
1

noiembrie 2015 CJTAGENDA

IMIŞ

www.cjtimis.ro

Se distribuie gratuit

Consiliul Judeţean Timiş
Periodic de informare administrativă

IMIŞ

Tiraj: 3 500 exemplare Anul  X, Nr. 95, decembrie 2015

AGENDĂ

Realizări în 
infrastructura judeţului

Sfâşitul anului 2015 consfinţeşte preocuparea Consiliului Judeţean Timiş pentru îm-
bunătăţirea infrastructurii rutieră a judeţului. Drumul județean de șapte kilometri care
face legătura între Lugoj și He ze riș, până la Valea Lungă, a fost inaugurat în luna noiem-
brie  de președintele CJ Timiș, Titu Bojin. Tronsonul  reabilitat se află pe traseului drumu -
lui județean DJ 609, care trece prin Hezeriș, Valea Lungă Ro mână, Cliciova, Bet hau sen,
Cladova, Ohaba Lungă, Ohaba Română și limita jude țului Arad, la Zăbalț. Valoarea lu-
crărilor (executate de SC Superconstruct SRL în opt luni) este de 9,6 mi lioane,  fonduri
de la Consiliul Jude țean, creditul CEC și Planul Național de Dezvoltare Locală.

Florentin-Gheorghe Cristeţi
Munca aduce satisfacţii pe

măsură la Giulvăz

Cornel Guran, 
primarul comunei Ghilad

Şapte proiecte de anvergură
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Valeriu Filipiac
Proiecte realizate şi planuri

îndrăzneţe pentru viitor 
la Jamu Mare

Ion Fiştea
Sistemele de alimentare cu
apă şi canalizare au devenit

funcţionale la Moraviţa

Mihai-Florin Petricaş:
„Vrem să aducem la Parţa

condiţiile de la oraş”

Primarul Ioan Sima
Proiecte importante 

de infrastructură 
prind contur la Cărpiniş
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Primarul  Sabin Ionel Bociu:
„Am făcut mai multe ca
niciodată pentru Jebel!”

PAG. 4

Ionel Mărgărit
“La Peciu Nou 

s-au făcut eforturi 
pentru investiţii în educaţie”
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În anul 2016 urez  timişenilor 
multă sănătate,  bucurie în suflet 

şi împlinirea tuturor dorinţelor!
Titu Bojin, preşedintele C.J. Timiş

Urez tuturor
locuitorilor judeţului

nostru ca anul 2016  să fie
unul cu multă sănătate, cu
spor în toate, cu linişte şi pace în suflet!

Florian Zanfir, vicepreşedinte C.J. Timiş

Doresc conjudeţenilor  ca în
anul 2016 să aibă parte

de  împliniri, fericire 
şi sănătate!

Călin Dobra, vicepreşedinte al C.J. Timiş
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Deşeurile reprezintă o problemă serioasă de natură so-
cială, economică şi de mediu. Dezvoltarea, industrializarea
şi nivelul de trai al populaţei încurajează producţia şi con-
sumul, generând astfel cantităţi tot mai mari de deşeuri.
Realizarea unui Sistem Integrat de Management al
Deșeurilor în județul Timiș face ca administrarea deșeurilor
să fie în conformitate cu Directivele Uniunii Europene rel-
evante și legislația românească, îmbunătățind astfel, sem-
nificativ calitatea mediului și condițiile de viață.

Astfel, s-a constituit Asociaţia de Dezvoltare Interco-
munitară Deşeuri Timiş, în scopul înfiinţării, organizării,
reglementării, exploatării, monitorizării şi gestionării în
comun a serviciului de salubrizare a localităţilor pe raza de
competenţă a unităţilor administrativ teritoriale membre,
precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii
publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării,
modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de
utilităţi publice aferente Serviciului. Membrii acesteia sunt
Consiliul Judeţean Timiş şi toate Consiliile Locale din
judeţ (2 municipii, 8 orașe, 89 comune).

La nivelul județului Timiș, se implementează proiectul
,,Sistem integrat de management al deșeurilor în județul
Timiș,, - SIMD, finanțat din Fonduri Europene, prin POS
Mediu. Beneficiarul proiectului este Judeţul Timiş prin
Consiliul Judeţean Timiș, termenul de finalizare este
decembrie 2015, valoarea totală a proiectului este
162.201.736 lei (exclusiv TVA) din care: valoarea
eligibilă – 141.084.764 lei (exclusiv TVA) - din care
valoarea eligibilă rambursabilă din FEDR și bugetul
de stat: 138.263.069 lei (exclusiv TVA), contribuția
Consiliului Județean Timiș din bugetul propriu la
valoarea eligibilă: 2.821.695 lei iar valoarea neeli-
gibilă – 21.116.972 lei (contribuția CJ Timiș).

Scopul proiectului este de a construi un sistem
de gestionare a deșeurilor, care să asigure o abordare
integrată la nivel județean, în scopul îmbunătățirii
calității și asigurării omogenității serviciilor de
salubritate și, în același timp, al îndeplinirii angaja-
mentelor de mediu în sectorul deșeurilor, asumate

prin Tratatul de Aderare la Uniunea
Europeană.

Principalele investiții din cadrul
proiectului sunt:

- Un depozit ecologic în comuna
Ghizela, dimensionat să deservească
întregul județ, care cuprinde cinci
celule de depozitare, instalaţie de
sor tare, instalaţie de compostare şi
instalaţie de tratare mecano–biolo -
gică;

- Staţie de transfer a deșeurilor la
Timişoara;

- Centre de colectare a deșeurilor
la Deta, Jimbolia şi Făget;

- Închiderea depozitelor de
deșeuri neconforme din judeţ: Bu -
ziaș, Făget, Jimbolia, Lugoj, Parţa–
Şag și Sânnicolau Mare;

- Echipamente de transport a deşeurilor de la stația de
transfer/centrele de colectare la

depozitul Ghizela;
- Recipienţi de stocare a deşeurilor şi

compostoare individuale pentru mediul rural
(pubelă de 120 litri – pentru colectarea
separa tă a deşeurilor biodegradabile, recipi-
enţi pentru compostarea individuală în gos -
po dă rii, containere de 1.100 litri tip clopot –
pentru punctele de colectare zonală a sticlei).

În prezent sunt funcționale Depozitul de
deșeuri nepericuloase de la Ghizela, Stația de transfer Timi -
șoara și Centrele de colectare Deta, Jimbolia, Făget, fiind
achiziționate echipamentele de transport și recipienții de
stocare a deșeurilor.

S-au închis depozitele necon-
forme de deșeuri din Buziaș, Făget,
Jimbolia, Lugoj, Parţa–Şag și Sân-
nicolau Mare.

Pentru eficiența și funcționali-
tatea sistemului,  județul Timiș a
fost împărțit în cinci zone de
colectare și transfer a deșeurilor,
ținând cont de criterii fizice, de
mediu, tehnico-economice, sociale,
de starea infrastructurii existente,
de distanţa dintre localităţi  și depo -
zit și de cantităţile de deşeuri gen-
erate (Zona 1 – Timişoara, Zona 2
– Jimbolia, Zona 3 – Deta, Zona 4
– Făget, Zona 0 – Ghizela).

Proiectul pre vede colec tarea se-
lectivă a deșe urilor municipale pe

trei fracții și anume:
- fracţia umedă (conține materiile de tip biodegradabil

și pe cele de tip reciclabil de calitate foarte proastă, de obi-
cei impregnate puternic cu umiditate, praf sau alte sub-
stanțe de tip ,,murdărie,,; acest tip de deșeu se depozitează
în pubelă de 240 l în mediu urban, respectiv 120 l în mediul
rural);

- fracţia uscată (conține materii de tip reciclabile - re-
spectiv hârtie, carton, plastic, doze de aluminiu, PET-uri,
metal şi lemn; acest tip de deșeu se depozitează în pubelă
de 240 l în mediul urban, respectiv în saci din plastic de
culoare galbenă de 120 l în mediul rural);

- sticla (presupune colectarea separată a deșeurilor din
sticlă atât în mediul urban, cât și în mediul rural).

Colectarea selectivă asigură respectarea țintelor asu-
mate, referitoare atât la reciclarea fracțiilor din ambalaje,

cât și la reducerea depozitării de materii biode -
gra dabile.

Gestionarea corespunzătoare a deşe urilor va
reduce impactul negativ asupra mediului şi să nă -
tăţii cetățenilor. Sistemul integrat de ma nage ment
al deșeurilor încurajează reducerea cantității de
deșeuri depozitate prin reciclare și recuperare,
economisind astfel resursele naturale.

Informații suplimentare la
tel.:0256/406.452, www.adidtimis.ro

Călin Ionel Dobra
Președinte ADID Timiș,

Vicepreședinte CJ Timiș

Gestionarea deşeurilor în judeţul Timiş

AUDIENŢE ŞI RELAŢII
CU PUBLICUL

Programul de audienţe:

La preşedintele Consiliului
Judeţean Timiş, dl.Titu Bojin,
marţi şi joi, între orele 11-13. În-
scrierile se fac în ziua desfă şu -
rării audienţei la Registra tură,
telefoane 0256/406 406, 0256/
406 413.

La vicepreşedintele C.J.
Timiş, dl. Ionel Călin Dobra,
luni, între orele 11-13. Înscrier-
ile se fac zilnic la secretariatul
cabinet vicepreşedinte, camera
207, telefon 0256/406 334.

La vicepreşedintele C.J.
Timiş, dl. Florian Zanfir, mier-
curi, între orele 11-14. În scrie -
 rile se fac miercuri, între orele
8-10, la Registratură, telefoane
0256/406 406, 0256/406 413.

La secretarul general al
C.J.Timiş, dl. Ioan Dănuţ
Ardelean, vineri, între orele 11-
14. Înscrierile se fac vineri, între
orele 8-10, la camera 201, tele-
fon 0256/406 324.

COMPONENŢA COMISIILOR DE SPECIALITATE
a) Comisia economică
1. Bologa Gheorghe - preşedinte
2. Radu Marina - Rodica - secretar
3. Stancu Filip - membru
4. Lelescu Tiberiu-Procopie - membru
5. Juravle Petru - membru
6. Lăzureanu Aurel - membru
7. Daviţoiu Ion - membru

b) Comisia de urbanism, amenajarea 
teritoriului, lucrări publice şi protecţia mediului
1. Mihoc Marcel - preşedinte
2. Costa Cosmin-Lăscuţ - secretar
3. Cutu Dorin-Pompiliu - membru
4. Szatmari Ioan-Ştefan - membru
5. Cocean Liviu-Marius - membru
6. Plavoşin Deian-Dan - membru
7. Stanciu Pompiliu - membru
8. Bojin Mihăiţă - membru

c) Comisia pentru agricultură şi dezvoltare
rurală
1. Lăzureanu Aurel - preşedinte
2. Daviţoiu Ion - secretar
3. Petrescu Balint - membru
4. Vasile Marian Constantin - membru
5. Lelescu Tiberiu - membru

d) Comisia pentru cultură, învăţământ,
tineret şi sport
1. Negoiţă Adrian Valentin - preşedinte

2. Păşcuţă Adrian - secretar
3. Popescu Marin - membru
4. Bitea Nicolae-Florin - membru
5. Pau Radu-Adrian - membru

e) Comisia pentru sănătate 
şi protecţie socială
1. Borha Liviu - preşedinte
2. Crăciunescu Gabriela-Rodica - membru
3. Moldovan Paul-Bogdan - membru
4. Rus Georgeta-Aurelia - membru
5. Gavriliţă Bianca - Miruna - membru

f) Comisia pentru administraţie publică 
locală
1. Demea Dorel-Ioan - preşedinte
2. Stancu Traian - secretar
3. Martinescu Marius - membru
4. Marinconi-Marcu Flavia - membru

-Steluţa-Georgeta
5. Plavoşin Deian-Dan - membru
6. Pau Radu-Adrian - membru
7. Cutu Dorin - membru

g) Comisia pentru relaţii şi cooperare 
internă şi externă
1. Rus Alain-Florin - preşedinte
2. Gaita Oana-Dana - secretar
3. Ritivoiu Mihai - membru
4. Crişan Teodor Adrian - membru
5. Crăciunescu Gabriela- Rodica - membru
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Consiliul Judeţean Timiş a premiat în perioada sărbătorii Crăciunului  cinci veterani de război, care
au trecut de venerabila vârstă de 100 de ani.  Preşedintele Consiliului Judeţean, Titu Bojin, l-a vizitat
la domiciliu pe Vasile Gheorghe, unul dintre veteranii centenari, căruia i-a oferit o diplomă de merit,

dar şi un premiu de 2.000 de lei, în semn
de recunoaştere pentru meritele sale de-
osebite. “E emoţionant atunci când stai
de vorbă cu bătrâni, mai ales în aseme-
nea situaţie, la asemenea vârstă. Mă bu -
cur că prin colegii de la Consiliul
Ju de ţean am reuşit să îi şi premiem de
această data. Mă bucur că şi autorităţile
din Ghiroda au fost şi ele sensibile faţă
de  acest eveniment şi putem să zicem
că a fost practic o dublă premiere a dom-
nului Vasile, căruia îi dorim sănătate,
sărbători fericite şi, bineînţeles, i-am urat
să ne vedem anul viitor,  la împlinirea a

102 ani şi sper să îi dea Dumnezeu
sănătate”, a declarant  Titu Bojin, pre -
şe dintele CJ Timiș.

Delegaţia Consiliului Judeţean
Timiş s-a deplasat ulterior la alţi trei
veterani, pentru a le oferi premii. De
asemenea, miercuri, 16 decembrie, în
cadrul plenului C.J. Timiş, a fost pre-
miat încă un veteran de razboi, care
a depăşit şi el 100 de ani. Cei cinci
veterani de război premiaţi de CJT
sunt: Vasile Gheorghe (Ghiroda) -
101 ani Cristi Dimitrie (Timişoara) -
101 ani, Bocşa Octavian (Timişoara) - 101 ani Hegheş Iosif (Timişoara) - 101 ani Afrim Gheo-
rghe (Voiteg) - 100 ani-

Ada Marincu

A fost adusă în atenţia opiniei publice timişene
propunerea C.J. Timiş ca ziua de 28 iulie să fie de-
clarată “Ziua Judeţului Timiş”, cu argumentul că
„de-a lungul timpului, judeţul Timiş a cunoscut nu-
meroase momente de cumpănă şi tumult istoric,
însă administraţia românească în judeţul Timiş a
fost instaurată pe data de 28 iulie, după plecarea
armatei de ocupaţie şi înainte de intrarea armatei
române şi, în consecinţă, considerăm că este nece-
sar ca această zi să fie proclamată ca ziua judeţului
Timiş, alături de cea de 3 august, care a fost procla-
mată ziua oraşului Timişoara, prin Hotărârea Con-
siliului Local Timişoara nr.217/1999.”

Motivaţia ţine de adevărul istoric, şi anume fap-
tul că, imediat după ce armata de ocupaţie a Regat-
ului Sârbilor, Croaților și Slovenilor s-a retras din Timişoara (27 iulie 1919), a
doua zi, la 28 iulie , dr. Aurel Cosma (1867, Beregsău Mare -1931, Timişoara)
a fost instalat în funcţia de prefect, preluând administraţia, în numele Regatului
României, în judeţul Timiş, Timişoara şi în zona din fostul comitat Torontal.
Teritoriul a revenit Ro mâniei prin hotărârile Conferinţei de Pace de la Paris.
Emoţionantul eveniment a fost marcat prin prezenţa la Timişoara la 28 iulie
1919  lui Ion I.C. Brătianu, prim-ministrul guvernului român.  Preluarea de
către România a teritoriului fost sub ocupaţie sârbească s-a încheiat la 3 august
1919, când unităţi ale Armatei române, comandate de colo ne lul Virgil Economu,
au fost primate cu entuziasm de populaţia oraşului, în prezenţa prefectului dr.
Aurel Cosma.

