
PERICOLUL 
INUNDAŢIILOR

DGASPC
Timiş, 

implicată 
în proiectele

sociale

„Violenţa
ucide!” 

Locuinţele 
din Luncanii 

de Sus, căutate 
de familii de nemţi

şi austrieci

Adunarea
Generală 

a Cooperării
Regionale

Dunăre-Criş-
Mureş-Tisa

1

noiembrie 2015
CJTAGENDA

IMIŞ

www.cjtimis.ro

Se distribuie gratuit

Consiliul Judeţean Timiş
Periodic de informare administrativă

IMIŞ

Tiraj: 3 500 exemplare Anul  XI, Nr. 101, iunie 2016

AGENDĂ

Pag. 5

„Festivalul etniilor” 
de la Timişoara 

a împlinit 16 ediţii

Alegeri 2016,
rezultate finale,
judeţul  Timiş

Pag. 9

Pag. 16

Pag. 2

Pag. 3

Pag. 4



Cea de-a doua ediţie a Zilelor Lacului Surduc, eveniment
organizat de Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea
Turismului (APDT) în judeţul Timiş şi Primăria Comunei
Fârdea, cu sprijinul

Consiliului Judeţean Timiş, va avea loc în perioada 25-
26 iunie 2016.

“Manifestarea care se va desfăşura pe malul Lacului Sur-
duc şi în împrejurimile localităţii Fârdea, vrea să promoveze
obiectivele turistice din zonă, să dezvolte şi să promoveze
cicloturismul şi  turismul de weekend în Timiş. Este un

eveniment care se adresează în egală măsura tinerilor, famili-
ilor cu copii, cât şi seniorilor, o manifestare la care se es-
timează participarea unui public de 3.000– 4.000 de
persoane, atât din zonă, cât şi din Timişoara,
Lugoj, judeţele învecinate, dar şi din Serbia şi
Ungaria”, consideră Delia Barbu, director
exe cutiv al APDT Timiş.

Ediţia din acest an aduce, ca noutate în
program, o componentă de cicloturism. Cu
sprijinul ClubuluiBănăţean de Turism (CBT)

şi al Administraţiei Bazinale de
Apa Banat, turiştii prezenţi la
eveniment duminică, 26 iunie,
vor avea posibilitatea de a
închiria biciclete şi, ghidaţi de
membrii CBT, vor putea par-
curge un traseu de 15 kilometri
în jurul Lacului Surduc. 

“Ocazie de a descoperi
zona, de a admira peisajul şi de
a face mişcare. Tot ca noutate, anul acesta, or-
ganizatorii vor oferi o demonstraţie de karting
copii, iar pe malul lacului, în fiecare din cele
doua zile, timp de şase ore, micuţii vor avea
la dispoziţie şi se vor putea bucura, gratuit, de
tiroliana, tir cu arbaleta, plimbări cu barca pe
lac, face-painting şi slack-line. Şi, nu în ul-
timul rând, pe scena de pe malul lacului, copiii
se vor bucura, sâmbătă, 25 iunie, de un spec-
tacol al Teatrului de Păpuşi Merlin. Vor avea
loc tradiţionalele evenimente  pe lac – între-

ceri de caiac, canoe, dragoane -, plimbări cu hidrobicicletele,
demonstraţii ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
Banat şi un show aerian cu noi elemente în această ediţie',
adaugă Delia Barbu.

Acestea, în timp ce pe mal, concursul de pescuit pentru
copii şi concertele vor completa oferta evenimentului. 

Sâmbătă, 25 iunie, de la ora 18.00, Ricardo Caria va urca
pe scenă cu ale sale ritmuri de fado, iar de la ora 19.00,
Alexandra Mitroi feat. Sean Norvis and theBand vor încânta
publicul timp de trei ore, pentru ca seara să se încheie la ora
22. 00 cu un foc de artificii.

Duminica este destinata muzicii populare, nume cunos-
cute ale folclorului fiind aşteptate pe scena de pe malul La -
cului Surduc de la ora 15,00. Sunt aşteptaţi invitaţi din Serbia
şi din judeţele vecine, iar copiii şi părinţii lor au ocazia de a
se bucura din plin de începerea vacanţei de vară.

T.C.
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O bună parte din gospodăriile goale din Luncanii de Sus,
un sat devenit cătun aproape părăsit din zona Munţilor
Poiana Ruscă, au fost scoase la vânzare şi au început să fie
cumpărate de familii din Germania sau Austria, care sunt in-
teresate să le transforme în case de vacanţă ori chiar să le
locuiască permanent după reamenajare.

Sub liniile arcuite domol ale Coşavei, ce coboară în
dealuri line dinspre zona montană a Munţilor Poiana Ruscă,
râpele devin, treptat, tot mai puţin ameninţătoare şi se lasă
acoperite de arbori înalţi şi drepţi de fag ce-şi poartă
coroanele vezi-gălbui, presărate cu pâlcuri de păşuni pe care
pasc turme liniştite de oi. Între colţuri de stânci bogat împă-
durite, cum vii dinspre judeţul Hunedoara, cătune ce-au fost
cândva sate cu oameni înstăriţi îşi dezvăluie tristeţea,
neputinţa şi resemnarea unei generaţii îmbătrânite, părăsite
de urmaşii tineri, care odată ieşiţi din vatra satului, au ales
un trai mai bun şi mai uşor în locul poverii de a scoate apa
cu cumpăna din fântâni aflate la kilometri de case.

Luncanii de Sus şi fratele geamăn Luncanii de Jos au
aceeaşi origine, în satul Luncani, datat de prin anul 1365.
Imediat după cel de-Al Doilea Război Mondial, adminis-
traţia comunistă a despărţit Luncanii în cele două sate, care
aveau, fiecare, zeci de case şi câteva sute de locuitori. Apoi,

autorităţile au considerat că prea multe dintre case sunt
acoperite cu paie şi au vrut să desfiinţeze satele. Bătrânii lor
s-au opus, iar spre finele anilor 1970 s-a introdus electrifi-
carea, chiar dacă au avut parte de dese pene de curent, ca şi
acum.

“Cele două sate au devenit cătune izolate şi cu doar
câţiva locuitori. La Luncanii de Sus mai sunt vreo 20-30 de

case, dintre care jumătate sunt de vânzare. Este zona de
munte, o zonă mai puţin populată, foarte frumoasă, dar mai
izolată”, spune Titu Bojin, preşedintele Consiliului Judeţean
Timiş.

În Luncanii de Sus este minunat atât vara, cât şi iarna,
dar e greu să trăieşti acolo. Vara, merii, prunii şi perii cu
crengi încărcate de roade aduc optimism şi speranţe în su-
fletele oamenilor de aici şi, de aceea, viaţa le pare mai
uşoară. Dar iarna, când nămeţii îngroapă pădurile, iar omul
nu are înainte decât poteca făcută de lupi şi alte sălbăticiuni,
traiul le pare greu şi fără perspective. De aceea, oamenii au
şi părăsit, pe rând, satul. 

“Viaţa de aici nu e uşoară, dar ne-am obişnuit cu ea.
Munca ne ţine sănătoşi. Mulţi au părăsit acest loc, dar au în-
ceput să vină străini”, spune Dumitru Isac, unul dintre sep-
tuagenarii cătunului.

Casele aproape părăsite de localnici sunt însă interesante
pentru străini, care cumpără gospodăriile pentru a le trans-
forma în case de vacanţă sau chiar le amenajează şi le locui-
esc. Moş Dumitru spune că un neamţ a şi cumpărat o astfel
de casă, pe care a renovat-o, dar şi lucrează pământul
aparţinător. Pe internet, familii tinere de austrieci se intere-
sează de preţul la care se vând casele din Luncanii de Sus.
“Cred că sunt de vânzare vreo 15 case şi loturi de teren cu
număr de vânzare”, adaugă bătrânul.

Administraţia judeţeană are în proiect lucrări mari pentru
amenajarea zonei, mai ales ca atracţie turistică, fiind apropi-
ată de bi sericile din lemn, de 'Voroneţul Banatului' (Mănă-
stirea de la Româneşti), de Peştera Albastră, de Valea lui
Liman, zone încărcate de frumuseţe, de istorie şi de legende.

“Sunt nişte lucrări de aducţiune de apă care se fac de la
Lacul Surduc, mai exact este o conductă care va tăia

muntele, pe 4,5-5 km, şi care ajunge exact în acea zonă.
Apoi, mai avem o lucrare care pleacă de la Fârdea (din
apropierea lacului Surduc), traversăm muntele spre Tomeşti,
dar Consiliul Local Tomeşti nu ne-a trimis, încă, hotărârea
prin care se aprobă ca drumul comunal să treacă la rangul de
drum judeţean, ca să-l luăm noi în administrare, ci doar co-
muna Fârdea ne-a transmis-o. Acel drum ar urma să lege
zona Lacului Surduc de zona mănăstirilor de la Tomeşti -
Luncani”, explică Titu Bojin.

Locuitorii cătunului nu ştiu de planurile Consiliului
Judeţean şi duc o viaţă aproape arhaică. Dacă tinerii au apu-
cat să plece, iar pe unii dintre bătrâni i-au luat cu ei, alţii sunt
singuri şi aşteaptă întâlnirea cu eternitatea. 

“Avem în acea zonă mai multe sate care se depopulează.
Este un fenomen specific în acea zonă de munte, Bara-Do-
breşti-Ohaba Lungă. Unde sunt zone de munte sau chiar de
deal, unde nici măcar producţia agricolă nu este extraordi-
nară, sunt localităţi care se depopulează. Este o zonă mai del-

icată, care nu-şi găseşte stabilitatea. Unii dintre cei care au
rămas nu au unde să plece. Unii au copii şi-i mai ajută, îi duc
cu ei. Alţii sunt la o anumită vârstă la care nu mai pleacă din
satul acela amărât, unde au o căsuţă şi o grădină în jur. Unde
Dumnezeu să se mai ducă?”, spune Titu Bojin. 

Peste 20-30 de ani, despre Luncanii de Sus se va vorbi
la timpul trecut, ca despre un aşezământ care a existat odată,
sau, aşa cum ar merita, ca despre un centru turistic deosebit
de atractiv. Depinde de oficialii judeţului şi ai comunei
Tomeşti, de care aparţin Luncanii, cum vor pecetlui soarta
uneia dintre cele mai frumoase aşezări timişene. 

H.O.

Locuinţele din Luncanii de Sus, căutate de familii
de nemţi şi austrieci

Zilele Lacului Surduc
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Având în vedere Raportul nr.
1718/30.05.2016 al Direcţiei pentru Ad-
ministrarea Drumurilor şi Podurilor
Judeţene Timiş prin care se propune
aprobarea indicatorilor tehnico-eco-
nomici actualizați ai obiectivelor de in-
vestiţii incluse în Programul Național de
Dezvoltare Locală, cuprinse în lista
anexată la Raport,

Având în vedere dispozițiile Ordo-
nanței de Urgență a Guvernului
României nr. 28/2013 privind aprobarea
Programul Național de Dezvoltare Lo-
cală,

Ținând cont ”Lista de investiții rec-
tificată pe anul 2016 pentru bugetul pro-
priu al județului Timiș” – anexa nr.3
(cap.84.02) la Hotărârea Consiliului
Judeţean Timiş nr. 82/20.04.2016
privind aprobarea bugetului rectificat al
Judeţului Timiş pe anul 2016,

În conformitate cu prevederile art. 44
alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările
și completările ulterioare,

Ţinând cont că a fost îndeplinită pro-
cedura reglementată de prevederile Legii
nr.52/2003 privind transparenţa de-
cizională în administraţia publică,

Fiind îndeplinite procedurile pre-
văzute de art. 44-45 şi de art. 94-98 din
Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, privind avizarea
proiectelor de hotărâri în Comisiile de
specialitate ale Consiliului Judeţean
Timiş,

În temeiul prevederilor art. 91 alin.
(3) lit. f) și art. 97 din Legea adminis-
trației publice locale nr. 215/2001, re-
publicată, cu modificările și completările
ulterioare, adopta prezenta

H O T Ă R Â R E
Art. 1 – Se aprobă indicatorii

tehnico-economici ai devizului general
actualizat după finalizarea procedurilor
de achiziție publică și modificarea cotei
taxei pe valoare adăugată pentru obiec-
tivul de investiție ”Asfaltare DJ 591C
Săcălaz – Sânmihaiu Român, L=5,5
km”, conform anexei nr. 1.

Art. 2 – Se aprobă indicatorii
tehnico-economici ai devizului general
actualizat după finalizarea procedurilor
de achiziție publică și modificarea cotei
taxei pe valoare adăugată pentru obiec-
tivul de investiție ”Asfaltare DJ 588
Clopodia - Ferendia, L=5,0 km ”, con-
form anexei nr. 2.

Art. 3 – Se aprobă indicatorii
tehnico-economici ai devizului general
actualizat după finalizarea procedurilor
de achiziție publică și modificarea cotei
taxei pe valoare adăugată pentru obiec-
tivul de investiție ”Asfaltare DJ 682J Zo-
rani – Groși – Bulza, L=7,7 km”,
conform anexei nr. 3.

Art. 4 – Se aprobă indicatorii
tehnico-economici ai devizului general
actualizat după finalizarea procedurilor
de achiziție publică și modificarea cotei
taxei pe valoare adăugată pentru obiec-

tivul de investiție ”As-
faltare DJ 595C Deta –
Opatița – Birda, L=7,7
km”, conform anexei nr. 4.

Art. 5 – Se aprobă indi-
catorii tehnico-economici
ai devizului general actual-
izat după finalizarea proce-
durilor de achiziție publică
și modificarea cotei taxei
pe valoare adăugată pentru
obiectivul de investiție
”Asfaltare DJ 692A Beci-

cherecu Mic – Dudeștii Noi – Sânandrei,
L=5,65 km”, conform anexei nr. 5.

Art. 6 – Se aproba cofinantarea din
bugetul Judetului Timis si din credite a
obiectivelor de investitii incluse in pro-
gramul National de Dezvoltare Locala,
conform anexei nr. 6

Art. 7 – Anexele nr. 1 – 6 fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8 – Cu ducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri se încredințează Di-
recția pentru Administrarea Drumurilor
și Podurilor Județene Timiș.

Art. 9 – Prezenta hotărâre se publică
în Monitorul Oficial al Județului Timiș
și pe site-ul propriu și totodată, se comu-
nică:

- Instituției Prefectului – Județul
Timiș;

- Direcției Buget – Finanțe;
- Direcției Investiții și Managemen-

tul Proiectelor;
- Direcției pentru Administrarea Dru-

murilor și Podurilor Județene Timiș

PREŞEDINTE
Titu BOJIN

Contrasemnează 
SECRETAR AL JUDEŢULUI TIMIŞ

Ioan-Dănuţ ARDELEAN

Potrivit rezultatelor finale anunţate de
Biroul Electoral Judeţean (BEJ) Timiş, Partidul
Social Democrat  a obţinut 89.166 de voturi
valabil exprimate pentru Consiliul Judeţean,
adică 37,28%.

Pe locurile următoare se situează Partidul
Naţional Liberal - 77.060 de voturi (32,21%),
Uniunea Naţională pentru Progresul României-
16.066 de voturi (6,71%), Partidul Mişcarea
Populară  - 13.752 de voturi (5,74%), Alianţa
Liberalilor şi Democraţilor- 13.156 de voturi
(5,5%), Uniunea Democrată a Românilor din
România. - 10.670 de voturi (4,46%)

Mandatele la Consiliul Judeţean Timiş
sunt împărţite astfel: PSD - 16 (Sorin Grin dea -
nu, Călin Dobra, Dan V. Poenaru, Cătălin
Tiuch, Adrian Negoiţă, Mihai Ritivoiu, Adrian
Pau, Dorin Cutu, Romaniţa Jumanca, Victor
Dumitraşcu, Dean Plavoşin, Nicolae Bădina,

Cristi an Dolecek, Cătălin Sima, Alexandru
Iovescu şi Marius Gavrilaş),    PNL - 14 man -
da te (Alin Popoviciu, Marian Constantin
Vasile, Nicolae Bitea, Mihăiţă Bojin, Cosmin

Costa, Bogdan Ciprian, Liviu Borha, Cosmin
Buboi, Liviu Cocean, Lucian Blaga, Viorel
Coifan, Adrian Ştef, Adrian Păşcuţă, Dan Ioan
Sarmeş), 

UNPR - 3 mandate (Ion Răducanu, Viorel
Matei, Titu Bojin), 

ALDE - 2 mandate (Ştefan Stancu şi Ion
Daviţoiu), 

PMP - 2 mandate (Roxana Iliescu, Dorin
Cândea).

În judeţul Timiş, prezenţa la vot a fost
40,8%.

Deoarece funcţia pe care o deţinea con-
silierul Ciprian Bogdan la cabinetul de euro -
parlamnetar al lui Cristian Sil viu Buşoi nu este
com pa tibilă cu cea de consilier ju deţean, Bog-
dan a renunţat la calitatea de consilier, în locul
său venind Tiberiu Lelescu, aflat pe locul ur -
mător al can di daţilor PNL.

Joi, 23 iunie, la ora 10, urma
să ai bă loc şedinţa de plen care
urma să valideze aleşii din 5
iunie  2016. Consiliul Jude țean
Ti miș nu a putut fi convocat legal
joi dimineață, din lipsă de cvo-
rum. 

Din cei 37 de consilieri
județeni au fost prezenți la șe -
dință doar 21. “Potrivit Legii
215/2001 nu poate fi legal consti-
tuit consiliul ju de țean decât dacă
sunt întrunite două treimi. Voi
convoca a doua ședință de vali-
dare a Consiliului Județean Timiș
pentru ziua de duminică, 26

iunie.  Nu se poate luni, pentru că se depășește
termenul legal de trei zile”, conform prefectu-
lui Mircea Băcală.

C.T.

