t.o.p 
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La sărbătoare au fost prezenţi oaspeţii de seamă, s-a 
ina ugurat un teren de sport ultramodern, s-a jucat fotbal 
şi a fost organizat un spectacol de folclor autentic

ziua de 29 iunie, marele praznic al apostolilor Petru și 
Pavel, a fost una specială pentru locuitorii comunei Ghilad și 
pentru invitaţii lor. Primăria și Consiliul local au organizat 
zilele Ghiladului, ajunsă în acest an la ediţia a patra, o sărbă-
toare care a avut parte de o serie de momente care vor intra, cu 
siguranţă, în istoria localităţii. 

Primarul comunei, Cornel Guran, a avut invitaţi de seamă 
la zilele Ghiladului: deputatul Gheorghe Ciobanu, vicepreșe-
dintele Consiliului Judeţean Timiș, marian-Constantin vasile, 
primarul Timișoarei, Nicolae Robu, viceprimarul Timișoarei, 
Dan Diaconu, primarul comunei Dudeștii Noi, alin Nica. lor 
li s-au adăugat soliștii și instrumentiștii de muzică populară 
veniţi să întreţină atmosfera pe tot parcursul zilei. Invitat de 
onoare a fost maestrul Traian Jurchela, căruia i s-au suflătorul 
Petrică Nicolicea și o formaţie de muzică populară din Ghilad.

vremea bună i-a scos pe localnici din case încă de la primele 
ore ale dimineţii. aceștia s-au îndreptat spre locul ales pentru a 
petrece așa cum se cuvine de ziua localităţii. 

ziua a debutat cu inaugurarea terenului sintetic de sport, 
din incinta școlii Gimnaziale. echipele de juniori din Ghilad și 
Ciacova, pregătite de același antrenor, Flavius Ion, au inaugurat 
noul teren de sport, printr-un meci amical. Deși scorul nu a 
contat în acest meci, micuţii fotbaliști au dat totul pe teren, în 
aplauzele celor prezenţi.

Competiţia de old-boys organizată cu prilejul zilelor 
Ghiladului a avut la start trei echipe: Biserica albă – Grebenaţ, 
din Serbia, echipa Dinu Instal și echipa locală. S-a jucat în sis-
temul „fiecare cu fiecare”, echipa cu cel mai mare punctaj ad-
judecându-și cupa pentru primul loc. Rezultatele competiţiei 
au fost următoarele: Dinu Instal – Ghilad 3-1, Biserica albă 
– Ghilad 5-2, Biserica albă – Dinu Instal 3-2. Partidele au 
fost arbitrate de Flavius Ion. așadar, în urma celor trei jocuri, 
echipa din Serbia a câștigat competiţia organizată de Primăria 
și Consiliul local Ghilad cu prilejul zilei comunei.

După festivitatea de premiere, oficiată de primarul 
Timișoarei, Nicolae Robu (care, înainte de aceasta, a încercat 
și el noul teren sintetic, șutând de câteva ori la poartă), și de 
primarul Ghiladului, Cornel Guran, s-a dat tonul la cântec și... 
start petrecerii. În faţa unei halbe de bere, a unui mic sau a 
preparatelor la ceaun, ghilăzenii au petrecut până târziu, pe rit-
murile muzicii populare.

Cornel Guran, primarul comunei Ghilad, ne-a declarat, 
după încheierea ediţiei din acest an a zilelor Ghiladului: „este 
al patrulea an consecutiv în care Primăria și Consiliul local 
organizează această sărbătoare. ea se ţine de fiecare dată în luna 
iunie. anul acesta a fost o sărbătoare specială, pentru că am re-
ușit să inaugurăm terenul sintetic din curtea școlii Gimnaziale. 
este vorba despre primul pas spre realizarea unei baze sportive 
multifuncţionale la Ghilad. Terenul are o suprafaţă sintetică, 
din tartan, dispune de nocturnă și poate fi folosit pentru aproa-
pe orice sport: fotbal, handbal, baschet, volei, tenis și așa mai de-
parte. Spre mândria noastră, am realizat acest teren din fonduri 
proprii, investiţia ajungând la suma de 580.000 de lei, inclusiv 