“Ziua Judeţului Timiş” ar urma să fie  fi marcată de către autorităţile ad-
ministraţiei publice judeţene şi instituţiile publice de cultură din judeţ prin
manifestări cultural-educative, cu caracter evocator şi ştiinţific, suportate din
bugetul propriu al Consiliului Judeţean 

Cornel Todor
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DEZBATERE 

28 iulie – Ziua judeţului
Veterani de război onoraţi de  C.J. Timiş

continuare din pagina 1

Prezent pe şantier şi în timpul lucrărilor, predintele Titu
Bojin a declarant la deschidera tronsonului rutier Lugoj și
He ze riș: “Am făcut pe parcurs observații necesare pentru
mărirea capacității unor
poduri, a lungimii lor,
pen tru că sunt mai scur -
te, și în zonă circulă
com bine, tractoare și mai
puțin mașini mici (…)
„E o lucrare mult mai
complexă decât aceea a
pietruirii unui drum (…)
Există zone de sprijin
pentru porţiunea tăiată
din deal, ca să avem sig-
uranța că nu se va scurge
noroi de pe versanți. De
asemenea, sunt făcute
dre nuri care dau posibilitatea apelor pluviale, care iarna cre -
ează dificultăți și probleme, să se scurgă prin aceste canale.“
Primarul comunei Coşteiu, Petru Carebia, era bucuros de
finalizarea lucărilor: “Oamenii sunt mulţumiţi, mai ales cei
care fac naveta spre municipiul Lugoj. Diferenţa este evi-
dentă. Înainte vreme aveam acces doar cu cocia,  atât de rău
era drumul. Abia puteai să intri cu maşina…”

A fost finalizată şi asfaltarea drumului dintre localităţile
Bucovăţ şi Moşniţa Veche, patru kilometri de drum asfaltat
care facilitează legătura între cele două commune, per-
miţând un acces mai rapid al locuitorii din satele din zonă,
către reşdinţa de judeţ. Lucrarea rutieră a costat 5,5 milioane

de lei: 3 milioane bani de la guvern, prin PNDL şi în jur de
2,5 milioane de lei, de la Consiliul Judeţean. Şoseaua a fost

finalizată în cinci luni.
„Avem aici un sens giratoriu finalizat integral, nu ca în

alte părți. Suntem la kilometrul 0 din cei 4 kilometri care
leagă comuna Bucovăț de comuna Moșnița Nouă, implicit
de Timișoara, iar de la Bucovăț se poate ajunge spre Bazoșu

Nou, pe un drum de 3 ki -
lometri. Bucovățul poa te
fi una dintre localitățile
interesante în viitor în
pentru domeniul imobili -
ar, având în vedere posi-
bilitatea autostrada care
ar urma să se construi as -
că. Sper ca cei mai tineri
s-o vadă și construită,
venind de la Belgrad, la
legătura cu autostrada
către Bu curești. Va ieși
după localitatea Bucovăţ,
înspre șo seaua națională

și spre autostrada A1. Înainte, pe teritoriul Bucovățului era
drum de piatră, iar de la marginea comunei era drum de
pământ. Cred că este o lucrare extraordinară pentru oamenii
din Bucovăț și din Moșnița, dar și pentru timișoreni, pentru
că este foarte ușor de ieșit pentru cei care sunt în zona Spi-
talului Județean sau Elec-
trotimiș, Calea Moșnița,
inclusiv cei care vin de la
Buziaș, care au acum po -
si bilitatea foarte rapidă de
a ieși spre autostradă”,
con sider preşedintele Titu
Bojin.

Sâmbătă, 19 decem-
brie 2015, a fost inaugu-
rată șoseaua dintre Ban loc
și Partoș, lucrarea de as-
faltare cu o lungime de
circa 5,7 km (finalizată cu
trei luni înainte de ter-
men), ceea ce permite un aflux rapid celor doritori să vizita
mănăstirea Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș

Prezent la eveniment, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan,
Mitropolitul Banatului a declarant:  “Am avut bucuria de a
participa la inaugurarea drumului care duce până la mănă-
stirea Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș, o mânăstire a
cărei istorie se duce departe în negura de vremi. Știm doar

că pe la 1653 Sfântul Iosif, fostul mitropolit al Timișoarei,
s-a retras aici. Cred că este o binecuvântare a Sfântului, el
s-a rugat la Dumnezeu ca să se facă această cărare, că să

spun așa, asfaltată, pentru ca mai mulți credincioșii iubitori
de Dumnezeu, de neam și de țară să poată veni aici. De
asemenea, venind pe acest drum am constatat că suntem
foarte aproape de graniță, numai 2,5 kilometri, iar dincolo
de graniță sunt frații noștri români. Astăzi, am lansat dom-
nului primar și domnului președinte al Consiliului Ju de țean
ideea să facem tot ce este posibil pentru a întinde o mână

caldă către frații noștri
români din Serbia, așa
încât acest drum să fie,
zic eu, ca un balsam, ca -
re va vindeca o rană,
pentru că cineva a sfâr -
tecat la un moment dat
din trupul patriei româ -
ne și i-a despărțit pe
români de o parte și de
alta”.

Preşedintele Titu
Bojina a adăugat:  “Re-
alizarea  drumului care
lagă Banlocul de Partoş

are şi o semnificaţie religioasă deosebită pentru judeţul
Timiş şi Banat.  Eu mă bucur că am reușit să facem acest
drum în timp util şi sigur că vom fi foarte atenţi la ceea ce
se va face în continuare  în aceastăparte  ajudeţului, reuşind
astfel să rezolvăm, după puteri, câteva probleme de suflet
importante pentru bănăţeni”.

C.T.

Realizări în infrastructura judeţului
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- Domnule primar, care e bilanţul 2015 pentru ad-
ministraţia locală din Cărpiniş?

- La nivelul administraţiei locale a comunei Cărpiniş,
putem spune că încheiem anul 2015 cu veşti bune.
Proiectele pe care le-am gândit pentru dezvoltarea în con-
tinuare a localităţilor noastre – Cărpiniş şi Iecea Mică –
prind contur, iar acest lucru nu poate decât să ne bucure.
Scopul nostru, al tuturor, este să trăim în localităţi care să
se apropie de nivelul de viaţă de la oraş, să trăim în comu-
nităţi racordate la cerinţele vremurilor pe care le traversăm.
Comuna noastră a intrat într-un amplu proces de dez-
voltare, care, datorită eforturilor pe care le-am depus în ul-
tima perioadă, va continua şi în viitorul apropiat. Mă
folosesc de prilejul oferit de încheierea anului 2015 pentru
a face un succint bilanţ al realizărilor din ultima perioadă,

al proiectelor pentru viitorul apropiat.
Aş începe prin a preciza faptul că am semnat, cu Min-

isterul Dezvoltării, prin Programul Naţional de Dezvoltare
Rurală (PNDR), contractele de finanţare pentru cele trei
mari proiecte pe care le avem pentru Cărpiniş şi Iecea
Mică: introducerea sistemului de canalizare în cele două

localităţi, proiect în valoare de
6.900.000 de lei; reabilitarea reţelei de
alimentare cu apă în cele două localităţi,
proiect în valoare de 13.300.000 de lei;
modernizarea drumurilor în cele două
localităţi, proiect în valoare de
5.900.000 de lei.

Aşadar, în viitorul cel mai apropiat,
se va încheia asfaltarea tuturor dru-
murilor din localităţile Cărpiniş şi Iecea
Mică. Pentru că suntem la acest capitol
al drumurilor, amintesc că s-au făcut
reparaţii la trotuare pe o lungime de trei
kilometri, în Cărpiniş pe străzile a V-a şi
a XIII-a şi partial în Iecea Mică.

În cartierul în care s-au construit
case noi, înspre pavilion, s-au montat
stâlpi pentru iluminatul public şi pentru
curent electric, urmând ca drumurile şi
trotuarele din această zonă să fie pietru-
ite. Până la sfârşitul acestui an se va as-
falta drumul de la staţia de epurare până în zona Ceramica,
pe o lungime de aproximativ 860 de kilometri. Acest drum
este necesar să fie asfaltat pentru că de la Ceramica vin zil-
nic la şcoală mai mulţi copii, care sunt
transportaţi cu microbuzul şcolar.

- Aţi vorbit, în special, despre
proiectele de infrastructură. Ce alte
obiective aţi mai avut în vedere în
acest an?

- La nivelul comunei Cărpiniş se
va încheia amenajamentul pastoral, iar
în luna martie a anului viitor se vor
scoate la licitaţie păşunile, pentru
deţinătorii de ovine şi bovine. Este în

curs de elaborare proiectul pentru par-
carea de la Grădiniţa din Cărpiniş şi
aşteptăm, tot pentru Grădiniţă, fi-
nanţarea proiectului de extindere a in-
stituţiei cu încă două corpuri de
clădire, dotate cu grupuri sanitare şi
centrală termică. Prin Compania
Naţională de Investiţii vom primi fi-
nanţare pentru lucrările de reparaţie
capitală a Căminului Cultural din Căr-
piniş.

La cimitirul ortodox din Cărpiniş
se va realiza parcarea şi se vor încheia
lucrările la capelă, iluminat public şi
trotuare. La cimitirele din cele două
localităţi care alcătuiesc comuna se va
introduce şi alimentarea cu apă. Aces-
tea ar fi principalele repere ale finalu-
lui de an în Cărpiniş şi Iecea Mică. Ne
aşteaptă, însă, un an 2016 în care va
trebui, ca şi până acum, să constituim

o adevărată echipă, administraţie locală – cetăţeni, pentru
a ne îndeplini scopul comun: o comună frumoasă şi bogată. 

Primarul Ioan Sima

Proiecte importante de infrastructură prind contur la Cărpiniş

- Anul 2015 se încheie. Care sunt sunt proiectele pe
care aţi pus accentul în aceste 12 luni?

- Aş vrea să fac o scurtă trecere în revistă a ceea ce s-a
făcut şi se face în această perioadă la Jebel, pentru a vă
putea da mai bine seama de amploarea lucrărilor şi de im-
portanţa lor capitală pentru dezvoltarea comunei noastre.
Pe Măsura 1.2.5. au fost finalizate lucrările la un drum agri-
col în lungime de 7,1 kilometri. Pe Măsura 3.2.2. se mai
lucrează încă la asfaltarea străzilor în comuna noastră până
la finalizarea contractului care prevede străzi asfaltate în
Jebel pe 2,8 kilometri. Tot pe această măsură se lucrează
la reţeaua de canalizare care va avea o lungime de 11 kilo-
metri, la staţia de epurare, la noua Creşă din Jebel şi la re-
abilitarea Casei Naţionale „Efta Botoca”. A fost finalizată
extinderea reţelei de apă din comună, a fost achiziţionat un
tractor multifuncţional şi au fost achiziţionate costume
populare pentru 40 de dansatori. Printr-un Program GAL
am finalizat în comuna noastră, încă 1,3 kilometri de drum.
Acum se lucrează la implementarea unui Proiect de In-
formatizare a Primăriei Jebel. Prin Programul PNDR sun
în lucru încă 4,3 kilometri de asfalt pe străzile din comuna
noastră. De asemenea, mai vreau să amintesc că, în această
lună, a avut loc o licitaţie pentru începerea lucrărilor la
„Centrul Medical Jebel”, care este prevăzut cu opt cabi-
nete. Două sunt pentru medicii de familie, un cabinet de
stomatologie, câte un cabinet pentru cardiologie, urologie,
ginecologie, pediatrie şi un cabinet pentru analize de lab-

orator. Anul 2017 este ter-
menul de finalizare al acestui
centru.

- A fost, se vede, un an
de muncă... Cum a primit
populaţia comunei imple-
mentarea proiectelor de-
spre care tocmai ne-aţi
vorbit?

- Nu pot şi nici nu vreau
să trec cu vederea că atât lu-
crările de reabilitare a dru-
murilor, cât şi lucrările la apă
şi canalizare ne-au afectat şi,
pe parcursul anului, ne-au
creat şi anumite stări de dis-
confort. Din păcate, lucrările
la apă, drum şi canal nu se
pot face altfel. Trebuie cu toţii să înţelegem acest lucru, cu
atât mai mult cu cât fiecare dintre jebeleni, neam de oameni
harnici din cele mai vechi timpuri, a construit câte ceva în
viaţă şi ştie ce înseamnă acest lucru. Mai trebuie să adaug
că atât proiectele pe fonduri europene, cât şi cele pe PNDR,
asociate cu cele executate din bugetul local, sunt strict
legate de momentul finanţării şi de încheierea licitaţiilor
de execuţie. A fost mai mult decât necesar ca toată atenţia
administraţiei locale să se îndrepte spre lucrările executate

şi, mai ales, spre termenele lor
calendaristice, de o importanţă
covârşitoare. 

Este important că am reuşit
să facem mai mult ca niciodată
pentru comuna noastră. Reame-
najarea zonelor verzi pentru a da
o nouă înfîţişare comunei noas-
tre rămâne să o facem împreună,
cum de fapt am realizat tot ceea
ce s-a făcut până acum în Jebel.
Şi, pentru aceasta, mai vreau să
amintesc că au fost demarate lu-
crări pentru trotuare şi alei piet-

onale, lucrări finanţate din bugetul local.
- Ca primar, sunteţi mulţumit de ceea ce aţi realizat

până acum?
- Vreau să spun că în tot ceea ce am făcut în mandatele

în care am beneficiat de încrederea de a conduce destinele
localităţii noastre am fost animat de gândul de a face, ală-
turi de ceilalţi factori de răspundere din comuna Jebel, tot
ceea ce este posibil pentru localitatea în care m-am născut.
Esenţial pentru un primar este ca în urma lui să rămână
ceva. Personal am dedicat mai mulţi ani din viaţa mea pen-
tru a încerca să dezvolt comuna noastră, să ajungă la stan-
darde cât mai ridicate, să fie cât mai frumoasă. Am vrut să
redau, prin tot ceea ce am făcut, Jebelului şi oamenilor din
comună faima lor de altădată. În acest scop am pus bazele
dezvoltării infrastructurii comunei noastre dar, în acelaşi
timp, nu am neglijat educaţia şi învăţământul, cultura,
sportul şi cultele. Încet-încet am reuşit să ridicăm standar-
dul de viaţă al locuitorilor din comuna noastră pentru un
trai mai bun, pentru o viaţă mai uşoară. Trebuie să le
mulţumesc tuturor celor care au avut încredere în mine şi
în aceeaşi măsură şi celor care n-au avut, pentru că mi-au
dat puterea de a continua.

Primarul  Sabin Ionel Bociu:

„Am făcut mai multe ca niciodată pentru Jebel!”

Pagină realizată  Petru Vasile TOMOIAGĂ
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Dezvoltarea zonei me -
tropolitane Timișoara și a
județului Timiș în ge ne ral,
sunt aspecte care mă pre-
ocupă în mod constant și
pentru care am întreprins
demersuri con  crete în de-
cursul acti vi tății mele ad-
ministrative.

În acest sens, pe lângă
conceptul de metropoli -
zare a Timișoarei - proiect

de anvergură elaborat și dezbătut în cadrul Consiliului
Consultativ Economic - am inițiat, la jumătatea lunii oc-
tombrie 2015 un proiect de hotărâre de Consiliu Județean
care propune realizarea de piste de biciclete pe traseul dru-
murilor județene în zona periurbană a Timișoarei. Vizate
de acest proiect sunt direcțiile Moșnița Nouă, Dumbrăvița,
Giroc, Sânmihaiu Român, respectiv porțiunea de drum care
duce către Aeroportul Internațional Timișoara, pornind de
la DN6. Piste de biciclete ar putea fi realizate, de asemenea,
și pe tronsonul Sânandrei – Dudeștii Noi – Becicherecu
Mic, respectiv pe tronsoanele Bucovăț – Moșnița Veche,
Săcălaz – Sânmihaiu Român, utilizate și în prezent de către
angajații care își desfășoară activitatea la unitățile
industriale din zonă.

Dezvoltarea unei astfel de rețele de transport
alternativ ar putea fi realizată în parteneriat cu toate
unitățile administrativ-teritoriale din arealul men -
ționat și CNADNR, fiind necesară, într-o primă
etapă, elaborarea urgentă a studiilor de oportunitate
și a documentației tehnico-economice necesare,
astfel încât administrația județeană să poată depune
aplicații pentru accesarea de fonduri europene
chiar în primele sesiuni de depunere de proiecte,
în intervalul ianuarie - martie 2016.

Printre argumentele pe care le-am invocat în ex-
punerea de motive a proiectului depus se numără în
primul rând imperativul de a răspunde cerințelor ge -
nerate de dezvoltarea continuă a zonelor rezi den -
țiale și industriale din jurul Timișoarei, în con tex tul
în care persistă încă o serie de carențe și probleme

în sistemul de transport public și special, în special în zona
periurbană a orașului. Aceste probleme, care ne sunt frecvent
semnalate de către cetățeni, sunt cauzate de tarife, de rutele
mijloacelor de transport în comun, stații le de oprire, orarele
de funcționare, gradul de confort oferit ș.a.

De aceea, pentru a sprijini la modul concret dezvoltarea
Timișoarei și județului, consider că trebuie create condiții
cât mai prielnice în vederea îmbunătățirii mobilității forței
de muncă.

În plus, există și alte categorii care sunt afectate de cal-
itatea defectuoasă a infrastructurii existente în acest mo-
ment: elevii și studenții care se deplasează la unitățile de
învățământ din oraș, sportivii, turiștii, persoanele care fac
zilnic naveta între localitățile din zona periurbană înspre
municipiu, la locurile de muncă.

Pentru toate aceste categorii, crearea unei alternative la
modalitățile de deplasare utilizate în prezent se va dovedi
benefică, diminuându-se în același timp și pierderile eco-
nomice generate direct sau indirect de timpii morți cauzați
de ambuteiajele din trafic și contribuind, chiar și în parte,
la decongestionarea traficului în numeroase puncte critice.

Utilizarea bicicletelor răspunde însă și unei alte exigențe,
pe care județul Timiș s-a angajat să o ducă la îndeplinire, în
baza aderării noastre la Strategia 20-20-20: obligativitatea

reducerii cu 20%, până în anul 2020, a noxelor.
Posibilitatea de a folosi pistele de biciclete pentru de-

plasările înspre sau în afara orașului va contribui, de
asemenea, la creșterea mobilității, inclusiv pe perioada
week-end-ului, în scop recreațional, turistic sau chiar com-
ercial, având în vedere faptul că multe dintre marile centre
comerciale sunt situate în zonele de ieșire din Timișoara.

