
Sute de autoturisme, numeroase auto-
buse încărcate „ochi” cu timişoreni  dor-
nici de a participa la mitingul aviatic
organizat de Consiliul Judeţean Timiş,
s-au îndreptat duminică, 3 septembrie
2006, în jurul orei 10, către Aeropor-
tul Utilitar din Timişoara situat pe
Calea Torontalului. Mii de oameni, de
toate vârstele, au urmărit - pe o vreme
însorită şi în sunetul fanafarei Garni-
zoanei din Timişoara şi a celei din
Rosenheim (Germania) - evoluţia aero-
modelelor construite de împătimiţii
locali ai navomodelismului, apoi cea a
deltaplanelor  şi a avioanelor  uşoare
în formaţie de câte trei aparate. Spec-
tatorii au rămas încântaţi de felul în
care s-au prezentat componenţii lotu-
lui naţional de acrobaţie sportivă şi de
paraşutism. Pe o minipistă a fost pre-
zent şi prototipul avionului bănăţea-
nului Traian Vuia, reconstruit după

planurile acestuia la Universitatea Po-
litehnica din Timişoara. De fapt, mi-
tingul aviatic din acest an a fost orga-
nizat tocmai cu prilejul împlinirii a o
sută de ani de când Vuia a efectuat în
Franţa primul zbor cu avionul con-
ceput de el. Mitingul aviatic a fost
deschis de preşedintele Consiliului Ju-
deţean Timiş, Constantin Ostaficiuc,
care a promis că această manifestare
va deveni una tradiţională, urmând a
se desfăşura în fiecare an, în prima
săptămână a lunii septembrie. În ca-
drul mitingului, spectatorii au putut
vizita o sală de expoziţie dedicată lui
Traian Vuia, cu exponate puse la dis-
poziţie de Muzeul Banatului, dar şi o
expoziţie de navomodelism a unor
constructori timişoreni. Inedită a fost
prezenţa la eveniment a unui aviator
american de orgine română (foto sus,
stânga) care s-a adresat spectatorilor

şi preşedintelui CJT, felicitându-l pe
acesta din urmă  pentru iniţiativa de a
promova la Timişoara, prin mitinguri
aviatice de anvergură, acrobaţia avia-
tică şi paraşutismul, sporturi făcute
pentru oameni curajoşi. A concurat şi
Cătălin Prunariu, fiul cosmonautului
Dumitru Prunariu, a cărui familie e
originară din Banat. Cătălin este, la
cei 30 de ani ai săi, campion naţional
al României la acrobaţie aviatică. Mi-
tingul a fost comentat de C. Voica,
preşedintele Aeroclubului Român.
(foto sus, centru). Aeroportul Utilitar
din Timişoara, cunoscut de localnici
sub numele de „Cioca”, funcţionează
de 70 de ani ani şi va fi dotat în viito-
rul apropiat cu facilităţi care să facă şi
mai atractive viitoarele mitinguri avi-
atice care se vor desfăşura acolo. 

E.V.

www.cjtimis.roEditat de Consiliul Judeţean Timiş
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„Doamne ! dă-mi 
CURAJUL să schimb lucrurile pe care le pot schimba,
RĂBDAREA să pot accepta lucrurile pe care nu le pot schimba,
ÎNŢELEPCIUNEA să sesizez deosebirile dintre ele”.

Francisco de Assissi

METROPOLA TIMIŞOARA – impact economic şi urbanistic (III)
Pentru a înţelege corect ce se va

întîmpla cu Zona Metropolitană Tim-
işoara în viitorii 15 ani nu trebuie să
descoperim roata, ci trebuie doar să
studiem ce s-a întîmplat la cei la care
fenomenul s-a petrecut deja, să anal-
izăm care au fost elementele favorabile
sau nefavorabile şi să luăm deciziile în
cunoştinţă de cauză, fără patimi de orice
fel.

Creşterea populaţiei urbane mondi-
ale a condus la explodarea oraşelor în
regiunea lor înconjurătoare. Dacă ne
uităm pe Google pe orice imagine
satelitară actuală a unui aşezări urbane
importante şi o comparăm cu o hartă de
la începutul anilor 1900 a oraşului
tradiţional central, vom constata o extin-
dere totală, necontrolată a procesului de
urbanizare. 

Fenomenul a apărut pentru prima
dată în toată amploarea sa în SUA după
1930, cînd soluţia preconizată de
Roosvelt pentru ieşirea din criza eco-
nomică profundă, a fost reîntoarcerea în
masă a populaţiei urbane în zonele
rurale. Acest program cunoscut sub
numele de New Deal presupunea
furnizarea unei case ieftine pentru
fiecare, cu cîteva sute de metri pătraţi
teren aferent foarte ieftin, bani şi unelte
în teritoriul rural pentru a descărca
oraşele de problematica crizei.
Fenomenul de descentralizare s-a con-
solidat după cel de al doilea război mon-
dial, cînd de teama conflictului nuclear
al războiului rece s-a lansat campania de
„dispersie defensivă urbană” ca măsură
de apărare. Acest trend de amplasare a
populaţiei în suburbii a condus la starea
actuală şi anume cea din 1995 cînd
47% din proprietarii de case să fie în

suburbii, 23% din proprietarii de case să
fie în afara zonelor metropolitane şi
doar 30% din case să fie în interiorul
vechilor oraşe. În SUA acest fenomen se
cheamă „sprawl” ceea ce se traduce ca
expansiune urbană fără reguli. Ca
urmare a acestui proces de creştere
urbană în prima jumătate a secolului tre-
cut populaţia urbană s-a dublat în SUA,
în timp ce terenul utilizat pentru această
extindere a condus la utilizarea terenului
de 4 ori mai mult. Au fost Zone Metro-
politane, precum Los Angeles, unde uti-
lizarea terenului a crescut de 7 ori la o
dublare a populaţiei. 

În Europa fenomenul a apărut abia
în perioada 1960-70. El s-a caracterizat
printr-o creştere a populaţiei în regiune
înconjurătoare şi nu în oraş, prin dez-
voltarea unor subunităţi de tip suburbie
la distanţă faţă de centrul metropolitan,
prin descentralizarea industriei datorită
schimbării sistemului de producţie şi a
tehnologiei telecomunicaţiilor, prin
reamplasarea locuinţelor în teritoriul
regional, procese care au determinat
creşterea deplasărilor de oameni şi de

produse, respectiv la construirea de
autostrăzi. Aceste fapte au condus fie la
folosirea extensivă a teritoriului prin
dispersie în regiune, prin amplasarea
servicilor de a lungul infrastructurii dru-
murilor de acces în oraş, fie la folosirea
intensivă a teritoriului prin concentrarea
compactă în anumite locuri a locuirii, a
locurilor de muncă şi a serviciilor. Ca
prim efect vizibil asupra regiunii, aceste
schimbări au condus la izolarea, la
„insularizarea” spaţiilor naturale (a
pădurilor, a terenurilor agricole, a
rîurilor, a lacurilor, a mlaştinilor, etc) şi
ca atare a mineralizării fostului spaţiu
natural. Aceste metamorfoze ale spaţiu-
lui exterioar al oraşelor tradiţionale mari

sau medii au condus la slăbirea cen-
trelelor istorice a acestora. 

Şi înainte de 1960 s-a petrecut în
Europa o creştere a populaţiei urbane
dar aceasta prin mari concentrări ale
potenţialului economic şi de producţie
doar în centrele marilor oraşe. Acest
fenomen nu se putea realiza decît prin
crearea de densităţi mari şi prin crearea
de oraşe dormitor, adică prin concen-
trarea populaţiei în zone funcţionale
fixe. Aceste concentrări în zone depăr-
tate între ele au condus la deplasări în
masă ale populaţiei, la interrelaţii mate-
riale în teritoriu între oameni şi produse
între aceste zone funcţionale, concomi-
tent cu concentrarea serviciilor de cali-
tate în centrul oraşului. Acest tip de dez-
voltare urbană a fost dominat de con-
trolul statului al dezvoltării regionale
policentrice şi apoi după 1970 în urma
exemplului american a fost părăsit pen-
tru libera acţiune a economiei de piaţă
de la care s-a sperat la o ieşire din criza
economică provocată de criza petrolului
şi de incapacitatea de a se adapta la
globalizare. 

Asimilarea mentaliăţilor americane
de mobilitate şi libertate în a alege fără
oprelişti a distrus acest control al statu-
lui şi autolimitarea spaţială rămasă
cutumă de secole, apelîndu-se la o dez-
voltare descentralizată fără limite, ca
operaţiuni eficiente ale economiei de
piaţă. Acest model a oferit un standard
de viaţă tot mai ridicat ce îndeplinea
visul american al împlinirii triadei
casă_curte_comunitate. Acest vis asimi-
lat şi de europeni a fost exprimat în pro-
cente la sfîrşitul anilor 1970 după cum
urmează: de 51% din opţiuni pentru o
fermă izolată de peste 4 ha, de 30% pen-
tru o casă mare cu peste 4 camere în
suburbii, de 10,5 % pentru o casă într-un
cartier de lux şi doar de 8,5% pentru un
apartament în centrul oraşului tradiţion-
al. Aceleaşi procente s-ar obţine azi şi la
populaţia din regiunea noastră. Această
descentralizare a locuirii a condus la
apariţia unui nou model revoluţionar de
creştere urbană şi anume cel fragmentat
Dacă de milenii totul se concentra în
oraşe pentru a subjuga ruralul, s-a ajuns
astfel la urbanizarea teritoriului în orice
punct al regiunii. Pentru că automobilul
a permis să se ajungă rapid oriunde s-a
explodat oraşul în fragmente amplasate
pe întregul teritoriu regional. În această
perioadă importanţa nu mai este central-
itatea vechilor oraşe ci accesul în orice
punct din teritoriu.

S-a ajuns astfel la apariţia unei noi
ierarhii spaţiale europene, la apariţia
unor noi zone metropolitane cu o popu-
laţie între 250.000 – 500.000 locuitori şi
între 500.000 – 1.000.000 locuitori, care
s-au adăugat celor care aveau deja peste
1.000.000 locuitori. Prin definitivarea
temporană a graniţelor europene, Tim-
işoara poate deveni o astfel de zonă met-
ropolitană din prima categorie sau
împreună cu Aradul din a doua cate-
gorie. Pentru a înţelege mai corect
amploarea fenomenului am să dau cîte-
va exemple din sudul Europei care este
mai apropiat de specificul fenomenului
romînesc actual. Astfel din prima cate-
gorie, oraşul Montpellier din Franţa
avea 83.890 locuitori în 1954, 225.400
în 1999 pe cînd zona metropolitană avea
328.210 în 1982 şi 459.916 în 1999.
Exemplele pentru zonele metropolitane
mai mari, ar fi oraşul Porto din Portu-
galia care avea 306.424 locuitori în
1960, 263.940 locuitori în 2001
ajungînd la o zonă metropolitană de

3.000.000 locuitori în 2001, sau oraşul
Napolidin Italia care avea 1.226.594
locuitori în 1971 şi 1.000.470 locuitori
în 2000, avînd zona metropolitană în
1971 cu 2.709.849 locuitori şi 3.099.888
locuitori în 2000. Se poate constata că
populaţia oraşelor propriu zise ori a
scăzut, ori a stagnat, pe cînd populaţia
zonelor metropolitane a oraşelor respec-
tive a crescut semnificativ. Aceste creş-
teri semnificative de populaţie au fost
acompaniate de creşteri duble sau chiar
triple ale ocupării de terenuri. Această
ocupare fără limite a terenurilor s-a
făcut prin maximizarea profitului pro-
prietarilor de teren, care au permis astfel
atingerea unor densităţi reduse. Aceste
fenomene se întrezăresc şi în jurul Tim-
işoarei.

Mecanismele care au condus la
această metamorfoză urbană necunos-
cută pînă acum, s-au resimţit în modi-
ficările imense survenite în cele trei ele-
mente esenţiale care constituie o aşezare
urbană şi anume în configuraţia locuirii,
în cea a sectorului terţial al serviciilor şi
în cea a locului de muncă. 

Vom analiza în primul rînd modi-
ficările privitoare la configuraţia
locuirii. Aceste schimbări au condus la
construirea unor case tot mai mari a
căror suprafeţe medii s-au mărit de la
150 mp în 1975 la 210 mp în 2000.
Casele au nevoie de tot mai multe spaţii
de depozite pentru a face faţă nevoilor
inventate de epoca consumistă, precum
este barbecue, unelte pentru grădinărit,
maşina de teren sau caravana pentru
concediu, caiacul, bicicletele, etc. S-a
forţat necesitatea ca proprietarii să aibe
3 pînă la 4 maşini, din care una de teren,
după cum am arătat anterior, pentru a
satisface tot ce este de făcut în afara
casei lor. Casa are nevoie de piscină
indiferent de climă, ce presupune o
curte mai mare, fapt care a făcut să
scadă densitatea la sub 10 case la hectar,
foarte apropiată de ce se întîmplă în
Timişoara în cartierele vechi foste agri-
cole. Se susţinea în perioada din înainte
de criza energetică din jurul anilor 1970
că se cheltuie dublu dacă se folosesc
mijloacele de transport în comun faţă de
mersul cu automobilul pe autostradă 

80% din casele construite între 1986
şi 1998 în SUA sunt în suburbii În SUA
69% din case sunt individuale. Situaţia
demografică se prezintă astfel încît doar
în 49% din case există copii, în doar 7%
din proprietăţi trăiesc familii care core-
spund visului american în care tatăl
munceşte, mama este casnică şi există
un copil sub 18 ani şi în doar 25% din
case trăiesc familii de căsătoriţi cu un
copil. În 25% din case trăieşte o per-
soană celibatară. Aceste date ne ajută să
înţelegem ce se va petrece nu peste mult
timp şi la noi, indiferent de diferenţele
culturale existente azi. Dacă la mijlocul
secolului trecut casa era considerată „o
maşină de locuit” astăzi şi parcela pe
care este construită, adică peisajul este o
„ maşină” , o trăsătură centrală a unui
produs de vînzare. 