Tva. am decis amplasarea terenului în curtea școlii, pentru 
ca elevii să poată desfășura aici orele de educaţie fizică. După-
amiaza sau în week-end, terenul este la dispoziţia tuturor ghilă-
zenilor care doresc să facă sport. Se percepe o taxă modică doar 
atunci când se joacă în nocturnă, bani din care achităm costurile 
energiei electrice consumate. Pentru viitorul apropiat, avem în 
vedere concretizarea unui proiect transfrontalier cu vecinii din 
Biserica albă – Grebenaţ, în care, printre altele, este cuprinsă 
și o investiţie într-un teren de sport tip balon și vestiare, care 
ar urma să alcătuiască, alături de terenul inaugurat cu prilejul 
zilelor Ghiladului, o bază sportivă multifuncţională, în incinta 
școlii Gimnaziale. De asemenea, ca urmare a bunei colaborării 
cu prietenii noștri sârbi, în proiect sunt cuprinse o serie de ini-
ţiative comune, atât în plan cultural, cât și sportiv. mă bucur că 
vremea a ţinut cu noi de ziua Ghiladului, iar locuitorii comunei 
noastre s-au putut bucura din plin de momentele pe care le-am 
pregătit. Îi asigur pe ghilăzeni că această manifestare va fi, pe 
viitor, una de tradiţie, pe care o vom marca așa cum se cuvine în 
calendarul comunei noastre”.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

Primarul din comuna victor 
vlad Delamarina, Ioan Sima, este 
unul dintre cei mai longevivi primari 
din ţară, fiind acum la al cincilea 
mandat. În tot acest timp, a încercat 
să schimbe mentalităţi în comuna pe 
care o administrează, însă intenţia 
nu i-a prea reușit, cetăţenii dovedin-
du-se neinteresaţi de sfaturile edi-
lului. Cele mai mari probleme din 
acest punct de vedere sunt în ceea ce 
privește dorinţa unora dintre local-
nici de a primi ajutoare sociale sau 
beneficii fără a face nimic pentru ele. 

„mulţi sunt obișnuiţi să se uite 
în curtea altora. Întreabă de ce la 
Racoviţa sau altundeva se poate 
face ceva și la noi nu. vor să aibă 
una-alta, dar să nu facă nimic. I-am 
ajutat cu tot ce am putut, dar vreau 
să coopereze și ei, să pună mâna să 
muncească, nu să stea să se uite. Nu 
am vrut să fiu pus în situaţii să mă 
cert cu lumea. mulţi s-au obișnuit să 
primească și ajutor social. Nimeni nu 
mai are cultul muncii la noi, nimeni, 
nimeni, nimeni. În trecut, se muncea 

de frică sau de nevoie. le-am spus 
că dacă nu pun mâna să muncească, 
nu le dau ajutorul social, pot să mă 
reclame unde vor. Sunt și cazuri în 
care oamenii cer ajutor social, dar ei 
merg cu taxiuri și vorbesc toată ziua 
la telefon, nu se poate așa ceva! Dacă 
îl văd că vrea să facă, dar e necăjit, eu 
îl ajut. am avut și 500 de cereri pen-

tru ajutor social. Cu rugile e altă po-
veste, suntem șase sate. le-am spus 
oamenilor că dacă vor să facă rugă, să 
pună ei bani să se distreze. Pe mine 
nu mă lasă inima să dau bani pe dis-
tracţie și să nu pot să mai pun becuri 
pe o stradă unde sunt bătrâni. eu nu 
i-am învăţat niciodată pe locuitori să 
vină să ceară. eu nu fac pentru mine 

tot ce fac, eu nu sunt cu vorbe ca să 
îi chem la vot pe oameni. eu vreau 
să las ceva după mine. Întotdeauna a 
contat omenia pentru mine”, spune, 
plin de vervă, edilul Sima. 

Din punct de vedere practic, la 
nivel de lucrări de infrastructură, 
Sima menţionează finalizarea lu-
crării pentru un centru infoturistic, 
pe fonduri europene, fundaţia fiind 
deja făcută. valoarea proiectului este 
de aproape 258.000 euro. al doilea 
obiectiv este reabilitarea drumului 
comunal dintre v.v. Delamarina și 
honorici, pe o lungime de 2,4 km, 
la care se lucrează din fondurile 
proprii ale administraţiei comunei. 
„avem în vedere să facem canalizare 
pe fonduri guvernamentale pentru 
satul Pietroasa și pentru herendești. 
la ei sunt cei mai mulţi locuitori. 
Promisiuni avem. Proiectul depus 
a fost eligibil, dar nu erau bani. Ne 
chinuim să rezolvăm treaba aceas-
ta, am vorbit la București și peste 
tot, toţi au promis că ne vor ajuta. 
eu nu m-am dus pe la ușa nimănui 

de când sunt primar ca să cer ceva. 
vreau să fac în primul rând ce de-
pinde de mine, ce putem face noi 
singuri. avem o comunitate mare de 
ucrainieni, i-am ajutat, însă m-am 
întrebat câţi dintre cei care fac parte 
din această uniune a lor i-au ajutat și 
au trecut pe aici în afara campaniei 
electorale”, mai amintește primarul. 