Pistele realizate pe traseul drumurilor județene ar con-
tinua, astfel, rețeaua de piste de biciclete configurată deja
în interiorul municipiului, dezvoltând-o și încurajând uti-
lizarea bicicletelor pentru deplasările urbane și în proxim-
itate, cu beneficii inclusiv în ceea ce privește sănătatea.

Implementarea unui astfel de sistem de transport alter-
nativ, după modele funcționale în multe zone metropolitane
din țările europene dezvoltate, impune însă crearea unei in-
frastructuri de transport adecvate, care să asigure securi-
tatea deplasării în trafic a bicicliștilor. Și aceasta întrucât
în acest moment, prin deplasarea acestora pe carosabilul
șoselelor din zona periurbană, gradul de expunere la acci-
dente rutiere este ridicat.

Acestea sunt, expuse succint, o parte dintre motivele
pentru care consider că este oportună implementarea unei
astfel de proiect, cu atât mai mult cu cât debutul noului ex-
ercițiu financiar UE 2014 - 2020 oferă autorită ților din

județul Timiș posibilități de finanțare, prin acce-
sarea de fonduri europene nerambursa bile. Posi-
bilele variante pe care le am în vedere sunt
re prezentate de programele transfrontaliere
România - Serbia, România-Ungaria ș.a.

Pentru valorificarea acestor oportunități și
pentru utilizarea eficientă a acestor fonduri ce
revin României este nevoie însă de determinare
și promptitudine, de mobilizarea profesionistă a
resurselor tuturor organismelor responsabile și de
pregătirea urgentă a documentației necesare. Și
aceasta în contextul în care licitațiile de proiecte
în cadrul programelor operaționale vizate vor fi
deschise în perioada imediat următoare.

Marian-Constantin VASILE
consilier județean 

lider al grupului de consilieri județeni
PNL Timiș

Alternative de transport:

Piste de biciclete pe traseul unor drumuri județene

Biblioteca Birda
Comuna Birda este situată în partea de sud-est a județu-

luiTimiș, învecinându-se cu orașul Gătaia, co mu nele Tor-
mac, Voiteg și Denta. 

Localitatea Birda, centrul comunei cu același nume,
este situată pe DN59 la 48km de  Timișoara și 56 km de
Reșița, 20 km distanță de orașul Deta și 9 km de orașul Gă-
taia.

A fost atestată documentar la 1690, cu numele de Birda,
fiind locuită de populație româ nească.Colonizări germane
au loc în sec. 18, prima fiind la 1724 când au venit aici 15
familii din Lotaringia. 

În 28 mai 2004  devine comună cu cele trei sate
aparținătoare aflate în administrare: Mănăstire, Sângeorge
și Berecuța. În pre zent, comuna Birda are o populație de
2002 locuitori.

Biblioteca comu na lă Birda a fost înființată în anul 2006,
printre primele cărți au fost cele primite de la Biblioteca
Județea nă Timiș „Sorin Titel”, în jur de 700 u.b.cu caracter

enciclopedic care au fost organizate pe domenii, conform
Cla sificării Zecimale  Uni versale, respectând ac cesul liber
la raft .

Parcursul biblio te cii de-a lungul timpului a fost unul
plăcut deoarece alături de spri jinul Consiliului Lo cal, al
Primăriei și al Bibliotecii Județene Ti  miș „Sorin Titel”, s-
au găsit oam eni cu suflet mare care au făcut donații impor-
tante spre bibliotecă .

Anul  2010 a în sem nat enorm pentru bibliotecă , a fost
anul în care, datorită pro gra mului ,,Biblionet –lumea în bib-
lioteca ta” s-au primit calculatoare, scanner , imprimantă ,
video proiector, de atunci, biblioteca și-a deschis cu ade-
vărat și la un alt nivel porțile spre comunitate.

În prezent biblioteca deține peste 4.000 u.b. din toate
domeniile:literatură română, literatură universală, religie,
artă, divertisment , istorie, științe aplicate etc., fiind un loc
de întâlnire atât pentru cei mai mici locuitori ai comunei
cât și pentru părinții și bunicii lor pentru care organizăm o
serie de activități și evenimente: audiții muzicale, proiecții

de filme, vitrine de carte, toate derulate de-a lungul anului.
Toate evenimentele importante ale comunei: ,,Ziua

eroilor”, atestări documentare ale localităților, sărbătorirea
hramului bisericilor din cele patru localități,sunt evidențiate
și în bibliotecă prin colaje de fotografii vechi, prezentări is-
torice și altele.

Prin parteneriatele încheiate cu școlile și grădinițele din
comună (patru grădinițe, patru școli primare și o școală
gimnazială) organizăm multe activități în bibliotecă: con-
cursuri de recitare:“Glasuri mici, suflete mari”, aflat  la a
IV-a ediție, concurs interșcolar de pictură pe sticlă: „Bucu-
ria Învierii în suflet de copil” (în preajma sărbătorilor pas-
cale), ediția a II-a.

În luna martie se organizează an de an atelier de creație
măr ți șoare și felicitări .Tot în bibliotecă  s-au facilitat în-
tâlniri cu medicul de familie pe diferite te me: igienă, ali-
mentație și alte teme.

Pot afirma că bi blio teca este percepută de comunitate
ca un spa țiu generator nu doar de cultură și informație  cât
și un loc plăcut, familiar unde oa menii se simt bine.

Dara Anderwald
Bibliotecar, biblioteca Birda
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- Domnule primar, cum staţi cu dru-
murile la Peciu Nou?

- În ultimul timp, la Peciu Nou s-a lu-
crat mult pe proiectul „Modernizare străzi
comunale Peciu Nou”, care se află acum în

faza de finalizare. Acest însemnat proiect
de modernizare a comunei noastre a pre-
văzut asfaltare de drumuri în localitate, pe
aproximativ 2,6 kilometri, dar şi dotarea cu
podeţele aferente la trecerea spre
gospodăriile oamenilor. La aceste podeţe
încă se mai lucrează. De asemenea, s-au
făcut reparații la drumurile comunale în
cele trei localităţi ale comunei noastre:
Peciu Nou, Sânmartinu Sârbesc şi Diniaş.

- Pentru că tot am vorbit de infra-
structură, ce ne puteţi spune despre

reţeaua de apă?
- S-a dat în funcţiune reţeaua de apă la

Sânmartinu Sârbesc, reţea la care s-au şi
făcut până în prezent 130 de racordări.
Reţeaua de apă de aici are aproximativ
patru kilometri şi dispune de staţie de pom-
pare, filtrare şi clorinare a apei. Pentru
necesarul de apă al comunei avem făcute
trei foraje în localitatea de reşedinţă a co-
munei noastre, la Peciu, două foraje la
Diniaş şi un foraj la Sânmartinu Sârbesc.
Deocamdată aceste foraje sunt suficiente,
iar cantitatea de apă obţinută de la ele este
suficientă pentru întregul consum al co-
munei noastre. 

- Canalizarea?
- Avem un proiect în lucru, de extindere

a canalizării şi a reţelei de apă pe cele trei
localităţi. Vrem să facem o staţie de epurare
la Sânmartinu Sârbesc pentru cele două lo-
calităţi, pentru Sânmartinu Sârbesc şi pen-
tru Diniaş, iar pentru Peciu Nou, o staţie de
epurare separat. Vrem să recurgem la
această soluţie, ţinând cont de distanţele
dintre localităţi.

- Ce noutăţi aveţi în educaţie?

- Şcoala cu clasele I-IV din Peciu Nou
a fost reabilitată prin măsura 3.2.2. şi acum
arată cu totul altfel. S-a făcut şi After
School, astfel că o parte dintre elevi se pot
pregăti aici în cele mai bune condiţii. De

asemenea, grădiniţa a fost şi ea renovată,
astfel încât astăzi este o instituţie modernă
şi bine pusă la punct. Tot aici, pentru a veni
în sprijinul tinerelor familii în care ambii
soţi sunt angajaţi, a fos înființată şi o grupă
cu program prelungit. În funcţie de numărul
de copiii şi de cererile pe care le vom avea,
vom extinde acest program. Vreau să am-
intesc că avem un proiect pentru constru-
irea unui corp de clădire, care să fie şcoală
gimnazială cu clasele I-VIII. Pot să spun că
am făcut eforturi să investim în educaţie.

La Peciu Nou, liceul, şcoala şi grădiniţa
sunt încălzite prin centrale pe gaz, iar în lo-
calităţile Sânmartinu Sârbesc şi Diniaş
încălzirea se face prin centrale pe lemne. 

- Cum se prezintă localităţile din
punct de vedere cultural?

- La Peciu Nou avem cămin cultural
nou, iar în localităţile aparţinătoare s-au
făcut ample lucrări de întreţinere a
aşezămintelor culturale.

- Aveţi formaţie instrumentală la
Sânmartinu Sârbesc, formaţia „Kruna”,
precum şi formaţie de dansuri sârbeşti.

- La Diniaş avem formaţie de dansuri

populare sârbeşti, iar la Peciu,
formaţie de dansuri populare
româneşti, formaţii care ne-au
reprezentat foarte bine atât pe
plan local, cât şi judeţean. Am
avut reprezentări chiar şi în afara
judeţului unde la festivalul de folclor „Do-
broge, mândră grădină”, ediția a XI-a, care
s-a desfăşurat în luna august din acest an,
formaţiile noastre s-au întors cu o frumoasă
diplomă de onoare. La formaţia de dansuri
avem şi un instructor coregraf, pe Demir -
gean Oltean, un tânăr inimos care se ocupă
cu pricepere şi pasiune de tinerii dansatori.

Dar aş vrea să reiau la Peciu Nou un

mai vechi obicei rupt din vechile noastre
tradiţii, şi anume o paradă a portului popu-
lar la care să participe, pe lângă formaţiile
româneşti, şi formaţii de sârbi, bulgari,
maghiari şi germani... Cam toate etniile din
Banatul istoric. Dar, în acelaşi timp, pentru

că în ultimii ani s-a schimbat mult config-
uraţia comunei noastre în ceea ce priveşte
populaţia, iar astăzi avem la Peciu Nou, pe
lângă tradiţionalii bănăţeni, şi olteni, şi
ardeleni, şi moldoveni, dar şi locuitori din
zona Bistra, Maramureş ori Bihor, doresc
ca la parada portului popular să fie
reprezentate şi aceste regiuni ale ţării, prin
frumoasele lor costume populare. Spun să
reiau tradiţia, pentru că la Peciu Nou în

fiecare an de Ruga localităţii o bună parte
dintre locuitori, femei şi bărbaţi, tineri şi
bătrâni se îmbrăcau în frumoase straie pop-
ulare şi aşa se duceau la Biserică şi la hora
satului. În acelaşi timp, pe străzile comunei
treceau căruţe frumos împodobite cu cil-
imuri.

- Ce ne puteți spune despre sport?
- Avem echipă de fotbal în liga a IV-a,

la Peciu Nou, dar este foarte important că
avem și două grupe de copii. La grupele de
copii sunt cuprinşi tineri din Sânmartin,
Diniaş şi Peciu Nou. Aceste grupe vor fi
„pepiniera” noastră în ceea ce priveşte
echipa de fotbal seniori. Nu pot să nu am-

intesc că avem şi o echipă de handbal  de
fete la Diniaş. Echipă cu tradiţie şi renume,
care, cu vechea echipă de fete, ocupa locuri
fruntaşe pe ţară.

- Ce proiecte şi planuri de viitor
aveţi?

- Am demarat un proiect pentru constru-
irea unei capele la Peciu Nou, care să fie
accesibilă tuturor confesiunile.

Până la sfârşitul mandatului aş dori să
recondiţionăm prin pietruire drumul comu-
nal Sânmartinu Sârbesc – Diniaş, în lungine
de 5,5 kilometri şi să reparăm prin nivelare
drumurile pietruite din Peciu Nou.

De asemenea, mai vrem să pietruim
toate drumurile la ieşirea din localităţi, pe
o distanţă de cel puţin 50 de metri, pentru
ca utilajele agricole care vin din câmp să nu
mai aducă noroi şi mizerie în comună.

A consemnat 
Petru Vasile TOMOIAGĂ

Ionel Mărgărit, primarul comunei Peciu Nou

La Peciu Nou s-au făcut eforturi
pentru investiţii în educaţie



Vineri, 18 decembrie, în  Mansarda B2
a Bastionului Theresia, a fost inaugurată
expoziţia „Laboratorul Zonal de Restaurare
Timișoara – 1975 – 2015; Patrimoniul Sal-
vat. Aducerea Aminte”.

Expoziția marchează împlinirea a patru
decenii de la deschiderea Lab-
oratorului Zonal de Restaurare
de la Timișoara. Pentru această
aniversare au contribuit în
această expoziţie cu piese im-
portante din colecţiile lor,
Muzeul Banatului, Muzeul
Satului și Muzeul de Artă.

Prezent la acest moment
aniversar de la Muzeul Bana -
tu lui din Timişoara, vice  pre şe -
dintele Consiliului Judeţean
Timiş, Florian Zanfir, a spus:
„În Muzeul Banatului func ţio -
nează o secţie de resturare. As -
tăzi, sărbătorim 40 de ani de
actvitate a acestei secţii. Rodul
muncii lor se vede şi aici.
Avem, în continuare, surprize
în acest domeniu pe care îl
consider foarte interesant şi,
vă spun că, am devenit şi un
pasionat al arheologiei, al de-
scoperirilor. Când văd aceste
oale, aceste cărţi, aceste obiect
de artă, îmi răscolesc memo-
ria, istoria, tra diţia noastră şi
devin un pă trunzător în acest
domeniu. Sunt bucuros că in-
iţiativa muzeului, în acest
domeniu, persistă”.

În expoziţie se regăsesc
obiecte arheologice din toate
epocile istorice, o parte din de-
scoperirile făcute în urma
săpăturilor arheologice recente din centrul
istoric al Timişoarei, cărți vechi, obiecte din
lemn și metal, obiecte din piatră, arme,
obiecte etnografice, pictură.

În discursul său de la inaugurarea ex-
poziţiei, directorul Muzeului Banatului din
Timişoara, prof. Claudiu Ilaş, a spus: „Am
avut un an lung, cu multe realizări, îm-
pliniri, am avut destul de multe expoziţii.

Iată că am ajuns la sfârşit şi încheiem cu o
expoziţie a celor care desăvârşesc munca
arheologilor. Se împlinesc 40 de ani de
când şi-a început activitatea un laborator de
restaurare la Timişoara, se împlinesc 40 de
ani de când a început restaurarea ex-

ponatelor pe care le vedeţi aici, toate aces-
tea fiind rezultatul muncii restauratorilor.
Le mulţumesc pentru că, condiţiile de
muncă nu sunt grozave, din păcate (sperăm
să rezolvăm problema aceasta anul viitor),
şi ei înţeleg, şi, de fiecare dată când le
cerem, pentru că sunt foarte multe piese de
restaurat, mai ales în urma săpăturilor arhe-
ologice din centrul istoric, ne ajută, nu ne

refuză şi nu ne ceartă, pentru că este muncă
grea. Când vorbesc de restaurare, vorbesc
şi de Muzeul Satului, fosta secţie de etno-
grafie, vorbesc şi de Muzeul de Artă. Îm-
preună am făcut această expoziţie,
împreună sperăm că vom continua. Le

mulţumesc domnilor directori, domnului
Dan Radosav şi domnului Neumann, pen-
tru sprijin. 

Mulţumesc Consiliului Judeţean pentru
susţinerea pe care a avut-o tot timpul, mai
ales cea finaciară. Mulţumesc mass-mediei
care este tot timpul prezentă şi vă mul -
ţumesc, dumneavoastră, tuturor celor care
aţi dat un sprijin muzeului.” 

„Am dorit foarte mult ca această expoz-
iţie să fie un omagiu adus celor peste 40 de
ani de restaurare. Această expoziţie reprez-
intă de fapt, pe de altă parte, prezentul şi
trecutul, dar, printr-unul din posterele pre -
zente aici este prezentat viitorul, prin ideea,

deocamdată, a acelui centru
regilonal pentru conservarea,
restaurarea şi cercetarea sis-
temică a pa tri mo niului cul-
tural, la Timişoara. Am spus
că acest laborator zonal poate
constitui nucleul acelui viitor
centru, aşa cum, în alte zone
ale ţării, respectiv la Craiova,
la Sibiu, la Suceava, interesul
pentru patrimoniul cultural s-
a manifestat şi prin înfiinţarea
şi construirea unor instituţii
noi faţă de muzee. Sper ca,
atât puterea locală, politică,
administrativă, precum şi toa -
tă capacitatea intelectuală a
Banatuui nostru să fie puse în
slujba înfiinţării unui aseme-
nea centru. Banatul are un pat-
rimoniu extrem de valoros,
mul ticulturalitatea este bine
cunoscută, iar prin conservare
şi restaurare acest patrimoniu
trebuie pus la nivelul unor
ambiţii superioare”, a rostit în
discursul său de la inaugu-
rarea expoziţiei, Dan Octa-
vian Paul, șeful Laboratorului
Zonal de Restaurare din Tim-
işoara şi curatorul acestei ex-
poziţii.   