Consiliul Judeţean Timiş,
HOTĂRÂREA nr. 119/31.05.2016
privind propunerea de aprobare 
a indicatorilor tehnico-economici 

actualizați şi a cofinanţării 
din bugetul propriu 

al Judeţului Timiş şi din credite 
a obiectivelor de investiţii 

incluse în Programul Național 
de Dezvoltare Locală

Alegeri 2016, rezultate
finale, judeţul  Timiş

Aeroportul Internaţional “Traian Vuia, Tim-
işoara se poate mândri anul acesta cu   creş teri
ale traficului aerian, în privinţa numărului de
pasageri, al zborurilor, cât şi al traficului de măr-
furi, comparativ cu anul 2015.

În perioada ianuarie-mai 2o16, Aeroportul a
înregis trat o creştere a numărului de pasageri cu
9%. A fost înregistrat un număr de 376.997
pasageri, faţă de 347.439 de pasageri în
2015, în aceeaşi perioadă a anului.  

De asemenea, o creştere însemnată
înre gistrează şi numărul zborurilor efectua -
te în aceeaşi perioada. În primele cinci luni
ale anu lui 2015, un număr de 4.457 de ae -
ronave au aterizat sau au decolat de la Timi -
şoara, în anul 2016, numărul acestora a
crescut cu 11%, înregistrându-se un număr
de 4.925 zboruri.

În privinţa numărului de pasageri
îmbar  caţi/debarcaţi pe Aeroportul “Traian
Vuia”  din Timi şoara  statistica arată clar  urmă -
toarele rezultate: compania aeriană Wizz Air a
înregistrat în perioada iunie-mai 2016, compar-
ativ cu aceeaşi perioadă a anului 2015, o rată de

creştere de 11%. Compania aeriană Tarom a în-
registrat o rată de creştere de 10%, în schimb
compania aeriană germană Luft hansa a înregis-
trat o uşoară scădere de 1%.

În perioada ianuarie - mai 2016, destinaţiile
prefera te ale pasagerilor au fost Bu -
cu reşti, Mun chen şi Londra, repre -
zen tând din volumul total de
pa sageri ai aeroportului 18,47%,
17,42%, respectiv 11,11%.

Şi traficul de marfă a înregistrat
o creştere de 63%, respectiv de la
947 tone în ianuarie - mai 2015 la
1.544 tone în primele cinci luni ale
anului 2016.

Autorităţile Aeroportului au con -
vingerea că rata de creştere a traficu-
lui aerian se va menţine pe tot
parcursul anului 2016, atât datorită

zborurilor charter de vacanţă, cât şi datorită în-
ceperii operării zborurilor companiilor aeriene

Ryan Air şi Blue Air, din 1 septembrie, respectiv
1 octombrie 2016.

C.T.

AEROPORTUL INTERNAŢIONAL
„TRAIAN VUIA” TIMIŞOARA
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Violenţa asupra copiilor poate fi întâlnită pretutindeni,
de la violenţa fizică, pedeapsă cor-
porală, până la neglijare, violenţa
sexuală, practicile tradi ţio nale
dăunătoare, inclusiv căsătoriile tim-
purii sau forţate, violenţa psiho -
logică (insultă, ignorare, respingere,
ameninţare, indiferenţă emoţională).

Violenţa pe care copiii o experi -
mentează în cadrul familiei poate
avea consecinţe pe termen lung pen-
tru sănătatea şi dezvoltarea lor. În co-
munitate sunt întâlnite, cel mai
adesea, forme de violenţă împotriva
copiilor care trăiesc pe stradă.

Fenomenul este atât de răspândit,
încât Parlamentul României a votat
ca ziua de 5 iunie să fie declarată
Ziua împotriva Violenţei asupra
Copilului în România.

“În cadrul campaniei “Bătaia nu
e ruptă din rai”, iniţiată în 2005 de
către Organizaţia ‘’Salvaţi Copiii’’
România, a fost propus Parlamentu-
lui României proiectul de lege privind instituirea zilei de 5
iunie ca Zi împotriva Violenţei asupra Copilului în Româ-
nia. Legea a fost votată de către ambele Camere ale Parla-
mentului, numeroşi parlamentari considerând-o binevenită,
în condiţiile în care, de secole, mentalitatea românilor în-
curajează într-o mare măsură violenţa asupra copiilor.
Legea a fost promulgată prin decretul nr. 1452 din 28 de-
cembrie 2006.

Pentru a marca această zi, Direcţia Generală de Asis-
tenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Timiş a or-
ganizat campania intitulată ‘Violenţa ucide!’, cu rol de
sensibilizare a populaţiei cu privire la fenomenul abuzurilor
asupra copilului şi de informare a cetăţenilor despre exis-
tenţa Telefonului Copilului – 0256-983.  În acest sens, cu
sprijinul financiar al C. J. Timiş (finanţare prin intermediul
Agendei Culturale a Consiliului Judeţean Timiş 2016), au
fost realizate afişe şi autocolante cu Telefonul Copilului,
destinate copiilor. Aceste materiale au fost distribuite şi va
continua distribuirea lor pe tot parcursul lunii iunie, în
judeţul Timiş, ele fiind destinate cu precădere copiilor din
şcoli, asistenţilor sociali din mediul rural, cadrelor didac-
tice, educatorilor, altor persoane de referinţă din cadrul co-
munităţii locale”, ne-a declarat Emilia Milutinovici,
director general al DGASPC Timiş.

Pentru sesizarea tuturor situaţiilor în care sănătatea şi
siguranţa unui copil este pusă în pericol, DGASPC Timiş a
înfiinţat serviciul specializat ‘Telefonul copilului’. Numărul
de telefon 0256-983 poate fi apelat în orice moment al zilei,
de către orice persoană (adult sau copil) care doreşte să  se-

sizeze instituţia cu privire la situaţia unui copil abuzat,
neglijat, aflat în situaţie de risc sau
în dificultate.

În primele cinci luni ale anului
2016, la DGASPC Timiş au fost în-
registrate 358 de sesizări de
abuzuri şi neglijare asupra copiilor,
din care 256 au fost confirmate şi
102 infirmate. În 47 de cazuri s-a
impus scoaterea copiilor din fami-
lie şi instituirea plasamentului în
regim de urgenţă. Cele mai multe
cazuri au vizat neglijarea (217
cazuri) şi abuzul fizic asupra copi-
ilor (17 cazuri). 

De altfel, DGASPC Timiş va
iniţia un proiect de lege prin care
va cere înăsprirea pedepselor pen-
tru părinţii care îşi neglijează
copiii.

Directorul general al DGASPC
Timiş, Emilia Milutinovici, spune
că părinţii justifică motivele negli-
jării micuţilor prin lipsa resurselor

financiare şi locative, “dar în ceea ce priveşte lipsa de re-
sponsabilitate faţă de copilul pe care l-ai născut este un as-
pect îngrijorător pentru noi şi aceasta generează intrarea
copiilor în sistem instituţional, abandonul lor, neglijenţa şi
abuzul”.

“Neglijenţa este pedepsită evaziv. Am primit sentinţe
pentru părinţii care şi-au neglijat copiii cu 40 de ore de
muncă în folosul comunităţii, pentru că ei merg în instanţă
şi invocă motivele legate de lipsa resurselor materiale. Dar
noi vrem să promovăm mijloace coercitive pentru părinţii
care îşi neglijează copiii pentru că, din păcate, ei nu sunt
conştienţi de sufletele rănite pe care le lasă în urmă.
Vorbesc inclusiv de părinţii care pleacă la muncă în străină-
tate şi îşi abandonează copiii, fie la domiciliu, fie la rude,
fie pur şi simplu îi lasă şi pleacă, fără să simtă vreo reper-
cusiune asupra lor”, spunea Emilia Milutinovici.

În ultimul an a crescut numărul copiilor internaţi în sis-
temul de ocrotire în regim de urgenţă în urma folosirii de
tot mai multe persoane a Telefonului Copilului prin care au
fost sesizate abuzurile.

“Nu pot spune că a crescut numărul de abuzuri, ci
numărul de sesizări prin Telefonul Copilului prin care au
fost sesizate instituţiile noastre, şi de aici şi numărul mai
mare de plasamente în regim de urgenţă pentru copii. Dacă
în urmă cu doi ani am avut un număr de 129 de copii în
plasament în regim de urgenţă, în 2015 am avut 189 de
cazuri. Este o creştere a conştientizării comunităţii în ceea
ce priveşte şi sesizarea faptelor de abuz, neglijare sau aban-
don al micuţilor, a mai afirmat Emilia Milutinovici.

În ultimul an a crescut şi numărul copiilor care se află
în familii, în cazul acestora DGASPC Timiş instituind un
plan de măsuri monitorizat de asistentul social din cadrul
primăriei şi de specialiştii instituţiei.

La sfârşitul anului trecut, în evidenţele DGASPC Timiş
se aflau 707 adulţi instituţionalizaţi şi 2.344 de copii cu mă-
sură de protecţie, dintre care 376 de copii instituţionalizaţi
în centre de plasament din subordinea untităţii, 355 în
plasament la organismele private autorizate, 1.067 de copii
la asistenţi maternali profesionişti, 435 în plasament la rude
de până la gradul IV, iar 110 în plasament la alte familii şi
persoane. 

****
În altă ordine de idei, Emilia Milutinovici spune că

DGASPC Timiş urmăreşte continuarea reabilitării centrelor
care încă nu au fost reabilitate, astfel încât acestea să core-
spundă standardelor de calitate impuse de legislaţie şi să ne
ajute să oferim servicii sociale de calitate. De asemenea,
continuă procesul de transformare a centrelor rezidenţiale
pentru copii în căsuţe de tip familial, aşa cum este prevăzut,
de altfel, şi în strategia naţională în domeniu. 

Primul centru vizat este CRRNC Lugoj, pentru care, de
altfel, s-a şi aprobat prin Hotărâre de Consiliu Judeţean, re-
alizarea studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic. Vor
urma, CP Găvojdia, CP Lugoj şi CPCD Recaş. 

‘Pentru realizarea acestor alternative de tip familial au
fost identificate următoarele surse de finanţare: Programul
Operaţional Regional 2014-2020, în cadrul căruia există un
capitol special dedicat instituţiilor de asistenţă socială cu
privire la închiderea centrelor mari de plasament şi de-
schiderea unor alternative de tip familial, precum şi Pro-
gramele de Interes Naţional 2015-2020 ale Autorităţii
Naţionale de Protecţia Copilului şi Adopţie’, a precizat
Emilia Milutinovici, director general al DGASPC Timiş.

Claudiu Manole

DGASPC Timiş, implicată în proiectele sociale

„VIOLENŢA UCIDE!” 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilu-
lui Timiş, în calitate de BENEFICIAR, anunță finalizarea lu-
crărilor de reabilitare, extindere și dotare prevăzute în cadrul
proiectului ”Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsi-
hiatrică Periam”, finanțat prin Regio – Programul Operaţional
Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 ”Îmbunătățirea infra-
structurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.2 –„Re-
abilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii serviciilor sociale”, din fonduri provenind de la
Uniunea Europeană, bugetul național, cofinanațate de Consil-
iul Județean Timiș, în baza contractului de finanțare încheiat
cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Op-
eraţional Regional 2007-2013, prin Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru
POR 2007-2013.

Obiectivul realizării acestui proiect îl reprezintă creșterea
calității vieții pentru 50 de adulți cu dizabilități neuropsihice

grave și îmbunătățirea calității serviciilor oferite acestor per-
soane instituționalizare în noul centru. Acest proiect este în
strânsă legătură cu procesul de restructurare a Centrului de
Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Găvojdia, benefici-
iarii acestui nou centru fiind, cu toții, persoane cu dizabilități
instituționalizate din Centrul
de Recuperare și Reabilitare
Neuropsihiatrică Găvojdia.

Realizarea proiectului a
presupus reabilitarea, extin-
derea și dotarea cu echipa-
mente specifice a  unui nou
centru organizat şi administrat
în conformitate cu nevoile
beneficiarilor. În cadrul noului
centru, activitățile derulate
oferă posibilitatea identificării
unor soluții optime pentru aju-

torarea persoanelor cu dizabilități neuropsihice grave, astfel
încât să poată fi îngrijite în mod profesional, individualizat și
responsabil, în vederea diminuării gradului de marginalizare
și discriminare socială, respectiv a facilitării vieții cotidiene.

Prin acest nou centru, harta serviciilor sociale din județul
Timiș devine complexă, acesta
fiind, de altfel, al șaselea centru
de profil din județul nostru, el
reprezentând o alternativă, la
nevoie și pentru persoane cu
dizabilități neuropsihice din
alte județe. Mai mult acest nou
centru va oferi locuri de muncă
stabile, în domeniu social, pen-
tru persoanele din această parte
a județului.

Smaranda Marcu

FINALIZARE PROIECT
„Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Periam”
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Însemnul heraldic al

ISU “BANAT”
Însemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situații

de Urgență „BANAT” al județului Timiș din cadrul
Inspectoratului General pentru Situații de Urgență va
păstra în compoziție elemente din stema Ministerului
Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond pur-
puriu, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile
deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin
verde.

Pe pieptul acvilei, un scut taiat și despicat în șef:
1) pe purpuriu, două topoare încrucişate în săritoare, suprapuse de o cască de pom-

pier aşezată din profil, dedesubt o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi
stânga ramuri de stejar, totul de argint;

2) pe argint, o turtă portocalie, încărcată cu un triunghi albastru, alezat;
3) pe albastru, un leu de aur, ținând în laba dreaptă anterioară o sabie, cu vârful

lat, de argint, înzestrată de aur, poziționată în bară, născând dintr-un zid, crenelat din
patru piese, de același metal și rostuit negru.

În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: AU-
DACIA ET DEVOTIO (CURAJ ŞI DEVOTAMENT).

În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de
asemenea, de aur, pe fond purpuriu: * INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE
URGENŢĂ * (în partea de sus și în sensul acelor de ceasornic) „BANAT” AL
JUDEȚULUI TIMIȘ (în partea de jos și în sens invers acelor de ceasornic).

Semnificaţia elementelor însumate:
a) casca şi topoarele – sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din

a doua jumătate a secolului al XIX-lea;
b) grenada explodând – aminteşte de participarea pompierilor militari la Războiul

pentru cucerirea Independenţei de Stat a României;
c) ramurile de stejar – forţa, puterea; autoritate veche;
d) turta portocalie cu triunghiul albastru, alezat – protecţia civilă;
e) leul cu sabia, zidul crenelat: elemente preluate de la stema județului Timiș pe

teritoriul căruia unitatea își desfășoară activitatea.

PARAMEDICUL
Aflat în timpul liber în Timișoara, la

intersecția dintre strada Mareșal Alexan-
dru Averescu și calea Martirilor, în data
de 23.05.2016, în jurul orei 18.15, plu-
tonierul major Albu Florin a observat un
grup de persoane și un bătrân așezat în
poziție laterală. Fiind paramedic
SMURD, Albu s-a deplasat lângă persoa -
nă, a verificat respirația, pulsul și întrucât
nu le avea, a început manevrele de resus-
citare cardio pulmonară. După două
minu te, pulsul bătrânului a revenit și a în-
ceput să respire, însă au fost continuate

manevrele salvatoare de viață până la
sosirea ambulanței SAJ. După aproxi -
mativ 5 minute a fost predat, cu
puls, serviciului județean de am -
bulanță. În data de 01.06.2016 sub -
ofițerul s-a deplasat la spital pentru a
se interesa de starea persoa -
nei.  Aceasta este în stare stabilă, ur-
mând a fi externată în zilele
ur mătoare.

Pentru profesionalismul şi
modul exemplar în care a acționat,
plutonierul major Albu Florin a fost
felicitat de conducerea ISU Timiș,
fiind demn de mulțumiri în fața în-
tregului personal al unității.       

În urma precipitațiilor din data de 04.06.2016, Inspec-
toratul pentru Situații de Urgență „Banat” al județului Timiș
a acționat pe parcursul nopții, pentru evacuarea apei de pe
drumul județean 588, acesta fiind inundat(30 cm) pe o
suprafață de 20 m. Au fost inundate 5 grădini, o curte inte-
rioară și 15 ha de pășune.

Au acționat din cadrul ISU Timiș 2 ofițeri și 32 sub-
ofițeri cu o autospecială de lucru cu apă și spumă, o au-
tospecială de primă intervenție și comandă, 2 camioane,
două motopompe de capacitate mică, o motopompă de ca-
pacitate mare, 4 mijloace de transport,  serviciile voluntare

pentru situații de urgență ale orașului Gătaia cu 40 voluntari
și comunei Birda cu 20 voluntari, 12 polițiști din cadrul IPJ
Timiș și 6 subofițeri ITPF Timiș fiind pregătiți și 8 jan-
darmi.

Începând cu data de 13.06.2016 ora 18:00 până în data
de 14.06.2016 ora 14:00 la nivelul județului Timiș a intrat
în vigoare avertizarea hidrologică cod Portocaliu pe aflu-
enții Timișului superior și mijlociu, Bârzava – amonte Gă-
taia potrivit căreia se pot produce creșteri de debite și
niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de apărare și a
cotelor de inundație.

Pentru perioada vizată de codul Portocaliu, la nivelul

județului Timiș, din dispoziția prefectului județului – dom-
nul Mircea Băcală, a activat Centrul Județean de Coor-
donare și Conducere a Intervențiilor (Grupa Operativă a
CJSU – etapa I) din care fac parte reprezentanți ai ISU
Timiș, IJJ Timiș, IPJ Timiș, ITPF Timișoara, ABAB și
ANIF care monitorizează permanent evoluția fenomenelor
din județ și gestionează cu operativitate eventualele situații
de urgență.

La nivelul ISU Timiș s-au luat măsuri de anunțare/ pre-
alarmare a personalului din subordine și s-au verificat uti-
lajele și accesoriile de intervenție (motopompe,
elecropompe, motogeneratoare, etc.) A fost la datorie 132
de pompieri, alți 100 fiind pregătiți să intervină în caz de
nevoie pentru consolidare diguri cu saci de nisip, evacuarea
populației, animalelor și bunurilor din zonele posibil a fi
afectate. De asemenea sunt pregătite echipe ale IJJ Timiș,
IPJ Timiș, ITPF Timișoara, ABAB și ANIF.