Prioritatea inovaţiilor tehnologice a
condus la eficientizarea programată, la
minimizarea utilizării de materiale
scumpe, la o organizare cu maximum de
eficienţă pentru satisfacerea funcţiunilor
care să mulţumească clientul. Organi-
zarea caselor a fost conectată la captarea
imaginilor globale, prin legăturile fără
fir, televiziune, telefonie, cabluri coaxi-
ale şi fibre optice. Casa se schimbă la 30
de ani devenind doar un receptacol neu-
tru pentru obiectele produse de econo-

mia de serie, precum mobila, electron-
icele, hainele, muzica, etc, care se
schimbă la 5-6 ani. Spre deosebire de
acestea din care unele se schimbă chiar
anual, casa trebuie să rămînă la valori
trecute, care nu se schimbă.. Casele în
Europa şi în SUA sunt asemănătoare ca
norme estetice şi sunt replici a unor case
vechi pentru a se asigura siguranţa
investiţiei. Pentru a se putea adapta la
aceste schimbări rapide din interior
locuinţa trebuie să fie neutră. La noi din
cauza creşterii urbane rezultate prin vîn-
zarea de parcele separate şi construirea
treptată a caselor spre deosebire de
lumea europeană dezvoltată în care
developerul construieşte case în serie
identice, această uniformitate estetică
cerută în lumea spre care ne îndreptăm
nu este atinsă. Supărarea arhitecţilor pe
urîţenea acestor cartiere din jurul Tim-
işoarei ar trebui mai degrabă să se
îndrepte în implicarea lor spre schim-
barea acestor uzanţe 

Cea de a doua funcţiune care s-a
modificat radical este comerţul. În timp
ce populaţia SUA a crescut cu doar 10%
din 1980 pînă astăzi, suprafaţa spaţiilor
comerciale a crescut cu 80% şi aceasta
mai ales în suburbii. Schimbări semni-
ficative au apărut şi în dimensiunea
acestor spaţii comerciale. Dacă în 1970
suprafaţa medie a unui supermarket a
fost de 1.000 mp azi ea este de 5.000
mp. Această normă de civilizaţie occi-
dentală s-a implementat şi la noi mult
repede decît ne aşteptam. Dimensiunea
a crescut însă uluitor la malluri. La un
astfel de mall din Minnessota suprafaţa
comercială este de 420.000 mp la care
se adaugă cca 450.000 mp pentru parca-
je ceea ce înseamnă 40.000 locuri pen-
tru parcarea automobilelor. La această
construcţie monobloc se mai adaugă
„ancorele” cu magazine specializate de
10.000 mp fiecare, care astfel mai pot
adăuga încă 100.000 mp de spaţii com-
erciale la sutele de mii de mp deja exis-
tenţi. Pentru comparaţie Mall-ul din
Timişoara care ni se pare imens are doar
cca 70.000 mp şi cca 1.300 locuri de
parcare. Acum se promovează în spaţi-
ile comerciale experienţa entertainmen-
tului în care se amestecă aventura şi
extazul plăcerilor, cu calculul păstrării
securităţii personale. A apărut „shopper-
tainmentul” unde se vinde distracţia ală-
turi de restaurante, de distracţie pentru
copii, de displayuri pentru tehnologia
digitală, de săli de cinema, de fitness,
etc. Toate acestea leagă vînzarea
obiectelor cu amuzamentul, cu expoziţi-
ile temporale şi cu evenimentele artis-
tice. Vechile magazine de pe străzile
comerciale vizibile şi aliniate în zona
centrală au început să decadă. Noile
supermagazine care înfloresc sunt
depărtate de drumurile principale de
acces prin parkinguri imense şi prin
imense panouri indicatoare şi de public-
itare în aşa fel încît ele aproape că nu se
mai văd.

Ultima revoluţie este în urma
schimbărilor tehnologice privitoare la
comerţul digital care ocupă deja peste
5% din totalul vînzărilor din ţările dez-
voltate. De remarcat că vînzarea de
carte din cauza acestor invenţii tehno-
logice a scăzut de 3 ori în ultimii 30 de
ani în SUA. Aceste noi schimbări vor
revoluţiona triada locuire, muncă, dis-
tracţie.

Cel de al treilea domeniu unde
schimbările au fost semnificative este
cel al spaţiilor de muncă. Astfel
suprafaţa medie desfăşurată a compani-

ilor a crescut de la 2.000 mp în 1980 la
3.000- 6.000 mp astăzi. Centrele de
expoziţii şi sălile de convenţii erau
spaţii sub 100.000 mp înainte de 1970.
Astăzi ele sunt de peste 200.000 mp. Ca
şi în domeniul comerţului, principala lor
calitate este de se putea adapta continuu
la schimbările pieţei. Aceasta se
realizare prin o creştere a vitezei de
schimbare a interiorului şi o descreştere
a timpului de folosire a ceea ce este în
interior. 

Dacă analizăm construcţia de
birouri în SUA vom constata că 92 %
sunt construite în suburbii, Începînd din
1980 doar 40% din birouri s-au constru-
it în interiorul oraşelor, în timp ce în
oraşele care au avut dificultăţi econom-
ice cca 80% din spaţiile lor de birouri s-
au mutat în suburbii. Pentru a demon-
stra că creşterea economică depinde de
aceste suburbii putem aminti că 95% din
noile locuri de muncă create în SUA
după 1980 au fost dezvoltate în aceste
tipuri de dezvoltare spaţială. Dacă în
1984 din sediile centrale ale compani-
ilor 42% erau în centrul oraşelor, în
1990 au rămas doar 29% din cauza
reamplasării lor în suburbii.

Revoluţia tehnologică în domeniul
IT a făcut ca în 1997 11,1 milioane de
americani să lucreze acasă la computer,
ajungîndu-se la 32% din companiile
care au peste 1.000 salariaţi să permită
ca angajaţii lor să lucreze 3 zile acasă.
Aceste cifre ne arată direcţia spre care
se va modifica urbanizarea teritoriului şi
implicit şi locuirea. 

Mecanismul acestui tip de creştere
spaţială nu este din păcate autoreglant,
aşadar nu îşi poate permite auto-
corecţia. Acest tip de dezvoltare spaţială
care se prefigurează şi la noi a condus la
numeroase critici în America dar şi în
Europa. Mecanismul a fost doar de
maximizare a profitului proprietarilor
de teren şi de încărcare a cheltuielilor
publice pentru infrastructură şi pentru
menţinerea unui echilibru ecologic pre-
car care astăzi se dovedeşte insuficient.
Aceste critici se îndreaptă spre trei
domenii distincte şi anume folosirea
iraţională a terenului regional şi ca con-
secinţă directă creşterea deplasărilor şi
implicit a poluării, la injustiţia socială şi
la apariţia unei culturi noi a vieţii care
poate produce mari deregleri în viaţa
comunităţilor. 

Despre viziunea asupra Zonei Met-
ropolitane Timişoara, prin care se poate
anihila fragmentarea regiunii şi se pot
remedia punctele slabe datorate acestui
tip de dezvoltare urbană în suburbii
extravilane, vom scrie în articolul din
numărul viitor.

Dr. arh. Radu Radoslav



La invitaţia domnului vicepreşedinte al CJT, Marius Popovi-
ci, cu ocazia desfăşurării la Buziaş a celei de a 14 ediţii a
Festivalului Fanfarelor, în acest sfârşit de săptămână s-au
aflat la Timişoara, membrii fanfarei „Inntaler Blasmusik”
din Rosenheim/Germania.  Prezenţa la Festivalul fanfarelor
a unor reprezentanţi ai vieţii culturale a judeţului nostru
partener este deja una cu tradiţie. Manifestarea, organizată
de Consiliul Judeţean Timiş prin Centrul de Cultură şi Artă
Timiş, s-a deschis cu o Paradă a fanfarelor urmată de concer-
tul susţinut de fanfara „Pro Amicitia” din Timisoara, fanfara
Cultului Baptist „Betel”, fanfara din Râtişor - Serbia, fanfara
din Buteni - Arad, fanfara oraşului Recaş precum şi fanfara
„Inntaler Blasmusik” din Rosenheim. Profitând de vremea
frumoasă, atât turiştii aflaţi la cură balneară cât şi numeroşi
localnici şi oaspeţi din Timişoara s-au bucurat de reprezenta-
ţiile deosebite oferite de participanţi. Interpretarea câtorva
melodii în comun de către fanfarele „Pro Amicitia” şi

„Inntaler Blasmusik” a constituit punctul culmi-
nant al manifestaţiei, aceasta încheindu-se apoi
cu interpretarea comună a „Marşului Radetzky”
în ovaţiile publicului. 
Membrii formaţiei germane condusă de dl. Lud-
wig Resch, domnii Rudi Demmler, Johann
Jackl, Peter Huber Günther Weis, Jakob Kurz şi
Johann Bichler, aflaţi pentru prima oară la Tim-
işoara şi chiar pentru prima oară în România, au
fost încântaţi de căldura cu care au fost primiţi
şi de calitatea organizatorică a festivalului, şi au
promis să revină şi la anul. De asemenea în
cadrul discuţiilor purtate cu dl. Popovici şi cu
dl. Hrenoschi ei au propus invitarea unor
ansambluri muzicale timişene la manifestări
culturale ce vor avea loc în judeţul Rosenheim.   

Monica Isacu
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RReeţţeellee ddee 
aalliimmeennttaarree

În Timiş continuă lucrările de reali-
zare a reţelelor de alimentare cu apă
în următoarele  9 localităţi-centru de
comună: Curtea, Boldur, Mănăştiur,
Pişchia, Dumbrava, Uivar, Moşniţa
Nouă, Maşloc şi Bogda. Iniţial, în
cadrul Programului guvernamental,
au fost incluse primele 6 localităţi
menţionate anterior, dar la mijlocul
lunii iulie, Ministerul Transporturi-
lor, Construcţiilor şi Turismului a
informat Consiliul Judeţean Timiş,
că în urma unei analize a rezultat
posibilitatea finanţării reţelelor de a-
limentare cu apă şi în Moşniţa No-
uă, Maşloc şi Bogda. 
De altfel, Consiliul Judeţean Timiş
şi Ministerul Transporturilor Cons-
trucţiilor şi Turismului au semnat, la
începutul lunii iunie 2005, conven-
ţia aferentă Programului Guverna-
mental de alimentare cu apă la sate
conform HG 687/1997 şi HG 1036/-
2004.

În realizarea Programului Guverna-
mental de alimentare cu apă, MTCT
are calitate de investitor, proiectarea
şi execuţia lucrărilor urmând să fie
făcută de Antreprenorul Solel Bo-
neh International – Tahal J.V. din Is-
rael – câştigătorul licitaţiei interna-
ţionale organizate în baza prevederi-
lor HG 687/1997.
În prezent, este în derulare execuţia
propriu-zisă a lucrărilor la Curtea,
Boldur şi Mănăştiur (care au ca ter-
men luna decembrie a acestui an),
dar şi la Dumbrava şi Uivar, locali-
tăţi în care reţeaua de alimentare cu
apă va fi finalizată în mai 2007.
În cazul localităţilor Moşniţa Nouă,
Maşloc şi Bogda se lucrează la Stu-
diul de Fezabilitate iar la Pişchia, la
Proiectul Tehnic. 
Lucrările de alimentare cu apă vor fi
finalizate în iunie 2007 (Pişchia şi
Moşniţa Nouă) şi în a doua jumătate
a anului viitor, la Maşloc şi Bogda.

J.L.

Parcul 
tehnologic
A continuat  organizarea şi negocie-
rea directă cu preselecţie în vederea
concesionării de teren  şi închirierii
de teren neviabilizat, dar şi închiri-
erii de spaţii în Pavilionul Adminis-
trativ al Parcului Tehnologic şi In-
dustrial. 
La ora actuală, situaţia privind con-
tractele de concesiune în Parcul
Tehnologic şi Industrial, este urmă-
toarea:
- SC IOROM INDUSTRY SA (au-
tomotive) – 22.071 mp
- SC TWIN MOTORS 2002 SRL
(automotive) – 4.009 mp
- SC TECNOIMP.RO SRL (activi-
tăţi de logistică în construcţii şi pro-
ducţie în lohn de centrale termice) –
1.900 mp
- SC RB PRODUCŢIE SCĂRI
INTERIOARE SRL – 1.437 mp
- WILLY KREUTZ (firmă germană,
numărul 1 în lume în producţia de
contacte pin pentru lămpi fluores-

cente) -14.383 mp
- TRIM LINE - Preferitta – (produ-

se cofetărie şi patiserie) – 7.144 mp
- SC PROSPERO SRL (producţie
panificaţie-cofetărie) – 3.025 mp
- SC HEMOFARM SRL (producţie
produse farmaceutice) – 950 mp
În aceste condiţii, gradul de ocupare
al Parcului, din punctul de vedere al
numărului parcelelor este de 60%
(15 parcele din totalul de 25), iar din
punctul de vedere al suprafeţei ocu-
pate, este de 51%  (54.919 mp din
107.883 mp).
Totodată, în 24 iulie a fost încheiat
un contract pentru teren neviabi-
lizat, cu societatea Powertech SRL
(pentru organizarea de show-room –
utilaje de construcţii). 
În plus, în ceea ce priveşte Pavilio-
nul administrativ al Parcului sunt în-
cheiate contracte cu:  firma Power-
tech SRL (15,40 mp), SC Solel Bo-
neh International Romania SRL (84
mp), SC Pangram SRL (16 mp),
Ambra SRL (70,80 mp) şi SC Sider-
tim SRL (34,70 mp) şi RC Team SA
(15,5 mp). 

Totodată, ca urmare a celei mai re-
cente negocieri directe, firma
WILLY KREUTZ a închiriat, în
Pavilionul Administrativ, un spaţiu
mobilat de 18,3 mp. În aceste condi-
ţii, procentul de ocupare al Pavilio-
nului administrativ este de 88,2%.
Informaţii suplimentare se pot obţi-
ne de la:
- tel. 0256 494131, cam. 401 din Pa-
latul Administrativ al Consiliului
Judeţean Timiş
- tel. 0256 220984, Parcul Tehnolo-
gic şi Industrial Timişoara – Calea
Torontalului km.6

J.L.

Când cineva citeşte atribuţiile
legale ce revin acestei comisii de
lucru din cadrul Consiliului Jude-
ţean Timiş, fie din legile 215/2001,
396/2004 sau din Regulamentul de
funcţionare al C.J.T., trăieşte cu
impresia ca ea lucrează ceva atât
de abstract, încât e ruptă de realită-
ţile cu care se luptă populaţia zi de
zi. Lucrurile nu stau aşa.

De la înfiinţarea ei, din iunie
2004, Comisia pentru Administra-
ţie a C.J.T. a urmărit şi s-a străduit
să se implice în rezolvarea pro-
blemelor cetăţenilor nu doar din
birou, (munca în administraţie nu
înseamnă numai plimbarea hârtii-
lor), ci prin vizite în satele, comu-
nele, oraşele şi municipiile din ju-
deţul nostru, acolo unde există
probleme ce trebuie rezolvate şi
sunt de competenţa noastră.

Formula iniţială a comisiei,

(Eugen Milutinovici, Cornel Lera
Cătălin Tiuch, Ioan Bucătariu, Va-
leriu Tabără) a suferit mici modifi-
cări atât ca şi componenţă, după a-
legerile generale deputatul Valeriu
Tabără fiind înlocuit de Relu Ba-
bii, cât şi ca apartenenţă politică,
domnul Milutinovici devenind in-
dependent. 

Deşi are atribuţii juridice şi a
fost dominată încă de la început de
consilieri aparţinând Partidului
Social Democrat, partid aflat în o-
poziţie, activitatea comisiei nu a a-
vut ca principal obiectiv frânarea
iniţiativelor conducerii judeţului,
dimpotrivă. Modul în care s-a im-
plicat în proiecte mari ca cel al Zo-
nei Metropolitane, susţinerea unor
proiecte pentru fonduri SAPARD,
susţinerea Parcului Industrial şi
Tehnologic Timiş dar mai ales ini-
ţiativa de a aduce o mai bună

administrare a zonei din jurul lacu-
lui Surduc sunt dovada clară că
pentru toţi membrii comisiei inte-
resul cetăţeanului e cel care pri-
mează, chiar şi atunci când am
semnalat proceduri ce nu respec-
tau cadrul legal în modul atribuirii
banilor.

În fiecare an, la sfârşitul verii,
a fost o prioritate pentru noi impli-
carea în modul în care se pregătesc
unităţile şcolare pentru începerea
anului şcolar şi a stării de fapt a
autovehiculelor ce transportă co-
piii la şcoală.