Finalul vernisajului ex-
poziţiei a fost marcat de un un
scurt concert al formaţiei

„Peregrinii”.  Expoziția, „Laboratorul
Zonal de Restaurare Timișoara – 1975 –
2015; Patrimoniul Salvat. Aducerea Am-
inte”, este deschisă tuturor vizitatorilor
până în 18 februarie 2016, de marți până
duminică, între orele 10 și 16. 

Cornel Seracin
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Expoziţie la Bastionul Therezian

Patru decenii de restaurare la Muzeul Banatului

PALATUL
BAROC

La Muzeul de Artă Timişoara, în colaborare cu cu Centrul de
Studii Avansate în Istorie din cadrul Universității de Vest Tim-
ișoara și Editura RAO, a avut loc la mijlocul lunii decembrie
2015 în Sala Baroc a Muzeului – Piața Unirii, nr.1  prezentarea
de carte  

Seria de autor Victor NEUMANN

În cadrul evenimentului, au fost prezentate cărțile Tentația lui
homo europaeus. Geneza ideilor moderne în Europa Centrală și
de Sud-Est (ediția a IV-a), Ideologie și fantasmagorie. Perspec-
tive comparative asupra istoriei și gândirii politice în Europa
Est-Centrală (ediția a II-a), Neam, Popor sau Națiune? Despre
identitățile politice europene (ediția a III-a), Conceptualizarea
istoriei și limitele paradigmei naționale (ediția I).

În cadrul evenimentului, a avut loc un miniconcert ALEXAN-
DRA GUȚU - violoncel și VLADIMIR COLAR - flaut.  A fost
interpretată compoziția:  ASSOBIO A JATO de VILLA LOBOS.

Victor Neuman n (n. 28 octombrie 1953, Lugoj) este is-
toric și filozof al culturii, profesor de istoria modernă a
României și istoria modernă a Europei la Facultatea de
Litere, Istorie și Teologie a Universității de Vest din Timi -
șoara și director al Muzeului de Artă Timișoara.

Este cofondator – împreună cu profesorul Armin Heinen
de la Universitatea din Aachen – și director (din 2008) al
Școlii Doctorale Internaționale de Istorie Conceptuală
„Reinhart Koselleck” din cadrul Universității de Vest din
Timișoara. Este colaborator periodic al revistelor culturale
românești Orizont (Timișoara), Timpul (Iași), Observator
Cultural (București), Revista 22 (București), Dilema/Dilema
Veche (București), Apostrof (Cluj), Idei în Dialog (Bu-
curești), Altitudini (București) etc., publicând peste 500 de
articole, cărți de autor, traduceri și ediții coordonate. A primit
premii și distincții pentru merite deosebite în activitatea ști-
ințifică, didactică și artistică.

„Dl. Neumann e, în același timp, un pasionat descoperitor
de izvoare inedite, în stare să îmbogățească substanțial
sursele documentare disponibile și un spirit sintetic, apt să
organizeze în mari întreguri semnificative materia disparată
și dispersată a cunoașterii” (Prof. univ. dr. Paul Cornea, is-
toric literar).

B.N.
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Luna decembrie a anului 2015  a adus sute de premii
timișenilor merituoși din mai multe domenii de activitate.
Ca în fiecare an, Consiliul Județean Timiș (CJT) a premiat
performanța în cultură, învățământ și sport. 

Astfel, în cadrul celei de-a XIV-a ediții a Premiilor „Pro
Cultura” Timisiensis, au fost premiați 22 de timișeni care
și-au adus contribuția în diferite ramuri ale culturii din
județ. Evenimentul s-a desfășurat în data de 7 decembrie
2015, în Sala Multifuncțională a CJT. Premiile au constat
în diplome, plachete și bani, suma alocată evenimentului
fiind de 66.000 lei.

„Vreau să mulțumesc comisiei de cultură, care prin
eforturile personale a reușit, împreună cu dumneavoastră,
să facă în acest an ca lucrurile să fie substanțial îm-
bunătățite față de anul trecut. Sunt convins că aceste îm-
bunătățiri ar trebui să continue în toate domeniile noastre
de recunoaștere a calității, și a valorii unor oameni deose-
biți, începând de la copiii de la școală, care vor fi și ei în
perioada următoare premiați, olimpici, cei care au luat 10
la Bacalaureat anul acesta și, bineînțeles, până la veterani
de război, pentru că vom sărbători în anul acesta și vet-
eranii de război. De asemenea, ca în fiecare an, sărbătorim
eroii Revoluției și vom avea evenimentele și momentele
care să poată să ajungă și în acest domeniu, în această zonă.
(...)

În acest an sărbătorim a XIV-a ediție a Pro Culturii, a
celor care sunt
recunoscuți în
domeniu și sigur
dumneavoastră
sunteți cei care
i-ați desemnat,
nu noi. Suntem
astăzi aici cu 22
de sărbătoriți.
Sunt valori cu -
prinse între
2.500 și 3.000
de lei, în total
66.000 de lei, cu
tot ceea ce în -
seamnă impozi -
tarea.

Mă bucur că Dumnezeu ne-a dat puterea, sănătatea și
mintea ca să fim împreună astăzi aici și sper ca tot mai
multe evenimente să poată fi întreținute, găzduite și apre-
ciate în mod individual și colectiv pentru
ceea ce se întâmplă în zona județului, de
către oficialitățile județului, indiferent
dacă discutăm de primării sau discutăm de
Consiliul Județean”, a decla rat cu această
ocazie Titu Bojin, președintele CJT.

În cadrul Galei „Pro Cultura” Timi -
siensis au fost premiați artiști de renume

din județ. La ca -
tegoria „Certitu-
dini” premii le
au fost a cor date
după cum ur -
mea  ză: Edith
Torony, Andreea
Andrei, Cătălin
Balaci, Borco
Ilin, Robert Șer-
ban, Marcel Tolcea, Voichița
Popa-Bulc, Laura Mare, Lăcră -
mioara Cristescu, Mirela Puia,

Ion-Ardeal Ieremia,
Mihaela Lichiardopol,
Codruța Popov, Călin
Stanciu jr, Raul Bas -
tean, Levente Benedek
și Richárd Vass.

La categoria „Se-
niori”:  Rodica Banciu-
Regep, Adriana Popiț,
Eugen Bunaru, Gheor -
ghe Sara și Lucia Papa.

Artiștilor le-a fost adus laudatio, pentru a sublinia
activitățile și parcursul în carieră al acestora. „Robert
Șerban este, nu-mi place să exagerez, un caz aparte,
de pus la rubrica dictată de existență. (...) Robert

trăiește din publicistică să-
l poată sluji pe scriitor.
Branșa gazetăriei i-a acor-
dat nouă premii, locale și
naționale. A intrat în lite ra -
tură cu volumul de versuri
«Firește că exagerez», în
1994, distins fiind cu pre-
miul de debut de către Uni-
unea Scriitorilor din
Ro mâ nia. Sunt două de -
cenii de atunci și tot ceea
ce a scris și publicat în -
seamnă: patru volume de

versuri, unul de proză,
șase de publicistică, unul
de critică de artă, la altele
cinci de poezie, proză este
coautor, coautor fiind și la
piesa de teatru «Athene
Palace Hotel», jucată la
Teatrul Național din Tim-
ișoara. Sunt 18 cărți care îi
poartă inconfundabila de
acum asemnătură. (...) I s-
au tradus cărți în Germa-
nia, Cehia, Ungaria, iar
poeziile sale sunt citite în

limba cehă, franceză, italiană, olandeză, suedeză, idiș,
norvegiană, arabă, ucrainiană. Este membru al Uniunii
Scriitorilor din România din 1995. 

Tinde să devină, dacă nu chiar este, o instituție. Singura
din câte știți care nu concurează pe nimeni, doar susține,
adaugă și întărește”, a relatat Dumitru Oprișor despre scri-

itorul Robert Șerban,
desemnat de către
Uniunea Scriitorilor
din România, Filiala
Timișoara.

„Felicit Uniunea
Artiștilor Plastici
pen tru această cura-
joasă nominalizare.
Repet că Timișoara,
pe lângă recunoaș te -
rea celor care, așa
cum am văzut, au ri -
dicat pe umeri aceas -
tă cultură, iată că
aripa tânără, prin
Edith Torony vine cu

for ță și reu șește să izbuc-
nească. Are un curaj debor-
dant, nu te aștepți, când o vezi
e rezervată. În pictură curajul
contează enorm de mult, dar e
in suficient să ai curaj dacă nu
ai cultură și dacă nu ai o edu-
cație plastică. Ea promite
foarte mult”, a afirmat  Ga -
briel Kelemen despre tânăra
artistă Edith Torony, nominal-
izată de către Uniunea Artiș -
tilor Plastici din România,
Fi liala Timi șoara.

Ioana Nicolescu 

PREMIILE PROCULTURA TIMISIENSIS
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Pe date de  11 decembrie 2015, Sala Multifuncțională a CJT a găzduit Gala Sportului „Pro Sport Timiș
2015”. Au fost premiate cele mai bune rezultate sportive ale anului, atât pe echipe, cât și individual. Sumele
acordate cu această ocazie au fost aproape duble față de anul trecut, totalul ridicîndu-se la 40.000 lei.

„Mă bucur că am ajuns la a XIV-a ediție. Am făcut eforturi iar sumele pentru acest an, față de anul trecut
sunt aproape duble, suntem la 40.000 de lei.

Așteptăm cu seriozitate și nerăbdare ca răspunsul de la Curtea de Conturi de la nivelul Bucureștiului să
fie pozitiv și să vină până la sfârșitul anului, pentru a putea plăti și diferențele pe care le avem către asociațiile
noastre sportive. Nu am reușit să plătim semestrul II și sunt într-o situație delicată foarte multe asociații,
practic toate cele cinci pe care noi le avem și la care suntem asociați. (...) Mă bucur pentru rezultatele pe
care le-ați obținut și vă felicit pe toți în mod general, pentru tot ce ați făcut. Vreau să felicit în mod special
echipa de rugby pentru ceea ce a reușit și sigur, pentru noi, pentru județul Timiș în mod deosebit, o putem
denumi echipa noastră de suflet, sau echipa anului, fără să supărăm pe nimeni, sau să luăm din meritele
celor care sunt aici, sau nu sunt și au obținut rezultate extraordinare din punct de vedere al sportului. Sperăm
ca și pentru bugetul anului viitor, împreună cu colegii din CJ, cu Comisia de Cultură, să putem pune sumele
necesare pentru a putea să venim în ajutorul dumneavoastră și în folosul dumneastră, nu numai cu bani ci
și cu alte posibilități pe care le avem, de transport, de susținere din punct de vedere a terenurilor pe care vă
derulați activitatea și a unor investiții care sunt suficient de mari”, a afirmat Titu Bojin, președintele CJT,
în cadrul evenimentului.

Premierea a început cu Topul Olimpic 2015, unde recunoașterile le-au fost înmânate următorilor sportivi:
Locul I - Ioan Povălniceanuși Cosmin Vieru (kaiac-canoe), de la C.S.S. – C.S. Water  Performance Tim-

ișoara;
Locul II -  Adina Diaconu (tenis de masă), C.S. Dumbrăvița;
Locul III - Ana Alexandra Boldor Boghiță (scrimă) de la C.S.U. Politehnica Timișoara;
Locul IV - Ioana Gheorghe (atletism) de la L.P.S. Banatul  / C.S.M.  Timișoara;
Locul V - Adelina Pastor (atletism) de la C.S.M. Timișoara;
Locul VI - Elena Izabel Stan (scrimă) de la C.S.U.  Politehnica Timișoara;
Locul VII - Alexandra Mazilu (judo) de la C.S.S. Lugoj;
Locul VIII - Adrian Cionca (canotaj) de la C.S.U. Politehnica  Timișoara;
Locul IX - Radu Bîrdan (canotaj), C.S.M Timișoara;
Locul X - Cosmin Dumitrache (atletism) de la C.S.M. Timișoara și Darius Suigan (haltere), de la C.S.

Haltere Timișoara.
Antrenorul anului 2015 a fost declarat Ispas Octavian (C.S.S. Timișoara / C.S. Water Performance Tim-

ișoara).
Premierea a continuat cu cu topul ramurilor specifice neolimpice. Aici s-au situat următorii sportivi:
Locul I - Casian Cârlig (arte marțiale), de la C.S. BedeSchotokan;
Locul II - Alexandru Cazacu (powerlifting), de la C.S. Caza Timișoara;
Locul III - Bogdan Hritcu (arte marțiale), de la U.T.K. Timișoara;
Locul IV - Alexandra Pop, de la C.S.U Politehnica Timișoara;
Locul V - Lucian Dan (navomodelism), de la C.S.M. Timișoara;
Locul VI - Robert Stemler (arte marțiale), de la U.T.K. Timișoara;
Locul VII - Emilian Dan (navomodele), de la C.S.M. Timișoara;
Locul VIII - Bianca Budugan (arte marțiale), de la C.S. Giroc;
Locul IX - Constantin Lupulescu (șah), de la C.S. AEM Luxten Timișoara;
Locul X - Fabian Ardeiuși Andreea Manea (dans sportiv), de la C.S. Alegria Timișoara.
„Echipa anului 2015” a fost declarată echipa de rugby Timișoara Saracens R.C.M., care a câștigat de

curând, titlul de campioană națională a României.
„Toate finalele din acest an au fost foarte tensionate. Am câștigat de două ori împotriva celor de la Baia

Mare, o dată împotriva celor de la Steaua. Vreau să spun că Timișoara a scris istorie pentru acest orașși
pentru această zonă. În istoria de 100 de ani a acestui sport în România, nu mai exista o echipă care să
cucerească toate cele trei trofee în același an. Aș spune că este un an memorabil”, a declarat Dușan Filipaș,
vicepreședintele echipei de rugby.

Alte nominalizări au fost acordate echipei de baschet seniori B.C. Timișoara și echipei de volei junioare
C.S. Agroland Timișoara.

Nominalizări echipe individuale: C.S. Dumbrăvița (tenis de masă); C.S.M. Lugoj (lupte libere masculin);
C.S.M. Lugoj (lupte greco romane); C.S. Medicina Timișoara (șah masculin); C.S.M. Timișoara (lupte libere
feminin).

La sporturile tehnice, locul întâi i-a fost acordat motociclistului Ionel Pascota, de la C.S. Pascota Timi -
șoara. Alte nominalizări la această categorie au fost acordate sportivilor: Vlad Neaga (motociclism), de la
C.S. Dumbrăvița; PatrikPascota (motociclism), de la C.S Pascota Timișoara; Leonard Borlovan (karting),
de la C.S. ABAS Timișoara; Sebastian Bodea (motociclism), de la C.S. QUAD Timișoara; Mihai Stoichescu
(motociclism), de la C.S. Moto Extrem Lugoj.

Totodată, mai multor sportivi le-au fost înmânate mențiuni în cadrul evenimentului.
La categoria sportivilor cu deficiențe locomotorii, locul întâi i-a fost acordat Mihaelei Lulea, de la C.S.

Nautic Banat Timișoara. Alte nominalizări, la aceeași categorie, le-au fost acordate sportivilor: Vasile Stoica,
Dorina Vărgatuși Leonard Lupașcu, de la C.S. Nautic Banat Timișoara.

Valoarea totală a premiilor acordate în cadrul acestor evenimente s-a ridicat la 356. 000 lei. 
Ioana NICOLESCU

PRO SPORT 2015

În data de 9 decembrie, premierea a continuat cu elevii și profesorii cu rezultate notabile din
județ. Astfel, în cadrul Galei „Pro Juventute” aflată, de asemenea, la XIV ediție,  au fost premiați
69 de elevi și  65 de profesori. Premii, constând în diplome și bani, le-au fost acordate atât elevilor
care au obținut rezultate deosebite la olimpiade, cât și elevilor care au obținut nota 10 la Ba-
calaureat. Suma alocată a fost de 250.000 lei. „Mă bucur că am reușit și în acest an să îi putem
evidențina pe cei care au muncit, începând de la elevi și terminând cu cadrele didactice care i-
au îndrumat. Am decis să îi premiem și pe cei care au obținut media 10 la Bacalaureat și sperăm
să îi mobilizăm și pe cei care vor da exa menul anul viitor și, dacă se poate, să nu mai fie nouă
ci 90. Suma de bani alocată premiilor a fost mai mare decât anul trecut, după ce am decis în plen
să majorăm plafonul. Astfel, sumele primite sunt aproape duble”, a declarat  președintele Con-
siliului Județean Timiș, Titu Bojin.                                                                                         I.N.

Premii PRO JUVENTUTE 
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La 85 de ani de la primul Salon al Artelor Plastice, ex-
poziţia etalon pentru artiştii plastici din Timişoara, din în-
tregul Banat, a fost inaugurată sâmbătă, 12 decembrie, în
Sala Mercy a Muzeului de Artă din Timişoara.