Grupa operativă din cadrul ISU Timiş a executat o re-
cunoaștere pe cursul râului Bârzava – sector aval Gătaia -
Denta. La ora 00.00 nu au fost probleme deosebite pe acest
curs, cu toate acestea debitul este în ușoară creştere. S-a ac-
tivat permanenţa la primăriile vizate de atentionarea hidro-
logică, membrii serviciilor voluntare fiind pregătiti sa
intervină în caz de nevoie.

Pompierii militari împreună cu voluntarii au pregătit
peste 1300 de saci cu nisip în vederea consolidării digurilor.
Din cadrul ISU sunt dislocate în zona posibil a fi afectată,
două autospeciale de primă intervenție si comandă, 6 mo-
topompe, două baloane de iluminat, 1 ofițer și 16 subofițeri.
Pe timpul zilei cetățenii au fost alarmați prin intermediul
sirenelor amplasate în localitățile aflate pe cursul râului
Bârzava și informați despre situația care ar fi putut să apară
ca urmare a creșterii debitelor. Au fost pregătite şi  spații
care puteau primi peste 400 de persoane în cazul în care
situația se impunea.

În contextul avertizărilor de fenomene meteorologice
periculoase COD PORTOCALIU din data de 19.06.2016 ,
ISU Timiș a intervenit cu 10 autospeciale, 40 subofițeri și
1 ofițer pentru degajarea a 9 copaci căzuți pe carosabil în
municipiul Timișoara, degajarea unui stâlp de lemn în lo-
calitatea Recaș, un incendiu la un transformator electric de

joasă tensiune în localitatea Udvin, degajarea apei de pe
strada principală în localitatea Alioș, degajarea apei de pe
o stradă din localitatea Buziaș și degajarea copac în aceiași
localitate.

S-a acționat în localitatea Sânandrei pentru evacuarea
apei de pe strada Lalelelor cu două autoapeciale de primă
intervenție şi comandă, o motopompă transportabilă, două
motopompe remorcabile dintre care una de capacitate me -
die, două electropompe, 1 ofițer şi 7 subofițeri. Acestia au
fost ajutați şi de 6 persoane din cadrul SVSU. În total au
fost inundate 10 curți. La locul intervenției s-a deplasat

Seful Centrului Operațional din cadrul ISU Timiş şi direc-
torul Administratiei Bazinele de Apă Timiş.

21 de subofițeri din cadrul ISU Timiş au plecatpentru
a-i ajuta pe colegii de la ISU Hunedoara. Aceștia s-au de-
plasat cu un autocamion de intervenție, un microbuz, o mo-
topompă transportabilă, două motopompe remorcabile şi
acționează pentru degajarea apei din gospodăriile de la per-
iferia orașului Petroșani, Petrila şi Lupeni.

În data de 20.06.2016 pompierii militari au intervenit
în 11 misiuni de degajare copaci, de asemenea s-a acționat
pentru evacuarea apei dintr-o grădină în localitatea Bencecu
de Sus. 

În continuare, în localitatea Sânandrei, 9 subofițeri și
un ofițer au acţionat cu 7 motopompe transportabile, 3 mo-
topompe remorcabile dintre care una de capacitate mare și
3 autospeciale pentru evacuarea apei, s-a acționat  împreună
cu echipa de intervenție din cadrul Administrației Bazinale
de Apă Banat.

PERICOLUL INUNDAŢIILOR  
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Prefectura Timiş atrage atenţia asupra pericolului dermatozei
nodulare contagioase la bovine şi anunţă că în data de 13 aprilie 2016,
Bulgaria a notificat Organizaţiei Mondiale pentru Sănătatea Animală
şi a Comisiei Europene primele două focare de DERMA TOZĂ
NODULARĂ CONTAGIOASĂ la specia bovină, în exploa taţii de
tip gospodăresc şi comerciale. 

Boala este specifică bovinelor şi poate provoca mari pagube, în-
trucât animalele bolnave sau cele suspectate că ar fi contaminate tre-
buie sacrificate şi incinerate.

Evoluţia bolii în Bulgaria, la o lună de la confirmarea primelor
focare, este foarte agresivă, boala răspândindu-se în şapte regiuni,  la
graniţa cu Macedonia şi cu Serbia,  trecând apoi în cele două ţări. O
actualizare a focarelor de boală de la începutul anului se prezintă ast-
fel: Grecia :  56 focare, Bulgaria: 173 focare:  Macedonia: 35 focare;
- Serbia: 17 focare.

Perioada de incubaţie a bolii, respectiv perioada cuprinsă între
data infectării bovinei şi cea a apariţiei primelor semne de boală este
cuprinsă între 4 şi 28 de zile. Primele semne fiind reprezentate de
creşterea temperaturii corporale şi mărirea în volum a ganglionilor
prescapulari (zona anterioară spetei).

“Având în vedere că judeţele din zona sud-vestică a României
se află în situaţie de risc crescut faţă de apariţia acestei boli, datorită
numărului important cu exploataţii cu bovine şi datorită biotopului
propice pentru dezvoltarea insectelor hemetofage (muşte de grajd,
tăuni şi ţânţari), se  interzice în continuare funcţionarea aglome ră rilor

şi expoziţiilor de animale pentru specia bovină, în toate jude ţele din
sudul şi vestul ţării, printre care şi judeţul Timiş. Totodată, orice sus-
piciune de boală sau caz de îmbolnăvire a bovinelor se va anunţa

imediat medicului veterinar al circumscripţiei sanitare veterinare ter-
itoriale sau D.S.V.S.A. Timiş (tel. 0256 204911)”, anunţă prefectul
Mircea Băcală.

În aceste condiţii, se recomandă limitarea accesului persoanelor
şi bovinelor străine în locaţiile în care se cresc sau păşunează bovine,
aplicarea de măsuri de protecţie a animalelor contra insectelor
hematofage, solicitarea de informaţii pe această temă  medicilor vet-
erinari din cadrul circumscripţiilor sanitare veterinare teritoriale, sau
al DSVSA Timiş.

Măsurile vor fi menţinute până la stingerea oficială a focarelor
de boală din teritoriile vecine României şi eliminarea riscului pentru
boala dermatoză nodulară bovină.

Potrivit directorului DSVSA Timiş, Adrian Popa, din fericire,
'boala nu se transmite la om, dar sunt boli care creează pagube extrem
de importante, în mod direct uciderea tuturor animalelor susceptibile
şi distrugerea materialelor contaminate şi, indirect, blocarea circulaţiei
animalelor şi stoparea exporturilor de animale şi produse provenite
de la acestea, pe teritoriul României'.

C.M.

ATENŢIONARE ASUPRA DERMATOZEI NODULARE CONTAGIOASE

Ministerul Agriculturii şi dezvoltării rurale a prezentat unor
reprezentanţi ai fermierilor români un plan legislativ care propune
mai multe modificări în legea vânzării terenurilor  agricole, consti-
tuirea unui fond mutual al fermierilor, prin care să-şi acopere pagubele
produse de diferite fenomene naturale (inundaţii, secetă), a unui fond
de creditare pentru agricultori, ca şi o restructurare instituţională. Nu
toţi reprezentanţii femierilor agrează programul legislativ propus de
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Mai mult, cei de la Min-
ister sunt acuzaţi că nu au pro cedat în deplină transparenţă infor ma -
ţională cu acest proiect legislativ.

Printre cei mai vehemenţi contestatari
se numără Nicolae Oprea, secretarul exe -
cutiv al Asociaţiei Producătorilor de Ce-
reale şi Plante Tehnice din judeţul Timiş:
“Programul legislativ al Ministerului nu a
fost supus dezbaterii publice. Degeaba au
fost discutate pro blemele cu aşa zişii re -
prezentanţi ai unor fermieri, dacă agricul-
torii simpli şi reprezentanţii ad mi nis traţiilor
publice locale nu şi-au putut prezenta
părerile, opiniile. Priorităţile stabilite de
Minister nu sunt chiar cele mai arzătoare. 

În privinţa modificării legii vânzări terenurilor agricole, părerea

noastră e aceea că ar trebui favorizaţi producătorii autohtoni. Alte ţări
din fostul bloc comunist, ca Ungaria ori Polonia, au luat măsuri clare
în acest sens. Un fond de creditare ar fi util, mai ales dacă ar fi dublat
de un fond de garantare pentru împrumuturi care vizează achi -
ziţionarea de pământ arabil de către fermierii români. Fondul mutual
garantat nu ar fi însă ceva neapărat necesar, mai ales în forma în care
a fost schiţat. Doar o mică parte dintre marii fermieri ar putea profita
în mod real de pe urma unui asemenea instrument financiar. Benefică
ar fi revenirea la subvenţionarea poliţei de asigu rare a culturilor şi

ani malelor.
În privinţa debirocratizării la nivelul

APIA şi AFIR trebuie făcut ceva, pentru
că însuşi mi nis trul recunoaşte că s-au pier-
dut mari sume din fondurile europene din
cauza modu lui de ficitar în care acţionează
aceste instituţii. 

Am fi aşteptat însă îmbunătăţiri le -
gislative şi pe alte paliere decât cele
anunţate. Mecanismul de intervenţie a
statului pe piaţa produselor agricole, de
pildă, nu a fost niciodată aplicat la noi, deşi

e practicat în foarte multe ţări din Uniunea Europeană. E un meca -
nism benefic, care se aplică atunci când apar distorsiuni pe piaţă, aşa

cum se întâmplă de mult timp la noi.
Sunt multe alte probleme încă neclarificate, printre ele

numărându-se şi impozitarea subvenţiilor. Deşi Codul fiscal spune
că sub venţiile nu ar trebui subvenţionate, Ministerul Finanţelor pro -

cedează altfel. E şi o lipsă de colaborare, de cooperare, dacă vreţi, în -
tre Ministerul Agriculturi şi Devăştăîrii Rirale şi cel al Finanţelor.                                                                           

T.L.

Joi, 23 iunie,  la Centrul Regional de Afaceri al Camerei
de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş (CCIAT) a fost
inaugurat un birou unic, prin care  întreprinzătorii timişeni

vor putea obţine  informaţiile necesare direct
de la reprezentanţii instituţiilor  şi organi za -
ţiilor a căror activitate se intersectează cu cea
a operatorilor economici. 

Şi aici vorbim de Direcția Generală Re-
gională a Finanțelor Publice, Inspectoratul
Teritorial de Muncă, Direcția Regională Va-
mală, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Timiș
(Serviciul se investigare a criminalităţii eco-
nomice), Comisariatul Județean pentru Pro-
tecția Consumatorului Timiș, Direcția Sanitară
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
Timiș, Inspectoratul pentru Situații de Urgență
„Banat”, Primăria Timi șoara (Biroul de autor-
izare a activităților comerciale), Direcţia Agri-
colă şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,
Agenţia pentru Finanţarea Inves tiţiilor Rurale, Direcția de
Sănătate Publică Timiș şi Garda Națională de Mediu. 

Reprezentanţii acestor instituţii  vor fi la dispoziţia
firmelor săptămânal, în zilele de marţi, între orele 9 şi 12, la

Centrul Regional de Afaceri al CCIAT.
Dna Chiriţă Florică, director general al CCIAT, a pre-

cizat la inaugurarea Biroului Unic că des chiderea obiectivu-
lui se înscrie într-un şir mai lung de iniţiative
menite să vină în întâmpinarea mediului de
afaceri. Conform directoarei Chiriţă, finalizarea
proiectului a întâmpinat anu mite greutăţi, ex-
istând unele instituţii par tenere  ale căror minis-
tere au dat mai greu apro bă r ile necesare.  

La inaugurarea Biroului Unic a fost prezent,
pe lângă alte oficialităţi locale, Mihai Daraban
(foto), preşedintele Ca merei de Comerţ, Indus-
trie şi Agri cultură a României,  al cărui cuvânt

rostit la inaugurare  a fost transmis în direct pe internet.           
C.C.

CCIAT

Birou unic pentru firmele timişene

UN PROIECT LEGISLATIV OPAC

Recolte distruse de grindină
De ani buni se vorbește despre implantarea unui sistem antigrindină în zone din

vestul țării care sunt mai predispuse unor astfel de fenomene meteo deosebite. Din pă-
cate, acele tunuri antigrindină, care să spargă norii periculoși au rămas pe hârtie, iar
județul Timiș este, în continuare, deschis dezastrului. 

Un astfel de dezastru s-a produs în mai multe zine din județ, în preajma Rusaliilor,
când ruperi de nori s-au abătut asupra zonelor Sânandrei, Lovrin, Sânnicolau Mare,
Variaş, Săcălaz, Carani, Periam, Şag, Maşloc, Fibiş şi Becicherec. Grindina cât oul de
găină, a distrus totul în grădinile multor timișeni, prăpădindu-le dovlecii, roșiile și sfecla.
„Ne-au distrus tot în grădini. Grindina a ciuruit frunzele de la sfeclă, au doborât dovlecii,
roșiile, tot”, se plâng oamenii.  „Avem în jur de vreo cinci mii patru sute de hectare
afectate de grindină la toate culturile și culturi căzute, peste 7 mii de hectare. E cumplit,
pe unde au fost bucăți mari de gheață e totul la pământ, spicele de grâu sunt tocate, cul-
tura e căzută pe jos”, spune Doru Petanec, directorul executiv al Direcției Agricole
Timiș.

De suferit au avut și pomii fructiferi, acolo unde nu au fost protejați. Autoritățile
încă nu știu dacă fermierii ale căror culturi au fost afectate vor fi despăgubiți. Potrivit
Direcției Agricole Timiș, dezastrul e mare: piatra care a bătut a distrus 50% din rapiţă
şi 20% din grâu. Fermierii care au înregistrat pagube pot depune la Direcţia Agricolă
Judeţeană Timiş cererile pentru constatarea distrugerilor produse de grindină şi furtună.
„Sunt zone unde pagubele sunt mari la rapiţă, unde grâul este culcat sau în unele locuri
unde sunt băltiri. Prin Ordinul Instituției Prefectului de Timiş sunt constituite comisiile
care vor face evaluările”, precizează Doru Petanec.

În urmă cu vreo șapte ani, se anunța că la Timișoara urmează să ființeze
o Unitate de Combatere a Căderilor de Grindină, parte a Sistemului Național
Antigrindină, proiectul fiind evaluat la circa 300.000 de lei. Unitatea trebuia
să amplaseze punctele de lansare a rachetelor antigrindină în zonele identi-
ficate ca fiind cele mai sensibile, respectiv cele in care se cultivă viță-de-vie
și legume, la distanțe de circa 14 kilometri unul de celălalt. Problema și-ar
putea afla o rezolvare acum, pentru că Guvernul României a aprobat în
această primăvară Hotărârea privind obiectivele si finantarea etapei a XVII-
a 2016 a Programului de realizare a Sistemului național antigrindină și de
creștere a precipitațiilor până în anul 2024. Etapa din acest an a Programului
va beneficia de fonduri in suma de 15,305 milioane lei, asigurate de la buge-
tul de stat.  Obiectivele etapei a XVII-a 2016 a acestui Program vizează,
printre altele, realizarea de proiecte tehnice, execuții lucrări, achiziție echipa-
mente și dotări pentru Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină din
mai multe zone din țară, fiind cuprins și județul Timiș.

C.M.
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Joi, 9 iunie 2016, o zi de vară absolută, datorită tempera turii ridi-
cate, ”sosită”după câteva zile cu ploi şi puţin soare. A fost ziua în care
B. J. Timiş”Sorin Titel” ”şi-a adjudecat” Piaţa Unirii pentru câteva
ore, mai exact de la ora 17 la 22, pentru a se des fă şura, în voie bună
şi-n aer liber, cea de-a  IV-a ediţie a „Păturii care citeşte”. Exact în
acelaşi loc în care a fost prima ediţie din 2013. Cum s-ar spune: „ O
întoarcere la dragostea dintâi...!”

Evenimentul a fost organizat neaşteptat de bine, ţinând cont că
doar cu aproximativ trei săptămâni  înainte, pe 19 mai, Biblioteca a
inaugurat Piaţa Libertăţii cu o acţiune de mare anvergură, cu peste
1100 de participanţi, un concept nou nouţ  :„Concentrica”.

Pentru că însuşi numele acţiunii, „Pătura care citeşte”, cheamă
la destindere prin lectură, cine putea mai bine să răspundă la
„chemare” decât copiii,elevii... Profesorii şi elevii mai multor şcoli şi
licee timişorene şi din judeţ s-au mobilizat şi au venit în Piaţa Unirii.
Elevii cu cărţile preferate, cu părinţi, bunici, prieteni, cu de-acum
nelipsitele telefoane mobile pentru a face poze şi ”self-iuri”(folosit
cu maximă plăcere de adolescenţi şi tineri), cu buna dispoziţie tipică
vârstei...Mulţi dintre ei au aşteptat evenimentul acesta ca pe o ser-
bare-petrecere de sfârşit de an şcolar...