Vizitele efectuate în lungul şi
latul judeţului ne-au dat ocazia să
ne exercităm principala obligaţie,
aceea de a ţine legătura dintre
Consiliul Judeţean, instituţiile sub-
ordonate acestuia şi administraţiile
locale. Comisia a participat la şe-
dinţe ale consililor locale, am pre-

luat din doleanţele şi nevoile aleşi-
lor comunali şi orăşeneşti şi am în-
cercat să le găsim o rezolvare.

Un alt interes pentru comisia
noastră îl constituie modul în care
sunt administrate şi întreţinute
drumurile judeţene, astfel periodic
suntem informaţi de către Direcţia
pentru Administrarea Drumurilor
şi Podurilor Judeţene Timiş despre
stadiul lucrărilor. Această informa-
re e verificată odată cu ieşirile în
judeţ.

Printre responsabilităţile comi-
siei sunt şi acelea privind respecta-
rea şi apărarea drepturilor şi liber-
tăţilor fundamentale ale cetăţeni-
lor, siguranţa persoanei şi siguran-
ţa civică a comunităţii şi ordinea
publică, astfel încât, periodic, dis-
cutăm şi analizăm petiţiile venite
din partea cetăţenilor la Consiliul
Judeţean Timiş sau la instituţiile
din subordine.

Participăm activ şi în diferitele
foruri unde comisia şi-a desemnat
reprezentanţi: în consiliul de con-
ducere al Direcţiei de prestări ser-
vicii, în Comisia de revizuire a
Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Consiliului Judeţean

Timiş, Consiliul Zonei Metropoli-
tane, Comisia pentru evaluarea
proiectelor ONG-urilor ş.a.

Activitatea noastră ca şi comi-
sie a fost susţinută de profesioniş-
tii din aparatul propriu al consiliu-
lui, fară de care nu am fi putut re-
zolva multe dintre problemele cu
care ne-am confruntat.

Toate aceste acţiuni desfăşu-
rate cu seriozitate şi preocupare
pentru interesele cetăţeanului s-au
concretizat în amendamente şi ho-
tărâri adoptate de plenul Consiliu-
lui Judeţean Timiş.

Cătălin Tiuch
Preşedintele Comisiei pentru

Administraţie

OPINII 

CCoommiissiiaa ppeennttrruu 
AAddmmiinniissttrraaţţiiee PPuubblliiccăă

Oaspeţi germani la Festivalul Fanfarelor
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BBOOLLDDUURR
Primar Cristian Constantin Stoi

Domnule primar, cei din Boldur îşi
doresc reţeaua de alimentare cu apă
„ca la oraş”...
Introducerea instalaţiei de alimentare cu
apă la Boldur, care are o valoare de 15
miliarde de lei, a început de o lună de zi-
le. Sunt deja făcute săpături pe o distan-
ţă de circa 3,5 km, ţeava este băgată pe
aproximativ 2 km. În aceste condiţii, do-
rim ca recepţia lucrării să fie făcută în
luna decembrie 2006. Beneficiarii aces-
tei lucrări vor fi circa 720 de persoane,
adică toată populaţia localităţii Boldur.
Această instalaţie de apă are două foraje
la 200 de metri adâncime, iar ceea ce es-
te specific e faptul că există şi o staţie de
tratare a apei. În celelalte localităţi ale
comunei, Jabăr, Ohaba-Forgaci, Siner-
sig avem foraje de tip artezică. Mai ră-
măsese nealimentată prin reţea centrali-
zată localitatea Boldur care este centru
de comună, aşa că localnicii au avut o
reacţie pozitivă privitoare la reţeaua de
alimentare cu apă. La Ohaba avem reţea
de 12 kilometri terminată anul trecut, la
Jabăr 6,5 km de reţea de alimentare cu
apă făcută între anii 1993-1994. În loca-
litatea Sinersig reţeaua de alimentare cu
apă este mult prea veche dar este în curs
de reabilitare, costurile fiind acoperite şi
de cele 2,5 miliarde primite prin Ordo-
nanţa numărul 7 pentru reabilitare tota-

lă, prin curăţarea de foraje, reanalizarea
şi reamenajarea bazinelor. 
Nu v-au ocolit anul acesta inundaţiile... 
În primăvară, pentru a nu fi inundate 40-
50 de case din localitatea Boldur am în-
chiriat două escavatoare de mare putere
de la Lugoj şi am făcut un dig în zona
antenelor astfel încât am evitat inun-
darea satului. A fost bine că am făcut di-
gul pentru  că am scăpat de ape iar local-
nicii au rămas cu casele întregi. Pe de al-
tă parte, pentru reconstrucţiile de după i-
nundaţii s-a dat Ordonanţa de Guvern şi
când s-a calculat indicele de inundaţie
prin inspecţia în construcţie, noi am a-
vut 3,9 coeficientul de inundaţie- aceas-
ta pentru că prin digul făcut de noi am
îngrădit pagubele. Ne trebuia un coefi-
cient de inundaţie de minim 5 pentru a
avea finanţare SAPARD iar prioritate la
finanţare SAPARD au localităţile inun-
date care sunt încadarate la acest coefi-
cient. 

Există noi proiecte privind dezvolta-
rea exploataţiilor agricole şi zootehni-
ce...
La noi, fosta platformă Avicola Boldur a
fost cumpărată de cel mai mare concern
producător de ouă din Europa, Eurovo,
de aproximativ 1 an de zile şi acuma am
început să-l activăm. De anul viitor se
vor popula 34 de hale cu circa 140.000
de găini ouătoare. De asemenea, există
interes din partea concernului italian să
se realizeze o fermă bio pentru găini
ouătoare între Boldur şi Sinersig însu-
mând 40.000 de găini. Pentru început, la
aceste ferme se vor angaja circa 100 de
persoane şi practic lucrările vor începe
în primăvara anului viitor. O parte din
finanţarea destinată acestor ferme pro-
vine din fonduri SAPARD. Mai avem
aprobate trei ferme de porci pe raza co-

munei, amplasate la distanţe mari de lo-
calităţi. Noul Comtim a venit cu şapte
amplasamente pe raza comunei Boldur
dar consiliul local le-a aprobat doar trei
şi acestea trei au fost aprobate după stu-
dierea fluxului curenţilor de aer. După
începerea activităţii celor trei ferme de
porci şi a fostei Avicola vom reuşi să du-
blăm veniturile proprii ale Primăriei.

Ce  proiecte urmează?
Avem în derulare împreună cu Consiliul
Judeţean Timiş, asfaltarea drumului ju-
deţean DJ 592D pe ruta Lugoj – Jabăr –
Ohaba – Forgaci – Racoviţa (în total 28
km)  care va „înghiţi” 150.000 de euro/-
km. Anul acesta suntem în faza de pro-
iect pentru a se intra pe viitoarele fon-
duri structurale. Avem în perspectivă
realizarea unui drum ce leagă localităţile
Boldur şi Ohaba-Forgaci pentru a-l
transforma din drum de exploatare în
drum comunal. Am depus toată docu-
mentaţia la Consiliul Judeţean Timiş, ea
a trecut de comisii şi în luna, septembrie
2006, avem  promisiunea  preşedintelui
Consiliului Judeţean, domnul Constan-
tin Ostaficiuc, că va intra în plen clasa-
rea acestui drum, pentru a începe partea
de proiectare pentru asfaltare, fiind cel
mai important drum de pe raza comunei
noastre. De asemenea, mai avem în de-
rulare reparaţia generală a căminului
cultural din Sinersig, lucrare ce va fi ga-
ta tot în această lună, după care va trebui
să reabilităm tot centrul localităţii Siner-
sig, adică vechea clădire a grădiniţei,
dispensarul medical actual şi Monumen-
tul Eroilor din faţa căminului cultural.

A consemnat 
EVELYNE VAUM

COMUNA
BOLDUR ARE
MONOGRAFIE

Ştefan Pătruţ a fost unul dintre
marii noştri poeţi în grai bănă-
ţean, prezenţă activă mult timp,
alături de Ioan Iacob Bencei, Ioan
Viorel Boldureanu, Petru Chira şi
regretatul Marius Munteanu, în
cadrul emisiunii „Gura satului” ,
generos difuzată de Radio Timi-
şoara vreme de ani buni. Plecat la
cele veşnice, Ştefan Pătruţ a lăsat
moştenire bănăţenilor, alături de
poeziile sale, o lucrare importan-

tă, şi anume „Monografia comu-
nei Boldur”. Volumul a fost lansat
postum la 2 septembrie 2006, cu
prilejul sărbătorii „Fii satului”, la
căminul cultural din Ohaba For-
gaci, sat aparţinător comunei
Boldur. 
Monografia a apărut la editura
Nagard din Lugoj iar prezentarea
acesteia a fost făcută de poetul
Nicolae Sârbu, directorul Biblio-
tecii Judeţene „Paul Iorgovici”
din municipiul Reşiţa. Memoria
lui Ştefan Pătruţ a fost cinstită nu
doar de localnici, ci şi  de scriitori
în grai bănăţean din Timişoara,
Făget şi Lugoj.                             

T.C.

IMPACTUL
“NOULUI COMTIM”  
Consiliul Local al comunei Boldur a aprobat
amplasamentele pentru construirea a trei fer-
me de către firma americană  “Noul Comtim”.
Din cele trei amplasamente aprobate doar do-
uă vor putea fi folosite pentru creşterea indus-
trială a porcilor. Aceasta datorită faptului că
pentru o a treia fermă localnicii refuză categoric să-şi mai vândă terenul con-
form discuţiilor iniţiale, mai ales că ceea ce li se oferă în schimb, adică 800-
900 de euro pe hectar pare o sumă derizorie în perspectiva intrării României în
Uniunea Europenă, acolo unde un hectar de teren arabil de calitate trece de 10
000 euro. Pe de altă parte, teama de poluarea din vremea vechiul Comtim, cel
din „epoca de aur”, pare că nu a dispărut din sufletul paorelui bănăţean. De alt-
fel, o analiză făcută nu de mult de cei de la Fundaţia Milenium III sublinia fap-
tul că există posibilitatea ca în cazul în care dejecţiile de la fermele de porci nu
sunt gestionate în mod responsabil, acestea pot produce mari pagube mediului
înconjurător, fiind periculoase şi pentru om, deoarece bălegarul conţine agenţi
patogeni periculoşi. Viceprimarul comunei Boldur, Constantin Săvescu, are
şi el anumite reţineri în acest sens: „Tocmai datorită acestor posibile neplăcute
situaţii ce s-ar putea crea datorită creşterii industriale a porcilor s-au aprobat
doar trei din cele şapte amplasamente pentru „Noul Comtim”, toate trei la dis-
tanţă legală faţă de localităţile comunei noastre. Cei de la Noul Comtim ne-au
asigurat că dejecţiile de la fermele dânşilor vor fi prelucrate tehnologic core-
spunzător şi transformate în îngrăşământ uscat, care nu prezintă pericol pentru
mediu. Dânşii urmează să comercializeze acest tip de îngrăşământ natural însă
noi vom cere ca atât  locuitorii din Boldur, cât şi cei din satele aparţinătoare,
să beneficieze gratuit de acest tip de îngrăşământ, mai ales că, din câte spun
specialiştii, acesta nu are o eficienţă deosebită, ba chiar unii oameni de ştiinţă
nici nu-l consideră îngrăşământ...”.

E.V.

JJAABBĂĂRR,, PPRRIIMMUULL
SSAATT CCAANNAALLIIZZAATT
DDIINN JJUUDDEEŢŢUULL
TTIIMMIIŞŞ
Municipiul Lugoj produce zilnic o
importantă cantitate de deşeuri de-
versate  în sistemul de canalizare al
localităţii. Mizeria plecată din oraş

este decantată însă în staţia de epu-
rare din satul Jabăr, aparţinător co-
munei Boldur. În urma procesului
de epurare apa rămâne curată iar
deşeul obţinut este folosit de local-
nici ca îngrăşământ pe loturile per-
sonale. Totuşi, spune viceprimarul
Constantin Săvescu, pentru că pre-
zenţa pe teritoriul unei localităţi a
unei asemenea  staţii de epurare
produce şi anumite „inconveniente
olfactive”, autorităţile locale au ob-

ţinut asigurarea de la cei care folo-
sesc de ani buni terenul din Jabăr
pentru reciclarea deşeurilor prove-
nite din reţeaua de canalizare a mu-
nicipiului Lugoj că şi în comuna
Boldur va exista, în doi-trei ani, ca-
nalizare ca la ... oraş. Ordinea va fi
Jabăr, Boldur, Ohaba Forgaci, Si-
nersig iar în acest fel comuna Bol-
dur  va fi prima din judeţul Timiş
care va beneficia de canalizare în
sistem urban! M.D.

PPUUŢŢIINNĂĂ
SSTTAATTIISSTTIICCĂĂ
Comuna Boldur dispune
de 5.618 ha teren arabil,
de 1047,66 ha de păşune şi
fâneţe. Are 0,71 ha de vii şi
5,77 ha de livezi. Structura
terenurilor neagricole este
formată din 1335,83 ha de
pădure, 111,26 ha luciu de
apă, 149,71 ha de dru-
muri, 206,55 ha suprafeţe
ocupate de curţi şi con-
strucţii dar şi 12,35 ha,
suprafaţă neproductivă,
nefolosită. În extravilan
există 7.910,77 ha iar în
intravilan 577,71 ha.

TREI LUCRURI
IMPORTANTE

Cei care ajung pentru prima dată în
comuna Boldur vor constata că oame-
nii de aici acordă un mare interes pen-
tru felul în care arată  localitatea lor.
Pomii sunt văruiţi, iarba din faţa case-
lor  tunsă ca un gazon englezesc măr-
ginit la stradă  cu borduri de caramidă
vopsită cu var, gardurile vii sunt tunse
uniform, aşa că se poate spune că aşe-
zarea Boldur respiră curăţenie prin
toţi porii şi se vede că în fruntea co-
munei e o mână de gospodar adevărat.

COLECŢIA
„JURCA LUGOJANU” 

Clădirea Primăriei din Boldur, nu foarte
mare, te întâmpină, surprinzător, ca o
simeză rurală, pereţii fiindu-i împodo-
biţi cu  picturile în ulei semnate de re-
gretatul artist plastic Jurca Lugojanu
cel care, în anii ‘90,  a pictat şi biseri-
ca din Ohaba Forgaci, satul care  apar-

ţine comunei Boldur. Iniţiativa aduce-
rii unei părţi a tablourilor pictate de
Jurca Lugojanu a fost a primarului
Stoi care l-a capacitat pe artist iar a-
cesta, sensibilizat, a donat mai multe lu-
crări ale sale primăriei. Din păcate,
pictorul Jurca Lugojanu nu a ajuns să
vadă inaugurarea galeriei de la Bol-
dur, el stingându-se nu cu mult timp
înainte ca locuitorii Boldurului să-i a-
corde titlul de “Cetăţean de Onoare”.