Discursurile vernisajului expozitiei au fost susţinute, în
prezenţa artiştilor expozanţi, în Sala Baroc a Muzeului de
Artă, rostirile aparţinând prof. univ. dr. Victor Neumann,
directorul instituţiei din capitala Banatului, preşedintelui
U.A.P. filiala Timişoara, criticul de artă Szekernyés János,
artistului plastic dr. Gabriel Kelemen şi pictorului tim-
işorean Claudiu Toma. În discursul său de inaugurare a ex-
poziţiei, prof. univ. dr. Victor Neumann a comunicat celor
prezenţi despre faptul că municipiul Timişoara a fost se-
lectat pentru finala competiţiei Capitală Culturală Euro-
peană 2021, împreună cu alte trei municipii din ţară,
Cluj-Napoca, Baia Mare şi Bucureşti.

Despre Salonul Anual al Artelor Vizuale, 2015, prof.
Neumann a spus: „Veţi observa în această expoziţie un
suflu înnoitor, din punctul meu de vedere, care există în
creaţia artistică timişoreană. Se văd căutările, de multă
vreme existente şi, de asemenea, roadele, atât din punct de
vedere al originalităţii, cât şi al unei continuităţi. Vă spu -
neam că este o tradiţie, deci nu s-a născut arta şi nici ştiinţa
odată cu noi, ci suntem şi noi continuatori ai unor tradiţii,
am avut profesori, am avut maeştrii, fiecare dintre noi, fie
că vorbim de ştiinţele umaniste, fie de arte, fie de alte
domenii”.

În discursul său de la inaugurarea epoziţiei, preşedintele
U.A.P. filiala Timişoara, criticul de artă Szekernyés János,
a mulţumit gazdei evenimentului, prof. univ. dr. Victor
Neumann, pentru discursul susţinut şi pentru că a găzduit

în instituţia pe care o conduce, Salonul Anual al Artelor
Vizuale 2015. „Creatorii de frumos din Banat, peste 140
de, pictori, graficieni, sculptori, designeri, fotografi, care
trăiesc şi activează în municipiile Timişoara, Lugoj, Arad
şi în oraşul Buziaş şi-au prezentat lucrările de dată recentă,
realizate în anul care se încheie, variate ca gen şi tehnică,
diferite ca stil şi modalităţi de exprimare. Juriul de speciali -
tate a reţinut pentru a fi expuse pe simeze şi socluri, opere
a 98 de autori. Salonul Anual al Artelor Vizuale,
manifestare artistică de cea mai mare importanţă a
fiecărui an, în urma exigenţei profesionale, a rigorii
artistice manifestate de către juriu, a câştigat mult
în privinţa nivelului general şi al ţinutei artistice.
Vreau să mulţumesc tuturor artiştilor care s-au
prezetat cu lucrări elaborate, realizate şi finisate cu
exigenţă în ediţia din anul 2015 a Salonului Anual
al Artelor Vizuale. Aduc mulţumirile cuvenite, din
partea Consiliului de Administraţie a filialei din
Timişoara, membrilor juriului, pentru munca de-
pusă”, a mai spus  criticul şi istoricul literar şi de
artă Szekernyés János.

Expoziţia a fost gândită de artistul plastic tim-
işorean dr. Gabriel Kelemen, distinsul om de artă
bănăţean rostind în discursul său de inaugurare:
„ceea ce se întâmplă jos, în labirintul cultural şi în
simeza pe care Claudiu Toma, împreună cu echipa
au construit-o pas cu pas, nu reprezintă decât stindardul
crizei şi foarte interesantei perioade pe care o traversăm.
Distilatul artistic, aşa cum se ştie foarte bine, este o
chezăşie, este un dat al epocii, este un produs. Acest produs
care place sau nu place, care fuge, care reclamă, declamă,

este revoluţionar, este autofag-suicidar, în
sfârşit reprezintă pulsul vremii. Aceste foarte
importante întâlniri dintre artişti, nu fac decât
să refacă, până la urmă, această minunată în-
tâlnire dintre universitate, pân’ la urmă, zona
de Muzeu care depozitează şi, bineînţeles,
creativitatea tânără care trebuie foarte bine
chivernisită”.

Curatorul expoziţiei, pictorul Claudiu
Toma a rostit în discursul său din timpul
vernisajului expoziţiei: „Salonul de anul
acesta este reprezentativ, nu e ca n-ar fi, este
însă doar într-o anumită măsură, mai degrabă
un fragment. Oferta artistică timişoreană este
cu mult mai amplă, mai bogată. În atelierele
artiştilor timişoreni şi nu numai, să spunem
bănăţeni, se face artă la cel mai înalt nivel şi
competitiv în acelaşi timp. Ceea ce ne-am

propus anul acesta, echipa de organizare, membrii juriului,
conducerea Uniunii Artiştilor Plastici în colaborare cu
Muzeul de Artă este să recâştigăm încrederea tuturor aces-
tora, încrederea de fapt în noi. Să ne convingem pe noi
înşine, ca să putem convinge iubitorul de artă şi publicul
larg. De aceea lansăm un apel la seriozitate şi implicare în
speranţa că vom redobândi pentru Salon prestigiul pe care
acesta odată l-a avut”.

La fel ca şi în anii precedenţi, un juriu compus din ar-
tişti, cadre universitare, Dan Apostu, Eugen Barzu, An-
dreea Flondor-Palade, Matei Gaşpar şi Cristian Sida, a
evaluat lucrările selectate în exopoziţie, iar în urma eval-
uării domniilor lor, au fost acordate următoarele premii:
premiul „Primus Inter Pares”, oferit de U.A.P. filiala Tim-
işoara, a revenit artistului plastic Sorin Bijan, pentru lu-
cararea intitulată „Instinct de conservare”. Celor mai
izbutite şi elaborate lucrări ale reprezentanţilor generaţiei
tinere de artişti plastici, li s-au acordat 5 premii din partea
U.A.P. filiala Timişoara: grafică – Natalia Bica, arte deco-
rative – Iancu David, pictură – Iulian-Augustin Iftodiu, artă
fotografică – Amalia Maria Gaiţă şi sculptură – Ana-Maria
Varga. Premiul Agenţiei de Turism „Ultramarin” a fost de-
cernat artistei plastice timişorene, Silvia Moldovan, iar pre-
miul Galeriei „Andreas” a revenit sculptorului timişorean
Ştefan Kelemen.

Salonul Anual al Artelor Vizuale a fost ultima expoziţie
vernisată la Muzeul de Artă din Timişoara pentru anul
2015. Expoziţia poate fi vizitată în Sala Mercy (parter),
până în 15 ianuarie 2016.

Cornel Seracin       
Foto: Liviu Tulbure

Volumul de versuri „Linia Siegfried a ochilor tăi” scris
de poetul George Lână a fost lansat la Timişoara atât în
Aula Filialei Timiş a Academiei Române, cât şi la Salonul
Vega. Volumul conţine 60 de poezii, cele 60 de poeme
având echivalentul vârstei poetului, George Lână împlinind
această vârstă anul trecut. Lansarea din Aula Filialei Timiş
a Academiei Române a fost prefaţată de un moment muz-
ical, Maria Alice Poenariu, elevă în clasa a V-a a Colegiului
Naţional de Artă „Ion Vidu” din Timişoara, inter-
pretând la pian muzică clasică din creaţiile lui Jo-
hann Sebastian Bach şi ale unor compozitori letoni.

Despre poetul George Lână şi creaţia sa în ver-
suri, conferenţiar universitar dr. Gheorghe Secheşan
a spus: “Acest volum vine să contureze, la nivel de
ansamblu, tot ceea ce, în fiecare dintre volume nu
a schiţat, ci a penetrat într-un anumit univers al
poeziei. Este vorba, în primul rând de o maturizare
în ceea ce priveşte viziunea poetică, este o grijă
aparte faţă de limbajul poetic, dar, ceea ce el crează
prin limbaj este puţin deasupra a celor ce se petre-
ceau în generaţia noastră, în generaţia optzecistă.”
Poeziie din acest volum aduc în prim-plan femeia
ai cărei ochi sunt refugiaţi, parcă, în tranşeele unui
război nesfârşit, „linia Siegfried” din titlul volumu-
lui trimiţând la celebrele forturi defensive ridicate
de Imperiul german în nordul Franţei, în timpul
primului război mondial.

În prezentarea volumului lansat în Aula Filialei
Timiş a Academiei Române, prof. Simona Avram a

spus în finalul discursului domniei sale: “Cred că e curaj
să te iei la trântă cu o temă atât de mare, atât de discutată,
atât de alunecoasă din literatura lumii, dar, atât cât este
şansa lui George, este aceea de a se lua în serios, de a-şi
trăi propria existenţă şi propriile trepte de evoluţie şi,
atunci, desigur, din propriile poziţii faţă de realitate are şi
posibilitatea de a se exprima personal, de a se exprima fără
să fie pus în situaţia de a împrumuta sintagme, de a nu lăsa

sintagma să se construiască din text, ci de a le lua de ici,
de pe colo. Cred că aceasta este calitatea acestui volum,
faptul că a acceptat să-şi pună la vedere, încă o dată, poeme
din tinereţe şi care-l arată pe o parte a traseului.” 

După lansarea volumului la Academia Română, filial
Timiş, poetul George Lână şi-a lansat volumul la Salonul
Vega din Timişoara, aici fiind prezenţi prieteni şi apropiaţi
ai domniei sale, prezentarea volumului fiind realizată de ju-

rnalistul şi scriitorul timişorean Lucian-Vasile Szabo,
luând cuvântul la această prezentare, poetul Eugen
Bunaru, directorul Bibliotecii Judeţene Timiş, Tudor
Creţu, poetul Adrian Bodnaru şi poeta Andra Ma-
teucă.

În cuvântul său de prezentare, scriitorul timi -
şorean Lucian-Vasile Szabo a spus: „George Lână
practică două tipuri de discurs. O poezie scurtă, esen -
ţială, cu litere esenţiale şi, alteori o poezie mai lungă,
uşor narativă, adică dezvoltă un nucleu narativ şi se
duce până la final. Acest volum, „Linia Siegfried a
ochilor tăi”, are atât poeme originale, publicate pen-
tru prima dată, cât şi câteva poeme reluate din alte
volume”. Volumul lansat este unul bilingv, poeziile
fiind în limba română şi în limba engleză, traducerea
versurilor în engleză fiind realizată de Otilia Szekereş
şi Antuza Genescu. Cartea a apărut la editura Gordian
din Timişoara, în 2015, având sprijinul financiar al
consiliului local şi al primăriei din Giroc, dar şi al
unor prieteni apropiaţi poetului. 

Cornel Seracin

Tema iubirii - în volum lui George Lână:

„Linia Siegfried a ochilor tăi”

Salonul Anual al Artelor Vizuale - 2015 
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- În comuna Moraviţa s-au finalizat lucrările la un
proiect aşteptat de toţi locuitorii comunei. Probabil, acesta
este cel mai bun cadou de sărbători pentru morăviţeni.
Aşadar, domnule primar, vorbiţi-ne despre sistemele de al-
imentare cu apă şi canalizare.

- Înainte de a da curs solicitării dumneavoastră, aş vrea,
pentru a înlătura temerile cetăţenilor din Moraviţa, să precizez
că apa din comuna noastră este potabilă şi are analizele făcute
la zi. Mirosul de gaz care se resimte mai ales în perioada verii
este inerent pentru zona noastră, aici subsolul conţinând can-
tităţi foarte mari de gaz. Pentru a elimina acest miros, se pot
achiziţiona filtre, care nu sunt prea costisitoare, cu ajutorul
cărora apa este filtrată şi sterilizată.

Şi tot pentru a-i linişti pe cetăţenii comunei, în ceea ce
priveşte preţul la serviciile de alimentare cu apă şi canalizare,
care sunt în sumă de 4,40 lei/mc, ţin să specific faptul că este
unul dintre cele mai mici din judeţ, având în vedere că toate
comunele care au predat reţelele către Aquatim au ajuns la
preţuti de aproximativ 4 lei / mc apă şi aproximativ 7 lei / mc
apă-canal.

Revin acum la solicitarea pe care mi-aţi făcut-o. În urmă
cu zece ani, când s-a ales între asfaltare şi canalizare, la nivelul
Primăriei s-a optat pentru canalizare, care, iată, este finalizată.
Dacă s-ar fi optat pentru asfaltarea drumurilor, acum am fi fost
nevoiţi să le stricăm, pentru a introduce sistemul de canalizare.

După o aşteptare care s-a întins pe mandatul a patru gu-
verne, putem spune că am finalizat canalizarea în comuna
noastră. Începută în timpul guvernării Tăriceanu, s-a continuat
cu guvernările Boc, Ungureanu şi Ponta. Acum am finalizat
investiţia, care cuprinde o reţea de canalizare de 23 de kilo-
metri şi o staţie de epurare. Recepţia finală a lucrării s-a făcut
în 18 decembrie 2015.

Până acum s-au branşat la reţea 150 de gospodării, la care
se adaugă instituţiile comunale: şcoala, grădiniţa, căminul cul-
tural, primăria.

- A fost un proiect amplu şi costisitor. Acum, vă gândiţi,
desigur, şi la alte proiecte legate de infrastructură.

- În ceea ce priveşte infrastructura de drumuri, vom face,
prin pietruire, reparaţiile strict necesare, pentru că anul viitor
vor începe lucrările de asfaltare şi nu are nici un rost să rispim
banii contribuabililor.

Pentru asfaltare, avem un contract de finanţare, numărul
14.435 din 7 ianuarie 2015, cu Ministerul Dezvoltării Re-
gionale şi Administraţiei Publice, în valoare de 5.884.012 lei,

prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 28/2013. Contractul prevede
asfaltarea străzilor în localităţile Moraviţa şi Stamora Ger-
mană, pe o suprafaţă de 5,4 kilometri. Lucrările au demarat şi,
în funcţie de cum ne va permite vremea, vor continua.

Revin la pietruiri, menţionând că aceste acţiuni se des-
făşoară în toate localităţile comunei. S-a început în Gaiu Mic,
s-a continuat cu Stamora Germană, urmează Moraviţa şi
Dejan. Am mai făcut şi alei pietonale pavate şi am reamenajat
podurile şi podeţele.

- Ce alte obiective de investiţii aţi mai avut în vedere în
ultima perioadă?

- M-aş referi la cele care au vizat viaţa religioasă a comu-
nităţilor noastre. S-au demarat lucrările la Biserica Ortodoxă
Română din Moraviţa, printr-o finanţare de la Ministerul Cul-
turii şi Cultelor şi sponsorizări de la locuitorii comunei. Lângă
noua biserică va fi construită şi o capelă mortuară, lucrările la
acest edificiu urmând să înceapă în primăvara anului viitor.
Avem nevoie de o biserică nouă în Moraviţa, pentru că actuala
nu poate fi catalogată nici măcar capelă. Clădirea este încon-
jurată de grajduri de animale, iar vara în jurul ei este un miros
insuportabil. Aşadar, era mai mult decât necesară ridicarea unei
biserici aşa cum merită enoriaşii din comuna noastră.

La acest capitol aş aminti că la Biserica Ortodoxă din Gaiu
Mic s-a făcut acoperişul, s-au făcut reparaţii exterioare şi s-a
făcut un gard exterior tencuit.

La Stamora Germană, la Biserica Ortodoxă s-au făcut
reparaţii exterioare şi interioare şi s-au executat reparaţii cap-
itale la casa parohială.

La Stamora Germană s-au reparat acoperişul la Biserica
Romano-Catolică şi s-a reparat o parte din exterior. Tot aici 
s-a construit o biserică nouă.

Lângă Biserica Romano-Catolică din Moraviţa s-a ame-
najat un nou parc pentru copii, iar la primăvară în acest spaţiu
urmează să fie plantaţi pomi.

- Aţi reuşit să accesaţi fonduri guvernamentale sau eu-
ropene pentru proiectele dumneavoastră?

- Printr-un proiect pe măsura 4.1.3.2.2. din cadrul Progra-
mului Naţional pentru Dezvoltare Rurală s-a dotat Serviciul
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU) Moraviţa cu un
buldoexcavator cu patru cupe, o lamă pentru deszăpezit şi
tocător pentru resturi vegetale, în valoare de 89.280 de euro,
inclusiv TVA. Finanţarea acestui proiect este nerambursabilă.

Prin contractul semnat în data de 3 decembrie 2015, prin
Pro gramul de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia se va
continua dotarea SVSU Moraviţa cu echipamente şi mate ria le
în valoare de 300.000 de euro, finanţarea nerambursabilă fi ind
în proporţie de 98%, restul de 2% fiind contribuţie proprie.

Tot prin PNDR, măsura 4.1.3.2.2. s-au achiziţionat 48 de
costume populare şi încălţăminte pentru Ansamblul de dansuri
„Mora”, pentru cele 24 de perechi de dansatori, valoarea
proiectului fiind de 28.000 de euro, finanţare nerambursabilă.

- Cu ce alte măsuri aţi venit în întâmpinarea nevoilor
cetăţenilor?

- Ne-am străduit să facem tot ceea ce este mai bun pentru
locuitorii comunei noastre.