Le mulţumim tuturor pentru fidelitate şi implicare: Centrul de
Resurse şi Asistenţă Educaţională „Speran ţa”(C.R.A.E.”Speranţa”):
înv. educ. Lavinia Cosma, prof. psih. Ileana Dumitru, prof. psih. Mi-
haela Iuhasz, prof. educ. Gloria Stana, prof. itiner. Laura Bodea, kine-
toterapeut Raluca Nedelea şi părinţii copiilor cu cerinţe educative
speciale(c.e.s.), Liceul Tehnologic „Petre Mitroi” din Biled, judeţul
Timiş:  prof. Corina Fenichiu şi bibliotecar Cosmina Costar, Liceul
Tehnologic de Industrie Alimentară: prof. Monica Pleşca, Colegiul
Economic „F.S.Nitti”: prof. Eugenia Toma, Liceul Pedagogic „Car-
men Sylva”: prof. Aneta Gabor, prof. Olimpia Cirimpei, Liceul
„William Shakespeare”: prof. Diana Bota, prof. Simona Lucaci, prof.
Mihaela Pencov, bibliotecar Laura Stanciu, Colegiul Naţional
Bănăţean: prof. Petru Balica, Colegiul Tehnic „Emanoil Ungureanu”:
prof. Ileana Popa, Colegiul Naţional „C.D.Loga”: prof. Ileana Craşo-
van, prof. Corina Costea, Liceul Teoretic „J.L.Calderon”: prof. Bog-
dan Graore, prof. Hortensia Blaj, prof. Roxana Dică, bibliotecar
Andreea Dineş, Colegiul Naţional de Artă „Ion Vidu”: prof.Viorica
Gyovai, prof. Monica Păltineanu, prof. Alina Micşa, prof. Mirela
Puia, Liceul de Arte Plastice: prof. Eugenia Drăgoi-Banciu, prof. Ana
Adam, prof. Lavinia Şerban, prof. Daniela Perciun, prof. Dan Silviu

Gheorghiţă, Şcoala Gimnazială nr.1: prof. Alina Buchert, prof. Alina
Şuşoi, Şcoala Gimnazială nr.21: prof. Alina Dwiry, prof.Anca Cor-
nianu, prof. Liliana Ionescu, prof. Rodica Ivan, director Daniela
Măran, prof. Adrian Stoian, Şcoala Gimnazială nr. 12: prof. Corina
Borugă, Biblioteca Orăşenească Lugoj: director Henrieta Szabo, bib-
liotecar Adriana Weimar, Biblioteca Comunală Cărpiniş: bibliotecar

Letiţia Moga, Biblioteca Orăşenească Deta: bibliotecar Victoriţa
Donauer, Asociaţia Seniorilor din Municipiul Timişoara.

Cu ce s-au delectat participanţii? Cu un concert mixt de muzică
uşoară retro şi folk al „band-ului” „Radu Stoica & Trupa Vest”, cu
un concert mult dorit al trupei „Peregrinii”, cu expoziţia Bibliotecii
şi cea a elevilor de la Arte Plastice, cu dialoguri directe „la şi pe pă-
tură” între Tudor Creţu şi cititorii, cititoarele de toate vârstele, cu „Lec-
turile  Aprinse”, supranumite „Lumini- putere” şi realizate cu
Timişoara Bikers.

Aşadar, Tudor Creţu, scriitorul şi managerul Bibliotecii, a deschis
evenimentul la ora 18 fix, prezentând partenerii Bibliotecii şi partic-
ipanţii.

De asemenea, tot în acest moment de deschidere, el a informat
publicul, cu bucurie şi mândrie, despre primirea mult aşteptatelor
documente de la OSIM, şi anume: Certificatul de înregistrare a mărcii
nr.141121 cu denumirea „Pătura care citeşte” şi Certificatul de înreg-
istrare a mărcii nr.141120 cu denumirea „Lecturi Aprinse”, ambele
emise de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci în baza Art.28 din
Legea 84/1998. Astfel, acestea devin „proprietatea” Bibliotecii, cu
acte-n regulă!

Minunat şi recompensator totodată! O încununare fericită a acţi-
unilor noastre culturale de promovare a cărţii şi a lecturii, alături de
cele două Premii I consecutive de la Gala „Bun de Tipar”(2012 şi
2013)...

Aici şi acum e momentul să subliniez că toate aceste evenimente,
acţiuni, manifestări, s-au organizat şi realizat, în ultimii ani (2012-
2016), cu o mână de oameni inimoşi, câţiva bibliotecari şi colegi din
echipa tehnică şi administrativă. Care oameni, împreună cu Tudor
Creţu, iniţiatorul - creatorul de idei versatile, surprinzătoare, elevate,
incitante..., au reuşit  să ofere publicului acţiuni memorabile, inedite,
cu impact cultural şi educaţional...

Tradiţionalul dialog, la „Pătură”, dintre  Tudor Creţu şi copiii,
elevii, profesorii, părinţii participanţi, despre cărţile preferate, despre
autori, ultimele lecturi a avut momentul său, savuros, unii răspunzând
cu timiditate, alţii cu dezinvoltură, aşa, ca între cunoştinţe mai vechi,
mai apropiate.

Intermezzo-ul de lectură, intercalat între reprizele muzicale, a
suscitat atenţia celor din Piaţă prin vocea lui Alexandru Potcoavă,
Borco Ilin, Petru Balica, cea a Andreei Medinschi şi prin vocile
elevilor de pe pături.

Apoi a urmat şi vernisarea exponatelor de la Liceul de Arte Plas-
tice, creaţiile elevilor de la clasa prof. Eugenia Drăgoi-Banciu şi a
prof. Ana Adam. Trei dintre liceenii artişti prezenţi , împreună cu prof.
Eugenia Drăgoi-Banciu şi cu Tudor Creţu au dezvăluit publicului
mesajul creaţiilor lor, superbe desene în creion şi acuarelă , o expri-

mare artistică deosebită pentru talentul şi cunoştinţele de specialitate,
acumulate de-a lungul anilor de şcoală.

Aproape trei sferturi de oră au cântat „Peregrinii”şi toată suflarea
din Piaţă, de la acea oră, s-a bucurat de prestaţia lor.

Momentul surpriză din finalul „Păturii” a fost neaşteptat şi aca-
parant, realizat cu Timişoara Bikers. Doru Achim şi încă 11 bikers,
femei şi bărbaţi, împreună cu motoarele lor, s-au aşezat, doi câte doi,
în jurul Statuii Coloana Ciumei sau Monumentul Sfintei Treimi, cu
farurile aprinse şi purtând flamuri cu sigla B.J.Timiş, au  onorat „Pă-
tura” noastră.

În această lumină fasciculară, venită de la bikers şi în cea dată de
grupul electrogen de la I.S.U.Banat, ca într-un cadru de film, au citit
texte literare : primarul reales al Timişoarei, Nicolae Robu, Adrian
Bodnaru, Borco Ilin, Alexandru Potcoavă, Raul Năs tă soiu. Ca citi-
tor-bibliotecar, cu plăcere şi emoţie, eu am încheiat recitalul de „Lec-
turi Aprinse” cu „Lumini – putere”cu versurile lui Adrian Bodnaru.

Prezenţi şi atenţi la momentele programului au fost reprezentanţii
mass-media locală şi naţională, fotografiind şi intervievând partici-
panţii. De asemenea, multe mulţumiri pentru sprijinul şi implicarea
Inspectoratului de Urgenţă Banat(I.S.U.), care ne-a asigurat cele 80
de pături pentru eveniment, o ambulanţă SMURD şi curentul cu grup
electrogen.

Astfel, evenimentele culturale generate de Biblioteca Judeţeană
Timiş ”Sorin Titel”, din prima jumătate de an calendaristic, s-au
încheiat cu „Pătura care citeşte”.

Au fost multe, diverse, atractive, interesante... şi prin organizarea
lor, cu siguranţă, Biblioteca a câştigat un loc meritoriu în cursa-cam-
panie pentru „Timişoara- Capitală Culturală Europeană 2020”!

În loc de încheiere, vă spun: „Staţi pe aproape! Vă aşteptăm la
toamnă, în noul sezon de evenimente, marca B.J.T.!”

Carmen Mircea – B.J.T. „SorinTitel”

NOUA POVESTE A SCUFIȚEI ROȘII
Spectacolul a a vut loc în 05 iunie, de la ora 11:00 .

ADAPTAREA SCENICĂ: Ecaterina Mihăiescu Păun după Charles
Perrault. REGIA ARTISTICĂ: Maria Gornic, (Gabriela Floros).
SCENOGRAFIA: Krisztina Nagy. MUZICA: Rodica Giurgiu. LI-
BRETUL: Iulia Henriette Kacucs.

Spectacol cu păpuși supradimensionate, recomandat copiilor (2-
11 ani).

Este oare  în firea lupului să fie rău și viclean? „Noua poveste a
Scufiței Roșii” încearcă să schimbe această imagine nefavorabilă,
propunând un personaj mai… altfel. Reușește oare lupul nostru să
devină un lup simpatic, drăguț sau chiar adorabil? Haideți la teatru
să vedem dacă putem schimba povestea!”

VRAJITORUL DIN OZ
Spectacol defăşurat în 12 iunie. Piesa a fost pusă în scenă

de tânăra regizoare Miruna Radu, iar muzica spectacolului

este compusă de Ilie Stepan. De light-design s-a ocupat Şte-
fan Iordănescu, Lucian Matei de video, scenografia îi
aparține lui Zsolt Fehervari,  iar coregrafia Mădălinei
Ghiţescu.

CAPRA CU TREI IEZI
Spectol desfăşurat în 26 iunie. DRAMATIZAREA: Gheorghe

Stana după Ion Creangă.REGIA ARTISTICĂ: Gheorghe Stana
SCENOGRAFIA: Ion Trif. MUZICA: Ilie Stepan. Distribuţia:

Maria Kristofoletti, Doru Maniu, Gina Macovei, Diana Boboc,
Adrian Balint, Luana Uncruţiu. Spectacol de animaţie cu păpuşi, re-
comandat copiilor (2-10 ani)

“Poveste românească care pare să ilustreze dictonul „ lupul-şi
schimbă părul, dar năravul ba”, cu un subtil filon didactic, scrisă de
unul dintre cei mai populari scriitori români, Ion Creangă, este o îm-
pletire izbutită a ideilor despre viaţă, conduită morală, prietenie, în
spiritul pur al gândirii populare româneşti unde răul nu scapă nicio-
dată nepedepsit.” T.M.

TEATRUL MERLIN SPECTACOLELE LUNII IUNIE

„PĂTURA CARE CITEŞTE” 2016 - ediţia a IV-a



Imaginaţie şi experiment  

Expoziţia absolvenţilor
Şcolii de Arte Timişoara

Şcoala de Arte Timişoara a vernisat la 7 iunie 2016 Expoziţia absolvenţilor, eveniment
găzduit de mansarda Bastionului „Theresia” din Timişoara. Au expus lucrări 25 de ab-
solvenţi ai claselor de: pictură (prof. Lucia Stoica şi Nora Novak), design (prof. Gabriela
Muscan), sculptură (prof. Aurel Gheorghe Ardeleanu) şi cine-foto (prof. Onuţ Danciu),
dar şi şi două cursante din anul al II -lea al Şcolii de Arte, ale căror lucrări au fost premiate
la concursuri de specialitate.

C.B.
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Ca în fiecare an, Ansamblul profesion-
ist „Banatul” a oferit publicului timişean
un spectacol în premieră. Acest eveniment
a avut loc marţi, 14 iunie 2016, în Sala
„Capitol” a Filarmonicii „Banatul” din
Timişoara.Au performat solişti vocali şi in-
strumentişti: Matilda Pascal Cojocăriţa şi
Ştefan Cigu, Mihaela Petrovici, Dumitru

Teleagă, Antonela Ferche Buţiu şi Liviu
Buţiu, Izabela Tomiţa şi Gabriel Popescu.
Un moment muzical aparte au oferit Lil-
iana Laichici şi Boban Constantinovici.

Momente în premieră: suită de or-
chestră „Parada instrumentelor populare”,
moment muzical-coregrafic din zona de

munte a Banatului, suita coregrafică „Doi
- Ardeleană - Doi” de pe Valea Bistrei, pre-
cum şi un moment coregrafic sârbesc
susţinut de corpul de balet al Ansamblului
Profesionist „Banatul”. A evoluat şi For-
maţia de Tineret a Ansamblului „Banatul”
(coregrafia: Floare şi Grigore Mnteanu) şi
Formaţia de Dansuri a CCAJT (coregrafia:

Nicolae şi Brânduşa Stănescu). 
Spectacolul a fost prezentat de jurnal-

ista şi cântăreaţa Felicia Stoian. Conduc-
erea muzicală a fost asigurată de Sebastian
Roşca.Manager: Liliana Laichici, Director
artistic: Adrian Scorobete.

Cornel Bogdan

Colectie inedită de etichete
de altădată 

Muzeul Național al Banatului a găzduit în luna iunie a.c., vreme de două săptămâni, în
cadrul expoziției „Patrimonium 2015”, o inedită colecţie de etichete, o achiziție foarte impor-
tantă, pe care muzeograful muzeului, Marius Șeptilici, şi-a dorit-o de ani. Marius Șeptilici:
“Am încercat să-l conving pe dl Tiberiu Hegyes, proprietarul, să o vândă. Ne-am străduit să
găsim și noi bani, şi aşa am achiziționat o frumoasă colecție de etichete. Pe proprietar îl
cunoșteam de mai mult timp și am văzut că, printre altele, are și aceste preocupări, că-i plac lu-

crurile vechi. Din vorbă în
vorbă, am aflat că are această
colecție acasă și am încercat să-
l conving s-o vândă. Din păcate,
de multe ori, există colecționari
care strâng niște obiecte, oricare
ar fi ele, de multe ori copiii nu
sunt interesați de ele, ba chiar au
o aversiune față de colecție.
«Tata a pierdut timpul cu co -
lecția în loc să meargă cu mine
în parc». Se simt frustrați. De
multe ori când părintele dece -
dează, aceste obiecte se pierd
sau chiar se aruncă! Am prezen-

tat proprietarului și acest scenariu, să le vândă la muzeu, pentru că noi le păstrăm cu grijă. Până
la urmă a decis să ne vândă mare
parte din colecție”. 

Tiberiu Hegyes, fostul propri-
etar al colecției: „Am vândut mu -
zeului Banatulului în jur de 6.000
de etichete, din care 4.000 sunt di -
ferite și în stare mai bună. Mai sunt
și etichete care nu au așa de mare
importanță pentru industria româ -
nească. Poate fără o valoare fizică
extrem de mare, dar  cu o valoare
emoțională foarte importantă, pen-
tru noi, cei care am trăit cu ele și
le-am folosit, ele spunând o istorie. Dacă citim cu atenție eticheta, ne putem face o idee despre
perioada aceea, despre prețurile pe care le practicau, despre mentalitatea pe care o aveau, despre
graficienii de atunci. Este o istorie foarte interesantă pe care o spun aceste etichete”.

Conform reprezentanţilor Muzeului Naţional al Banatului, valoroasa colecţie de etichete
ale unor produse care au circulat în comerţul local oficial şi de contrabandă este rodul pasiunii
a trei generaţii de colecţionari din comuna Vinga din judeţul Arad. E vorba de piese de la sfârşitul
secolului al XIX-lea şi aprope tot secolul XX. Colecția a primit numele creatorilor ei: “Colecţia
Kubis-Hadjia-Hegyes”. Maria Kubis (1898-1977) şi fiica sa, Şarlota (1925-2005) au fost iniţi-
atoarele colecţiei la al căror demers de colecţionar s-a  alăturat  şi soţul Şarlotei, Ioan Hadjia
(1924-1996). Continuatorul tradiției familiale a fost ginerele lui Ioan Hadjia, dl. Tiberiu Hegyes.

C.T.

Ansamblul Profesionist „Banatul 

Un spectacol extraordinar

Sâmbată, 18 iunie, 

Ia românească, prinţesa zilei
A doua ediție a Zilei Internaționale a Iei Românești, organizată de Asociația Pentru

Vorbirea Bănățană, în parteneriat cu
Muzeul Satului Bănățean (MSB) și Consil-
iul Județean Timiș, a avut loc loc sâmbătă,
18 iunie, de la ora 10. Au avut loc pe par-
cursul dimineţii şi alte activități variate.
Este vorba despre ateliere de „colași”, de
olărit, de sculptură în lemn, de îmbrăcat
linguri de lemn în port popular, de desen

motive tradiționale, de creație, „Păpușa
cânepii”, sau de lucru manual cu Aso-
ciația FOA (Fusion of Arts). 

De asemenea, în poiana din fața

scenei și în zona pavilion a muzeului au avut
loc expoziții de port popular și artizanat,
sculptură în lemn și ceramică de Jupânești.
La ora 15 a începu recitalul de poezie în grai
bănățean, susținut de elevii școlilor gim-
naziale de la Dumbrava și Răchita. Ansam-
blul de dansuri de la Liebling a susținut un
moment de dans popular. 

Au urmat momente de muzică populară
susținute de eleve ale Liceului Teoretic
„Mihai Veliciu” din Chișineu Criș și de inter-
preta de muzică populară Ileana Horhoianu.
Între orele 10 și 17 s-au făcut  înscrieri la con-
cursul „Cea mai frumoasă ie”, a cărui festi -
vitate de premiere a avut loc la ora 18. 

C.B.
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Fiind un spaţiu multicultural şi multiethnic, Banatul a
ştiut dintotdeauna să-şi cultive diversitatea. Modul exemplar
în care majoritarii români au ştiut să convieţuiască alături
de multele etnii trăitoare pe aceste pământuri a făcut din
spaţiul bănăţean un model în Europa Centrală şi nu numai.
Ar fi fost, prin urmare, de neconceput ca tocmai aici să nu
fie celebrată această diversitate remarcabilă, care a adus
beneficii tuturor, de-a lungul istoriei.

În fiecare primăvară, la sfârşitul lui mai sau început de
lună iunie, la Timişoara are loc “Festivalul etniilor”. Se în-
tâmplă de 16 ani, unii spun chiar că de 17. Anul acesta, et-
niile şi-au dat întâlnire la Muzeul Satului Bănăţean din
Timişoara, duminică, 29 mai 2016. Organizatorul festivalu-
lui este Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş, în co-
laborare cu Consiliul Judeţean Timiş şi Muzeul Satului
Bănăţean din Timişoara. De multă vreme, evenimentul
urmează un anumit tipic: primirea oaspeţilor la poarta
muzeului, alaiul şi parada portului popular pe Aleea Etniilor,
cu popasuri gastronomice  la casele cu specific naţional,
spectacol pe scena muzeului. 