POMPA DE 113 ANI

Curtea Primariei, de fapt o anexă a a-
cesteia,  găzduieşte o adevărată co-
moară tehnică, o piesă de muzeu şi nu
numai.  E vorba despre o veche pom-

pă de stins incendii confecţionată la
anul 1893, pe vremea imperiului aus-
tro-ungar. Bătrâna pompă- îi spunem
aşa, doar a împlinit  113 ani-  se află
încă in inventarul Primariei şi este în
stare de funcţionare. Vopsită, evident,
în „roşu pompier”, „şareta cu apă” are
roţile cu spiţe de lemn. Pentru a pune
în funcţie tulumba în cazul izbucirii
unui incendiu, e nevoie de o echipă de
pompieri voluntari formată din patru-
cinci săteni puternici. Daca ar fi plina
cu apa şi ar trebui să funcţioneze din
plin doar şase oameni vânjosi ar reuşi
să o facă eficientă în caz de incendiu.
Pompa cu acţiune  manuală are ca uti-
laj anexă o platformă cu roţi imense,
confecţionate tot de lemn, platformă
trasă de cai ce transporta sacaua de
unde îşi luau apa pompierii pentru
stingerea incendiilor.

„BOLDUREANCA” 

Ca şi alte comune timişene care se
respectă, la Boldur apare un periodic,
numit  „Boldureanca” şi al cărui re-
dactor şef este chiar primarul C.C.

Stoi, ajutat în activitatea sa jurnalis-
tică  de Ioan Suciu. Publicaţia se află
la a cincisprezecea ediţie, apare tri-
mestrial şi este distribuită gratuit în
fiecare casă din centrul de comună şi
din satele aparţinătoare, Jabăr şi Oha-
ba Forgaci. Localnicii sunt mulţumiţi
de „Boldureanca” lor, mai ales că de
şase ani şi mai bine în acest ziar au
putut găsi informaţii utile despre acti-
vitatea  economică şi socială din co-
mună, au găsit tipărite legi care îi inte-
resează, date despre  hotărârile Consi-
liului Local, informaţii despre proiec-
tele pe care aleşii locali vor să le  pună
în aplicare. Tot prin  „Boldureanca”
medicul comunei transmite localnici-
lor sfaturi binevenite din punct de ve-
dere medical, funcţionarii Postului de
Poliţie publică în fiecare număr nou
apărut bilanţul de până atunci al acti-
vităţii lor, exemplificând cu anumite
cazuri mai grave cu care s-a confrun-
tat. Viaţa şcolară, cea culturală dar şi
activitatea bisericii se regăsesc şi ele
în cele patru (pe viitor şase sau opt)
pagini ale publicaţiei „Boldureanca”.   

C.T. 

Poliţia 
şi Oficiul
poştal din
comuna
Boldur îşi
desfăşoară
activitatea
în acelaşi
corp de 
clădire

DDRRUUMMUURRII 
ŞŞII AAPPĂĂ PPOOTTAABBIILLĂĂ
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Primar: Liviu Muntean

Când aţi acces în fruntea adminis-
traţiei locale v-aţi propus o serie
de obiective. Ce s-a realizat până
acum?
În 2004 am început derularea unui
program SAPARD în valoare de 38
de miliarde de lei privind racordarea
gospodăriilor la noua reţea de apă
potabilă realizată. Acest program l-
am terminat în data de 31 mai anul
acesta. S-a realizat captarea pe o
lungime de 4 kilometri, apoi moder-
nizarea uzinei de apă în proporţie de
80% şi 17 kilometri de reţea de apă.
Anul acesta vrem să finalizăm lu-
crările la un bloc cu locuinţe sociale
situat într-un fost cămin al fostei u-
zine Ciocanul din Nădrag. Anul tre-
cut, referitor la iluminatul public,
am pus 127 de corpuri de iluminat
iar anul acesta încă 200, deci 327 de
corpuri de iluminat în total. De co-
lectarea deşeului menajer se ocupă
serviciul de gospodărire comunală

subordonat primăriei, iar pentru a-
ceasta am cumpărat încă o remorcă
şi am reparat tractorul existent. Am
obţinut şi un proiect PHARE, în va-
loare de 70.000 de euro, pentru mo-
dernizarea atelierului şcoală al li-
ceului din Nădrag.

Unde se pot angaja absolvenţii li-
ceului din Nădrag, unde lucrează
locuitorii comunei?
Majoritatea pleacă la Timişoara sau
Lugoj. Avem în localitate secţii ale
unor firme de încălţăminte care au
făcut în total 110 angajări. Există pe
raza comunei şi o firmă de prelu-
crare a lemnului, cu 70 de angajaţi
dar care se ocupă mai mult de debi-
tare. O alta care se ocupă cu vânza-
rea de buştean, de brad în special.
Pe viitor, sunt promisiuni din partea
unei alte firme de a veni pe raza
comunei noastre pentru a dezvolta
prelucrarea lemnului.  Primăria are

şi ea 280 de hectare de păşune împă-
durită.  11.000 de hectare de pădure
de pe teritoriul comunei Nădrag au
fost revendicate de câteva persoane
private care s-au constituit într-o
asociaţie anonimă forestieră. 

Ce colaborări aveţi cu localităţi
din afara ţării?
Avem o colaborare  veche, din anul
1994, cu o localitate din Germania,
concretizată în ajutoare primite anul
trecut pentru şcoală şi pentru un
cămin cultural din comună.. 

Ce doriţi să transmiteţi locuito-
rilor din Nădrag?
Că vom încerca şi pe viitor să îi
sprijinim în orice problemă ridicată
şi că vom fi alături de ei. Că încer-
căm să dezvoltăm zona din punct de
vedere turistic, deoarece avem des-
tule obiective, dacă ar fi să amintesc
doar cascadele şi stâncie cu forme

deosebite (cap de dac), aflate cam la
4 kilometri distanţă de aici. Defini-
tivăm acum traseele turistice şi am
ajutat şi la curăţirea zonei din jurul
cetăţii Jdioara din comuna vecină,
Criciova.  La 17 kilometri de Nă-
drag avem cabana Căpriorul dar
care, din păcate, nu mai este ceea ce
a fost după ce a fost cumpărată de o
doamnă de la Timişoara, fosta soţie
a unui cunsocut om de afaceri.
Barajul Surduc este la o distanţă de
16 kilometri iar vârful Padeş este
situat la circa 20 de kilometri de
localitate.

E.V.

“Restaurant am 
Gänsewasen”

in Plüderhausen

“Domnul Ştefan Mugur Kovrig,
bănăţean din Nădrag, trăieşte din
anii ‘90 în Germania (după “mi-
neriadă”). Împreună cu soţia
Joitza (Jeni) originară din judeţul
Gorj, comuna Gârbov, adminis-
trează restaurantul “Am Gänse-
wasen” din Plüderhausen. Des-
crierea drumului dinspre Stutt-
gart: pe şoseaua B29, ieşirea Plü-
derhausen, la stânga până la prima
intersecţie, apoi la dreapta lângă
terenul de sport pe malul Rems-
ului. Vă aşteptăm cu drag!”

INTRAREA ÎN LEGALITATE ÎN ZONA
LACULUI SURDUC

Timişenii doritori de vacanţe într-un
mediu de calitate aşteaptă de câţiva
ani ca toate construcţiile ridicate de
diferiţi cetăţeni de-a lungul anilor
pe malul lacului Surduc să intre în
legalitate. Abia atunci pot fi accesa-
te fonduri importante de la Comuni-
tatea Europeană, bani necesari pen-
tru a da lacului de acumulare şi îm-
prejurimilor sale aspectul unei ade-
vărate oaze de sănătatei, aerul din
zonă fiind comparat de specialişti ca
având gradul de ozonificare asemănător celui din părţile staţiunii Băile Her-
culane. Din păcate, o serie de proprietari de cabane construite pe malul la-
cului, deşi somaţi să intre în legalitate, nu au făcut-o nici până azi, unii din-
tre aceştia fiind plecaţi de ani buni în străinătate, în Statele Unite sau chiar în
Australia. În aceste condiţii autoriăţile judeţene şi locale fac tot posibilul pen-
tru ca toate cosntrucţiile din zonă să fie strict inventariate în condiţiile legii.

SSIITTUUAAŢŢIIAA
lleeggaalliittăăţţiiii ccoonnssttrruuccţţiiiilloorr ddiinn zzoonnaa llaaccuulluuii --

SSuurrdduucc -- aauugguusstt 22000066
Total construcţii inventariate conform evidenţelor Consiliului Local al
Comunei Fârdea în zonele A,B,C,D,E,F,G,H,I
TOTAL...............430
Din care:
A.  Construcţii cu autorizaţii emise 238
B. Construcţii care îndeplinesc condiţii de autorizare 76
C. Construcţii cu posibilităţi de autorizare în anumite condiţii 56 din care:

9 sub cota 198 m care au avizul
A.N. Apele Române
9 căsuţe - fosta Cooperaţie
18 fără titlu, Legea 18/1991
16 fără acte de cumpărare teren
4 cu litigii aflate pe rol
D. Construcţii care nu pot fi autorizate, 60, din care:
28 sub cota de 198 m
25 barăci, rulote
7 cu hotărâre judecătorească de desfiinţare
Pentru construcţiile de la punctul B primăria Fârdea a reluat din data de
10.08.2006 emiterea de somaţii către proprietari.
Pentru construcţiile de la punctul C primăria a reluat emiterea de somaţii
către proprietari la îndeplinirea condiţiilor.
Pentru ambele situaţii se va analiza posibilitatea acţionării în instanţa de
judecată a proprietarilor de către Consiliul Local Fârdea.
Pentru cele şapte  hotărâri judecătoreşti definitive, primăria va solicita pro-
prietarului de teren urgentarea punerii în aplicare a sentinţei de desfiinţare a
construcţiilor.

Din partea,                                                                     Din partea,
Primăriei Fârdea                                            Consiliului Judeţean Timiş 
referent Lăzărescu Ion                                           consilier Ilie Stroe 
promotor Kiss Iosif   consilier Oprea Georgeta

La Vârşeţ, în Banatul de Sud (Serbia)

În dezbatere,
reintroducerea

uzului limbii
române

Parlamentul civic din oraşul liber
Vârşeţ (preşedinte dna Virginia Ma-
rina) a organizat la 31 august 2006
la sediul Adunării Comunei Vârşeţ o
dezbatere în vederea reintroducerii
uzului oficial al limbii române pe
întreg teritoriul comunei, mai precis
chiar în oraşul Vârşeţ. În acest mo-
ment, limba română, conform unei
legi adoptate de Parlamentul Uniu-
nii Serbia şi Muntenegru la anul
2002, ar trebui să fie în uz în toate
localităţile din Serbia în care trăiesc
şi români, însă Adunarea comunei
Vârşet a decis nu de mult ca uzul
limbii române (ca şi a altor a mino-
rităţi) să fie aplicat doar în aşezările
unde populaţia de limbă română de-
păşeşte 26 de procente. În acest con-
text, Parlamentul civic de la Vârşeţ
aduce ca argumente în favoarea de-
mersului său felul în care funcţio-
nează acest sistem  în oraşul Zrenja-
nian (Becicherecul Mare), acolo un-
de românii, deşi nu trec ca procent
de doi la sută din totalul populaţiei,
au dreptul să uzeze în mod oficial de
limba maternă la nivelul adminis-
traţiei locale. 
Parlamentul civic de la Vârşeţ soli-
cită, printre altele, publicarea citaţii-

lor, informaţiilor şi a avertizărilor
publice în limba minoritară, scrierea
denumirii organelor publice, organi-
zaţiilor şi a firmelor şi în limba ro-
mână, scrierea denumirilor localită-
ţilor şi a altor denumiri geografice, a
pieţelor şi străzilor în limba minori-
tară, eliberarea documentelor de or-
ganele comunitare şi instituţiile pu-
blice în limba minoritară.
La dezbaterea de la Vârşeţ au parti-
cipat profesori universitari, sociolo-
gi, secretarul executiv al  Comunei
Vârşeţ (de etnie română),  reprezen-
tanţi ai Consulatului General al Ro-
mâniei de  la Vârşeţ, ai C. J. Timiş

iar TVR Timişoara l-a avut prezent
la adunare pe redactorul  şef Florin
Mioc.

T.C. 

Parte dintre locuitorii Nădragului
şi-au căutat după anul 1990
norocul pe alte meleaguri, printre
străini. Unii au reuşit, alţii nu.
Printre cei norocoşi se numără Şte-
fan Covrig care şi-a deschis un
restaurant nu departe de Stutt-
gardt. Meniul locantei este tradi-
ţional românesc iar pentru a fi gă-
sit mai uşor de turiştii români Şte-
fan Covrig a plasat pe internet ru-
ta prin care se poate ajunge la res-
taurant, dar şi fotografia persona-
lă pentru a fi recunoscut rapid de
clienţi...

11 000 DE HECTARE DE PÃDURE 
REVENDICATE DE ANONIMI!

EPIGRAMÃ
DE NÃDRAG

Istoria tristă a intreprinderii “Cio-
canul” S.A. din Nădragu l-a inspi-
rat trist pe gazetarul bănăţean So-
rin Olariu care i-a dedicat o epi-
gramă cu  tentă uşor  licenţioasă:

“Cum să fie mulţi copii
Azi, pe plaiul nostru drag,
Când doar ştim că ne muri
Chiar "Ciocanul" din Nădrag?”

NUMELE COMUNEI
Există o poveste a locului care spu-
ne că numele comunei Nădrag a fost
dat de un localnic de etnie maghiară
cu multă imaginaţie care  a observat
faptul că cele două pâraie care curg
în apropierea aşezării (cel mai mare
fiind Nădrăgelul) se întâlnesc sub
forma unui pantalon, a unor nădragi,
cum se spune în popor. De aici ar
veni numele comunei, din maghia-
rul nadrág, deşi alţii spun că acesta
şi-ar avea originea în limba slavonă,
de la nadragy. 

T.C.
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În data de 18, 19, 20 august
2006  la Muzeul Satului Bănăţean
s-a deşfăşurat  Festivalul de Meş-
teşuguri Populare şi Artă Tradi-
ţională, ajuns la ediţia a VI– a. Ca
în fiecare an instituţia noastră s-a
străduit să ofere publicului timişo-
rean – şi nu numai – o gamă cât
mai diversificată de produse tradi-
ţionale, prin intermediul meşteri-
lor populari, veniţi din toată ţara:

- ceramică populară, din Biniş
(Caraş-Severin); Obârşa (Hune-
doara); Cluj, Corund ( Harghita)

- icoană pe lemn din Banat ;
Cugir şi Huedin (Alba-Iulia); Cluj

- icoana pe sticlă din Sibiu,
Cugir, Cluj

- sculptură în lemn din Târgul-
Lăpuş şi Baia-Mare (Maramureş);
Cugir; Târgovişte, Cluj

- port popular din Banat
- podoabe populare din Baia-

Mare (Maramureş), Huedin, Arad
- podoabe populare pe bază de

pietre zodiacale din Baia –Mare;
Baia –Sprie (Maramureş)

- podoabe populare din argint,
din Bucureşti

- minerale din Baia-Mare,
- măşti populare din Banat şi

Sibiu
-   ouă încondeiate din Stulpi-

cani (Suceava)
Pe parcursul celor trei zile

meşterul olar Ionică Stepan, din
Biniş  a lucrat demonstrativ, pe
roată, produse ceramice bănăţene,
diverse, spre deliciul publicului ti-
mişorean.