Am ajutat 85 de persoane care au întocmit dosare pentru
că le-au fost calamitate culturile. De exemplu, în alte comune
au existat doar câteva dosare, ca să vă daţi seama de efectul
pe care l-a avut seceta asupra agriculturii din comuna Morav-
iţa.

Încercăm şi am încercat mereu să rezolvăm toate prob-
lemele care apar în localităţile noastre, însă nu le putem re-
zolva toate într-o zi. În funcţie de priorităţi, vom face tot ce
este posibil pentru a soluţiona doleanţele oamenilor. Uşa
Primăriei va fi deschisă mereu pentru fiecare cetăţean al co-
munei noastre. Noi suntem deschişi pentru fiecare.

Începând de la 1 august 2015, la Primăria Moraviţa pot fi
eliberate certificate de urbanism şi autorizaţii de construire şi
de molare. Începând cu data menţionată, a fost înfiinţat, în
cadrul Primăriei Moraviţa, Serviciul de Urbanism, care este
condus de ing. Livia Cazimir.

Tot pentru a veni în sprijinul locuitorilor comunei noastre,
am înfiinţat, printr-o hotărâre a Consiliului Local, un post de
asistent comunitar, care va începe să lucreze începând de anul
viitor. Acesta urmează să se ocupe în special de familiile asis-
tate social, de bătrâni, de copii, dar şi de alte cazuri care vor fi
semnalate la biroul de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei.

A consemnat Petru Vasile TOMOIAGĂ

Sistemele de alimentare cu apă şi canalizare au devenit funcţionale la Moraviţa
Discuţie cu Ion Fiştea, primarul comunei

- Suntem la finalul anului 2015. Încercaţi să faceţi, dom-
nule primar, un scurt bilanţ al administraţiei locale din co-
muna Ghilad pentru această perioadă.

- Aşa cum este şi normal, vreau să încep cu infrastructura,
deoarece aici este nevoie şi necesar să investim cele mai mari
sume, pentru ca şi comuna noastră să ajungă una europeană.
Am reuşit să pietruim toate străzile din Ghilad şi Gad, după ce
am reabilitat din nou drumul Ghilad – Gad. S-a asfaltat drumul
judeţean care traversează comuna noastră, până la Deta, lucrare
care a cuprins şi reabilitarea podului din centrul comunei şi con-
struirea unui pod nou peste Lanca Birda. Tot la capitolul infra-
structură amintesc faptul că am reuşit să introducem sistemul
de alimentare cu apă tratată cu ozon în Ghilad şi Gad.

Chiar în luna decembrie am început un proiect de introduc-

ere a unui sistem de canalizare prin presiune, un sistem care –
la fel ca şi cel al apei tratate cu ozon – se practică de zeci de ani
în Uniunea Europeană. Proiectul canalizării prin presiune este
unul pilot la nivelul comunei Ghilad.

Am reuşit să facem şi două proiecte pentru asfaltare. Unul
prevede asfaltarea a zece kilometri de străzi interioare, iar
celălalt vizează asfaltarea drumului Ghilad – Gad. Cele două
proiecte se află în faza scoaterii la licitaţie, pentru desemnarea
constructorului, aceste licitaţii urmând să se desfăşoare în luna
ianuarie a anului 2016. Lucrări de asfaltare se vor face anul vi-

itor şi pe străzile unde se introduce sistemul de canalizare.
- Care sunt celelalte domenii asupra cărora v-aţi în-

dreptat atenţia în anul 2015?
- În ceea ce priveşte infrastructura şcolară, ne-am ocupat în

continuare de crearea unor condiţii cât mai bune pentru ca elevii
să-şi poată desfăşura activitatea. Cred că am reuşit să ne
atingem acest obiectiv, având o grădiniţă nouă, cu program pre-
lungit, o reţea de două clădiri de şcoală – 0-IV şi V-VIII – re -
 novate, alimentate cu apă şi agent termic, dotate cu grupuri
sa nitare moderne şi cu o bază sportivă la cele mai înalte stan-
darde.

Am reuşit să finalizăm proiectul european prin care s-a con-
struit baza sportivă. Aceasta este una completă: un teren
acoperit, unul descoperit, vestiare dotate cu toate cele necesare.
Astfel, copiii noştri îşi pot desfăşura aici orele de educaţie fizică
şi pot practica, după cursuri, sporturile preferate.

- Există, aşadar, condiţii prielnice la Ghilad pentru
practicarea mai multor sporturi...

- Pentru că am atins acest aspect, pot spune că una dintre
pre o cupările noastre pe linie de sport este menţinerea echipei
de fotbal ce activează în Campionatul Judeţean. Aceasta obţine
re  zultate bune în competiţia în care joacă şi sper ca, pe viitor, în
cadrul ei să activeze cât mai mulţi tineri din comuna noastră.

- Să abordăm şi capitolul cultură...
- În ceea ce priveşte preocuparea noastră pentru cultură, pot

spune că şi aici am avut rezultate bune. Am reuşit, tot în anul
2015, să câştigăm un proiect european prin care am cumpărat
costume populare şi instrumentele muzicale necesare pentru a
crea o orchestră de muzică populară şi o fanfară care să activeze
sub egida Căminului Cultural. Avem două formaţii de dansuri
– una cu copii din clasele I-IV şi cealaltă cu tineri din clasele
V-VIII – care au făcut cinste comunei noastre la toate mani-
festările la care au participat. Formaţiile de instru mentişti sunt
încă în formare. Începând din acest an, instructori de la Tim-
işoara se deplasează săptămânal la Ghilad pentru a-i iniţia pe

copiii noştri în tainele instrumentelor muzicale. Spre bucuria
noastră, avem deja câţiva copii foarte talentaţi.

În ceea ce priveşte tradiţiile din Ghilad, menţionez că se
află în lucru o carte-album, de care se ocupă inimoasa noastră
concetăţeană Violeta Tipa, care scoate la lumină tezaurul por-
tului popular din comuna noastră. Alături de Muzeul local,
această carte vine să readucă în actualitate moştenirea lăsată de
înaintaşii noştri. De asemenea, se află în lucru şi Monografia
comunei Ghilad, o lucrare care doreşte să acopere istoria local-
ităţii noastre din cele mai vechi timpuri şi până astăzi.

- La Ghilad s-a construit, recent, un dispensar nou...
- Într-adevăr, în ceea ce priveşte infrastructura sanitară, ne

putem mândri cu un dispensar comunal nou şi modern, care
acoperă cerinţele comunei în ceea ce priveşte asigurarea asis-
tenţei medicale.

Am avut şansa să facem parte dintr-un proiect-pilot finanţat
de Uniunea Europeană, iar din luna decembrie, într-un spaţiu
din cadrul Primăriei, în mod gratuit, o serie de specialişti vor
prelua direct de la cetăţeni problemele mai grave din mediul
familial.

- Concluzii la final de an?
- Anul 2015 a fost un an foarte bogat. Am reuşit să de-

marăm şapte proiecte de anvergură, dintre care trei pe fonduri
europene (realizate deja) şi patru din bugetul local şi fonduri
guvernamentale. La acest din urmă capitol amintesc extinderea
sistemului de alimentare cu apă pe ultimii kilometri rămaşi (lu-
crare finalizată chiar în această lună), sistemul de canalizare şi
staţia de epurare (proiect început în această lună), asfaltarea a
zece kilometri de străzi interioare şi asfaltarea drumului Ghilad
– Gad, care vor demara în anul 2016. Pentru toate aceste real-
izări vreau să mulţumesc, în primul rând, bunului Dumnezeu
că ne-a dat sănătate. În al doilea rând, mul ţumesc angajaţilor
din Primărie şi Consiliului Local, care au fost alături de mine.
Nu în ultimul rând, mulţumesc tuturor lo cuitorilor din comună
care au avut încredere în noi şi ne-au spri jinit în toate acţiunile
noastre. Aduc mulţumiri şi Consiliului Judeţean Timiş pentru
susţinerea proiectelor de infrastructură.

A consemnat Petru Vasile TOMOIAGĂ

Cornel Guran, primarul comunei Ghilad

Şapte proiecte de anvergură
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Tânărul director al Bibliotecii Judeţene Timiş “SorinTitel”, scri-
itorul Tudor Creţu, şi-a trecut în “portofoliu” un  nou premiu im-
portant, şi anume cel pentru poezie, acordat de FilialaTimişoara
a Uniunii Scriitorilor din România pentru anul editorial 2014.
Juriul alcătuit din: Marian Odangiu, Președinte, Grațiela Benga,
Eugen Bunaru, Simion Dănilă și Robert Șerban, a decis acor-
darea următoarelor premii pentru lucrările apărute în anul 2014:
Premiul OPERA OMNIA pentru întreaga activitate literară: 

Annemarie Podlipny
PremiulCarteaanului POEZIE - EX AEQUO:

Octavian Doclin, Sânge de vişin, poeme, EdituraMarineasa,
2014

Tudor Crețu, Fragmente continue. Poeme live, Editura Print
Press, 2014
Premiul Cartea anului - PROZĂ

Nina Ceranu, Viața între zero și unu, roman, Editura Eubeea,
2014
Premiul Cartea anului Critică și istorie literară, eseu

VasilePetrica, Titu Maiorescu și Banatul, Editura David Press, 2014
Premiul pentru debut:

Nicoleta Papp, Carte de vizită pentru centrul
orașului, poeme, EdituraTracus Arte, 2014

Juriul a hotărât, de asemenea, acordarea unui  Pre-
miu special al Juriului pentru volumul: Balthazar
Waitz, Mitschwalben am hut, gedichte/poezii, Edi-
tura Cosmopolitan Art, 2014, precum și a unei
Diplome pentru promovarea literaturii bănățene
volumului Cuprins sau Un fel de Imperiu. Antologie
de poezie a Cenaclului ”Pavel Dan” de Eugen
Bunaru, EdituraBrumar, 2014

C.T.

Moș Crăciun 
a venit... 

cu elicopterul!
Moș Crăciun a venit…. cu

elicopterul pentru peste 20 de
copii din cadrul Centrului de
Primire în Regim de Urgență
din Timișoara. Copiii au fost
invitați în vizită la Escadrila
de elicoptere Timișoara din
cadrul Aeroportului Militar
Timișoara, unde, prin bună -
voința domnului comandant
Escadrilă Comandor Florin
Ivana, au vizitat aeroportul, au aflat cum funcționează un elicopter, ba
chiar s-au suit într-un elicopter militar, trăind o aventură frumoasă.
Apoi, Moș Crăciun a venit cu elicopterul și le-a adus tuturor copiilor
cadouri personalizate, respectiv dulciuri, articole cosmetice, 

Şi ceilalți copii din centrele aflate în structura DGASPC  Timiș au
avut parte de numeroase surprize, ei fiind vizitați de ONG-uri, reprezen-
tanți ai unor instituții și companii, persoane fizice sau private, care 
le-au oferit daruri cu ocazia sărbătorilor de Crăciun. 

De asemenea, copiii din mai multe centre au pornit cu colinda, în
comunitate, respectând astfel tradițiile acestor zile de sărbătoare.

În fiecare centru, copiii au pregătit serbări cu specific de iarnă cu
care îl vor întâmpina atât pe Moș Crăciun, cât și pe oamenii darnici care
trec pragul centrelor în aceste zile, pentru a le aduce daruri. Seara de
Crăciun și cea a Anului Nou i-a găsit pe toți beneficiarii instituțiilor
rezidențiale din cadrul DGASPC Timiș (copii și adulți deopotrivă) cu
mesele îmbelșugate, cu bucate tradiționale și cu voie bună.

S.R.P.

TUDOR CREŢU - PREMIUL ANULUI
2014 PENTRU POEZIE!

- Cu ce gânduri încheiaţi anul 2015?
- Anul care se apropie de final a fost unul în care, la

nivelul administraţiei locale, ne-am continuat munca dusă
pentru dezvoltarea în continuare a comunei noastre. Reali -
zările ultimei perioade trebuia urmate de altele, pe măsură,
pentru că scopul nostru, al celor care muncim în Primărie
şi al Consiliului Local, este acela de a aduce şi la Parţa
condiţiile de viaţă de la oraş. Nu este o muncă uşoară, însă
atunci când scopul este acelaşi, iar întreaga comunitate se
raliează acestuia, nu există să nu reuşim. Am dovedit-o în
toţi anii aceştia de când locuitorii din Parţa şi-au luat des-
tinul în propriile mâini, devenind unitate administrativ-teri -
torială de sine stătătoare. Nu spun vorbe mari, ci aceasta
este realitatea, iar aprecierile celor care trec prin Parţa şi
constată schimbările majore survenite în ultima perioadă
nu vin decât să ne întărească această certitudine că am
muncit nu doar cu spor, ci şi cu folos.

E sfârşit de an şi, firesc, e vremea bilanţurilor, aşa că
mă voi referi doar la câteva proiecte, unele viitoare, altele
realizate.

Aş începe prin a spune că suntem în stadiul aprobării

licitaţiei pentru realizarea sistemului de ca na -
lizare în comuna Parţa. Am semnat deja con-
tractul cu Ministerul Dezvoltării, în vede rea
finanţării, acum aşteptăm doar aprobarea lici-
taţiei pentru ca lucrările să demareze şi în
teren.

- Aţi amenajat anul acesta o grădiniţă
modernă, care arată impecabil...

- În prima decadă a lunii ianuarie a anului
viitor, mai precis în ziua de 11 ianuarie, vom
preda circuitului educaţional noua grădiniţă
din comună. Aceasta are patru săli de clasă,
separate pentru fiecare grupă de vârstă, dis-
pune de birouri, grupuri sanitare şi mobilier ul-
tramodern. Pentru încălzirea incintei, la
grădiniţă s-a instalat o centrală termică pe gaz.

S-a construit un corp nou
pentru cantină, dormitoare
şi săli pentru o grădiniţă
care să poată primi copii în
regim de program prelun-
git. Prin aceasta, venim în
sprijinul familiilor tinere
care au copii şi muncesc. Ei
pot să-şi lase aici copiii,
pentru mai mult timp, în
condiţii dintre cele mai
moderne. Grădiniţa cu Pro-
gram Prelungit îşi va începe
activitatea începând cu anul
şcolar 2016-2017. Lucrările
la noua grădiniţă au fost fi-
nanţate cu bani de la buge-
tul local.

- A mai rămas vreun
drum neasfaltat în co-
muna dumneavoastră,

ştiut fiind faptul că la acest capitol staţi cel mai bine
dintre toate unităţile administrativ-teritoriale?

- Dacă vremea ne va permite, vom reabilita drumul de
beton ce duce de la Parţa, pe lângă Frigoglass şi face legă-
tura cu Drumul Naţional 6. În cazul în care timpul va fi ne-
favorabil, vom efectua aceste lucrări în primăvara anului
viitor. Lucrările prevăd turnarea unui covor asfaltic pe
vechiul drum industrial.

- Care este situaţia celorlalte lucrări de infrastructură?
- Am extins, în ultima perioadă, şi reţeaua de alimentare

cu gaz metan. Au fost vizate încă două străzi din comună,
precum şi noul PUZ, ajungând cu conducta până la ves-
tiarele de la arena de fotbal. Aici avem deja o centrală pe
gaz, care va asigura încălzirea vestiarelor şi va furniza apă
caldă.

A consemnat Petru Vasile TOMOIAGĂ

Primarul Mihai-Florin Petricaş:

„Vrem să aducem la Parţa condiţiile de la oraş”



Judeţul Timiş are un nou prefect, în persoana lui Mircea
Băcală, care a fost învestit marţi, 22 decembrie, şi care, de
fapt, revine în această funcţie pe care a mai avut-o în pe-
rioada 2008-2012. Acesta s-a declarat convins să va cola -
bora foarte bine cu predecesorul său, actualul subprefect
Eugen Dogariu. „Voi avea o foarte bună colaborare cu sub-
prefectul Eugen Dogariu, performanţa Instituţiei Prefectu-
lui va depinde şi de modul în care această echipă
func ţionează”, a afirmat Mircea Băcală. 

Noul reprezentant al Guvernului în teritoriu a mai punctat
faptul că va avea o bună colaborare cu toate primăriile din
judeţul Timiş şi a subliniat că priorităţile sale se înscriu în

măsurile prevăzute în programul de guvernare care sunt
aplicabile la nivelul judeţului Timiş. „Avem marea problemă
a fondului funciar, întrucât nici după atâţia ani nu s-a reuşit
închiderea tuturor dosarelor, avem foarte multe procese, în
jur de 600 erau în urmă cu trei ani (când a fost schimbat din
primul mandat de prefect, n.r.). Voi verifica şi voi solicita in-
formări în legătură cu situaţia companiei Colterm (...). Voi
avea o bună colaborare cu fiecare comunitate care are pro -
iecte fie în implementare, fie în curs de elaborare şi care, din
varii motive, sunt într-un fel blocate. Mă refer la aspectele
birocratice, din cauza cărora există riscul să se piardă anumite
investiţii, iar acest lucru nu-l voi accepta. În Colegiul prefec-

tural le voi pune în vedere reprezentanţilor instituţiilor să flu-
idizăm circuitul actelor”, a afirmat prefectul Mircea Băcală. 