Nouă etnii din patru judeţe – 
în paradă la Pădurea Verde

În partea de vest a României ai de unde alege când vine
vorba de formaţii sau ansambluri artistice ale etniilor, în aşa
fel încât să nu participe aceleaşi ca anul trecut. Prin urmare,
au fost prezente nouă etnii, majoritatea din judeţul Timiş, dar
şi câte una din judeţele Arad, Caraş-Severin şi Constanţa. 

„Huţulii din Banat” sunt reprezentanţii ucrainenilor,
Corul „Shalom” este al Comunităţii Evreilor din România,
Ansamblul „Moldavska Cholubicka” din Molova Nouă
reprezintă Uniunea Cehilor din Banat, Ansamblul „Brest”
din Breştea este al Uniunii Bulgare din Banat, Ansamblul
„Butikos” din Dumbrăviţa vine din partea Uniunii Maghiar-
ilor, „Edelweiss” din Deta aparţine Forumului German,
Ansamblul „Kruna” din Sânmartinu Sârbesc” e al Uniunii
Sârbilor din România. Au mai urcat pe scenă şi reprezentanţi
ai romilor din Chevereşul Mare, în completarea dansurilor
ţigăneşti prezentate de Ansamblul „Ghiocelul” din Giroc.    

Naşii festivalului au fost în acest an machidonii din
Dudeştii Noi, reprezentaţi de profesorul şi poetul Victor
Enache. Invitaţii lor speciali au fost aceiaşi ca şi anul trecut:
Ansamblul “Vanghilizmo” al aromânilor din comuna Mihail
Kogălniceanu, judeţul Constanţa, foarte bine primiţi de pub-
licul timişean. Lor li s-a alăturat solistul a capella Vasile Topa
din Bucureşti (dar cu origini în Dudeştii Noi, la fel ca bunicii
tinerilor din Mihail Kogălniceanu), conducătorul Grupului
vocal “Boatsea Pindului” (Vocea Pindului).

Cei care au dat tonul paradei portului sunt membrii
Fanfarei din Recaş, însă pe scenă au mai evoluat şi
copiii din Ansamblul de Copii şi Tineri al Centrului
de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş, condus de
Manuela Dumbravă.

Obiceiuri şi tradiţii păstrate peste ani

Un fapt demn de admiraţie, pe lângă autentici-
tatea portului popular, care provoacă o explozie de
culoare şi de imaginaţie la acest festival, este şi
acela că fiecare etnie prezentă aduce cu sine obi-
ceiurile din străvechime. Alaiul, care are în frunte
fanfara, se opreşte în curtea fiecărei case naţionale

de la Muzeul Satului Bănăţean,
unde gazdele îşi aşteaptă “goşcii”
(oaspeţii) cu bucate şi licori
tradiţionale.

Întrucât au fost naşi, în acest an,
armânii şi-au amintit de tradiţiile
străvechi de primire a vizitatorilor,
iar o parte din mâncărurile
tradiţionale au fost puse pe masa
lungă, de unde curioşii au putut de-
gusta pe alese. Despre obiceiurile
de la mesele festive ale machi-
donilor ne-a povestit doamna Vic-
toria Rugăciune (o machidoană cu
nume superb), care a retrăit bucuria
sărbătorilor din vremea copilăriei.
Machidonii îşi primeau oaspeţii cu
o dulceaţă fină şi un pahar cu apă.
Vine în continuare o sumedenie de feluri de plăcintă, numită
la aromâni “pita”, umplută cu brânză sărată (machidonii nu

prea folosesc brânză dulce),
neapărat de oaie, asociată cu:
spanac, praz, frunze de urzică, şte-
vie, dovlecel şi alte legume gus-
toase. Pe lângă pita se serveşte
neapărat un iaurt gras de oaie,
machidonii fiind la origini mari
păstori (pecorari sau păcurari – de
la latinescul “pecora”, adică
mioară). Plăcinta are formă rotundă
(aşa-numita plăcintă grecească) şi
este coaptă în cireap (cuptor sau
cuptoriţă), care nu lipsea din curtea
armânească.

La mesele de sărbători ale
machidonilor urma o ciorbă din carne de miel, apoi friptura
de miel în cireap. La final venea desertul, numit “pitâ dulţi”,
adică baklava. Pentru că, în trecut, machidonii nu încurajau
băuturile alcolice, totul era stropit cu un pahar, maxim două,

de vin de casă. Dacă băutura era ţinută departe, nelipsite erau
cântecele, la care participau toţi mesenii, pe toată durata săr-
bătorii. De altfel, domnul Victor Enache din Dudeştii Noi ne
povestea cum oaspeţii din Mihail Kogălniceanu, simţindu-
se foarte bine în Banat, cântă şi joacă de când se scoală până
seara târziu.

Cel mai bun prieten al bănăţeanului

Armânii şi alte etnii (sârbii cu a lor “ghibaniţa”) au ex-
celat la plăcinte. Ucrainenii şi-au primit oaspeţii cu sărmăluţe
în foi de varză (vorba vine: “sărmăluţe”, căci erau nişte sar-
male destul de … bine crescute) şi cu gogoşi, numite
tradiţional “pampuşke” (cu accent pe ultima silabă). Deli-
cioasă a fost, se pare, şi pălinca de pere (cu para în sticlă),
numită “horiucă”.

Majoritatea etniilor a pus pe masă produse de patiserie.
Doar slovacii de la Nădlac au “sărit… calul”, căci, am aflat
noi, familia Gheorghe Drienyowschi (simţindu-se foarte bine
la festivalul de anul trecut) a donat un porc gras, pe care
mâini iscusite l-au transformat în slănină, jumări, salam şi
cârnaţi de Nădlac (extrem de pipăraţi şi de condimentaţi cu
toate cele, cu un gust desăvârşit), dar şi în gulaş de carne de
porc cu varză dulce, precum şi un paprikaş de godac. După
nici o oră, masa şi ceaunele etniei slovace luceau de curăţe-
nie, mulţumită poftei evidente a vizitatorilor. Pare, deci, că
cel mai bun prieten al bănăţeanului nu e nicidecum câinele,

ci porcul. N-au lipsit nici pălinca,
nici vinul, nici plăcintele.

Naşilor şi celor din alai le-a fost
cam greu să guste din toate pălin-
cile şi plăcintele aflate pe mese, dar
au făcut faţă cu brio, chiar dacă su-
flau un picuţ mai greu şi erau mai
rumeni decât de obicei (ori o fi fost
de la soare?!). Probabil că şi-au am-
intit tot timpul distihul salvator
pentru bănăţenii spraponderali:
“Bănăţanu care-i slab / Ori îi prost,
ori îi b(i)eceag…”.

Splendoarea costumelor
populare

Cu certitudine că punctul forte
al acestui festival, fără să punem în
plan secundar evoluţia din scenă a

formaţiilor şi interpreţilor, este parada costumelor
tradiţionale.

Aici nu-şi are loc kitsch-ul, care, din nefericire, a pătruns
din plin şi a luat locul bunului-gust autentic ţărănesc. Toţi
cei care vin la „Festivalul etniilor” poartă costume splendide,
care au conservat ce e mai bun în portul popular de la noi.
Nu este o etalare a sclipiciului de tot felul, ci este un specta-
col al portului original, simplu sau mai complicat (mai ales
la bulgarii din Banat, bunăoară, dar şi la alte etnii), dar care
nu părăseşte în nici un moment bunul-gust. 

Este un real câştig pentru toată lumea să vadă cu ade-
vărat cum arată  portul popular autentic, din care urbanizarea
şi globalizarea n-au reuşit să rupă nici o firimitură. „Festi-
valul etniilor” reprezintă nu doar o încântare vizuală şi au-
ditivă, ci şi una mai lumească, a plăceriii gastronomice, a
revenirii la bune tradiţii şi la comunitate cu pământul şi cu
bunătăţile pe care ni le oferă.

Cornel BOGDAN

„Festivalul etniilor” de la Timişoara a împlinit 16 ediţii
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Que Viva 
Picasso 

Muzeul de Artă Timișoara a organizat, 9 iunie 2016,
, la Palatul Baroc din Piaţa Unirii nr.1, vernisajul expoz-
iției internaționale de grafică Que Viva Picasso.

Expoziţia este organizată de Muzeul de Artă Tim-
işoara în cooperare cu Merkur Global şi cu sprijinul Con-
siliului Judeţean Timiş. În cadrul vernisajului au luat
cuvântul prof. univ. dr. Victor Neumann, director al
Muzeului de Artă Timișoara și colecționarul Thomas Em-
merling.

În data de 2 noiembrie 1945, Pablo Picasso a intrat în
atelierul tipografic al fraților Mourlot din Paris. A adus
niște desene și i-a cerut lui Fernand Mourlot să le trans-
forme în litografii. Cel care le-a intermediat întâlnirea a
fost pictorul și graficianul Georges Braque. Fernand
Mourlot era cel mai bun litograf din Paris, lucrând pentru
Henri Matisse, Marc Chagall și Joan Miro. În următoarele
luni, Picasso a petrecut zile întregi în atelierul Mourlot dis-
cutând și luând decizii asupra metodelor de lucru.  În tim-
pul celui de-al doilea război mondial, Picasso a rămas în
Paris. Din acea perioadă datează numeroase capodopere
grafice, precum Les Menines et la vie și Toros y Toreros.

Expoziția din cadrul Muzeului de Artă Timișoara prez-
intă un fragment din opera acestui genial artist. Ea include
ciclul de lucrări Les menines et la vie, o interpretare a pic-
turii lui Diego Velasquez, pictură pe care Picasso a admi-
rat-o încă la vârsta de 13 ani, atunci când vizitase pentru
întîia oară Muzeul Prado din Madrid. Cele 58 de lucrări
din seria Les Menines et la vie exprimă lupta personală a
lui Picasso cu idolul său în intenția de a-l egala.

Admirația lui Picasso pentru coridă este reprezentată
prin litografiile ilustrate în cartea Toros y Toreros. Alături
de acestea, vom expune o serie de fotografii reprezen-
tându-l pe artist în diverse ipostaze. Pentru că în anul 2016
se împlinesc o sută de ani de la întemeierea mișcării artis-
tice Dada, au fost expuse și ilustrațiile lui Pablo Picasso
din cartea Mémoire des hommes a lui Tristan Tzara,
fondatorul român al celebrei mișcări artistice de avan-
gardă,  prieten cu Picasso.

Pablo Picasso a creat de-a lungul vieții 50.000 de
opere de artă: pictură, grafică, ceramică, sculptură. Marele
artist a exprimat mai bine ca oricare altul starea de spirit
a umanității în secolul al XX-lea.

Expoziția Que Viva Picasso este  deschisă publicului
Muzeului de Artă Timișoara până în data de 15 septembrie
aprilie a.c., putând fi vizitată de marți până duminică, între
orele 10.00 – 17.30.

M.A.

ARMURĂ DE CAVALER - 
Replică realizată în secolul al XIX-lea

Piesa este o replică după o armură de cavaler de tipul "Schott-
Sonnenberg", model realizat iniţial la Nurnberg pentru Kunz
Schott von Hellingen, de unde şi numele acestui tip de armă de-
fensivă. La acest model de armură a fost adaptată casca de tip
”armet” cu vizieră mobilă (sfârşitul secolului al XV-lea - primele
decenii ale secolului al XVI-lea). Armura este prevăzută cu o
cască armet cu creastă, cu vizieră mobilă realizată dintr-o singură
bucată cu un respirator cu găuri circulare şi eliptice dispuse ra-
dial. Cuirasa are pieptarul aproape plat, cu nervură mediană, fiind
lipsit de decor. La partea superioară a cuirasei, pe margini, prez-
intă două rozete cu vârf central ascuţit. Braconiera din două lame
este continuată de tasete cu nervură mediană terminată în unghi
şi cu margine simplă. Decorul este realizat cu nituri ornamentale.
Umerarii mici din cinci lame nu trec peste pieptar şi sunt lipsiţi
de decor. Brasardele sunt simple, cu cotiere mici. Armura coapsei
este nedecorată și prezintă o nervură mediană. Genunchierele
mici cu aripioare laterale şi cu nervură mediană se continuă cu
jambiere şi încălţăminte nedecorate.Armura face parte din
colecția Secției de Istorie și a fost achiziționată în primăvara an-
ului 1936, în perioada directoratului lui Ioachim Miloia.În ex-
poziția permanentă a muzeului (foto), armura era echipată cu un
paloș de cavalerie de tipul ”schiavona”, din a doua jumătate a
secolului al XVII-lea.                               M.N.B

INEL SIGILAR, sec. XV-XVI,
Colecția MNB

Inel sigilar din bronz, cu monograma „D”, în stânga ei o stea și lună crescândă, desenate stilizat, încadrate într-un
chenar octogonal. În Evul Mediu inelele sigilare erau un element de podoabă larg răspândit și erau purtate în special de
nobili. Aveau rolul de autentificare a scrisorilor sau a actelor
oficiale emise de aceștia.

SIGILLUM LIBER ET REGIAE CIVITATIS 

TEMESVARIENSIS - SIGILIUL ORASULUI

TIMISOARA – CEARA ROSIE - APLICAT

Pană de scris metalică,
secolul al XIX-lea,

Colecția Istorie
A aparținut lui

Coriolan Bre di cea -
nu (1849-1909), -
foto - personalitate
de sea mă a istoriei
și culturii bănățene,
om politic, avocat și
apărător al dreptu -
rilor românilor.
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FOTBAL

ASU Poli, planuri în Liga a II-a
ASU Poli a încheiat sezonul cu o înfrângere (1 – 5), la Cisnădie care nu a mai contat

în economia clasamentului, dar poate fi o atenţionarea înainte de campania de transferuri.
Cu sacii deja în căruţă băieţii în ghete au avut o prestaţie ştearsă la Cisnădie, unde au în-
casat cea mai drastică înfrângere a sezonului.

Fără doi oameni de bază, Galan şi Vucea făcând loc unor jucători ce au prins mai
puţine minute în acest sezon, timişorenii s-au văzut conduşi cu două goluri până la pauză.
Radu Neguţ a reuşit dubla în minutele 32 şi 34 şi imediat la reluare atacantul gazdelor
a majorat avantajul la 3 – 0.

Gazdele au dus scorul până la 5 – 0 în minutul 71, prin reuşitele lui Unguru şi Pe-
trescu. Două minute mai târziu, poliştii au înscris golul de onoare prin Birău, în urma
unei acţiuni personale. În prelungirile jocului, Stancu putea să micşoreze diferenţa, însă
jucătorul Timişoarei a irosit lovitura de pedeapsă.

Pe teren au intrat: Măgura Cisnădie: Cabuz – D. Popa, Oiţă, Bălaşa (55 Natea),
Moisin, Petrescu, Beza, Lupu (49 Unguru), Săulescu, Neguţ (59 Ad. Radu), Fotescu.

ASU Poli: Rogojina – Ştefanovici (59 Birău), Todorov, Bilia, Damian – M. Stancu
– P. Peter (55 Ghinescu), Ţugui (69 D. Codrea), Giuricici, M. Marin – Şulea (59
Bădăuţă).

HANDBAL

Poli se înscrie în Cupa EHF
Politehnica Timişoara s-a înscris în Cupa EHF la handbal masculin, spulberând orice

necunoscută cu privire la participarea studenţilor în această competiţie.
Clubul de handbal timişorean a confirmat astfel, oficial, participarea în sezonul ur-

mător al Cupelor Europene. Oficialii violeţilor au trimis o adresă către Federaţia Română
de Handbal prin care confirmă participarea în sezonul 2016-2017 al Cupei EHF. Preşed-
intele secţiei de handbal, Ioan Silviu Doboşi, a precizat pe marginea acestui subiect: 'E
o dovadă că se doreşte continuarea activităţii, că vrem să facem ceva şi vom găsi soluţii.
Cu obligaţia respectării tuturor cerinţelor EHF şi FRH referitoare la această competiţie'.

Cristi Fenici, căpitanul lui Poli, remarcă şi el: 'Poli merită să joace în această Cupa.
Orice jucător îşi doreşte să joace în Cupa EHF, o competiţie importantă, în care ai şansa
de a evolua în compania unor cluburi serioase din Franţa, Germania, Danemarca'.

BASCHET

BCT - lucrează la transferuri
şi sponsori privaţi

'Leii' din Banat şi-au făcut deja temele pentru vacanţa mare şi promit să se prezinte
suporterilor cu multe noutăţi. Campania de transferuri în derulare şi sponsori privaţi sunt
cele mai importante realizări ale secţiei de baschet a SCM-ului.

Cu cea mai lungă vacanţă de vară din cadrul SCM-ului, secţia de baschet lucrează
intens în birouri. Completarea lotului şi găsirea de sponsori privaţi s-au aflat de la început
pe lista priorităţilor noii conduceri a secţiei, iar cu mai de bine de o lună şi jumătate până
la reunire deja s-au semnat câteva contracte. Avansat în fruntea secţiei de baschet, Ilie
Triţoiu şi-a început în forţă mandatul. Totul pentru ca BC să se lupte la anul pentru in-
trarea în play-off şi calificarea în Finala Four Cupa.

FOTBAL

Ripensia câştigă 
liga a IV-a în ultima

etapă şi va juca 
barajul pentru 

promovare
Ripensia Timişoara a câştigat în extremis liga a IV-a, după ce pierduse locul de lider

cu doar un joc înainte de final. Călăul lui “Ripi”, Sânnicolau Mare, i-a ajutat pe tim-
işoreni încurcându-i pe cei de la Voinţa Maşloc. Ca şi în meciul cu galben – roşii, tot
Cătălin Crişan a marcat pe Unirea şi a schimbat din nou liderul.