Meşteri deja recunoscuţi în
Festivalul nostru, precum Perţa A-
lexandru-Cuza, sculptor în lemn
din Târgul-Lăpuş; d-na Ana Ne-
goiţă, din Sibiu, cunoscută în meş-
teşugul măştilor populare dar şi a
picturii pe sticlă, dl.Muntean Ni-
colae, din Cugir, cunoscut ca scul-
ptor în lemn dar şi în meşteşugul
picturii pe lemn; soţii Bayko Atti-
la şi Bayko Diana Alina, din Giroc
(jud. Timiş), pictori de icoane pe
lemn; olarii din Obârşa: Vasiu
Dinu si Dan Dorel, etc. au dat  in-
terviuri pe posturile locale de ra-
dio şi televiziune şi au intrat in
contact cu publicul timişorean, in-
teresat de un mesteşug sau de altul
.

Duminică 20.08.2006 în cadrul
unei Mese rotunde a avut loc o
discuţie pe tema: „Meşteşugul
popular între tradiţie şi moderni-
tate.Combaterea kitch-lui”.

Chiar dacă manifestarea în
sine a Festivalului de Mesteşuguri

Populare şi Artă Tradiţională” a
fost o reuşită, lipsa unui public
foarte numeros a  fost o problemă
dezbătută deopotrivă de massme-
dia locală, de meşterii populari şi
nu în ultimul rând de personalul
responsabil de bunul mers al aces-
tui Festival. 

Este aceeaşi problemă spinoa-
să, din ultimii ani: lipsa unui mij-
loc de transport şi locaţia legată de
desfăşurarea Târgului (aşa cum se
ştie Muzeul Satului Bănăţean este
plasat în margina de est a oraşu-
lui). 

Nemulţumirea publicului timi-
şorean, care nu a avut cu ce se de-
plasa în capătul opus al oraşului,
nemulţumirea meşterilor care nu
şi-au putut vinde produsele în mod
satisfăcător este şi nemulţumirea
noastră.

Sperăm, cu toate acestea, ca în
anii următori să ne bucurăm de a-
fluenţa unui public mai numeros,
de  meşteri populari din toate col-
ţurile ţării şi de tot atâtea meşteşu-
guri pe care avem datoria să le
păstrăm, să le conservăm şi să le
ducem mai departe.

Muzeograf 
Maria Mândroane

FESTIVFESTIVALULALUL NAŢIONALNAŢIONAL
DE MESTEŞUGURI POPULARE DE MESTEŞUGURI POPULARE 

ŞI ŞI ARARTĂ TĂ TRADIŢIONALĂTRADIŢIONALĂ

MUZEUL SATULUI

Sala sporturilor „Medison” din
Zrenjanin (Banatul Central-Serbia)
a găzduit între 31.08. - 02.09 2006 a
7-a ediţie a Târgului de inovaţii şi
cooperare „INOCOOP 2006”. Tra-
diţionala manifestare a fost însoţită
de numeroase mese rotunde şi
colocvii pe tema dezvoltării mediu-
lui de afaceri în zona transfrontal-
ieră a României, Ungariei şi Serbiei,
ca parte a Euroregiunii DKMT, la
care au participat, alături de repre-
zentanţii ţării gazdă, numeroşi oa-
meni de afaceri din Bulgaria, Rusia,
Slovacia, Ungaria, Bosnia şi Herze-
govina. România  a fost prezentă la
Târg cu două standuri, cele organi-
zate de Camerele de Comerţ din Ti-
mişoara şi Reşiţa. La masa rotundă
cu tema „Dezvoltare locală şi regio-
nală şi colaborarea economică inter-
naţională” care a avut loc în data de
31.08.2006 în sala verde au luat par-
te şi reprezentanţii Consiliilor Jude-
ţene Timiş şi Caraş-Severin.  
A doua zi, 1 septembrie 2006, dele-
gaţiile C.J. Timiş şi Caraş-Severin
au fost invitate de vicepreşedinţii A-
dunării Comunale a oraşului Zrenja-
nin (Becicherecul Mare), Duşan
Juvanin şi Alexandru Marton, şi de

Traian Pancaricean, coordonatorul
Primăriei din Zrenjanin pentru uzul
oficial al limbii române, la un  dia-
log de o oră pe tema dezvoltării re-
laţiilor economice, sociale şi turis-
tice dintre Banatul Central şi jude-
ţele Timiş şi Caraş-Sverin. Oficialii
din Zrenjanin s-au arătat extrem de
interesaţi de efectul pozitiv pe care-l
poate avea dezvoltarea unei zone
metropolitane puternice între Timi-
şoara şi Arad, dar şi de redeschide-
rea internaţională a Canalului Bega,
curs de apă care străbate atât muni-
cipiul Timişoara, cât şi oraşul Zren-
janin (Bechicherecul Mare). 

Părţile participante la întâlnire au
fost de acord că problema vizelor
existente în acest moment între Ro-
mânia şi Serbiu trebuie rezolvată,
Zrenjaniul fiind la fel de interesat ca
şi judeţul Timiş în acest sens, având
în vedere faptul că în Banatul Cen-
tral există în acest moment un pro-
cent al şomajului care se apropie de
12 la sută din forţa de muncă (apro-
ximativ 30.000 de şomeri la o popu-
laţie de 220.000 de locuitori), în
timp ce în anumite zone ale judeţu-
lui Timiş există un evident deficit de
forţă de muncă.                            

C.T. 

RREELLAAŢŢIIII CCOONNSSTTRRUUCCTTIIVVEE ÎÎNNTTRREE JJUUDDEEŢŢUULL
TTIIMMIIŞŞ ŞŞII BBAANNAATTUULL CCEENNTTRRAALL ((SSeerrbbiiaa))

Delegaţia judeţului Caraş-Severin, condusă de vicepreşedintele Tilică
Pârvulescu,  în vizită la Primăria din Zrenjanin (Becicherecul Mare)

De la stânga la dreapta: Duşan Juvanin, Alexandru Marton, Traian Pancaricean

Sediul Municipalităţii din Capitala Banatului Central (Serbia)
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Despre Ştiuca, domnule primar, se
spune că este o „Mică Ucraină”...
Da, în proporţie de 99% Ştiuca este lo-
cuită de ucrainieni. Există trei comune
din Maramureş: Repedea, Ruscova şi
Poieni de sub Munte, cu o populaţie de
aproximativ 50 de mii de locuitori, ma-
joritatea ucrainieni, din care foarte mulţi
s-au strămutat în Banat. Înlocuirea de
populaţie în comuna Ştiuca s-a făcut
prin anii 1960. Prima dată au venit circa
7-8 familii. Al doilea val a fost prin anii
’80 iar după anul 1990 a venit restul.

Suntem cea mai tânără comună din ves-
tul ţării media de vârstă a comunei este
de 33 de ani iar a satului Ştiuca este de
28,7 ani, la o populaţie de aproximativ

900 de locuitori. Avem o grădiniţă cu 70
de copii în satul Ştiuca iar şcoala are
240 de elevi. De aceea, acordăm o mare
atenţie instituţiilor noastre de învăţă-
mânt. La şcoala din Ştiuca am terminat
introducerea încălzirii centrale iar la
şcoala cu clasele I-VI din Oloşag am fi-
nalizat reparaţiile capitale, ce au constat
în tavane şi tencuieli noi, duşumele,
grup sanitar şi repararea întregului  exte-
rior al clădirii. Avem şi în jur de 77 de e-
levi navetişti care fac naveta din sate la
centrul de comună, circa 45-50,  şi vreo
25 sunt liceeni care pleacă către Lugoj.

Aveţi şcoală nouă în comună... 
Şcoala din Ştiuca este făcută în propor-

ţie de 90% cu sprijin venit din partea
Consiliul Judeţean Timiş. Ajunsesem în-
tr-o fază în care copii trebuiau să vină la
şcoală în trei schimburi, ceea ce era im-
posibil de acceptat. La un moment dat,
aveam patru săli de clasă pentru dois-
prezece clase de elevi. Am făcut un pro-
iect în anul 2002 şi până în 2004 a fost
demolat acoperişul din clădirea veche
iar în 2004 am demolat totul şi am făcut
un proiect nou, deoarece pe structura
veche nu se putea construi. Valoarea  lu-
crărilor pentru noua şcoală din Ştiuca s-
a ridicat la 7,5 miliarde de lei. Într-un an
şi jumătate de la derularea proiectului
copiii noştri au putut avea o şcoală nouă
la Ştiuca. Pentru birotica şcolii am obţi-
nut o finanţare de la Ministerul Educa-
ţiei prin Inspectoratul Şcolar Timiş, apoi
am făcut o altă cerere la Minister  şi am
obţinut o finanţare pentru şcoala din

Dragomireşti. 
Ne-au interesat şi alte aspecte ale vieţii
sociale din comun aşa că ne-am străduit
ca  locuitorii să beneficieze de asistenţă
medicală permanentă, astfel că în comu-
nă există un cabinet medical deservit de
un medic de familie şi,  de asemenea, a-
vem un stomatolog şi o farmacie. 
Construim în prezent  un nou sediu al
Primăriei. Căminele culturale de la Ştiu-
ca şi Dragomireşti au beneficiat de repa-
raţii capitale iar cele din Oloşag şi Zgri-
beşti vor începe reparaţiile în toamnă. În
Dragomireşti am reuşit realizarea ali-
mentării cu apă. În ceea ce priveşte dru-
murile, vrem să modernizăm drumul co-
munal 33 dintre Ştiuca şi Dragomireşti
şi suntem în faza de aşteptare a finanţă-
rii, încercând să canalizăm proiectul pe
un alt program decât cel al SAPARD-u-
lui. 

Sunt mulţi crescători de animale în
zonă?
Avem îndeosebi crescători de oi. Produ-
sele lor sunt valorificate în oraş. Sunt
mai puţin crescătorii de vite. La noi, su-
prafaţa păşunilor este  împărţită judicios
neexistând astfel neînţelegeri între cres-
cătorii de animale. Când am preluat Pri-
măria, am avut 800 de milioane din taxe

şi impozite locale pe total comună, ur-
mătorul an am ajuns la 1,2 miliarde şi a-
cum, în al treilea an, avem 3,5 miliarde
de lei. Aceşti bani  provin, în mare parte,
din impozitul pe cap de animal (avem
cam 12.000 de oi). Dar şi din impozitele
pe teren  percepute de la săteni – persoa-
ne fizice autorizate din construcţii, care
lucrează în ţară. Pot să spun că în fiecare
an localitatea se extinde cu cel puţin 20
de gospodării. În ultimii doi ani am mai
făcut doi kilometri de trotuar, la căminul
cultural s-a adăugat o nouă construcţie,
care adăposteşte o bucătărie modernă, şi
am amenajat lângă acest cămin un parc
pentru copiii din Ştiuca. De fapt, în fie-
care sat am amenajat un parc. Cel mai
frumos este cel de la Oloşag, întins pe o
suprafaţă de mai bine de un hectar, cu o
vegetaţie foarte frumoasă, în acelaşi loc
aflându-se şi curtea şcolii, căminul şi bi-
serica. În luna august am organizat Ruga
la Oloşag sub o formă cum nu am mai
organizat-o niciodată, adică aşa cum se
făcea ea pe vremuri, cu deschiderea Ru-
gii de către doisprezece perechi de tineri
îmbrăcaţi în frumoase haine bănăţene.

A consemnat  
Evelyne Vaum

ŞTIUCA
Primar: Vasile Bejera EEbbeennddoorrff ––

ŞŞttiiuuccaa
Localitatea Ştiuca din judeţul Timiş
s-a numit multă vreme Ebendorf,
fiind locuită de şvabi aproape două
sute de ani, la anul  1986 fiind ani-
versate  doua secole de la întemeie-
rea  aşezării. 
Profesorul lugojan Heinrich Lay, sta-
bilit în Germania, a publicat Mono-
grafia satului Ebendorf din Banat,
(655 de pagini), carte în care sunt a-
dunate date, mărturii, documente de
epocă si statistici edificatore despre
Ebendorful de altădată..  Aşa aflăm
că la anul 1786 la Ebendorf erau rid-
cate 126 de case, la anul 1787 au mai
fost construite  alte 65. Primul val de
colonişti (742 la numar) a sosit din
Germania, Franţa, Luxemburg, Un-
garia, Croaţia, Slovacia, Slovenia,
Italia, Polonia  dar şi din alte părţi ale
Banatului, chiar şi din Transilvania.
Erau de religie romano-catolica, re-
formată si evanghelică. 
În monografia profesorului Lay fie-
care familie este trecută cu date com-
plete, aşa cum apar aceste informaţii
într-o statistică întocmită în Regatul
României la anul 1938. La fel, este
consemnată lista cu cei 129 de tineri
care au servit în armata germană în
cea de-a doua Conflagraţii Mondia-
le, listele celor căzuţi pe Frontul de
Est dar şi cele cu şvabii deportaţi în
Gulagul sovietic (începând cu luna
ianuarie 1945). 
Emigrarea şvabilor pe vremea regi-
mului comunist este dovedită în mo-
nografie cu statistici dureroase dar e-
locvente: în anul şcolar 1962/63 erau
165 de elevi la şcoala din Ştiuca cu
predare în limba germană pentru ca
în anul şcolar 1976/77 numărul aces-
tora să ajungă la doar 9 elevi.  
Diaspora şvăbească nu a uitat însă
locurile natale iar gesturile se dove-
desc, nu o dată, extrem de generoase.
Doi fii ai comunei Ştiuca Ebendorf,
Adolf Sutschek şi Philipp Müller ca-
re trăiesc în Germania au sprijinit
deschiderea  în comună a un cabinet
stomatologic modern. Investiţia, în
valoare de peste un miliard de lei, a
făcut ca locuitorii din cele patru sate
ale comunei să beneficieze de un ca-
binet stomatologic dotat la standarde
europene, cu sală de aşteptare şi una
de sterilizare. Parte a lucrărilor de a-
menajare a cabinetului au fost reali-
zate prin contributia locuitorilor co-
munei Ştiuca, iar instalaţia electrică,
de apă şi canalizare, geamurile, uşi-
le, gresia, faianţa, lucrările exterioa-
re, căile de acces, locurile de parcare
au fost finantate de către Philipp
Müller. Scaunul stomatologic, un a-
parat Roentgen si o parte din instru-
mentar au fost procurate de Adolf
Sutschek. Cabinetul stomatologic es-
te deservit de doi medici dentişti,
Ana Victoria Sorinka şi Avian Sorin-
ka, care au dotat prin eforturi proprii
cabinetul cu mobilier şi cu o parte
din aparatura neceartă unui act medi-
cal eficient: compresor pentru aer
comprimat, etuva pentru sterilizare,
o parte din instrumentar, boilere pen-
tru apa caldă şi restul instalaţiilor sa-
nitare, sala de radiologie dentară.

E.V.