Mircea Băcală a mai fost prefect în perioada 2008-
2012, fiind înlocuit de Eugen Dogariu. Guvernul a aprobat
săptămâna trecută numirea lui Mircea Băcală în funcţia de
prefect al judeţului Timiş, Hotărârea Executivului surve -
nind unei decizii civile prin care Curtea de Apel Timi şoara
a obligat Guvernul României să emită un act ad mi nistrativ
de repunere în funcţia de prefect al judeţului Timiş a lui
Mircea Băcală, urmare a promovării de către acesta a con-
cursului desfăşurat în septembrie 2009. 

Otilia Halunga 
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- 2015 se apropie de final. Ce a însemnat anul care
trece pentru administraţia locală din comuna Giulvăz?

- Şi noi, ca administraţie publică, ne pregătim să
încheiem un an care a însemnat multă muncă, însă putem
spune, fără a fi acuzaţi de lipsă de modestie, a adus şi satis -
facţii. Aş vrea să punctez câteva aspecte ale muncii noastre
din ultimul an, câteva repere pentru perioada imediat ur-
mătoare, pentru a vă face o minimă imagine asupra liniilor
de dezvoltare pe care le-am urmărit şi le urmărim în con-
tinuare.

În centrul de comună, la Giulvăz, am reuşit, cu fonduri
din bugetul local, să asfaltăm toate străzile. Ultimii doi
kilometri i-am asfaltat la începutul lunii decembrie. Proiec-
tul de asfaltare va continua şi în satele aparţinătoare ale co-
munei. La începutul lunii aprilie a anului viitor vor începe
lucrările în satul aparţinător Crai Nou. În satele Rudna,
Crai Nou şi Ivanda vor fi mai multe acţiuni de pietruire,
pentru recondiţionarea drumurilor comunale.

În ceea ce priveşte realizarea de trotuare, au fost vizate
localităţile Giulvăz, Crai Nou şi Rudna, sat în care au avut
loc cele mai ample lucrări de acest fel. Dacă e să vorbim
de procente, în cele trei localităţi amintite anterior, pot
spune că am ajuns la un procent de 98%, rămânând de făcut
o porţiune foarte mică de
alei pietonale. Tot la capi-
tolul drumuri, amintesc că
am semnat un contract cu
Ministerul Dezvoltării,
pentru asfaltarea Drumului
Comunal 192, care leagă
centrul de comună Giulvăz
de satul aparţinător Crai
Nou. Linia de finanţare a

fost deschisă în acest an, urmând să se deruleze până în
anul 2018. Lungimea totală a acestui drum care va fi as-
faltat este de opt kilometri.

- Cum staţi la celelalte capitole de infrastructură?
- Mă voi referi în ceea ce urmează la capitolul ali-

mentare cu apă. Am avut o întâlnire cu membri din con-
ducerea Aquatim Timişoara şi cu factorii implicaţi în
realizarea unui proiect european ce va fi cuprins, anul vi-
itor, pentru finanţare din fonduri europene. Este vorba de-
spre construirea unei staţii de tratare şi distribuţie a apei
potabile în localitatea Giulvăz. De aici, apa urmează să
ajungă la Rudna, Crai Nou şi Ivanda, printr-o reţea de dis-
tribuţie. Lucrările sunt prevăzute să demareze în vara anu-
lui 2016. Începând din anul 2018 vom fi cuprinşi în master
planul pentru reţeaua de canalizare, proiect extins la toate
localităţile care alcătuiesc comuna noastră.

- Activitatea unei primării nu înseamnă doar
proiecte de infrastructură.

- Desigur. Pe lângă aceste probleme stringente, pe care
le reprezintă proiectele legate de infrastructură, nu am
neglijat nici celelalte aspecte ale vieţii comunităţii giul-
văzene, cuprinzând aici toate localităţile care alcătuiesc
unitatea noastră teritorial-administrativă. Aş începe cu
capitolul învăţământ, pentru că am pus mereu şi vom pune
şi de aici înainte preţ pe educaţia copiilor şi tinerilor din
localităţile noastre. Nu vom putea avea tineri instruiţi, care
să devină adulţii responsabili de mâine, cei care pot duce
mai departe dezvoltarea comunei noastre, dacă nu le oferim
lor şi dascălilor lor condiţii optime pentru studiu şi predare.
Am igienizat toate şcolile de pe raza comunei noastre, toate
dispun de centrală pe lemne, au apă curentă. Avem cinci
corpuri de clădire, plus sala de sport, pe care trebuie să le
întreţinem. Iar acest lucru presupune multe eforturi, însă,
am reuşit să ne descurcăm.

- Cultura este un capitol important al vieţii fiecărei
comunităţi.

- În ceea ce priveşte investiţiile în cultură, am reuşit să
efectuăm reparaţii exterioare şi interioare la Căminul Cul-
tural din Rudna. Aici, în primăvara anului viitor, vom ame-
naja un parc de care să se bucure copiii din localitate.

În ceea ce priveşte reprezentarea culturală din comuna
noastră, o avem pe Mădălina Roşu, învăţătoare în satul Crai
Nou, care este o talentată interpretă de muzică populară,
pe profesoara Valerica Oloi, cu ajutorul cărora vom încerca
să revitalizăm viaţa artistică din Giulvăz.

- De la cultură, să trecem la culte...
- Nu am uitat, nici în acest an, cultele religioase, pe care

le-am sprijinit în funcţie de cererile ce ne-au fost adresate în
acest sens şi de fondurile pe care le-am avut la dispoziţie.

- Ce alte evenimente aţi organizat sau finanţat la
nivelul comunei în anul 2015?

- Am reuşit să organizăm, pe lângă rugile tradiţionale
şi care reprezintă poate cele mai importante sărbători ale
comunităţilor noastre, şi alte manifestări, dintre care amin -
tesc Roadele Toamnei şi Ziua Persoanelor Vârstnice, care
au fost organizate în aceeaşi zi şi la care am avut alături
oaspeţi dragi, prietenii noştri din comuna Plandişte, din
Serbia.

A consemnat Petru Vasile TOMOIAGĂ

Primarul Florentin-Gheorghe Cristeţi:

Munca multă aduce şi satisfacţii pe măsură la Giulvăz

Mircea Băcală revine în funcţia de prefect al judeţului Timiş
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- Care sunt reperele finalului de an în comuna Jamu
Mare?

- Aş începe discuţia noastră prezentând obiectivele pro-
puse şi realizate în anul 2015, pentru că ne-am propus şi
am reuşit să ducem la bun sfârşit o serie de proiecte majore
pentru comunităţile noastre. 

Astfel, am reuşit să reabilităm sistemul de iluminat
public în localităţile Jamu Mare, Lăţunaş şi Ferendia.

Unul dintre obiectivele importante a fost finalizarea
proiectului pentru Centrul Medical Jamu Mare, lucrarea
fiind scoasă la licitaţie pe sistemul naţional SEAP. Lu-
crările urmează să demareze în anul 2016, valoarea in-
vestiţiei fiind de 1.300.000 de lei.

Primăria comunei Jamu Mare, în colaborare cu Com-
pania Naţională de Investiţii, a finanţat reabilitarea Cămi -
nu  lui Cultural din Clopodia, o lucrare mai mult decât
ne cesară pentru lăcaşul de cultură din satul aparţinător.
Contribuţia financiară a comunei Jamu Mare a fost de
200.000 de lei.

În ceea ce priveşte capitolul educaţie-învăţământ, în
anul 2015 au fost executate lucrări de reparaţii şi igienizări
la Grădiniţa cu Program Normal din Jamu Mare.

Fiind o comună întinsă ca suprafaţă, aveam nevoie de
încă un mijloc de transport pentru a asigura naveta copiilor
care învaţă la şcoala din Jamu Mare. La solicitarea
Primăriei comunei, Guvernul României a repartizat un mi-
crobuz marca Mercedes, cu o capacitate de 30 de locuri,
pentru îmbunătăţirea transportului şcolar din comună. Este
bine de ştiut că, zilnic, în mod gratuit, peste o sută de preş-
colari şi şcolari fac naveta în centrul de comună.

Primăria comunei Jamu Mare a asigurat materialul lem-
nos necesar încălzirii şcolilor şi grădiniţelor din localităţile
noastre, pentru a crea condiţii optime desfăşurării proce-
sului de învăţământ.

Înaintea sărbătorilor de iarnă, a fost aprobată, în Con-
siliul Local, suma necesară achiziţionării a 335 de pachete
pentru preşcolarii şi şcolarii din comuna noastră, care au
fost înmânate copiilor cu ocazia Serbării Pomului de Cră-
ciun din data de 18 decembrie.

Am pus accentul, şi în ultimul an, pe rezolvarea prob-
lemelor de ţin de alimentarea cu apă potabilă a gospodări-
ilor de pe teritoriul comunei. 

În acest sens, o problemă majoră cu care se confruntau
locuitorii din satul Gherman, cea a alimentării cu apă pota-
bilă, a fost soluţionată.  Pentru rezolvarea acestui neajuns
s-a executat un foraj la o adâncime de 123 de metri, iar
acum oamenii nu mai au probleme cu apa.

Amintesc, la acest punct, că în ultimele zile ale anului
2015 în localitatea Lăţunaş se execută lucrările de extin-

dere a reţelei de alimentare cu apă potabilă pe o lungime
de 550 de metri.

S-a continuat acţiunea de racordare la reţeaua de ali-
mentare cu apă a comunei. S-au racordat, în anul 2015, la
nivelul întregii comune, 233 de locuinţe. Acest proces va
continua şi în 2016, până la racordarea tuturor gospodări-
ilor.

Cu întârziere – din cauza constructorului – au fost fi-
nalizate lucrările la sistemul de alimentare cu apă potabilă
în satul Ferendia. Ne dorim ca începând cu anul viitor să
nu mai existe gospodării neracordate la reţeaua de ali-
mentare cu apă în acest sat.

În ceea ce priveşte infrastructura de drumuri, s-au exe-
cutat, în 2015, lucrări în satele ce alcătuiesc comuna, în
special în Ferendia, unde s-a realizat un drum nou, pe o
lungime de 1.100 de metri, cu şanţurile şi podeţele aferente,
în zona Lom, către fosta gară.

Tot în localitatea Ferendia au început lucrările de abil-
itare a drumului către Colonia Maghiară „La unguri”, lu-
crare care se va finaliza în anul 2016. Lungimea acestui
drum este de aproximativ un kilometru.

Pentru locuitorii din satul Ferendia s-au mai executat
1.500 de metri patraţi de trotuare, lucrări care vor continua,
în funcţie de banii disponibili, şi în 2016.

În satul Lăţunaş, pe o stradă cu o lungime de aproxi-
mativ 250 de metri, se va construi un drum nou.

Cu sprijinul Consiliului Judeţean Timiş, au continuat
lucrările la Drumul Judeţean 588, în zona intravilanului
satului Ferendia, unde este turnat covorul asfaltic, urmând
ca drumul care va lega Ferendia de Clopodia şi, respectiv,
centrul de comună să se finalizeze în anul 2016.

Din discuţiile purtate cu conducerea Consiliului
Judeţean Timiş, am concluzionat că în anul 2016 vor în-
cepe şi lucrările de asfaltare a drumului dintre satul Feren-
dia şi satul Şemlacu Mare, aparţinător de oraşul Gătaia.
Consiliul Local Jamu Mare şi cu mine, în calitate de pri-
mar, am depus şi vom depune toate eforturile pentru ca
această investiţie majoră să fie finalizată, deoarece ea va
crea posibilitatea introducerii unei curse de autobuz pe ruta
Caraş Severin – Jamu Mare – Gătaia – Timişoara. Acest
lucru este mai mult decât necesar, având în vedere că trans-
portul pe calea ferată a fost desfiinţat.

- Care este situaţia accesării fondurilor europene?
- La capitolul fonduri europene, amintesc faptul că, în

anul 2014, Primăria comunei Jamu Mare a depus un proiect
pe fonduri europene, în valoare de 38.000 de euro, iar
proiectul a fost implementat în anul 2015. Este vorba de-
spre dotarea Căminului Cultural din Jamu Mare cu 200 de
scaune, instrumente muzicale, 12 costume populare, insta-
laţii de climatizare şi sonorizare, videoproiector şi calcu-
lator. Proiecte similare se vor implementa în anii 2016 şi
2017 pentru căminele culturale din Clopodia şi Ferendia.

- Aţi avut un an 2015 încărcat. Ce pregătiţi pentru
perioada următoare?

- Consiliul Local şi Primăria comunei Jamu Mare au
stabilit mai multe investiţii prioritare, atât pentru anul 2016,
cât şi în perspectivă, până în anul 2020.

Astfel, pentru anul următor, unul dintre obiectivele

Primăriei comunei Jamu Mare este acela de a începe de-
mersurile de preluare de la Inspectoratul Şcolar Judeţean
Timiş a grădiniţei din centrul de comună şi continuarea in-
vestiţiei „Grădiniţa Jamu Mare”, până la finalizarea aces-
teia.

Pentru că ne preocupă sănătatea locuitorilor aşezărilor
noastre, vor începe în anul 2016 şi se vor încheia în anul
2017 lucrările la Centrul Medical nou, format din două
cabinete medicale şi un cabinet stomatologic, cu toate
dotările necesare pentru asigurarea unei asistenţe medicale
civilizate.

Pentru ca tinerii noştri să poată face sport şi mişcare în
condiţii cât mai bune, în 2016 se va întocmi proiectul şi
vor începe lucrările de execuţie a unei baze sportive noi,
în incinta Şcolii Gimnaziale din Jamu Mare.

Un alt proiect la care ne gândim cu seriozitate, pe care
îl avem întocmit deja, este cel al sistemului de canalizare.
Vom găsi, în anul 2016, sursa de finanţare în vederea în-
ceperii, în Jamu Mare, a lucrărilor acestui sistem, precum
şi la staţia de epurare a apelor uzate.

În ceea ce priveşte lucrările la reţeaua de alimentare cu
apă potabilă, vor continua lucrările de extindere ale sis-
temului în localităţile Lăţunaş şi Clopodia.

Pentru ca locuitorii din Jamu Mare să poată cumpăra
produse de cea mai bună calitate de la producătorii locali,
în condiţii civilizate, vom întocmi proiectul şi se va face
execuţia lucrărilor de reamenajare a Pieţei din Jamu Mare.

Vom continua şi în anul care vine reabilitarea sistemu-
lui de iluminat public, aceste lucrări urmând a se efectua
în Clopodia, Ferendia, Lăţunaş şi Gherman.

La infrastructura de drumuri avem în vedere pentru
anul 2016 lucrări de reabilitare a drumurilor şi trotuarelor
în comună, pe o lungime de şase kilometri, şi executarea
de şanţuri pentru scurgerea apelor pluviale.

A demarat în 2015 şi va continua în anul 2016 intabu-
larea păşunilor comunale şi întocmirea amenajamentului
pastoral în vederea îmbunătăţirii programului de reparti-
zare a păşunilor către crescătorii de animale din comună.

Pentru că traversăm încă o perioadă dificilă, cu multe
greutăţi pentru fiecare dintre noi, Consiliul Local a decis
să păstreze în mare parte taxele şi impozitele locale

neschimbate. Cu toate acestea, conform noului Cod Fiscal,
se vor modifica taxele şi impozitele pe clădirile neîn-
treţinute şi lăsate în paragină, precum şi la apa potabilă,
pentru acoperirea cheltuielilor de furnizare şi amortizarea
noilor investiţii.

Pentru îmbunătăţirea serviciilor oferite populaţiei,
Primăria comunei Jamu Mare a decis mutarea sediului
Poştei Române în clădirea amenajată de lângă Postul de
Poliţie. Şi tot pentru a veni în sprijinul locuitorilor din Jamu
Mare, în 2016 se vor scoate la concurs unele posturi va-
cante din Primărie, pentru îmbunătăţirea serviciilor oferite
cetăţenilor comunei. De asemenea, tot în acest sens, Primă -
ria comunei Jamu Mare a angajat un arhitect-şef, care va
vi za şi elibera autorizaţiile de desfiinţare clădiri şi con-
strucţie pe raza comunei. Astfel, cetăţenii nu mai trebuie
să se deplaseze la Timişoara, pentru a obţine aceste acte.

A consemnat Petru Vasile TOMOIAGĂ

Proiecte realizate şi planuri îndrăzneţe 
pentru viitor la Jamu Mare

Interviu cu Valeriu Filipiac, primarul comunei



Echipa de handbal masculin a Timişoarei, C.H. C.S.U.
Politehnica Timişoara, a reuşit să încheie anul 2015 pe locul
7 în clasamentul Ligii Naţioanle de Handbal Masculin.
„Studenţii” antrenaţi de Pero Milošević (principal) şi  Attila
Horvath (secund) au reuşit evoluţii bune în meciurile
susţinute cu Steaua „Alexandrion” Bucureşti, pe propriul
parchet, şi în deplasare împotriva echipelor A.H.C. Potaissa
Turda şi C.S.M. Ploieşti. Cu susţinerea suporterilor, dar şi
cu o puternică dorinţă pentru victorie, C.H. C.S.U. Po-
litehnica Timişoara a obţinut un rezultat favorabil
în jocul etapei a XV-a disputat împotriva echipei
Steaua. Echipa timişoreană a învins cu 28-26 (14-
11) bucurând publicul spectator sosit în tribunele
sălii timişorene în număr foarte mare. Pentru C.H.
C.S.U. Politehnica Timişoara au marcat, Chikovani
9 goluri, Fenici 6, Lasica 5, Grigoraş 4, Leordean
2, Pejović 2.