Ultima etapa a ligii a IV-a a programat două meciuri cu miză. La Biled, Ripensia
părea să aibă o misiune uşoară în faţa gazdelor, în timp ce Voinţa Maşloc avea parte de
un joc dificil pe Aranca. Echipa antrenată de Adrian Seşu a deschis prima scorul, în min-
utul 11. Ripensia a continuat însă lupta paralelă şi a reuşit şi ea să deschidă scorul, pentru
echipă, în minutul 20 prin Mediop. La pauză, Maşlocul era echipa ce înainta spre barajul
de liga a III-a, însă partea secundă a început cum nu se putea mai bine pentru timişoreni.
Sânnicolaul egalează după doar cinci minute de la reluare, iar Ripensia îşi măreşte avan-
tajul în ultimul sfert de oră.

Ripensia câştiga astfel liga a IV-a cu un avantaj fragil, care îi permite însă să meargă
la barajul de promovare. Galben - roşii s-au întâlnit reprezentanta judeţului Hunedoara,
Hercules Lupeni, într-o dublă decisivă. Minerii şi-a câştigat dreptul de promovare pe
final de campionat după o lungă cursă de urmărire, iar planurile celor de la Lupeni erau
ambiţioase, Valea Jiului neavând o echipă în eşaloanele superioare. 

Ripensia a făcut un pas mare spre liga a treia, sâmbătă, pe stadionul din Ciarda Roşie.
În turul barajului de promovare, împotriva celor de la Hercules Lupeni, timişorenii au
învins cu 4 – 0. Primul gol a fost marcat în minutul 12 de Mediop, după o pasă primită
de la Luca. Gazdelel au dominat, dar scorul  se modifică abia aproape de finalul reprizei,
în minutul 39 după un Ungurianu face henţ în careu de Ungurianu .Nanu execută şi în-
scrie pentru 2 – 0. Apoi, în minutul 42, Mediop înscrie din nou: 3 – 0 pentru Ripensia.

În al doilea mitanMediop mai reuşeşte un gol în minutul 70, ducând scorul la 4-0,
scor final. el ajunge singur cu portarul advers şi, chiar se chinuie de două ori, el reuşeşte
să trimită balonul în plasă pentru 4 -0, scor final.

FOTBAL

Juniorii B ai ACS Poli, 
în sferturile Cupei României

Dacă seniorii de la ACS Poli au dezamăgit în acest sezon, alb - violeţii ţin steagul
sus la nivelul juniorilor. Calificaţi în primele 8 formaţii la finalul sezonului regulat în
Liga Elitelor – U17, juniorii B ai clubului timişorean au început cu dreptul drumul spre
Finala Cupei.

Elevii elevii lui Robert Fruşa au reuşit să se impună în optimi cu 3 – 2 în faţa Con-
cordiei Chiajna. Performanţa alb – violeţilor este cu atât mai notabilă cu cât adversarul
depăşit este deţinătoarea bronzului din Liga Elitelor. Golurile bănăţenilor au fost marcate
de Harus şi Ochea, cel care a reuşit dubla.

ACS Poli a aliniat următoarea formulă de joc: Contra – Ciurescu (70, Corjescu),
Cochinţu, Costinaş (78, Belu), Podina, Harus, Popan (80+3, Sevici), Pop, Ochea (76,
Iseini), Andreici, Sîrbu (63, Strein).

În faza următoare a Cupei României s-au mai calificat FC Braşov, CSU Craiova,
Pandurii,  FC Ardealul şi U Cluj, ACS Constanţa şi Viitorul Constanţa.

Pagină realizată de Claudiu MANOLE
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Cel mai mare institut de cercetări oncologice din estul
Europei se construieşte pe ‘pământul’ Consiliul Judeţean
Timiş

O problemă majoră a lumii medicale timişene, cu cauze
nedesluşite pe deplin de medici, este numărul destul de mare
al bolnavilor de cancer. Iar cazurile noi nu scad, ci numărul
lor creşte cu câte 2.000 pe an. Este adevărat că medicii fac
eforturi să-i trateze, să le prelungească viaţa, scăzând
numărul celor care pleacă din sânul familiei, dar problema
de fond rămâne. Că o fi apărând boala din cazul poluării, că
o fi din cauza unor viruşi lăsaţi să-şi facă de cap în corpul
nostru, problema este că boala face ravagii. Suntem judeţul
cu cel mai ridicat număr de bolnavi de cancer. În total, spre
vreo 15.000 de înregistraţi. Pe lângă pacienţii din Timiş, la
Timişoara mai vin şi toţi ceilalţi din vestul ţării şi nu numai. 

***

O boală nu trebuie doar tratată, ci trebuie găsite şi
leacurile pentru prevenirea ei, dacă este posibil chiar pentru
eradicarea ei. La fel stă situaţia şi în cazul cancerului.
Medicii timişoreni au cerut, iar Consiliul Judeţean Timiş a
oferit un spaţiu generos unde s-a ridicat un centru de
cercetări în domeniul oncologiei. Oncogen, locul unde
trăieşte speranţa că într-o bună zi se va descoperi miracolul
ce va opri acest ucigaş numit cancer.

“Sigur că noi le-am dat celor de la Spitalul Judeţean
terenul, fără discuţii, unde ei vor ridica mai multe corpuri de
clădiri, mai multe secţii de care au nevoie, inclusiv acest cen-
tru Oncogen este ridicat pe terenul dat de CJT’, spune Titu
Bojin, preşedinte în exerciţiu al administraţiei timişene.     

În toamnă, Oncogen şi-a deschis porţile, o investiţie de

10 milioane de euro din fonduri europene, fiind cel mai mare
centru de terapii genetice şi celulare din estul Europei, ded-
icat tratamentului cancerului. În cadrul Oncogen va
funcţiona şi o fabrică de medicamente de mici dimensiuni,
în care vor putea fi produse medicamente, vaccinuri sau
celule stem. Parterul clădirii are mai multe săli de docu-
mentare, conferinţe sau teleconferinţe, la etajul I se va realiza
cercetare fundamentală, etajul II este dedicat diagnosticului

avansat în cancer pentru terapia personalizată, iar la etajul
III va funcţiona fabrica de medicamente amintită, în timp ce
la etajul IV se vor realiza experimente.

‘“Centrul Oncogen lucrează, dar personalul care a de-
servit micro-oncologia noastră s-a mutat în clădirea Oncogen
şi îşi desfăşoară acolo activitatea. Au început proiecte de
cercetare, sunt vreo 4-5 proiecte de cercetare depuse, dintre
care două sunt foarte bine clasificate ca punctaj, iar acum
aşteptăm semnarea de contracte şi de proiecte de cercetare
pentru ca să putem începe şi angajări pe acele proiecte de
cercetare de la Oncogen.

Pe de altă parte, lucrăm pentru întabularea clădirii, să nu
păţim ca şi în cazul celorlalte clădiri ale Spitalului Judeţean,
să ne trezim după un deceniu că nu sunt întabulate’, spune
conf. dr. Marius Craina, managerul Spitalului Judeţean Tim-
işoara.

Medicul spune că proiectele de cercetare sunt pe perioade
diferite, de 1 an, de trei ani, proiecte care implică specialişti
din afara României. ‘De exemplu, director la un proiect de
cercetare la Oncogen este un străin. Sunt proiecte serioase
de cercetare care s-au depus prin Oncogen’, precizează
Craina. 

Oncogenul nu are secţii cu paturi, fiind destinat doar
cercetării, fără activităţi medicale. Cu aparatură sofisticată,
de ultimă generaţie, specialiştii de la Oncogen experi-
mentează toate informaţiile teoretice pe care le au la dispoz-
iţie. În etape viitoare, vor urma şi experimente pe diverse
ţesuturi, apropiindu-ne de momentul în care toată activitatea
de cercetare se va transforma în ‘pastila’ anticancer sau în
terapiile care vor reuşi să stopeze sau să ţină în frâu această
maladie. “Oncogen va fi un mare câştig pentru Spitalul
Judeţean Timişoara şi pentru Timişoara. Oncogen are trei
linii majore de cercetare şi poate găzdui până la 50-60 de

cercetători, principala linie de cercetare
este legată de cancer, a doua de celulele
stem şi de medicina regenerativă şi a treia
de imunoterapii în cancer sau bolile aler-
gice’, consideră prof. dr. Virgil Păunescu,
manager de proiect.

***
Institutul Oncologic din Timişoara

(IOT) este un alt proiect anti-cancer mult
aşteptat în vestul ţării, ideea construirii
unui astfel de lăcaş de sănătate născându-
se pe la mijlocul anilor 1990. S-a găsit şi
locaţia, pe Calea Torontalului, unde pe la
mijlocul anilor 1990 se promitea constru-
irea noului spital municipal al Tim-
işoarei, dar clădirea a fost abandonată,
pentru că Ministerul Sănă tăţii nu a mai
dat bani. Proiectul a primit, în sfârşit,
aviz favorabil.  “În cadrul Comisiei inter-
ministeriale la nivel guvernamental a fost

aprobat proiectul pentru Institutul de Oncologie de la Tim-
işoara, în Calea Torontalului, urmând să se decidă cine va
prelua comanda pentru ce se întâmplă acolo (Ministerul
Sănătăţii, Consiliul Judeţean sau la municipalitate). Indifer-
ent la care instituţie va rămâne, C.J.Timiş şi-a arătat disponi-
bilitatea să sprijine financiar proiectul. Valoarea proiectului
depăşeşte 100 de milioane de euro”, spun admi nistratorii
judeţului. 

***
Consiliul Judeţean Timiş poate interveni în ceea ce

înseamnă sănătatea populaţiei de la sate în mod indirect, în-
trucât unităţile medicale din localităţi sunt în subordinea ad-
ministraţiilor locale respective. Dar are în subordine cel mai
mare lăcaş de sănătate din  judeţ, Spitalul Judeţean Tim-
işoara, unde ajung anual zeci de mii de pacienţi din Timiş,
din vestul ţării şi chiar din restul ţării, care vin aici să-şi caute
sănătatea.

C.J. Timiş a învestit în ultimii trei-patru ani sume impor-
tante de bani în acest spital. Atât de mari, încât conducerile
unităţii medicale nu au fost capabile să le cheltuiască. ‘Sănă-
tatea populaţiei judeţului a fost şi rămâne o prioritate, iar în
anii 2012 - 2013 - 2014 am asigurat, prin CJT, atâţia bani,
încât nu au fost în nu s-au putut cheltui’, spunea preşedintele
în exerciţiu al CJT, Titu Bojin.

Secţii întregi ale Spitalului Judeţean nu au mai văzut
vopsea pe pereţi sau investiţii de modernizare de la darea în
folosinţă a instituţiei, în urmă cu 40 de ani. În acest an s-a
reuşit asigurarea banilor pentru modernizarea în totalitate a
tuturor secţiilor Spitalului Judeţean Timişoara, de la etajul
III până la etajul IX, mai puţin două săli de operaţie care pre-
supun valori mai mari, proiecte avizate de minister şi de
comisiile de specialitate şi pentru care trebuie să se facă lic-
itaţie, întrucât aici trebuie adusă şi aparatura de specialitate. 

În ultimii ani s-au făcut o serie de lucrări de modernizare
a Spitalului Judeţean. Au fost finalizate lucrările la Clinica
de Ortopedie, anul acesta se încheie lucrările de extindere la
Clinica de Arşi de la Casa Austria şi tot anul acesta vor în-
cepe lucrările pentru noua Maternitate. Până va fi gata
această construcţie, CJT învesteşte şi în Maternitatea Bega,
o clădire veche, care nu mai corespunde standardelor, dar
care a fost modernizată pentru a asigura un confort cât mai
mare mămicilor şi nou-născuţilor. De asemenea, în 2016 va

fi amenajată şi curtea Spitalului Judeţean, pre-
cum şi spaţiul (heliportul) pentru aterizarea eli-
copterelor sanitare.

Una dintre clinicile Spitalului Judeţean care
a beneficiat de o modernizare completă, iar
acum pacienţii au mai mult confort, este Clinica
de Chirurgie Vasculară, după o investiţie totală
de aproape 150.000 de euro, din care 55.000 de
euro au fost alocaţi de Consiliul Judeţean Tim-
işoara.

Grija CJTimiş pentru sănătatea oamenilor nu
se opreşte aici, pentru aleşii judeţului fiind o pri-
oritate, alături de educaţia şi de infrastructură.
Aşa se face că administraţia judeţului şi-a dorit
de mult construirea unui spital de excelenţă

măcar în jurul Timişoarei, dacă in interior nu se poate, din
diverse motive, lipsă de spaţiu, etc. În urmă cu trei ani, o
companie din SUA şi-a manifestat disponibilitatea de a ridica
la Giroc un astfel de complex spitalicesc, care presupunea o
investiţie de circa 300 de milioane de euro. Proiectul nu s-a
materializat, pentru că americanii au cerut garanţii guverna-
mentale şi locale, iar noi taman asta nu aveam. Acum, a
apărut o companie canadiană care ar fi dispusă să constru-
iască un spital de excelenţă fără garanţii financiare
româneşti. După vizita unei delegaţii din Germana şi
Canada, conducerea CJT a discutat cu reprezentanţii unei
companii din Canada despre realizarea unui spital de exce-
lenţă. ‘De data aceasta, delegaţia canadiană nu solicită
garanţii guvernamentale, locale sau judeţene. Cred că poate
fi mai aproape de ceea ce ne dorim noi în Sănătate. CJT ar
urma să asigure terenul şi utilităţile, iar canadienii s-ar ocupa
de construcţia efectivă şi de managementul spitalului de ex-
celenţă‘, spun cei de la CJT. În urmă cu trei ani au demarat
procedurile privind întocmirea unui studiu de prefezabilitate
pentru realizarea Complexului spitalicesc de excelenţă în
regim de investiţie şi exploatare public-privată. Centrul ar
urma să aibă până la 600 de paturi, dar nu mai puţin de 500.

Transplanturile în Timişoara

Activitatea de transplant în Timişoara are tradiţie ... în-
treruptă, iar reluarea ei este aşteptată cu interes atât de lumea
medicală, cât şi de pacienţi. În timp ce Spitalul Militar din

SĂNĂTATEA TIMIŞEANĂ. 
ONCOLOGIA ŞI TRANSPLANTUL, 

PRIORITĂŢI ALE CJTIMIŞ



Concert surpriză de muzică 
clasică, în pas de cal

Atunci când dragostea pentru copii se îm-
bină cu pasiunea pentru muzică şi pentru
căluţi, cei mici au doar de câştigat. În benefi-
ciul lor, Fundaţia de Abilitare ”Speranţa” din
Timişoara a organizat, în colaborare cu Aso-
ciaţia HorsEmotion Timişoara, ediţia 2016 a
Concertului de muzică clasică în pas de cal,
eveniment unic în zona de vest a României. 

Evenimentul a avut loc vineri, 17.06.2016,
la ora 18:00, la Centrul HorsEmotion Hipoter-
apie din Ianova.

Au fost invitaţi să participe copiii de la
Fundaţia de Abilitare ”Speranţa” (FAS), copii
din centre de plasament, grădiniţe şi publicul
larg. Pentru al doilea an consecutiv, copiii, în-
soţiţi de părinţi,  au avut ocazia de a petrece
două ore în compania nobilelor animale, fiind
acompaniaţi de acordurile unui cvartet de in-
strumentişti, invitaţi speciali ai Fundaţiei de
Abilitare “Speranţa”.  

Ediţia 2016 a venit ca urmare a succesului
înre gistrat anul trecut, când peste 100 de copii
cu şi fără dizabilităţi au participat la eveni-
ment, bucurându-se de beneficiile cumulate
ale muzicoterapiei şi hipoterapiei. 

Monica Rotaru, muzicoterapeut în cadrul
FAS ne-a dezvăluit detalii despre repertoriul
muzical ales privind efectele asupra micuţilor:
”Pentru acest eveniment, am selectat un reper-
toriu special, ce a cuprins fragmente din muz-
ica lui W. A. Mozart, deoarece studiile de
specialitate demonstrează efectul benefic al
acesteia asupra copiilor. Ne-am dorit ca în tim-
pul acestui concert, copiii să se simtă relaxaţi,
bine-dispuşi şi să participe cu bucurie la plim-
barea cu caii”.   

Evenimentul a reunit proiectul Fundaţiei
de Abilitare “Speranţa” -  'Terapia prin muzică
pentru copiii cu dizabilităţi continuă' şi proiec-

tul Asociaţiei HorsEmotion - 'Un terapeut care
mă SUSţine'. Ambele proiecte au fost spriji-
nite de Fundaţia pentru Comunitate şi MOL
România prin Programul MOL pentru Sănă-
tatea Copiilor 2015.

Terapia prin muzică  
(muzicoterapie)

Formă particulară de terapie, muzicoter-
apia utilizează sunetul şi muzica,
sub toate formele sale, în vederea
promovării, menţinerii şi restaurării
sănătăţii mentale, fizice şi
emoţionale. Terapia prin muzică
este un remediu eficient în afecţiuni
psihice, cognitive, emoţionale şi
motrice, cu rezultate demonstrate
în cazul copiilor cu dizabilităţi în
învăţare, autism sau tulburări com-
portamentale. Muzicoterapia este
benefică şi adulţilor cu depresii sau
traume de anxietate, dar şi persoanelor vârst-
nice cu Parkinson sau demenţă.

Fundaţia de Abilitare “Speranţa” este sin-
gura organizaţie din zona de vest a României
unde se desfăşoară terapia prin muzică pentru
copiii cu diverse dizabilităţi. 

Fundaţia de Abilitare „Speranţa”(FAS) este
organizaţie neguvernamentală cu aproape 25 de
ani de activitate în sprijinul copiilor cu nevoi spe-

ciale şi al familiilor acestora, având ca misiune
includerea acestor copii în şcoli şi grădiniţe
obţinute, precum şi schimbarea mentalităţii şi at-
itudinii faţă de ei

Prin activitatea sa, FAS a adus în atenţia
opiniei publice şi a autorităţilor competenţe o
problematică sensibilă şi puţin cunoscută,
care, trecută cu vederea, poate afecta semni-
ficativ calitatea vieţii copiilor şi a familiilor
acestora. De-a lungul timpului, FAS s-a im-
plicat la nivel local, în sprijinirea copiilor, prin

oferirea de servicii directe adresate copiilor,
părinţilor şi cadrelor didactice. În ultimii ani,
am făcut pasul către un alt nivel, înregistrând
impact la nivel naţional, prin elaborarea de
politici educaţionale adecvate, elaborând chiar
Metodologia de înfiinţare, organizare şi
funcţionare a Centrelor de Abilitare şi Suport
Educaţional pentru copii şi tineri (C.A.S.E.).