Pentru tineri, primarul și con-
silierii locali au hotărât să atribuie 
30 de terenuri la herendești pentru 
tineri, iar pe viitor se caută soluţii 
pentru o hotărâre similară în satul 
Pietroasa, însă primarul recunoaște 
că merge greu documentaţia. „Nu le 
dau terenurile fără bani, să fie clar, le 
dăm prin concesiune, 1,5 euro/mp. 
Nu e nimic pe gratis în lumea asta. 
Terenurile s-au dat prin tragere la 
sorţi, ca la loto, să nu existe discu-
ţii de ce are cineva mai aproape sau 
mai frumos. eu aplic aici niște legi 
ale noastre, omenești, și nu au fost 
niciodată probleme”, conchide Ioan 
Sima.

Alina SABOU

zilele Ghiladului, ediția a IV-a 

Primarul Ioan Sima: 

„Întotdeauna a contat omenia pentru mine!”
V.V. DelaMarIna
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„Doresc să îmi aduc 
contribuția la dez-
voltarea regiunilor 
din această parte a 
Europei și la stabilirea 
sau întărirea relațiilor 
dintre ele”

vicepreședintele Consiliului 
Județean Timiș din partea PNl, 
marian-Constantin vasile, s-a 
aflat, în perioada 4-5 iulie 2013, 
în albania, la o serie de întâlniri 
organizate de către adunarea 
Regiunilor europene (aRe). la 
aceste evenimente au participat 
și presedinți ai relativ recente-
lor regiuni ale albaniei, diverși 
reprezentanți ai asociațiilor locale, 
mai mulți membri ai organizaților 
europene și un membru al Peace 
Corps SUa. marian-Constantin 
vasile a abordat, într-un discurs 
susținut la întâlnirea din orașul 
Kukës,   în data de 5 iulie 2013, 
subiectul descentralizării și regio-
nalizării, fiind unul dintre invitații 
principali pentru a împărtăși pre-
gătirile care se fac în procesul 
similar desfășurat în România. 
albania este una dintre țările 

care își dorește obținerea statu-
tului oficial de candidat pentru 
aderarea la Ue și îmbunătățirea 
sistemului administrativ pro-
priu, demarând deja pe parcursul 
anilor trecuți diverse măsuri în 
această privință. vicepreședintele 
CJ Timiș marian-Constantin 
vasile a descris în cadrul discur-
sului său situația și demersurile 
din România, etapele care au fost 
parcurse, principiile și criteriile 
care stau la baza descentralizării și 
regionalizării dorite, argumentele 
pentru care această reformă com-
plexă trebuie pusă în practică în 
cursul anului 2013, urmată de im-
plemenarea graduală până în anul 
2016, situația existentă a regiunior 
statistice de dezvoltare regională, 
grupurile de lucru responsabile 
pentru acțiunile definite, concluzi-
ile conferinței naționale organizate 
pe aceasta temă de către academia 
de advocacy în toamna anului tre-
cut, precum și miturile și temerile 

existente în domeniu și justificările 
pentru demontarea acestora.

„Am conștientizat 
și mai puternic 
importanța partene-
riatului Europei de 
Est conturat de ARE”

“Faptul că am participat ca 
vorbitor în acest seminar orga-
nizat de adunarea Regiunilor 
europene pentru a ajuta albania 
imediat după alegerile locale din  
23 iunie, în pașii care trebuie să îi 
întreprindă pentru a adera la Ue 
și a-și eficientiza sistemul admi-
nistrative, m-a făcut să înțeleg și 
mai mult similaritățile care există 
în țările europei de est, membre 
sau nu ale Ue. a fost o ocazie 
să înțeleg problemele și provo-
cările acestei țări și să contribui 
cu propria mea experiență trăită 
în România la adresarea lor, in-
clusiv din postura de președinte 
al Comisiei economice și de 
Dezvoltare Regională a aRe. 
Totodată, am conștientizat și 
mai puternic importanța parte-
neriatului europei de est con-