În jocul următor, cel împotriva echipei din
Turda, echipa antrenată de Pero Milošević, deşi a
avut o evoluţie bună pe parchetul de joc, a fost ne -

voită să se recunoască învinsă la capătul celor 60 de minute
de joc. La capătul unui meci tensionat, în care echipa viz-
itatoare a acuzat unele decizii de arbitraj, bănăţenii au pier-
dut cu 25-29 (11-14). Autorii golurilor pentru echipa
ti mişoreană au fost Chikovani (8 goluri), Grigoraș (5),
Fenici (4), Neamțu, Ștefan și Halcă  (fiecare cu câte două),
respectiv Leordean și Pejovic (un gol).

Ultimul joc disputant de echipa bănăţeană în 2015 în
Liga Naţioanlă de Handbal Masculin a avut loc la Ploieşti,

împotriva echipei locale, C.S.M. La capătul unui joc în care
echipa bănăţeană a fost condusă pe tabela de marcaj în cea
mai mare parte a meciului, „studenţii” bănăţeni reuşesc să
se mobilizeze în ultimele minute de joc şi scapă printre
degete o victorie la Ploieşti, partida încheindu-se la egali-
tate, 25-25. Marcatorii echipei C.H. C.S.U. Politehnica
Timişoara în partida de la Ploieşti au fost Chikovani (7
goluri), Grigoraş (5), Lasica (4), Timofte (4), Pejović (2),
Ştefan (1), Halcă (1), și Fenici (1).

În urma evoluţiilor din anul 2015 în Liga
Naţională de Handbal Masculin, C.H. C.S.U. Po-
litehnica Timişoara a încheiat anul pe locul 7 în
clasament, având un total de 26 puncte, după 17
meciuri în care a adunat 8 victorii, două rezultate
de egalitate şi 7 înfrângeri, a marcat 459 goluri şi
a primit 429.  Următorul meci în Liga Naţională
de Handbal Masculin va fi susţinut de echipa
bănăţeană pe teren propriu, în februarie 2016, îm-
potriva echipei H.C.M. Minaur Baia Mare.

Cornel SERACIN
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Liga Naţională de Handbal Masculin

Politehnica Timisoara,  locul 7 

Timişoara Saracens R.C.M. U.V.T. a
reuşit să încheie anul 2015 cu obţinerea celui
de-al treilea trofeu, cel de campioană naţio -
nală la rugby, după ce şi-a adjudecat Cupa
Regelui (septembrie) şi Cupa României (oc-
tombrie. Echipa bănăţeană s-a impus în fi-

nala disputată pe gazonul stadionului
„Lascăr Ghineţ” din Baia Mare împotriva
echipei ce a deţinut, din ediţia de anul trecut,
titlul naţional suprem, C.S.M. Ştiinţa Baia
Mare. În faţa celor aproximativ 2.000 de
spectatori prezenţi în tribune la ora finalei,
pe un gazon greu, cele două echipe au reuşit
să ofere un joc bun, încărcat de ambiţia ad-
judecării titlului naţional, victoria finală
aparţinând echipei ce a manifestat mai multă
voinţă, a avut mai multă şansă şi a demon-
strat de-a lungul întrecerii, prin evoluţiile din
teren, că merită acest titlu.

Timişoara a început în forţă jocul din
această finală, iar din minutul 9 conducea cu
7-0 după un eseu reuşit de Shennan şi con-
vertit de Calafeteanu. În minutul 15,
Drenceanu l-a lovit cu cotul în figură pe
Ratu Taniela, iar arbitrul întâlnirii l-a
sancţionat pe rugbystul bănăţean cu cartonaş
galben, eliminându-l temporar (10 minute)
din terenul de joc. Lovitura liberă acordată
maramureşenilor este ratată de Samoa (min.
16), care, de la aproximativ 42 metri, şutează
pe lângă bara stângă a buturilor timişorene.

Echipa maramureşeană nu a reuşit să de-
păşească jumătatea terenului mai bine de 15
minute, „zimbrii” având o primă şarjă deci-
sivă prin minutul 24, prin Leiataua, dar Ti -
mi şoara Saracens îi împinge pe băimăreni

înapoi. Totuşi, C.S.M. Ştiinţa a marcat după
o margine şi un mol de margine, iar graţie
pachetului de înaintare, maramurşenii
reuşesc primul lor eseu (minutul 26) prin
Dănilă. Eseul este convertit de către Samoa,
iar din minutul 27 scorul devenea egal, 7-
7.Această reuşită dă aripi echipei mara-
mureşene, bănăţenii pierzându-şi din elan
pentru puţin timp. În minutul 32, echipa tim-
işoreană greşeşte în grămadă după propria
introducere a balonului, iar C.S.M. Ştiinţa
caută din nou tuşa, la 28 metri lateral stânga.
Marginea este executată lung, mingea
ajunge la Ratu Taniela care, cu un drop-gol,
ridică scorul la 10-7 în favoarea echipei
maramureşene.

Prima repriză se prelungeşte, iar în
aceste minute de prelungire Samoa, de la
aproximativ 30 metri lateral dreapta, ratează
o nouă lovitură de penalitate în contul mara-
mureşenilor. În ultimele secunde ale prelun-
girilor primei reprize, Sefanaia reuşeşte să
iese din propriul 22, crescând posibilităţile
Timişoarei de a puncta.  Şarja ofensivă a
bănăţenilor este oprită neregulamentar de
placajul cu umărul al lui Morrell, arbitrul
jocului dictând lovitură de penalitate în
favoarea echipei timişorene din 22-ul mara-
mureşean. Lovitura de penalitate este con-
vertită de Calafeteanu, iar prima repriză se
încheie la egalitate, 10-10.

Debutul reprizei a doua a găsit echipa
bănăţeană în ofensivă, cele cinci minute de
iniţiativă şi de posesie a balonului ducând
echipa timişoreană spre un nou eseu. După
o margine a „zimbrilor”, bănăţenii câştigă
posesia balonului prin Conache şi pun pre-
siune pe 22-ul advers. Aglomerează pe
partea stângă, scot mingea şi o pasează pe
partea dreaptă, de unde Tangimana Fonovai

o preia şi o culcă în terenul de ţintă advers
(minutul 46). Din unghi închis, Calafeteanu
ţinteşte bara, ratând convertirea eseului.
Scorul devenea 15-10 în favoarea echipei
bă năţene.

Câteva minute mai târziu (minutul 51),
Valentin Calafeteanu se revanşează şi înscrie
dintr-o lovitură de penalitate, executată de la
aproximativ 30 metri de pe partea dreaptă
dar din poziţie mai bună. Scorul devenea fa-
vorabil „sarazinilor”, 18-10. În minutul 57,
echipa timişoreană comite o eroare, Rus îl ia
de piept pe căpitanul Ene, iar arbitrul dic -
tează lovitură de penalitate în favoarea echi -
pei maramureşene. Din poziţie centrală, de
la aproximativ 44 metri, Samoa execută şi
tri mite în bară, scorul rămânând favorabil
echipei din Banat.

În minutul 68, echipa „sarazinilor din
Banat”  nu eliberează zona placajului şi este
penalizată, căpitanul Ene încarcă să profite
de dezorganizarea apărării bănăţenilor şi
ţâşneşte spre terenul de ţintă, dar este oprit.
Mingea ajunge Leiataua, Fakaosilea o lasă
lui Van Heerden, care înscrie al doilea eseu
al echipei „zimbrilor”, scorul devenind 18-
15, Samoa ratând convertirea eseului. Tangi-
mana Fonovai este eliminat temporar după
ce primeşte cartonaş galben, „sarazinii” fiind
nevoiţi să încheie finala în inferioritate nu-
merică. În minutul 73, Gabriel Conache se
accidentează în urma unei ciocniri cu un co-
echipier (Brian Sefanaia), în timpul unui pla-
caj la acelaşi jucător advers (Ionuţ Botezatu).
Conache a acuzat o lovitură primită în zona
capului, suferind comoţie şi fiind scos pe
targă din teren, Mădălin Lemnaru luându-i
locul. Nu se mai petrece nimic pe tabela de
marcaj, scorul final fiind stabilit  la 18-15 în
favoarea echipei bănăţene, Timişoara Sara-

cens R.C.M. U.V.T., titlul naţional intrând
pen tru a patra oară în visteria clubului din
Banat după ce, în iunie 1972, Timișoara de -
ve nea prima echipă din provincie ce își ad-
judeca titlul național, ultimele două titluri
fi ind câştigate de Timişoara în 2012 (tot 

într-o finală cu Baia Mare, impunându-se cu
16-6) şi în 2013 (tot cu Baia Mare în finală,
impunându-se cu 25-19).

Cel de-a patrulea titlu de campioană
naţională la rugby cucerit de echipa timi -
şoreană a venit în urma unui an compe ti ţio -
nal în care timişorenii antrenaţi de Grain ger
Heikell (principal) și Sosene Anesi (secund)
au reuşit evoluţii în care fiecare meci a fost
abordat precum o finală. În această ediţie de
campionat, Timişoara Saracens R.C.M.
U.V.T. a marcat 46 eseuri, a primit 18 eseuri.
Cel mai eficient marcator de eseuri pentru
această ediţie de campionat din echipa
bănăţeană este Tan  gi mana Fonovai – 8
reuşite, iar cel mai eficient marcator de
multe puncte pentru echipa din Banat în
această ediţie de campionat este Valentin
Calafeteanu – 121 puncte.

Echipa Timişoara Saracens R.C.M.
U.V.T. a aliniat formaţia: linia I - Militaru,
Căpățână, Țăruș; linia II - Popârlan,
Drenceanu; linia III - Ianuș, Rus, Burcea –
cpt.; linia de treisferturi – Calafeteanu, Rose,
Umaga, Sefanaia, Tangimana, Shennan,
Conache. Antrenor, Grainger Heikell. Rezer -
ve: Rădoi, Mariş, Taupaki, Morrison,
Kinikinilau, Zaharia și Lemnaru. Meciul a
fost arbitrat de Vlad Iordăchescu.

Cornel SERACIN

Timişoara Saracens R.C.M. U.V.T.

Cupa României şi campionatul naţional la rugby 



16

decembrie 2015
AGENDĂ

IMIŞ

Minunatul alai de Crăciun
Deja tradiţionalul “Alai al colindătorilor”, aflat la a cincisprezecea sa ediţie, a “cucerit” Palatul Ad-

ministrativ din Timişoara în preajma Crăciunului 2015 (17 decembrie), pentru a aduce vestea Nașterii
Domnului. Sute de colindători şi formații de pe tot cuprinsul județului i-au colindat pe consilierii
județeni, pe angajaţii C. J. Timiş şi ai Prefecturii, care i-au așteptat la bradul din holul instituţiei, apoi
în noul corp de clădire al Palatului. Colindele au fost precedate, la cererea preşedintelui C.J. Timiş, dl
Titu Bojin, de un moment de reculegere în memoria eroilor care s-au jertfit pentru dreptate şi libertate
în Decembrie 1989. S-a intonat o strofă din melodia “Deşteaptă-te române!”, imnul naţional al
României. 

Apoi s-au
cântat colinde
specifice zonei
timişene de
un de veneau
colindători i .
Un moment
aparte a fost
susținut de du -
ba șii din zona
Fă getului, re -
prezentați de
echipa din Ro -
mânești, care
au amintit de
frumosul joc al
Călușului ro mâ nesc, prezent într-o formă sau alta în toate regiunile istorice ale Româ niei. De altfel,

du bașii din zo na Făgetului (pro veniţi
din aşe ză rile timi şene Margina, Fă get,
Tomești, Curtea, Ro mâ nești) sunt con-
sideraţi un bun naţional, fă când parte
din patrimonial declarat al Ro mâ niei.

După colind, președintele CJT, Titu
Bojin, i-a invitat pe colindători și la
mitropolie, eveniment care a avut loc
vineri, 18 decembrie, şi unde au fost
primiţi de Înaltpreasfinţia Sa Ioan,
Arhiepiscop al Timișoarei și Mitro polit
al Banatului.

C.T

Revoluţia de la Timişoara
la 26 de ani distanţă...

La 26 de ani de la Declanşarea  Revoluţiei de la Timişoara din De-
cembrie 1989, revoluționarii timişoreni s-au reunit la Consiliul Județean
Timiș, miercuri, 16 decembrie 189. În afara momentului festiv, în care
preşdintele C.J. Timiş Titu Bojin i-a oferit o plachetă aniversară fostului
prim ministru Petre Roman, revoluţionar şi el, cei prezenţi au ridicat
problema recentei clasări a  dosarului Revoluţiie  de  către procurorii
Par chetului Militar. 

Astfel, Lorin Fortuna, unul dintre cei care au ţinut trează flacăra
revo luţiei din 17 decembrie 1989 şi până la declararea Timişoarei ca
“Primul oraş din România liber de comunism”, la 20 decembrie 1989,
a precizat:  „Am făcut o plângere la Parchetul General împotriva clasării
dosarului Revoluției. România e în doliu pentru că s-a hotărât din nou,
ca  opțiunea finală, să claseze dosarul Revoluției. Credeți că trebuie să
acceptăm clasarea dosarului Revoluției așa cum ne cer ei? Nu! Nu vom
accepta niciodată și cât timp eu voi trăi voi face de așa manieră ca ade-
vărul și libertatea să nu umble cu capul spart , nici în Timișoara, nici în
România!”.

Iar Petre Roman, după ce a aflat din dezvăluirile ultimelor zile din
decembrie  anul acesta despre cei 50 de timişoreni care au plecat la Bu-

cureşti şi care au
“torpilat” mitingul
lui Cea uşescu din
21 decembrie 1989
a spus: “ Acum am
aflat în mod con-
cret, din cer ce tări
făcute pro fesionist,
că momentul în
care masa de oa-
meni adusă pentru

sus ținerea  dictatorului  Nicolae Ceaușescu s-a întors împotriva lui,
acest moment a fost inițiat tot de către timișoreni. Nu am știut! Trebuie
să facem cumva ca în nicio formă să nu dispară ceva din memoria acelor
zile, cei care vin în urma noastră, tinerii, să nu uite ce s-a întâmplat și
să facem, dacă suntem cu adevărat patrioți, să prospere această țară a
noastră”.

T. C.

Turismul de afaceri reprezintă în acest moment cea mai
importantă componentă a turismului în județul Timiș. O al-
ternativă ce aduce, anual, zeci de mii de străini în Tim-
ișoara pentru perioade de două-trei zile, în scop de afaceri.
Acestora, și nu numai lor, Asociația pentru Promovarea și
Dezvoltarea Turismului (APDT) în județul Timiș a decis
să le ofere variante de petrecere a timpului liber în județul
Timiș și în împrejurimile lui. Astfel s-a născut prima
broșură de promovare turistică în Timiș, realizată în limba
engleză, destinată mai ales oamenilor de afaceri străini,
Corpului consular din Timișoara și altor turiști din străină-
tate. 

“Broșura conține 11 destinații, singulare sau complexe,
care au fost oferite chiar de agențiile de turism de incoming
din Timișoara, invitate de APDT să se alăture acestui
proiect. Ne-am dorit ca broșura să fie cât mai complexă și,
mai ales, să reflecte oferta reală de pe piața turistică timi -
șoreană de incoming a momentului”, spune Călin Dobra,

președintele Asociației pentru
Pro movarea și Dezvoltarea Tu -
ris mului (APDT)  în județul
Timiș .

Materialul a fost editat în
1000 de exemplare care vor
ajunge la toate consulatele din
Timișoara, la societățile multinaționale din județ, la Came -
ra de Comerț, în infocentre turistice din oraș și, pe parcurs,
se dorește distribuirea lor și în hotelurile din oraș. “Broșura
este, de fapt, o invitație adresată turiștilor străini de a ne
vizita și de a descoperi județul Timiș și împrejurimile, de
a descoperi istoria, cultura și tradițiile acestor locuri încă
prea puțin cunoscute”, spune Delia Barbu, directorul Aso-
ciației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în
județul Timiș.

La evenimentul de lansare a broșurii, organizat la CJT,
au luat parte reprezentanți ai Corpului consular din Timi -

șoara - Consulatul Republicii Federale Germania, Consu -
latul Onorific al Spaniei, Consulatul Onorific al Italiei,
Consulatul Onorific al Republicii Peru, Consulatul

Onorific al Coreei, Consulatul Onorific al Regatului Țărilor
de Jos - reprezentanți ai Clubului Economic German  și ai
societăților comerciale cu capital străin din județ, Camera
de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, Primăria Mu ni -
cipiului Timișoara și Centrul Multifuncțional de Informare
Turistică Bastion, cărora le-au fost oferite broșurile de pro-
movare turistică pentru turiștii de afaceri care călătoresc în
județul Timiș. 

D.S.B.

Travel in Timis!