FAS a înfiinţat primul centru de abilitare
pentru copiii cu handicap mental mediu şi lejer
din România (actualul Centru de Resurse şi
Asistenţă Educaţională "Speranţa"  - CRAE
"Speranţa" din Timişoara), dar şi 7 centre de
acest tip, în mediul rural şi urban din judeţele
Timiş şi Argeş; a oferit servicii specializate
pentru peste 4000 de copii şi părinţii lor. To-
todată, FAS a format peste 250 de profesori pe
acest profil.                            C.M.
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Bucureşti a început şi activitatea de transplant pulmonar, or-
ganele prelevate de la pacienţii aflaţi în moarte cerebrală în
spitalele timişorene, în urma unor accidente, iau drumul Clu-
jului (renal), la Târgu Mureş (inimă) sau al Bucu reştiului
(ficat).

Bancă de piele, la Timişoara

În anul 2010, Clinica de Arşi, Politraumatologie şi
Chirurgie Plastică şi Reparatorie (Casa Austria, n.r.) din
cadrul Spitalului Judeţean Timişoara dispunea deja de un sis-
tem de conservare pe termen lung a ţesutului tegumentar,
similar unei bănci de piele. Achiziţionarea întregului sistem
a costat 10.000 de euro, costurile fiind suportate de Minis-
terul Sănătăţii.

“Avem mai multă experienţă, oamenii sunt informaţi din
presă despre ceea ce presupune o prelevare de organe, văd
că sunt tot mai multe vieţi salvate prin ultilizarea organelor

prelevate de la pacienţi aflaţi în moarte clinică. Ei au ajuns
să discute în familie despre acest subiect şi acest lucru este
cel mai important”, spunea asistent medical Dan Ilincariu,
coordonator Transplant din cadrul Spitalului Judeţean Tim-
işoara. 

Astfel de manevre chirurgicale le dă şanse mai mari de
supravieţuire pacienţilor care au suferit arsuri grave. Pielea
este prelevată de la pacienţii aflaţi în moarte cerebrală şi este
stocată la temperaturi extrem de scăzute. Sistemul de stocare
a pielii este funcţional doar la Casa Austria. În anul 2006,
trei spitale din Timişoara (Clinica de Arşi, Maternitatea Bega
şi Institutul de Cardiologie) au fost acreditate de Ministerul
Sănătăţii pentru a efectua activităţi de bănci de ţesuturi
umane, respectiv, utilizatori de ţesuturi şi/sau celule umane
în scop terapeutic, activitatea acestora fiind supravegheată
de Agenţia Naţională de Transplant. În prezent, în Timişoara
nu se mai efectuează niciun fel de transplant de organe, ci
doar prelevări.

Transplantul renal
Pe lista de aşteptare sunt peste 2.500 de pacienţi în toată

ţara, pentru care unica speranţă este transplantul unui organ.
Urologii timişoreni s-ar bucura să vadă inversat raportul din-

tre donatorii vii şi cei aflaţi în moarte cere-
brală. ‘Dacă se operează mai mult cu câte
un organ-pereche (rinichi, ochi, celule
osoase) prelevat de la persoane vii, de obi-
cei de la rude, problema cea mai mare este
cu organele unice (inimă, ficat) pe care nu
le poţi lua de un om viu. De la un singur
donor aflat în moarte cerebrală se pot prel-
eva şapte organe plus ţesuturi, cu care
putem salva tot atâtea vieţi’, spun medicii
timişoreni.

Din punct de vedere ‘economic’,
medicii susţin că un transplant, deşi costisi-
tor, este mai ‘rentabil’ decât tratamentul de
durată al bolnavului, costurile fiind amor-
tizate în trei ani. Astfel, dacă un transplant
costă circa 20.000-30.000 de euro, în cel
de-al doilea an de viaţă, costurile cu med-
icaţia scad până la 50%, în timp ce costurile

pentru un an, aferente unui dializat sunt de 12.000 de euro. 
Transplantul renal are cea mai veche tradiţie în Tim-

işoara, deţinând un veritabil titlu de pionierat la nivel
naţional şi va fi primul  care se va relua într-o perspectivă
nu prea îndepărtată, tocmai pentru că s-a mai făcut. Există

chiar o prioritate naţională, aici s-a realizat cu succes primul
transplant de rinichi cu organul prelevat de la un donor de-
cedat. Operaţia a fost efectuată la Timişoara de o echipă con-
dusă de prof. dr. Petru Drăgan, în 1981.  La scurtă vreme,
procedura a fost sistată şi abia din 1994 Centrul de Trans-
plant a fost redeschis şi a funcţionat până în 2006, timp în
care la Timişoara au fost efectuate aproximativ 50 de astfel
de intervenţii.

“Pentru reluarea transplantului renal avem nevoie de
câteva condiţii obligatorii. Una este legată de condiţiile
tehnice, condiţiile tehnologice, condiţiile de cazare şi hote-
liere, condiţiile de desfăşurare a actului chirurgical şi de des-
făşurare a actului medical. Aici a fost nevoie de un proiect,
banii au fost alocaţi în 2015 de către Consiliul Judeţean din
fondul de investiţii, acel proiect este gata, a fost finalizat, re-
cepţionat şi plătit din banii Consiliului Judeţean”, spune
Marius Craina.

Acelaşi proiect prevede şi paşii pe care reprezentanţii
Judeţeanului timişorean trebuie să îi facă în continuare, pen-
tru redeschiderea Centrului de Transplant Renal. Aproxima-
tiv un milion de euro mai sunt necesari pentru reabilitarea
compartimentului de transplant şi a blocului operator desti-
nat intervenţiilor de acest fel.

‘La începutul anului 2016, la bugetul pe care Consiliul
Judeţean l-a acordat Spitalului Judeţean a fost prevăzută o
importantă sumă pentru această investiţie. Noi speram ca, în
cazul în care totul evoluează în mod normal, în paralel să în-
cepem să demarăm toate procedurile pentru acreditarea pro-
cedurii de transplant. Este o procedură lungă, destul de
greoaie, pe care trebuie să o desfăşurăm obligatoriu în para-
lel, ca să nu ajungem în situaţia penibilă de a termina mod-
ernizarea şi să nu avem condiţiile de acreditare din punct de
vedere tehnic, tehnologic şi al factorului uman care va de-
servi transplantului’, precizează managerul Spitalului
Judeţean, Marius Craina.

Astfel, Spitalul Judeţean Timişoara va avea din nou Cen-
tru de Transplant Renal din anul 2017. Cât despre transplan-
tul de cord şi chiar de ficat, în Timişoara există un număr de
medici care au experienţă bună în transplantul de ficat, care
au efectuat stagii de pregătire în străinătate şi care ar putea
efectua astfel de intervenţii.

Claudiu MANOLE
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Anul trecut, la inițiativa Comunității Românilor din Ser-
bia, după o lungă pauză, au fost reintroduse orele de limba
română.După succesul de anul trecut, din toamna acestui
an, limba română se va studia în toate școlile din
Cuvin.După cum am fost informați oficial de directorii șco-
lilor, situația pe școli este următoarea:

În Școala Elementară „Djura Jaksic” din Cuvin s-au în-
scris 10 elevi care vor studia limba română. Directorul
școlii: Ivanka Momirov.

În Școala Elementară „Desanka Maksimovic” din
Cuvin s-au înscris 8 elevi care vor studia limba română. Di-
rectorul școlii: Ana Novkovic

În Școala Elementară „Jovan Jovanovic Zmaj” din
Cuvin s-au înscris 10 elevi care vor studia limba română.
Directorul școlii: Vesna Zotic

În Școala Elementară „Jovan Jovanovic Zmaj” din Ba-
vaniștea Mică s-au înscris 4 elevi care vor studia limba
română. Directorul școlii: Vesna Zotic

Pe lângă școlile mai sus amintite, tot în plasa Cuvin, la
ȘE „Sava Maksimovic” din Maramorac 68 de elevi vor învăța
limba română, după cum ne-a informat directoarea Brankica
Savic și 57 de elevi la Deliblata, după cum ne-a informat di-
rectorul Boban Stanic.Presedintele CRS Cuvin, Ilia Dragomir,
a solicitat centralei CRS sprijin de la Statul Român pentru
copii care vor începe cursurile de limba română. Sprijinul ar
fi constat în câte o carte pentru copii. CRS va transmite so-
licitarea, și cu interes viu vom aștepta, dacă ea va fi luată în
considerare, sau dacă și copii aceștia, care după câteva decenii
au reactivat învățământul românesc vor fi ignorați.Comuni-
tatea Românilor din Serbia mulțumește și pe această cale con-
ducerii scolilor din Cuvin și Bavaniștea Mică care au înțeles
că limba maternă este cel mai important element în vederea
păstrării identității naționale a unei comunități.

prof. Ilia DRAGOMIR
președintele filialei CRS Cuvin

Limba română se va studia în toate școlile 
din orașul Cuvin și în Bavaniștea Mică

Persoana fără cetăţenie sau cetăţeanul străin care a contribuit
în mod deosebit la protejarea şi promovarea culturii, civilizaţiei
şi spiritualităţii româneşti, poate solicita acordarea cetățeniei
române dacă îndeplineşte concomitent și condiţiile prevăzute la
art. 8 alin. (1) lit. b), c) şi e) din Legea cetățeniei române, și având
posibilitatea stabilirii domiciliului în ţară sau menţinerea acestuia
în străinătate.

Trebuie menționat că județul Panciova nu aparținte în aria de
jurisdicție consulară a Conulatului Genereal al României din
Vârșeț, astfel că românii din Satu Nou, Doloave, Glogoni, Iabuca
nu pot depune dosarele la Vârșeț ci doar la Belgrad.

Referitor la Consulatul României din Vârșeț, informațiile se
pot obține la numărul de telefon +381 643379752, în intervalul
orar 11.00 – 15.00, iar depunerea dosarelor se face personal la
Consulat, de luni până joi, în intervalul orar 09.00 – 11.00, numai
pe bază de programare la același număr de telefon.

Trebuie menționat că județul Panciova nu aparținte în aria de
jurisdicție consulară a Conulatului Genereal al României din
Vârșeț, astfel că românii din Satu Nou, Doloave, Glogoni, Iabuca
nu pot depune dosarele la Vârșeț ci doar la Belgrad. Mai multe
informații puteți obține la Secția Consulară din Belgrad având
numărul de telefon: 011 36 70 361.

La Vârșeț se primesc dosare doar din aria de jurisdictie con-
sulară: Novi Becej, Nova Crnja, Zitiste, Secanj, Zrenianin, Plan-
diste, Vârșeț, Biserica Albă, Cuvin, Alibunar şi Covăcița. 

Acte necesare pentru constituirea dosarului: 
1 Paşaport în copie legalizată şi traducere în limba română,

legalizată, sau orice alt act de identitate
2 Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar, din

care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni
împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în tre-

cut nu a desfăşurat asemenea activităţi
3 Acte de stare civilă pentru titularul cererii (certificat de

naştere, căsătorie, de schimbare nume/prenume sau divorţ etc.)
supralegalizate/apostilate şi cu traducere în limba română, legal-
izată notarial

4 Cazier judiciar din România
5 Cazier judiciar din străinătate în original, apostilat/suprale-

galizat şi cu traducere în limba română, legalizată
6 Certificate de naştere ale minorilor, supralega li -

zate/apostilate și cu traducere în limba română, legalizată, dacă
este cazul

7 Acordul părinţilor privind acordarea cetăţeniei române pen-
tru copii dat prin declaraţie autentificată la notar. Dacă acordul se
dă în faţa autorităţilor altui stat este necesară apostila/suprale-
galizarea şi traducerea în limba română, legalizată

8 Consimţământul minorului care a împlinit vârsta de 14 ani
pentru acordarea cetăţeniei române, dacă este cazul, dat prin de-
claraţie autentificată la notar în prezenţa unui părinte

9 Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar, din
care să rezulte dacă doreşte dobândirea cetăţeniei române cu
menținerea domiciliului în străinătate sau stabilirea domiciliului
în România

10 Punct de vedere emis de misiunea diplomatică sau oficiul
consular cu privire la îndeplinirea condiţiei ca solicitantul să fi
contribuit în mod semnificativ la protejarea şi promovarea cul-
turii, civilizaţiei şi spiritualităţii româneşti (doar pentru cererile
depuse la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale
României din statul pe teritoriul căruia solicitantul îşi are domi-
ciliul).

De menționat că toate traducerile și copiile actelor trebuie le-
galizate și autentificate la notar, respectând legislația română.
După părerea noastră, cel mai simplu ar fi să se solicite serviciile

unui notar public de pe teritoriul României, în apropierea graniței
româno – sârbe.

La actele sus menționate se anexează copii ale documentelor
ce evidențiază contribuția deosebită la protejarea şi promovarea
culturii, civilizaţiei şi spiritualităţii româneşti.

O simplă adeverință de membru de la oricare asociație
românească, nu va fi suficientă pentru a evidența contribuția de-
osebită la protejarea și promovarea culturii românești, iaron-
tribuția deosebită la protejarea și promovarea culturii, civilizației
și spiritualității românești se va dovedi prin activitățile de pro-
movare a imaginii României, activități de apărare a drepturilor
românilor din străinătate, activități de susținere a mediului aso-
ciativ românesc, activități de management cultural-artistic, activ-
ități cultural-artistice de promovare a valorilor românești,
activitate didactică și științifică de promovare a limbii și culturii
române sau activitate publicistică în limba română.

Documentele justificative pot fi de exemplu premiile și
diplomele din activitățile sus menționate, articole de presă,
prezentarea lucrărilor de autor etc.

Contact:
Ambasada României în Republica Serbia. Adresă: Užička 10,

Dedinje, Belgrad, cod 10400, Ambasador Daniel BANU, Tele-
fon: 00-38-111-367.57.72; 367.57.74; 367.57.76; 367.57.79, Fax:
00-38-111-367.57.7, E-mail: embassy@romania.org.yu; ambel-
gro@in fosky.net 

Consulatul general al României la Vârşet. Adresă:Trg. Zelene
Pijace nr 3A, Vârşeţ, 26300, Consul General Dan Nicolae
CONSTAN TIN, telefon:    +381 (0)13 831 099; 831 199; 831
299, Fax:    +381 (0)13 830 322 , Mobil:  + 381.64.4098.730, E-
mail: consulat.varset@tsbest.net

Consulatul general al României la Zajecar. Adresa: Strada
Kumanovska nr. 45, 19000 Zaječar, Consul general Iulian NIŢU,
Telefon: +381 19 431717; +381 19 432335 Fax: +381 19 431 -
441,Telefon mobil pentru urgenţe (consul): +381 692799652, E-
mail: zajecar@mae.ro, Secţia consulară: Telefon: +381 19
432334,E-mail: zajecar.cons@mae.ro

C.R.S.

Se pot depune cererile pentru cetățenia română 
la oficiile consulare ale României din Serbia

Ne putem întreba de ce plecarea cuiva dintre noi ge ne -
rează automat, uneori în mod sruprinzător de intens, o vie
concentrare de sentimente şi amintiri.

Moise Ţăran a fost o persoană pe care te puteai baza.
Bun gospodar, tată vrednic şi soţ devotat. Sufletist. Credem
că acesta este cuvântul care îl descrie cel mai bine.

Născut pe 27 martie 1960 la Uzdin din părinţii Costa şi
Floa rea Ţăran. Şcoala primară o termină în satul natal,
unde şi-a dat contribuţia la păstrarea specificului tradiţional
românesc, fiind activ în diferite secţii. Liceul îl continuă la
Covăciţa şi Zrenianin. A absolvit Facultatea de Agricultură
din Belgrad. După terminarea şcolii se angajează la Coope -
rativa Agricolă din Uzdin unde a activat 15 ani, apoi îşi
încearcă norocul în lumea afacerilor, unde obţine un succes
remarcabil. Din anul 2012 este ales de preşedinte al filialei
CRS din Covăciţa.

Astăzi, majoritatea „nu au timp” pentru a contribui cu
ceva la păstrarea neamului, dar nu era cazul cu Moise.
Cunoscut om de afaceri din Covăciţa, preocupat de mana -
gementul diferitor afaceri pe care le deţinea, tot timpul a

fost diponibil pentru acţiunile CRS şi pentru filiala pe care
o conducea. Faptul că era un sufletist autentic se vedea şi
din mişcarea bruscă pe care o făcea atunci când îi prop-
uneai ceva. În următoarea secundă se întorcea spre tine, şi
cu o mână serioasă te aproba, fiind gata ca imediat să şi
purceadă la înfăptuirea celor zise. A fost întradevăr un
prilej şi o onoare de a avea astfel de persoană în rândurile
noastre.

Tot la fel de respectat era şi în lumea afacerilor, dar şi
în viaţa de zi cu zi. Succesul pe care l-a obţinut, ceea ce
poate fi confirmat de toţi care l-au cunoscut, a fost câştigat
cu o calitate enormă pe care o deţinea, rar întâlnită în zilele
de astăzi, şi anume aceea a cuvântului dat pe care l-a re-
spectat cu sfinţenie. Dovada respectului pe care l-a câştigat
în comunitate, este şi anunţarea de astăzi a plecării prea de-
vreme dintre de noi a prietenului nostru, de clopotele tu-
turor bisericilor din Covăciţa, indiferent de confesiune sau
naţionalitate.