LUPII LA STÂNÃ
Una dintre ocupaţiile principale ale populaţiei din co-
muna Ştiuca este creşterea oilor. Meseria de oier nu
este lipsită de riscuri, mai ales în lunile de iarnă. Ast-
fel, la începutul anului 2006 în satele Dragomireşti şi
Ştiuca lupii au atacat în haită turmele de oi ale local-
nicilor. Ioan Boc, viceprimarul comunei Ştiuca, a
văzut cu ochii lui o haită de  şase lupi (şefii AJVPS
Lugoj susţin că haita ar fi formată, de fapt,  din opt
lupi) care au dat târcoale zonei şi din spusele acestu-
ia aflăm că acea haita a omorât în jur de 120 de oi a-
parţinând unor ciobani care-şi păstoresc turmele pe
raza comunei, trei din Ştiuca şi patru din satul Drago-
mireşti. „Cea mai mare pagubă a fost produsă unui
cioban din Ştiuca, cu turma aflată la păşunat în fostul
poligon militar. Lupii i-au „spart” atunci, la o singură
năvală, 36 de mioare. Altui cioban din Dragomireşti,
în locul numit Măcicaş, fiarele “i-au spart”, la înce-

put, 30 de oi deodată, după care au terminat câte 17,
16 sau mai puţine”, îşi aminteşte viceprimarul Ioan
Boc. Primăria a cerut ajutor filialei lugojene a AJVPS
care a dat dispoziţie vânătorilor din zonă să sperie lu-
pii ori chiar să-i împuşte, pe riscul conducerii filialei.
Fiind ocrotiţi de lege, lupii s-au înmulţit mult în ulti-
mii ani, hrana lor se împuţinează iarna şi de aceea au
ajuns să provoace pagube mari crescătorilor de oi.
Petrică Damian, şeful A.J.V.P.S. din  Lugoj, le-a atras
atenţia oierilor din comuna Ştiuca asupra faptului că
lupul este un animal de pradă cu predilecţie nocturn
şi de aceea îi îndeamnă pe ciobani să-şi ţină noaptea
câinii de pază pe lângă stână. Pe de altă parte, şi câi-
nii ciobanilor, lăsaţi prea liberi pe câmpurile şi dea-
lurile din Dragomireşti, provoacă pagube mari faunei
de acolo, activitate distructivă care poate atrage asu-
pra stăpânilor acelor câini lăsaţi în libertate efectele
neplăcute ale legii...                                         T.C. 

UULLTTIIMMIIII ŞŞVVAABBII
În comuna Ştiuca mai trăieşte o singură familie de şvabi veritabili, cea lui
Iakob Ritter, formată din doamna şi domnul Ritter şi feciorul lor în vârstă de
34 de ani. Ritterii mai au un fecior dar acesta s-a însurat şi a plecat în Ger-
mania. În rest, mai sunt doisprezece sau patrupsrezece locuitori de origine
germană dar aceştia au întemeiat familii mixte. Viceprimarul Ioan Boc, care
e originiar din Oloşag din moşi strămoşi, povesteşte:” S-a întâmplat un
fenomen  interesant de amestec al obiceiurilor între ucrainienii veniţi în
comună în urmă cu peste 35 de ani şi şvabii care, în marea lor majoritate au
emigrat, după anul 1990. Astfel,  ucrainenii din Ştiuca, care sunt ortodocşi
de rit vechi, sărbătoresc Ruga la 2 august, când la ei e Sfântul Ilie. Au păs-
trat până azi obiceiul şvăbesc al ridicării în mijlocul satului a unui pom
împodobit. Ba, mai mult, de rugă tinerii din comună, ucrainieni şi români,
s-au îmbrăcat în costum popular şvăbesc şi au defilat pe străzile aşezării ca
în vremurile când populaţia de etnie germană era majoritară în comună. În
anul 2004 peste cincinzeci de şvabi s-au întors din Germania pentru a se
bucura de rugă împreună cu foştii consăteni.

Oloşăgan, viceprimarul Ioan Boc e
mândru că în satul Oloşag şcoala, care
ajunsese o ruină la un moment dat, iar
copiii erau nevoiţi să înveţe în clădirea
căminului cultural, a fost masiv repa-
rată, că are în prezent apă curentă şi
grup sanitar în interior. La fel de mân-
dru e şi de parcul din Oloşag , cu peste
300 de metri liniari de alei betonate,
cu bănci şi ring de dans pentru jocurile
de rugă, mai ales că sărbătoarea satu-
lui, care are loc de hramul bisericii, la
15 august, de Sfânta Maria, a renăscut
ca tradiţii după venirea ca preot paroh
a părintelui Mirel Ciurel. Acesta, îm-
preună cu primarul au deschis ruga.
Însoţiţi de câte două fete îmbrăcate în
costume populare, au plecat de la biserică în parcul cel frumos, acolo unde
părintele Ciurel a început sărbătoarea intrând primul în horă.              C.T.

ŞŞTTIIUUCCAA -- 
“MICA UCRAINÃ”

Directorul şcolii din Ştiuca, 
Nicolae Benzar

Viceprimarul comunei Ştiuca,
domnul Ioan Boc

Comuna germană Ebendorf 
(Ştiuca) în anul 1797



8
AGENDÃ

CRICIOVA

La 18 februarie 1600, Voievodul
Mihai Viteazul emite o diplomă
prin care se acordă titlul de nobil
lui Gheorghe Ciocăneşti, castelan
al Cetăţii Jdioara. Diploma nobi-
liară este  datată  18 februarie 1600,
Alba-Iulia, şi se pare că este singu-
ra de acest fel păstrată de la Mihai
Viteazul.  Printre oamenii de încre-
dere ai Domnului Mihai, nescrişi în
cronici la fel de intens ca şi fraţii
Buzesti din Oltenia s-au aflat şi fra-
ţii Ciocăneşti din Banat: Gheorghe,
Nicolae, Ioan şi Petru. Gheorghe
Ciocăneşti era castelan al Cetăţii
Jdioara. Denumirea de Ciocăneşti
(Chiokoniesthi) nu se referă nici la
satul omonim  aflat în judeţul Dâm-
boviţa, nici la aşezarea Ciocăneşti

din Judeţul Suceava, ci îşi are origi-
nea în aşezarea, azi dispărută, Cho-
koniest, aflată în zona Făgetului
bănăţean, pe lângă localitatea Fâr-
dea, nu departe de locul  numit
„Poiana Fetei”  acolo unde, spune o
legendă bănăţeană, a fost ucisă o
frumoasă fată băştinaşă şi iubitul
ei, fiul paşalei din Făget, care a fă-
cut 30 de kilometri să o întâlnească.
Au fost  ucişi amândoi de localnicii
care nu i-au iubit niciodată pe turcii
care le-au ocupat pământurile...  
Diploma de înnobilare a lui Gheor-
ghe Ciocăneşti, castelanul din
Jdioara, este scrisă în limba latină,
cu cerneală neagră, pe un perga-
ment cu dimensiunile 590/595 mm.
Blazonul este reprodus în culori, în

partea stângă superioară a textului,
imediat sub numele Domnitorului
emitent. Numele lui Mihai Viteazul
este scris pe acest document cu lite-
re de aur: “Noi, Mihail, voievod al
Ţării Româneşti, consilier al prea-
sacrei maiestăţi imperiale şi re-
geşti, locţiitor în Transilvania şi că-
pitan general al oştilor aceleiaşi
(maiestăţi) dincoace de Transilva-
nia şi hotarele părţilor care-i sunt
supuse etc., dăm de ştire făcând cu-
noscut prin cuprinsul scrisorii de
faţă tuturor cărora li se cuvine, că
noi, la rugămintea deosebită făcută
nouă în această privinţă de unii cre-
dincioşi domni sfetnici ai noştri, a-
poi luând cu adevărat aminte şi ţi-
nând seama de credinţele şi de sluj-

bele credincioase ale nobilului
Gheorghe Ciocăneşti, acum caste-
lan al Cetăţii noastre Jdioara, pe ca-
re le-a făcut mai înainte principilor
Transilvaniei, predecesorilor noş-
tri, iar acum ni le aduce chiar şi no-
uă cu credinţă în slujba sa, şi pe
care ni le va face şi ni le va aduce
chiar şi în viitor, scoţând prin ur-
mare pe acelaşi Gheorghe Ciocă-
neşti şi prin el pe fraţii săi după ma-
mă, Nicolae, Ioan şi Petru, de ase-
menea Ciocăneşti, din starea şi
condiţia plebee în care s-au născut
şi au vieţuit până acum, am hotărât
să-i socotim, să-i asociem, şi să-i
trecem în rândul şi în numărul ade-
văraţilor nobili ai acestei ţări a
Transilvaniei şi a Ungariei, după
cum îi socotim, îi asociem, îi coop-
tăm şi îi trecem prin scrisoarea de
faţă, hotărând în chip lămurit că de
acum înainte aceiaşi Gheorghe, Ni-
colae, Ioan şi Petru Ciocăneşti, toţi
moştenitorii şi urmaşii lor de ambe
sexe, să fie socotiţi şi cunoscuţi
drept adevăraţi şi neîndoielnici

nobili”.
Cetatea Jdioara este veche iar pri-
mele fortificaţii de pe dealul numit
„Cetate” sunt anterioare epocii me-
dievale. De altfel, nu departe, la
Criciova, la locul numit Tramnic,
se găsesc urmele unui castru ro-
man. E posibil ca Jdioara să fi fost
una din cetăţile dace care păzeau
drumul spre exploatările din Nă-
drag şi în acelaşi timp drumul de pe
Valea Timişului, care lega sudul
Banatului, prin Valea Begheiului cu
regiunea auriferă din Munţii Apu-
seni.

T.C.

ÎÎNNNNOOBBIILLAATT DDEE MMIIHHAAII VVIITTEEAAZZUULL::

GGHHEEOORRGGHHEE CCIIOOCCĂĂNNEEŞŞTTII,,  CCAASSTTEELLAANNUULL DDEE JJDDIIOOAARRAA 

UUNN MMAARREE
FFOOTTBBAALLIISSTT
BBĂĂNNĂĂŢŢEEAANN:: 

PPEETTRREE 
AARRNNĂĂUUTTUU

- Petre Arnăutu, fundaş central
dreapta, s-a născut în satul
Jdioara, comuna Criciova,

judeţul Timiş. Profesor de edu-
caţie fizică, a fost un excepţional
aparator, cu o detentă deosebită,
un adevărat maestru al jocului
cu capul. A fost prezent în toate
cele 30 de partide susţinute de

formaţia sa în campionat.

“DEALUL DE SUB CETATE”, DIN VALE...

,Primarul Ioan Petrovici al comunei Criciova este
ori un om tare zgârcit la vorbă ori poate nu prea are
ce spune. După o discuţie de o jumătate de oră cu e-
dilul comunei Criciova am putut afla că bugetul pri-
măriei este mic, că nu poate să-şi facă proiecte deoa-
rece nu este ajutat de la „centru”, de la Timişoara,
deşi „Mercedesul” negru al edilului criciovicean e

parcat insistent în faţa Palatului Administrativ pe
parcursul unei luni iar primarul se agită de mama fo-
cului pe culoarele clădirii... Comuna lui are venituri
proprii mici, de doar un miliard de lei vechi pe an.
Din aceste venituri, se mândreşte primarul din Cri-
ciova, printre altele, s-a introdus televiziunea prin
cablu,  pentru ca şi criciovenii să se poată uita la
„Teo” sau la alte minunate vedete tv. La 17 august
2006, primarul Petrovici era, declarativ, plin de in-
tenţii bune: dorea să facă mare curăţenie lângă ce-
tatea Jdioara pentru că acolo urmau să se organizeze
mari serbări câmpeneşti. În aceeaşi zi aflăm însă de
la primarul comunei Nădrag că, de fapt, Primăria
nădrăgeană a făcut  curăţenie în zona cetăţii Jdioara,
din dorinţa de a-i ajuta pe cei din Criciova. Deşi te-
ai fi aşteptat, ca primarul Ioan Petrovici să popula-
rizeze desfăşurarea acelor serbări câmpeneşte de la
Jdioara nu ne-a spus când vor avea acestea  aşa că
am aflat din surse colaterale că  se vor desfăşura la
3 septembrie. Asta nu înseamnă că domnul primar
nu e conştient că printre şansele care ar putea aduce
venituri viitoare comunei este şi repunerea în cir-
cuitul turistic al Cetăţii Jdioara, cu atât mai mult cu
cât alte alternative economice, în afara unui agricul-
turi de tip montan şi creşterea animaleleor spre vân-
zare, a unei balastiere şi a două firme de prelucrare
a lemnului nu se prea întrevăd în zonă. Dar pentru
ca un obiectiv turistic să fie repus în circuit acesta
trebuie popularizat prin diferite forme: presă scrisă,
audio sau video, pliante, aceasta dacă ai ce prezen-
ta, nu doar nişte ruine lăsate în paragină. Din păcate,
Primăria din Criciova nu are agendă culturală şi nici
fonduri de la C.J. Timiş pentru promovarea unei ma-
nifestări precum “Zilele cetăţii Jdioara” nu a solici-
tat. Cei mai în etate din Jdioara, cum ar fi uina Lena
lui Tică sau Ştefan Popeţi (foto 5) îşi amintesc că în

urmă cu 30 de ani, la cetatea Jdioara veneau mulţi
excursionişti iar în cetate se ajungea printr-o poartă
la care un îngrijitor al cetăţii rupea bilete la intrare
iar intrarea se afla nu departe de casa familiei care s-a
mutat prima din deal în vale, cea a uinei Mela a lui
Vasi... Pe atunci, ruinele cetăţii se vedeau de pe şo-
seaua naţională care duce către Caransebeş, acum
cetatea e acoperită privirii de arbuşti crescuţi în de-
zordine Din zidurile vechii cetăţi creşte un molid cu
trunchiul gros cât un picior de om. Pe site-ul pri-
măriei Criciova sunt anunţate ca obiective turistice
demne de vizitat: “valul roman” şi “cetatea Jdioara”.
Nici un indicator din comună nu te trimite spre cele
două “obiective” de mare importanţă turistică pen-
tru edilii aşezării. Cât despre localnici, prea puţini
ştiu de existenţa “valului roman”, cei întrebaţi dân-
du-şi cu părerea că ar putea fi vorba despre urmele
romane de la Tapia... La 3 septembrie 2006 trecăto-
rul aflat prin Criciova putea citi la Avizierul primă-
riei următorul anunţ incitant: “În 3 septembrie
2006, orele 11 va ave aloc în satul Jdioara mani-
festarea folclorică “Zilelel cetăţii Jdioara”-
prima ediţie. Locul desfăşurării: dealul de sub
cetate.” (foto 4). De fapt, manifestarea folclorică,
reuşită, de altfel, (foto 2 şi 5) s-a petrecut în curtea
căminului cultural (foto 1) în vale, departe de ceta-
tea sărbătorită doar pe hârtie ori pe site-ul fantezist
al Primăriei...

C.T.

Jdioara (maghiară Zsidóvár, sârbă Židovar)
este o localitate în judeţul Timiş, Banat,
România, aparţinând de comuna Criciciova.
Cetatea Jdioara a fost întemeiată în secolele
II – III e.n., în timpul colonizării romane.
Totuşi, primele mărturii despre existenţa

localităţii sunt din 105-200 î.e.n. Prima
atestare documentară a localităţii este din
1215, sub numele de Zsidovar. În secolele X-
XI, cetatea făcea parte din Voevodatul lui
Glad. În prezent, ruinele cetăţii fac parte din
patrimoniul istoric naţional.