turat de aRe, proiect unicat la 
nivelul organizațiilor europene 
de sorgintea aRe. Sunt deja 
implicat în discuții concrete cu 
privire la acest subiect și doresc 
să îmi aduc contribuția la dez-
voltarea regiunilor din această 
parte a europei și la stabilirea 
sau întărirea relațiilor dintre ele”, 
a declarat marian-Constantin 
vasile. vicepreședintele CJ Timiș 
a participat, în orașul lezhë, cu o 
zi înainte, la o ședință a Biroului 
executiv aRe, al cărui mem-
bru este, fiind a doua ședință de 
acest tip de după alegerile gene-
rale aRe desfășurate în luna mai 
2013. obiectivul acestor ședințe 
este acela de a întări și repoziționa 
adunarea Regiunilor europene 
ca partener preferat de lucru al 
instituțiilor europene pentru su-
biecte de nișă implementate de 
către această organizație.

A.S.

Cooperarea între regiuni în ca-
drul Strategiei Dunării a Uniunii 
europene a stat în centrul atenţiei 
dezbaterilor organizate la Conferinţa 
„4 motoare ale europei” care a avut 
loc luni în data de 1 iulie 2013, la Novi 
Sad. De-a lungul anilor, patru regiuni 
europene puternice, și anume: Baden-
Wurttemberg (RF Germania), 
lombardia (Republica Italia), 
Catalonia (Spania) și Rhône -alpes 
(Republica Franţa) și-au unit forţele 
sub umbrela asociaţiei numite „4 mo-
toare ale europei” cu scopul de a pro-
mova importanţa și rolul regiunilor in 
europa modernă și pentru a desco-
peri noi mecanisme, moduri și posi-
bilităţi de cooperare cu partenerii din 
europa și din lume. Domnul Bojan 
Pajtić, președintele Guvernului 
Provinciei autonome voivodina, 
domnul Pásztor István, președintele 
Parlamentului Provinciei autonome 
voivodina, domnul Vincent Degert, 
șeful delegaţiei Uniunii europene 
în Republica Serbia, domnul Peter 
Friedrich, ministru federal al 
Bundesrat-ului, afaceri europene 
și internaţionale al statului fede-
ral german Baden-Württemberg, 
domnul Mario Melazzini, ministru 
pentru industrie cercetare și inova-
re al regiunii lombardia; domnul 
Gérard Perrissin-Fabert, președin-
tele Comisiei europene, de Relaţii 
Internaţionale și Solidaritate a 
adunării Regionale Rhône-alpes, 
doamna  Mar Ortega Puertas, șe-
ful delegaţiei Guvernului Catalan în 
Germania au ţinut expunerile intro-
ductive.

În contribuţia sa la dezbateri, 
domnul Călin Dobra, vicepreședinte 
al Consiliului Judeţean Timiș, a su-
bliniat: „Strategia se adresează tutu-
ror cetăţenilor acestei regiuni dunăre-
ne, iar autorităţile locale și regionale, 
reprezentanţii societăţii civile și ai 
organizaţiilor non-guvernamentale, 
inclusiv ai mediului de afaceri au un 
rol decisiv în implementarea acesteia 
și derularea proiectelor. autorităţile 
de la diferite niveluri administrati-

ve din statele non-membre Ue, dar 
parte a spaţiului dunărean, au și ele 
aceeași responsabilitate în asigurarea 
succesului Strategiei, de aceea cola-

borarea în cadrul regiunilor noastre 
este esenţială.” Timișul, alături de 
partenerii transfrontalieri, imple-
mentează câteva proiecte finanţate 
prin diverse programe de cooperare, 
care sunt în armonie cu priorităţile 
Strategiei Dunării. În cadrul pilonu-
lui privind „conectivitatea regiunii 
Dunării”, putem încadra măsurile le-
gate de îmbunătăţirea transportului 
intermodal. Judeţul Timiș, ca parte a 
euroregiunii DKmT sprijină efortul 
comun al membrilor de a deveni cen-
trul logistic al europei de Sud-est, 
membrii fiind interesaţi și în promo-
varea altor măsuri care vizează dez-
voltarea infrastructurii.