Dumnezeu să te odihnească în rândul celor drepţi!
C.R.S

In memoriam:

Moise Ţăran, preşedintele filialei CRS – Covăciţa

ROMÂNI PENTRU ROMÂNI
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În judeţul Timiş, doar două din cele cinci tabere pentru
tineret mai sunt funcţionale în această vară, autorităţile
nereuşind să reabiliteze trei dintre locaţii, închise cu aproape
zece ani în urmă deoarece nu îndeplineau condiţiile igienico-
sanitare impuse de legislaţie. 

În această vară, în jur de o mie de elevi, studenţi şi sportivi
din ţară şi din străinătate se pot recrea în taberele de la Chev-
ereşu Mare (lângă Buziaş) şi de la Poieni Strâmbu (zona Făget).

Într-un sejur de şase nopţi pot fi primiţi 53 de copii în
fiecare tabără, la un preţ de circa 60 de lei pe noapte de per-
soană, fiindu-le asigurate atât cazarea, cât şi cele trei mese prin-
cipale. 

În prezent, taberele şcolare sunt administrate de Direcţia
Judeţeană pentru Sport şi Tineret Timiş, dar dacă acestea ar
intra în administrarea Consiliului Judeţean Timiş, situaţia ar fi
cu totul alta, mult mai bună, pentru că administraţia judeţeană
ar investi pentru refacerea tuturor locaţiilor şi le-ar chivernisi
mult mai bine decât o face ministerul, în prezent.

‘Noi ne dorim să transformăm aceste tabere într-un lucru
serios, să le redăm copiilor’, spune Titu Bojin, preşedintele în
funcţie al Consiliului Judeţean Timiş.

CJT intenţionează să o serie de locaţii în care au funcţionat
sau există, în prezent, tabere şcolare şi să le reabiliteze cu bani
europeni, prin POR. Pentru reabilitarea şi modernizarea cam-
pusurilor de la Poieni-Strâmbu şi Chevereşu Mare au fost nece-
sare, în urmă cu şase-şapte ani, investiţii de peste un milion de
lei, prima fiind dotată cu o sală de calculatoare, acces la internet
şi o infrastructură complet modernizată. În cele două tabere mai
sunt amenajate terenuri de minifotbal, handbal, volei.

Tabăra de la Chevereş este inclusă într-o reţea internaţională
de tineret.

În anul 2007, inspectorii sanitar-veterinari au închis tabele
de copii de la Gladna Română şi Bogda pentru că au găsit la
control igrasie, lipsa spaţiilor corespunzătoare de depozitare a
hranei şi lipsa grupurilor sanitare adecvate. Din aceleaşi motive,
taberele de la Nădrag a dispărut în aceeaşi perioadă de pe harta
turistică a elevilor.

TABERE, DRUMEŢII 
ŞI TURISM

Poieni Strâmbu

Chiar prin spatele taberei de la Poieni Strâmbu curge râul
Valea Mare, care împreună cu afluentul său, Sasa formează
Bega Poieni şi care, la rândul său, împreună cu Bega Lun-
canilor, în dreptul localităţii Curtea, dau naştere râului Bega.

Însoţiţi de oameni care cunosc bine locurile, copiii pot face
scurte drumeţii în zona deosebit de frumoasă, mai ales vara.
Un loc deosebit este Cascada Şopot - plecând de la tabăra şco-
lară din Poieni, urmând marcajul crucea roşie, pe vechiul drum
al Mocăniţei, care pleca de la Margina la Lunca Largă, pentru
circa 2 km, apoi intrând în pădure şi urmând punctul albastru,
pe malul stâng al râului Şopot, care duce a cascadă. Cascada

arată diferit în funcţie de debitul de apă, de anotimp, dar şi din
cauza truchiurilor de copaci căzute în apă. Valea râului Şopot
era folosită cu decenii în urmă pentru transportul buştenilor.

Bârlogul Hoţilor - un loc ascuns, de unde se poate ajunge
la decovil, pe unde trecea o cale ferată ce transporta vagoane
cu buşteni trase de cai. De aceea, locul mai este cunoscut şi sub
numele La Tunele.

În zonă mai dăm şi peste Castelul Măiesei (Măria Sa), con-
struit pe vremea Imperiului Austro-Ungar,
de care se leagă o frumoasă legendă,
potrivit căreia acolo se află rămăşiţele lui
Bogdanovich Ferencz, fiul Măresei, vic-
timă a unui duel, pe când avea 18 ani. Je-
fuit pentru a i se fura bogăţiile cu care ar fi
fost înmormântat, iar trupul aruncat în
Bega, mama lui Ferencz, Măreasa a con-
struit un zid şi a comandat o poartă de fier.
Astăzi, doar zidul ciuruit se mai vede, în

timp ce porţile de fier
au fost vândute la ...
fier vechi.

Chevereşu Mare

În zona taberei de la Chevereşu Mare,
cel mai apropiat punct de atracţie este
staţiunea Buziaş, supranumită ‘Karlovy
Vary’ al României, cu parcul unic în Eu-
ropa prin biocurenţii care se produc în
centrul său, aproape pe plaja de pe malul
râului Timiş. Pădurea Chevereş-Bacova
este de asemenea un obiectiv de vizitat,
fiind zonată ca pădure de protecţie, în care
se află mai ales mistreţi. 

Parcul Dendrologic de la Bazoş nu
poate fi rata de pe agenda de vacanţă a
copiilor, un adevărat muzeu al naturii

unde îşi pot petrece câteva ore de recreere. La
intrarea în parc, călătorul este întâmpinat de
umbra deasă a stejarului de peste 30 de metri
înălţime, ce a trecut de o jumătate de mileniu şi

care nu poate fi cuprins de cinci bărbaţi puternici. CU o istorie
de peste un veac în spate, Parcul de la Bazoş a beneficiat de
primele exemplare de arbori de colecţie celui mai mare arbore-
tum din lume, cel al Universităţii Harvard. Astăzi, 800 de specii
diferite de arbori şi arbuşti din toată lumea sunt plantate în parc,
unele dintre acestea fiind unice în ţară. Parcul a aparţinut fam-
iliei Ambrozy până în 1934, când a fost cumpărat de Casa Pă-

durarilor Statului. Două decenii mai târziu, acesta a primit
statutul de rezervaţie ştiinţifică şi a intrat în administraţia Insti-
tutului de Cercetare şi Amenajare Silvică (ICAS). Din 1984,
Parcul dendrologic de la Bazoş este monument al naturii, iar
din 1994 arie protejată pentru ocrotirea biodiversităţii genofon-
dului şi ecofondului.

Trasee turistice în zona taberelor şcolare

Administraţia judeţeană a investit milioane de euro pentru
amenajarea de drumuri judeţene care să faciliteze accesul spre
trei rute turistice. Cele trei rute includ traseele Lugoj-Ohaba-
Forgaci, cu o lungime de peste 11 km, Fârdea-Traian Vuia-
Mănăştiur (aproape 15 km) şi Dumbrava-Mâtnicu Mic (9 km).

În Timiş se află cele mai frumoase biserici de lemn din
Banat, din anii 1700, dar  şi un complex de mănăstiri, vul-
canii noroioşi şi complexul tutistic Valea lui Liman, care
adună în fiecare vară mii de turişti şi artişti populari la
sărbătoarea câmpenească ‘Nedeea românilor de pretutin-
deni’, în prima duminică de după Sfântă Măria Mare.

Pe traseu se află mănăstirea de la Româneşti ‘Izvorul
lui Miron’, supranumită ‘Voroneţul Bănăţean’, aflată
‘peste deal’ de bisericile din lemn de lângă Făget, peşterile
de la Româneşti şi Colţu ori păstrăvăria de la Luncani.
Aşezată în zona deluroasă a Banatului, biserica din Poeni
a fost făurită în anul 1800, după ce a fost dărâmat lăcaşul
de cult preexistent în sat. 

Nu departe de Poieni, în localitatea Margina se află
două astfel de biserici din lemn, piese de patrimoniu. Una
este aşezată chiar în centrul comunei, fiind construită în
1737, adunând în jurul ei mulţime de credincioşi de hra-

mul Cuvioasei Parascheva, la 14 octombrie, chemaţi la rugă-
ciune de unul dintre cele mai vechi clopote din Banat, iar la

câţiva kilometri se află biser-
ica din lemn de la Jupâneşti,
unde cuiele rostuite din lemn
mai menţin legaţi pereţii aces-
tei bijuterii multiseculare.

Peştera Colţu sau peştera
cu apă este cea mai lungă din
judeţul Timiş şi locul unde
natura a construit lent, în de-
cursul câtorva milenii, ade-
vărate opere de artă. Din
Epoca bronzului, apa a săpat-
o în rocile calcaroase şi
dolomitice din versantul
nordic al Dealului lui Filip, iar
umezeala a făcut ca porţiuni
întinse de pereţi să fie înverziţi
de alge.

Claudiu MANOLE

VACANŢA MARE ÎN TABERE ŞCOLARE
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În data de 28 mai 2016 a avut loc tradiţionala deschiderea a
graniţei triple dintre România, Ungaria, şi Serbia la Triplex Con-
finium. La evenimentul festiv, aflat la cea de a 19-a ediţie, au luat cu-
vântul reprezentanţii judeţelor Timiş şi Csongrád, şi ai Provinciei
Autonome Voivodina, care au subliniat importanţa şi impactul coop-
erării trilaterale asupra acestei regiuni. În cadrul festivităţii a avut loc
şi crosul transfrontalier la care au participat copiii din cele trei localităţi
de lângă graniţă: Beba Veche (RO), Kübekháza (HU) şi Majdan-
Rabe (SE). 

Festivitatea a fost urmată de şedinţa Adunării Generale a Coop-
erării Regionale DKMT la Sânnicolau Mare. În cadrul şedinţei
reprezentanţii judeţelor membre au prezentat proiectele de dezvoltare
a infrastructurii cu impact asupra regiunii de frontieră. 

Judeţul Arad a declarat că doreşte: modernizarea secţiei de on-
cologie a spitalului judeţean şi transformarea ei într-un centru onco-
logic de tratament şi cercetare; dezvoltarea reţelei de drumuri în zona
transfrontalieră; crearea unui centru pentru situaţii de urgenţă; re-
alizarea unor proiecte mai mici în domeniul sănătăţii; crearea unui
centru expoziţional la Arad (în colaborare cu Camera de Comerţ din
Arad); precum şi crearea de circuite turistice şi culturale în parteneriat
cu DKMT.

Judeţul Timiş a prezentat intenţiile sale referitoare la proiectele
privind: construirea unui centru intermodal regional de transport măr-
furi; realizarea unei reţele transfrontaliere de centre şi facilităţi ex-
poziţionale pentru legume fructe şi un centru judeţean de colectare,
stocare, marketing şi desfacere produse agricole; construcţia de dru-

muri transfrontaliere care leagă comuna  Beba Veche de localităţile
Kübekháza şi Kiszombor din Ungaria; reconstruirea podului peste

Mureş între Cenad şi Magyarcsanád; sprijinirea proiectelor de in-
vestiţii pentru reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de cale ferată,
în special legătura feroviară Timişoara-Szeged prin Kikinda, reabil-

itarea şi dezvoltarea infrastructurii de navigaţie şi portuare a Canalului
Bega pe traseul Timişoara - graniţa cu Republica Serbia pentru val-
orificarea şi dezvoltarea  potenţialului turistic, inclusiv deschiderea
unui PTF pe Canalul Bega pentru biciclişti, pietoni şi navigaţie; re-
abilitarea şi modernizarea infrastructurii de turism în zona Lacului
Surduc; dezvoltarea, modernizarea şi valorificarea potenţialului eco-
nomic şi de agrement al Aeroportului Utilitar Cioca.

Provincia Autonomă Voivodina a menţionat printre proiectele
sale prioritare: realizarea drumului expres bănăţean (Smeredevo –

Triplex – conexiune la M43 Ungaria); amenajarea
zonei cu destinaţie specială Caraş-Nera şi reabilitarea
infrastructurii de navigaţie pe canalul Bega.

Consiliul Judeţean Csongrád şi-a exprimat dor-
inţa de a implementa proiecte care vizează: realizarea
navigaţiei pe Mureş între Arad şi Szeged; elaborarea
proiectului de execuţie pentru podul dintre Magyarc-
sanád şi Cenad; proiect tehnic de execuţie pentru
calea ferată dintre Szeged şi Timişoara; drum de
legătură între Kiszombor şi Pordeanu, drum de legă-
tură între Kiszombor şi Beba Veche, drum de legă-
tură între Kübekháza şi Beba Veche; drum de
legătură între Kübekháza şi Rabe; pistă pentru bici-
clete între Szeged-Röszke-Subotica; extinderea PTF
dintre Bački Vinogradi şi Ásotthalom cu o bandă
pentru autobuze; reabilitarea infrastructurii rutiere
către PTF şi construirea unei piste pentru biciclete;
modernizarea căii ferate Szeged-Subotica.

Consiliul Judeţean Bács-Kiskun intenţionează:
reconstruirea canalului Baja-Bezdan; reabilitarea căii

ferată Szeged-Subotica-Baja pe secţiunea care traversează judeţul
Bács-Kiskun; construirea unei  piste pentru biciclete între drumul

principal 55-Bácsalmás-Madaras-Bajmak; construirea unei piste de
biciclete între Kiskunhalas şi Subotica; dezvoltarea infrastructurii ru-
tiere pe secţiunea Sombor-Baja în vederea facilitării accesului la au-

tostradă; precum şi modernizarea PTF de la Hercegszántó
şi de la Kelebia.

Discutarea proiectelor a fost urmată de decernarea pre-
miilor de excelenţă ale DKMT. În noiembrie 2012, cu
ocazia împlinirii a 15 ani de la înfiinţarea Cooperării Re-
gionale Dunăre-Criş-Mureş-Tisa, Adunarea Generală a în-
fiinţat "Premiul de Excelenţă în DKMT" cu care a dorit să
instituie o tradiţie şi să-şi exprime admiraţia faţă de organi-
zaţiile, instituţiile care au realizat proiecte de succes prin
parteneriate în cadrul Euroregiunii DKMT. 

Premiile au fost oferite după prezentarea pe scurt a
celor patru proiectelor câştigătoare: 

- ”Újszentiván - Gottlob - Nature of future”, realizat cu
parteneriatul unor instituţii din judeţele Timiş şi Csongrád. 

- “Flood prevention - for better life quality”, realizat cu partene-
riatul unor instituţii din judeţul Caraş-Severin şi Provincia Autonomă
Voivodina

- ”Integrated Cross-Border Research Platform to Identify Cellular
Processes as Potential Targets for Personalized Cancer Therapies”,

realizat în colaborarea unor instituţii din judeţele Csongrád şi Arad
- ”Discovery of our forgotten cultural and natural heritage in the

Hungarian-Serbian border region”, realizat în colaborarea unor in-
stituţii din judeţul Bács-Kiskun şi Provincia Autonomă Voivodina.

Premiile oferite în fiecare an sunt creaţii artistice realizate de un
artist plastic din ţara preşedintelui în exerciţiu. Anul acesta premiul a
constat într-o statuetă de bronz, copie după opera lui Peter Jecza, din
2008, care se numeşte "Creştere". 

Şedinţa a luat sfârşit prin predarea preşedinţiei în exerciţiu a Eu-
roregiunii DKMT de la judeţul Timiş la judeţul Csongrád.

Fenyvesi Éva

Triplex Confinium 
şi Adunarea Generală a Cooperării Regionale Dunăre-Criş-Mureş-Tisa

Vacanţa de vară reprezintă o mare bu-
curie pentru copii, dar, în acelaşi timp, şi o
mare provocare pentru părinţi. Dacă familia
nu are bunici la îndemână, dornici să se
ocupe de copii, sau o bonă de încredere, care

să lucreze timp îndelungat în fiecare zi, este
dificil să-i organizezi programul copilului, să
găseşti activităţi plăcute şi la un preţ conven-
abil (în plus trebuie să mai existe cineva care
să lase copilul la locul unde se desfăşoară ac-

tivităţile şi să-l ia când acestea se încheie).
Asociaţia “Casa Însorită“  va organiza un

serviciu complet, acoperind lunile iulie şi au-
gust, zilnic între orele 08.30-18:00, pentru
20 de copii cu vârsta cuprinsă între 5 şi 13
ani. Este a treia ediţie a programului, cele-
lalte două bucurându-se de un feedback
foarte bun din partea copiilor, a părinţilor lor,
a învăţătorilor şi a voluntarilor implicaţi.

Şcoala de vară va oferi activităţi educa-
tive, creative, sportive, artistice şi de relaxare
(activităţi de vacanţă, mai cu seamă în aer
liber), 3 mese/zi şi personal calificat care să
supravegheze copiii, într-un mediu sigur şi
relaxat. Activităţi propuse: jocuri în aer liber,
zumba pentru copii, muzică, vizite la Muzeul
Satului, la zoo, desen, pictură, modelare în
lut, origami, orientare turistică, dansuri, ex-
perimente ştiinţifice etc. 

Pentru cei mai mari dintre copii s-au gân-
dit activităţi cum ar fi parkour, curs de design
vestimentar, curs de fotografie, arte marţiale
(unele vor fi opţionale, necuprinse în pa-
chetul de bază). 

'Ca şi în verile trecute, se vor oferi câteva
locuri gratuite, în pachete de câte o săp-
tămână, copiilor provenind din familii cu
venituri modeste. Activitatea se va desfăşura
la Colegiul Silvic, în apropiere de Pădurea

Verde. Avem la dispoziţie săli de clasă
spaţioase şi luminoase, o sală pentru per-
sonal şi pentru depozitarea materialelor,
grupuri sanitare şi cantina liceului, pentru
servirea meselor, dar şi acces în parcul liceu-
lui', anunţă Simona Gouraud, preşedinta
Asociaţiei Casa Însorită.  

C. Manole

ŞCOALA DE VARĂ „CASA ÎNSORITĂ”
7 zile va fi destinată şi copiilor care provin din familii nevoiaşe