Poli Timişoara, anul 1972
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V.V. Delamarina

Aţi avut câteva obiective foarte
clare în ultimii doi ani în cadrul
conducerii primăriei şi al consi-
liului local. Care au fost acestea şi
câte s-au realizat?
Faţă de programul pe care l-am sta-
bilit în campania electorală consiliul
local împreună cu conducerea ope-
rativă a primăriei cred că s-a ţinut de
cuvânt până în momentul de faţă.
De la alegeri şi până în prezent s-au
realizat următoarele: un foraj şi apă
în sistem centralizat în satul Heren-
deşti, s-a realizat reparaţia capitală a
patru cămine culturale din cadrul
comunei noastre, s-a realizat schim-
barea conductelor de apă din satul
Pietroasa Mare şi la satul Pădureni
s-a înlocuit la apa potabilă din sat
1,8 km de coloană.
În continuare, ne-am propus ca şi
satul Honorici să beneficieze de apă
şi canalizare. Pentru aceasta, am fă-
cut un studiu de fezabilitate iar în V.
V. Delamarina vrem să facem cana-
lizarea începând de la Colonia de
Pini şi până în centrul de comună pe
o lungime de 8,2 km, cu tot cu fosa
septică pe care trebuie să o realizăm.

Există o serie de proiecte la nivel
naţional şi judeţean legate de des-
chiderea unor noi ferme de găini
ouătoare, ferme zootehnice. Ce
ştiţi despre ele?
Oamenii sunt informaţi la nivelul
comunei de aceste ferme iar una
dintre aceste ferme s-a şi realizat de
către Agromec Honorici. Ferma de
la Honorici a fostului IAS e spre
desfiinţare, pământul s-a dat la oa-
meni. Din păcate, livada de la Ho-
norici s-a distrus. Ferma privată de
la Honorici are 230 de hectare şi
este o fermă vegetală. A desfăşurat
şi un proiect prin programul SA-
PARD şi s-a dezvoltat destul de bi-
ne. Din păcate, laptele obţinut de
crescătorii de animale din comună
nu mai este colectat de nimeni din
cauza drumurilor grele ce leagă  ce-
lelalte sate de V.V. Delamarina. Sin-
gurul lucru pe care îl putem face

deocamdată este să găsim un între-
prinzător care să preia lapte chiar şi
în aceste condiţii. Am făcut tot felul
de demersuri dar e un lucru dificil.

Comuna V.V. Delamarina poartă
numele unui mare poet bănă-
ţean...
În comuna noastră s-a născut poetul
de grai bănăţean V.V. Delamarina
care a trăit doar 26 de ani. Avem o
casă memorială şi ne propunem să
facem un muzeu. De această casă
memorială se ocupă referentul cul-
tural dar şi părintele comunei, deoa-
rece casa memorială este chiar în
casa parohială.

Evelyne Vaum

Primar: Ioan Sima

Fiu al lui Ion Vlad, pretor, apoi avo-
cat, şi al Sofiei Vlad-Rădulescu, Vic-

tor Vlad Delamarina s-a născut în Satul-Mic, lângă
Lugoj. După moartea timpurie a tatălui său, mama cu
surorile s-au mutat în Bucureşti, iar el a rămas să-şi fa-
că studiile secundare la liceul maghiar din Lugoj, fiind
găzduit de bunicul său după mamă. La vîrsta de 14 ani,
împreună cu alţi trei colegi (printre care şi Ion Popovi-
ci-Bănăţeanul) a fost eliminat. A trecut la Bucureşti,
unde, după repetarea ultimelor două clase gimnaziale
care nu i-au fost recunoscute, a fost, pentru scurt timp,
elev al şcolii militare de la Craiova, apoi al şcolii mili-
tare de la Iaşi, foarte apreciat aici de comandantul şco-
lii colonelul Macarovici. Nemulţumit de unele măsuri
disciplinare, împreună cu alţi elevi, a dezertat şi s-a as-
cuns la mânăstirea Tărâţa de lângă Iaşi. Readuşi cu
forţa la şcoală, au fost supuşi unui tratament special de
reeducare. 
Încrezător în înclinările sale spre pictură, intenţiona să
plece la studii plastice în Italia dar, la stăruinţa mamei,
a renunţat la aventură”. După terminarea şcolii milita-

re, s-a îmbarcat ca practicant de marină pe bricul Mir-
cea. În vara anului 1891 a participat la croaziera bricu-
lui pe ruta Constanţa - Constantinopol - Chios - Rodos
- Pireu - Salonic şi retur. Călătoria a fost descrisă de el
şi ilustrată cu acuarele în manuscrisul “Călătoria bricu-
lui Mircea” (1891), precum şi într-o scrisoare datată 22
septembrie 1891. Promovat ofiţer de marină, participă
la o serie de călătorii cu crucişătorul “Elisabeta” pe
Marea Neagră, Marea Mediterană şi Marea Adriatică. 
Activitatea literară a început-o încă de pe băncile şco-
lii. Însemnările lui de călătorie apar în revista Familia
(1893) iar primele versuri în Dreptatea (1894), contin-
uând să publice până în anul morţii, 1896.
Bolnav de tuberculoză, a petrecut un timp la Woris-
hofen, Abazzia şi Meran dar înainte de a împlini 26 de
ani s-a stins în comuna Herendeşti, la 3 mai 1896. Îşi
doarme somnul de veci în cimitirul din Lugoj, alături
de alte mari personalităţi bănăţene, ca Eftimie Murgu,
Ion Popovici-Bănăţeanul, Coriolan Brediceanu, Cas-
sian Munteanu, dr. Valeriu Branişte, Ion Vidu şi Traian
Grozăvescu.

VVIICCTTOORR VVLLAADD 
DDEELLAAMMAARRIINNAA ((11887700--11889966))

ÃÃLL MMAAII TTAARREE
OOMM DDIINN LLUUMMEE 

Trîmbiţ, dobe, larmă, chihot,
Fluier, strîgăt, rîs şi ropot...
Şie să fie ? Şie să fie?
Iacă-n tîrg, “minajărie”!
O “comegie” d-a cu fiară
Şi-mprejur lumie şî ţară.

În căletcă, o măimucă
Baş ca omu’ mânca nucă;
Alta, blăstămată, şoadă,
Să ţânea numa' în coadă
Ş-alcele, mînca-le-ar focu!
Nu-ş găsau o clipă locu.

Trîmbiţ, dobe, larmă, chihot,
Fluier, strîgăt, rîs şi ropot...
Şie să fie ? Şie să fie?
Iacă-n tîrg, “minajărie”!
O “comegie” d-a cu fiară
Şi-mprejur lumie şî ţară.

În căletcă, o măimucă
Baş ca omu mânca nucă;
Alta, blăstămată, şoadă,
Şă ţânea numa’ în coadă
Ş-alcele, mânca-le-ar focu!
Nu-ş găsau o clipă locu.

Lupi, urşi, mâţă, oi, cornuce,
Fel dă fel dă joavini sluce;
Chiţorani, arişi şi vulturi,
Dă prân lume, dân ţânuturi
D-elea gâbe, d-elea rele,
Feri-mă, Doamne, dă iele!

Mulce-am văz’t, pă bani, viedz bine.
Cum nu vege ori şî şine.
D’apăi l-am văzut anume
P-”ăl măi tare om dân lume”,
Care să juca cu leii
Şi-i băcea dă-i lua tăţi zmeii!

Cui l-o doborî-n ţărână
Işia că-i plăceşce-n mână
O hârcie d-a d-o sută
Fără dă nişi o dispută.
Dar cum mi ce puni cu neamţu,
Care-n ghinţ îţ rupe lanţu?

Să loviau fişiorii-n coace:
“Şiine-i? Unge-i? Care poace?”
Când d-odată, - iacă-amaru!
Sandu Blegia, - tăbăcaru,
Să sufulcă şî tuşeşce,
Lângă “comegianţ” să-opreşce.

Să râgea neamţu dă Sandu,!
Dară Sandu, fişiorandu,
Mi-l cuprinsă dă subsoară
Şî nu să lăsă cu “doară”!
Strânjie-l! Suşie-l! Zâ-i pă nume!
Ălui mai tare dân lume!

Gâfăia neamţu a sâlă,
Dar lu Blegia nu-i fu milă,
Hopa-ţupa, ţupa-hopa!
Ş-o găsât nemţoniu popa!
“Ţâne-l! lasă-l! Ia-l dă mână!

Zdup cu neamţu în ţărână!
“Bravo ! - Sandu să trăiască !”
Dar când fu să îi plăcească,
Işie neamţu : “Abăr, frace...
Nu să pringe că-i pă space!”
Vrea: că-i pungă şi că-i ceacă.
Suta zuitată s-o-facă!

“Nu ce joşi cu mine, dragă!
“Asta, viedz, în cap ţ-o bagă!
“N-ascult vorbe io şî glume,
“Când mi-s io mai tare-n lume!
“Ş-adă suta !” Işie Blegia, ‘
“Că dă nu - ‘ţ fac prau comegia!!!”

Şă ţânea numa’ în coadă
Ş-alcele, mânca-le-ar focu!
Nu-ş găsau o clipă locu.

Lupi, urşi, mâţă, oi, cornuce,
Fel dă fel dă joavini sluce;
Chiţorani, arişi şi vulturi,
Dă prân lume, dân ţânuturi
D-elea gâbe, d-elea rele,
Feri-mă, Doamne, dă iele!

Mulce-am văz’t, pă bani, viedz bine.
Cum nu vege ori şî şine.
D’apăi l-am văzut anume
P-”ăl măi tare om dân lume”,
Care să juca cu leii
Şi-i băcea dă-i lua tăţi zmeii!

Cui l-o doborî-n ţărână
Işia că-i plăceşce-n mână
O hârcie d-a d-o sută
Fără dă nişi o dispută.
Dar cum mi ce puni cu neamţu,
Care-n ghinţ îţ rupe lanţu?

Să loviau fişiorii-n coace:
“Şiine-i? Unge-i? Care poace?”
Când d-odată, - iacă-amaru!
Sandu Blegia, - tăbăcaru,
Să sufulcă şî tuşeşce,
Lângă “comegianţ” să-opreşce.

Să râgea neamţu dă Sandu,!
Dară Sandu, fişiorandu,
Mi-l cuprinsă dă subsoară
Şî nu să lăsă cu “doară”!
Strânjie-l! Suşie-l! Zâ-i pă nume!
Ălui mai tare dân lume!

Gâfăia neamţu a sâlă,
Dar lu Blegia nu-i fu milă,
Hopa-ţupa, ţupa-hopa!
Ş-o găsât nemţoniu popa!
“Ţâne-l! Lasă-l! Ia-l dă mână!
Zdup cu neamţu în ţărână!

“Bravo ! - Sandu să trăiască !”
Dar când fu să îi plăcească,
Işie neamţu : “Abăr, frace...
Nu să pringe, că-i pă space!”
Vrea: că-i pungă şi că-i ceacă.
Suta zuitată s-o-facă!

“Nu ce joşi cu mine, dragă!
“Asta, viedz, în cap ţ-o bagă!
“N-ascult vorbe io şî glume,
“Când mi-s io mai tare-n lume!
“Ş-adă suta !” Işie Blegia, ‘
“Că dă nu - ‘ţ fac prau comegia!!”

Viceprimar V.V. Delamarina:
Bujor Constantin Budulan

Domnule viceprimar ce aţi reuşit
până acum să faceţi pentru comu-
nă?

În primul rând aşa cum a spus domnul primar am reuşit să facem cele
patru cămine culturale. În cadrul comunei, în satul Pietroasa Mare avem
o formaţie de dansuri şi cântece populare ucrainiene, de asemenea avem
şi în V.V. Delamarina o formaţie artistică. Avem de asemenea şi o bib-
liotecă la care oamenii vin cu plăcere. Lunar avem acţiuni la căminele
culturale care se concretizează în programe artistice.
Mai pot să vă spun că la Herendeşti s-a făcut o asociaţie a crescătorilor
de animale care prin hotărârea consiliului local au primit păşunea gratuit
pentru a o amenaja şi a avea o producţie de lapte corespunzătoare. Acum
lucrăm la refacerea drumului comunal către Pietroasa Mare şi vrem să
începem construirea unui cămin cultural acolo. Reamenajarea celor patru
cămine culturale amintite a fost făcută din fonduri proprii şi cu ajutorul
sătenilor care beneficiază de legea 416 şi care trebuie să presteze muncă
în folosul comunităţii 9 zile pe lună. Revenind la Pietroasa Mare, aici a
fost nevoie să înlocuim o pompă de apă care s-a defectat cu una nouă
pentru a asigura buna funcţionare a alimentării cu apă în localitate, însă
trebuie neapărat să facem şi căminul cultural. De asemenea, pentru anul
2006 avem aprobat şi un proiect pentru sala de sport.                     C.T.

UN MUZEU PENTRU
POETUL MARINAR
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1. Sediul consiliului local: 
Boldur nr.176, telefon
356947
2. Adresă pagină internet: 
3. Primar: Stoi Constantin
Cristian
4. Repere istorice:
- 1471-1476 - localitatea este
atestată documentar;
- 1597 - a intrat în posesiunea
comunei Belinţ;
- 1739 - acţiuni de pedepsire a
localnicilor;
- 1739 - colonizări cu români
din Oltenia;
- Jabăr (1597), Ohaba Forgaci
(1442), Sinersig (1700).
5. Populaţia stabilă la 1 ian-
uarie 2005 - total = 2240 per-
soane, din care:
- masculin = 1041 persoane
- feminin = 1199 persoane
6. Numărul locuinţelor la 31
decembrie 2004 = 940
7. Număr sate componente,
localităţi aparţinătoare = 3:
Jabăr, Ohaba Forgaci şi Sinersig.
8. Număr posturi în primărie - total = 15, din
care:
- funcţionari publici = 9
- personal contractual = 6 
9. Număr consilieri = 11
10. Obiective şi investiţii propuse a se realiza:
- Începerea lucrărilor la reţeaua de alimentare
cu apă în sistem centralizat a localităţii Boldur;
- Continuarea înlocuirii reţelei de apă existente
în localitatea Sinersig;
- Reparaţii capitale la grădiniţa din localitatea
Ohaba Forgaci.
11. Proiecte cu finanţare (cofinanţare)
externă în derulare:
- Modernizare drumuri de interes local comuna
Boldur – necontractat = SAPARD

12. Sume pentru bugetul
local repartizate prin
C.J.Timiş (Hotărârea
nr.116/22.12.2005):
- Sume din TVA pentru
finanţarea cheltuielilor
descentralizate - total =
673,27 mii lei, din care:
- cheltuieli de personal
învăţământ = 579,46 mii lei
- Suma defalcată din TVA
pentru echilibrarea
bugetelor locale = 129,08
mii lei
- Cota defalcată din impozi-
tul pe venit (22% la dispoz-
iţia CJT) pentru echilibrarea
bugetelor locale= 234,12
mii lei 
13. Numărul mediu lunar
al beneficiarilor Legii
nr.416/2001 (ajutoare
sociale) = 43
14. Activitatea de trans-
port şcolar:

- Are în administrare
microbuzul TM 42 CJT din anul 2000;
- Trasee de deplasare: Boldur-Jabăr şi Boldur-
Ohaba Forgaci-Lugoj;
- Numărul elevilor navetişti = 45
15. Instituţii şcolare:
- Şcoli generale cu clasele I-VIII = Boldur,
Ohaba Forgaci şi Sinersig;
- Şcoală primară cu clasele I-IV =  Jabăr;
- Grădiniţe cu program normal =  Boldur, Jabăr,
Ohaba Forgaci şi Sinersig.
16. Instituţii sanitare:
- Dispensar medical = Boldur.
17. Instituţii culturale:
- Cămine culturale = Boldur, Jabăr, Ohaba For-
gaci şi Sinersig;
- Bibliotecă =  Boldur.