Tot în cadrul primului pilon, în 
scopul promovării moștenirii natura-
le și culturale unice a regiunii, au fost 
implementate mai multe proiecte în 
domeniul dezvoltării turismului, în 
parteneriat cu diferite organizaţii și 
instituţii din voivodina și Ungaria. 
În ceea ce privește implementarea cu 
succes a strategiei Dunării privind 
protecţia mediului, judeţul Timiș vi-
zează mai ales managementul resur-
selor de apă, protecţia biodiversităţii 
și managementul riscurilor. 

la dezbateri au mai participat 
și reprezentanţi ai altor regiuni din 
zonă: domnul Ilie Iova, vicepreșe-
dinte al Consiliului Judeţean Caraș-
Severin, doamna Magyar Anna, 
președinte al Consiliului Judeţean 

Csongrád/hU; domnul Bányai 
Gábor, președinte al Consiliului 
Judeţean Bács-Kiskun/hU și pre-
ședinte în exerciţiu al Cooperării 

euroregionale Dunăre-Criș-mureș-
Tisa; domnul Béla Bokor, membru 
al Consiliului Judeţean Baranya/hU; 
domnul Dragan Vulin, vicepreșe-
dinte al Consiliului Judeţean osijek-
Baranja/hR; domnul Đorđe Ćurcić, 
vicepreședinte al Consiliului Judeţean 
vukovar-Syrmia/hR precum și re-
prezentanţi ai universităţilor, mediu-
lui de afaceri, centrelor de cercetare. 

Regiunea de sud-est 
a Dunării – interfaţă 
importantă între state 
membre, candidate sau 
implicate în programul 
de vecinătate al UE 

În centrul declaraţiei comune și al 
comunicării comune emise la sfârșitul 
unei zile de dezbateri intense au stat 
dezvoltarea cooperării interregionale, 
mai ales a P.a.voivodina cu cele „4 
motoare ale europei”, în domenii de: 
strategii de inovare regională, transfer 
de tehnologii, cluster management, 
biomasă, cooperare transfrontalieră. 
De asemenea cei prezenţi se anga-
jează să dezvolte capacitatea regiu-
nilor pentru dezvoltare astfel încât 
sintagma „europa regiunilor” să de-
vină o realitate. acest proces permi-
te de asemenea întărirea principiilor 
europene ale subsidiarităţii, solidari-
tăţii, implicării civice precum și a bu-
nei guvernări.

cooperarea între regiuni în cadrul 
strategiei Dunării a uniunii europene 
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are - Descentralizare 
și regionalizare

Președintele Consiliului Judeţean Timiș, Titu Bojin, 
a primit n 18 aprilie vizita unei delegaţii franceze, forma-
tă din Caroline Socie, reprezentând ambasada Franţei la 
București, olivier Desmules și Barbara Petri, din partea 
Departamentului Rhone și hossein mokry și marie-
Therese leblanc – reprezentanţi ai oficiului Francez 
pentru Imigrare și Integrare. 

Încă din debutul întrevederii, Titu Bojin a sublini-

at implicarea Consiliului Judeţean Timiș în colabora-
rea cu Franţa, dovadă fiind parteneriatul cu Consiliul 
Departamental Rhone, dar și acţiunile organizate în co-
operare cu Centrul Cultural Francez. De altfel, în luna 

noiembrie a acestui an, președintele CJT, Titu Bojin, va 
fi prezent în Franţa, la lyon, pentru semnarea unui nou 
protocol de parteneriat Timiș-Rhone. „apreciem cola-
borarea pe care o avem cu Franţa și în special cu judeţul 
Rhone. Tocmai de aceea, vom reînnoi acest protocol în 
luna noiembrie, protocol care are în vedere continuarea 
și amplificarea relaţiilor nu doar în domeniul social, dar 
și cultural, administrativ și mai ales economic”, a precizat 
Titu Bojin.

vizita în judeţul Timiș le-a permis membrilor de-
legaţiei franceze să fie prezenţi și la casa de copii de la 
Recaș, construită și cu fonduri din bugetul Rhonului. De 
asemenea, pe parcursul zilei de astăzi vor avea o întreve-
dere cu conducerea Direcţiei Generale pentru asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului Timiș. 

Un alt subiect discutat în cadrul întrevederii a fost 
acordul interguvernamental România-Franţa în dome-
niul reinserţiei populaţiei de etnie romă. În baza aces-
tui acord, Timișul devine alături de alba, Bihor, Dolj și 
mehedinţi, unul dintre judeţele în care va fi implementat 
un proiect de reinserţie socială și economică a familiilor 
de etnie romă. 

DeleGaȚIe FrancezĂ