1. Sediul consiliului local:
Nădrag, Piaţa Centrală nr.2,
telefon 328304
2. Adresă pagină internet:  
3. Primar: Muntean Liviu
4. Repere istorice:
- 1364 - localitatea este
amintită ca proprietate
regală;
- 1548-1607 - sunt amintiţi
diferiţi proprietari ai cetăţii;
- 1845 - a fost construită o
fabrică de fier;
- 1890 - era reşedinţă de
comună cu 1726 locuitori;
- 1900 - a fost construită biserica ortodoxă.
5. Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2005 - total =
2948 persoane, din care:
- masculin = 1468 persoane
- feminin = 1480 persoane
6. Numărul locuinţelor la 31 decembrie 2004
= 1267
7. Număr sate componente, localităţi
aparţinătoare = 1: Crivina.
8. Număr posturi în primărie - total = 16, din care:
- funcţionari publici = 9 
- personal contractual = 7
9. Număr consilieri = 11
10. Înfrăţiri, colaborări cu localităţi din
afara ţării:
- Colaborare cu localitatea „Schlotheim-Germania“;
- Propunere de înfrăţire cu localitatea „Castig-
nano-Italia“.
11. Pieţe - târguri:
- Piaţă agroalimentară Parc - Nădrag = zilnic;
- Piaţă agroalimentară Cornet - Nădrag = zilnic.
12. Obiective şi investiţii propuse a se realiza:
- Racordarea gospodăriilor la noua reţea de apă
potabilă realizată;
- Finalizarea transformării căminului de
nefamilişti în bloc de locuinţe sociale;
- Studiu de fezabilitate şi proiect tehnic pentru
extindere reţea de canalizare şi retehnologizare

staţie de epurare;
- Repararea şi asfaltarea
străzilor de pe raza comunei;
- Modernizarea şi extinderea
reţelei de iluminat public de
pe raza comunei;
- Achiziţionarea unui tractor
necesar activităţii de colectare
a deşeurilor menajere.
13. Proiecte cu finanţare
(cofinanţare) externă în
derulare:
- Extindere şi modernizare
staţie tratare apă potabilă şi
reţele de distribuţie în locali-

tatea Nădrag - contractat = SAPARD;
14. Sume pentru bugetul local repartizate
prin C.J.Timiş (Hotărârea nr.116/22.12.2005):
- Sume din TVA pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate - total = 1087,62 mii lei, din care:
- cheltuieli de personal învăţământ = 918,96
mii lei
- Suma defalcată din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale = 150,25 mii lei
- Cota defalcată din impozitul pe venit (22% la
dispoziţia CJT) pentru echilibrarea bugetelor
locale= 272,48 mii lei 
15. Numărul mediu lunar al beneficiarilor
Legii nr.416/2001 (ajutoare sociale) = 160
16. Instituţii şcolare:
- Grup Şcolar „Traian Grozăvescu“ (clasele I-
XII, şcoală profesională) =  Nădrag;
- Şcoală primară cu clasele I-IV =  Crivina;
- Grădiniţe cu program normal =  Nădrag şi
Crivina.
17. Instituţii sanitare:
- Cabinete medicale =  Nădrag.
- Punct farmaceutic =  Nădrag.
18. Instituţii culturale:
- Casa de cultură =  Nădrag;
- Cămin cultural =  Crivina;
- Bibliotecă = Nădrag.

1. Sediul consiliului local: Victor Vlad Dela-
marina nr.127, telefon 354741
2. Primar: Sima Ioan
3. Repere istorice:
- 1717 - localitatea Satu Mic este amintită cu 30
case;
- 1890 - reşedinţă de comună cu 616 locuitori;
- 1870 - s-a născut poetul Victor Vlad Delama-
rina (1870-1896);
- 1786 - coloniştii germani întemeiază locali-
tatea Petroasa Mare;
- Honorici (1650), Herendeşti (1650), Pădureni
(1923), Pini (1902), Visag (1369).
4. Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2005 - total
= 2810 persoane, din care:
- masculin = 1415 persoane
- feminin = 1395 persoane
5. Numărul locuinţelor la 31 decembrie 2004
= 1146
6. Număr sate componente, localităţi
aparţinătoare = 6: Herendeşti, Honorici,
Pădureni, Petroasa Mare, Pini şi Visag.
7. Număr posturi în primărie - total = 12, din
care:
- funcţionari publici = 7 
- personal contractual = 5 
8. Număr consilieri = 11
9. Obiective şi investiţii propuse a se realiza:
- Realizarea reţelelor de apă potabilă în local-
ităţile în care nu există şi reţele de canalizare în
toate localităţile comunei;
- Construirea unui cămin cultural în localitatea
Petroasa Mare;
- Pietruirea drumurilor în localităţile comunei;
- Modernizarea iluminatului public;
- Construirea sălii de sport în centrul de
comună;
- Renovare cămin cultural Victor Vlad Delama-
rina, sediul primăriei, şcolile din comună.
10. Proiecte cu finanţare (cofinanţare)
externă în derulare:
- Modernizări drumuri de interes local în comu-
na V.V.Delamarina - contractat = SAPARD.
11. Sume pentru bugetul local repartizate prin
C.J.Timiş (Hotărârea nr.116/22.12.2005):
- Sume din TVA pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate - total = 691,24 mii lei, din care:
- cheltuieli de personal învăţământ = 539,52 mii
lei

- Suma defalcată din TVA pentru drumurile
judeţene şi comunale = 100,00 mii lei
- Suma defalcată din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale = 239,38 mii lei
- Cota defalcată din impozitul pe venit (22% la
dispoziţia CJT) pentru echilibrarea bugetelor
locale= 434,14 mii lei 
12. Numărul mediu lunar al beneficiarilor
Legii nr.416/2001 (ajutoare sociale) = 90
13. Activitatea de transport şcolar:
- Are în administrare microbuzul TM 64 CJT
din anul 2001;
- Trasee de deplasare: V.V.Delamarina-Honori-
ci-Pădureni; V.V.Delamarina-Visag; V.V.Dela-
marina-Lugoj;
- Numărul elevilor navetişti = 22
14. Instituţii şcolare:
- Şcoli generale cu clasele I-VIII: 
V.V.Delamarina şi Petroasa Mare;
- Şcoli primare cu clasele I-IV: 
Herendeşti, Honorici şi Visag;
- Grădiniţe cu program normal: 
V.V.Delamarina, Petroasa Mare, Herendeşti,
Honorici, Pădureni şi Visag.
15. Instituţii sanitare:
- Dispensare medicale: 
V.V.Delamarina, Petroasa Mare, Herendeşti,
Honorici, Pădureni şi Visag;
- Farmacie umană: V.V. Delamarina;
- Cabinet veterinar: V.V. Delamarina.
16. Instituţii culturale:
- Cămine culturale: V.V. Delamarina, Heren-
deşti, Honorici, Pădureni şi Visag;
- Bibliotecă: V.V. Delamarina.

1. Sediul consiliului local: Ştiuca nr.111, tele-
fon 335711
2. Adresă pagină internet:  
3. Primar: Bejera Vasile
4. Repere istorice:
- 1590 - localitatea este atestată documentar;
- 1785 - a fost reîntemeiată de colonişti germani
sub numele de „Ebendorf“;
- 1767 - zidirea bisericii ortodoxe din Oloşag;
- 1810 - construcţia bisericii romano-catolice
din Ştiuca;
- Dragomireşti (1439), Oloşag (1596), Zgribeşti
(1584).
5. Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2005 - total =
1768 persoane, din care:
- masculin = 888 persoane
- feminin = 880 persoane
6. Numărul locuinţelor la 31 decembrie 2004
= 583
7. Număr sate componente, localităţi aparţină-
toare = 3: Dragomireşti, Oloşag şi Zgribeşti.
8. Număr posturi în primărie - total = 15, din
care:
- funcţionari publici = 7 
- personal contractual = 8 
9. Număr consilieri = 11
10. Obiective şi investiţii propuse a se realiza:
- Reparaţii drumuri comunale;
- Reparaţii capitale şi introducerea încălzirii
centrale la corpul II al Şcolii cu clasele I-VIII
din localitatea Ştiuca;
- Reparaţii capitale la Şcola cu clasele I-IV din
localitatea Oloşag;
- Reparaţii capitale la căminele culturale din
localităţile Oloşag şi Zgribeşti;
- Construirea unui nou sediu al Primăriei
comunei Ştiuca;
- Extinderea reţelei de apă în localitatea
Dragomireşti.
11. Proiecte cu finanţare (cofinanţare)
externă în derulare:
- Modernizare drum comunal DC 133 şi străzi
în comuna Ştiuca - necontractat = SAPARD.
12. Sume pentru bugetul local repartizate prin
C.J.Timiş Hotărârea nr.116/22.12.2005):
- Sume din TVA pentru finanţarea cheltuielilor

descentralizate - total = 811,00 mii lei, din care:
- cheltuieli de personal învăţământ = 427,84 mii
lei
- Suma defalcată din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale = 128,25 mii lei
- Cota defalcată din impozitul pe venit (22% la
dispoziţia CJT) pentru echilibrarea bugetelor
locale= 232,59 mii lei 
13. Numărul mediu lunar al beneficiarilor
Legii nr.416/2001 (ajutoare sociale) = 174
14. Activitatea de transport şcolar:
- Are în administrare 2 autovehicule: TM 60
CJT din anul 2001 şi ARO, TM 78 CJT din anul
2003;
- Trasee de deplasare: Ştiuca-Dragomireşti-
Lugoj şi Ştiuca-Zgribeşti-Oloşag-Lugoj;
- Numărul elevilor navetişti = 77
15. Instituţii şcolare:
- Şcoală generală cu clasele I-VIII = 1: Ştiuca;
- Şcoli primare cu clasele I-IV = 3
Dragomireşti, Oloşag şi Zgribeşti;
- Grădiniţe cu program normal = 4
Ştiuca, Dragomireşti, Oloşag şi Zgribeşti.
16. Instituţii sanitare:
- Cabinet medical = Ştiuca;
- Punct farmaceutic uman = Ştiuca;
- Circumscripţie veterinară = Ştiuca.
17. Instituţii culturale:
- Cămine culturale: 
Ştiuca, Dragomireşti, Oloşag şi Zgribeşti;
- Bibliotecă: Ştiuca.

COMUNA BOLDUR - ANUL 2006

COMUNA ŞTIUCA - ANUL 2006 COMUNA VICTOR VLAD DELAMARINA - ANUL 2006

COMUNA NĂDRAG - ANUL 2006
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Raportul juridic administrative

Raportul juridic administrativ este acel
raport social, stabilit între două autori-
tăţi administrative sau între o autoritate
administrativă şi persoane fizice sau
juridice, care conferă drepturi şi impu-
ne obligaţii subiectelor între care se
naşte, şi este reglementat de normele
dreptului administrativ.
Raporturi juridice administrative se pot
naşte din acte administrative indivi-
duale, acte administrative normative,
fapte materiale juridice, şi excepţional
pe baza legii.
Principiile generale de funcţionare a
administraţiei publice
- Principiul legalităţii - în temeiul
căruia activitatea administraţiei publi-
ce se desfăşoară în acord cu Constitu-
ţia, cu legile ţării ş cui toate celelalte
acte juridice cu forţă obligatorie;
- Principiul egalităţii în faţa adminis-
traţiei publice reprezintă dreptul bene-
ficiarilor activităţii administraţiei de a
fi trataţi în acelaşi mod, fără nici o deo-
sebire şi, corelativ, obligaţia persoane-
lor administrative de a trata în acelaşi
mod beneficiarii serviciilor lor, fără
nici o deosebire, pe nici un criteriu;
- Principiul ierarhiei constă în faptul
că personalul din administraţia publică
se află în raporturi de subordonare,

care îl obligă să respecte ordinele şi
instrucţiunile şefilor ierarhici, afară de
cazul când acestea sunt vădit ilegale
sau contravin standardelor de conduită
prescrise de lege;
- Prioritatea interesului public în fata
celui individual impune personalului
din administraţia publică să-şi înte-
meieze activitatea pe slujirea interesu-
lui general şi să-i acorde prioritate faţă
de interesele personale;
- Principiul autonomiei funcţionale
constă în dreptul şi capacitatea efectivă
a fiecărei autorităţi şi instituţii publice
de a-şi gestiona, în limitele legii pro-
pria activitate, resursele materiale şi fi-
nanciare de care dispun în mod inde-
pendent.
În principiu, actele administrative nu
pot contraveni sau modifica o lege,
deoarece au o forţă juridică inferioară
acesteia. Excepţia o constituie Ordo-
nanţele de Urgenţă ale Guvernului, ca-
re, deşi sunt acte administrative, pot
modifica o lege;
Pe de altă parte, în dreptul administra-
tiv, interesul public primează în faţa
interesului privat.
Explicaţia stă în faptul că interesele
statului sunt interesele colectivităţii,
deci trebuie să aibă întâietate faţă de
cele ale individului.

AGEND

În perioada 17-19 august 2006,
în localitatea Alibunar (Voivodina)
s-a desfăşurat cea de-a 46 – a ediţie
a Festivalului de Folclor şi Muzică
Românească din Voivodina, Repu-
blica Serbia, manifestare care a reu-
nit un număr impresionant de iubi-
tori de folclor românesc, autentic de
pe întregul cuprins al Serbiei cât şi
din România.

Festivalul de Folclor şi Muzică
Românească din Voivodina este una
dintre cele mai vechi manifestări
cultural - folclorice din regiune. A
luat naştere în îndepărtatul an 1959,
la Uzdin. Frământările spirituale, is-
toria trăită a înaintaşilor, exprimarea
artistică a contemporanilor, toate a-
cestea au prins formă de cântec şi
joc, la iniţiativa renumitei orchestre
de muzică populară Doina din Uz-
din, transformându-se în „Concurs
de muzică vocală şi instrumentală”.
Concursul a devenit pe parcurs fes-
tival, nivelul calitativ a crescut de la
un an la altul, iar acum, după 46 de
ani, putem spune că s-a transformat
într-o manifestare culturală de pri-
mă mărime şi, de asemenea, cea mai
importantă manifestare a minorităţii
române din Voivodina şi Serbia. 

Marea emulaţie a folclorului ro-
mânesc de pe aceste meleaguri re-
prezintă şi o ocazie unică de a scoa-
te la lumină tezaurul folcloric lucrat
şi păstrat cu sfinţenie de generaţiile
trecute dar şi de cele de azi. Bogăţia
portului popular, a dansurilor auten-
tice, a muzicii şi a cântecului bănă-
ţean sunt puse an de an la îndemâna
iubitorilor de frumos.

Cea de-a 46-a ediţie a Festivalu-
lui de Folclor şi Muzică Româneas-
că din Voivodina a adunat un număr
impresionant de păstrători ai culturii
româneşti, de pe întreg cuprinsul
Serbiei, dintre care amintim: Or-
chestra C.C „3 octombrie” din Satu
Nou; Orchestra „Doina” din Uzdin;
Formaţia de dansuri „Mladost” din

Alibunar; Corul „M. Sadoveanu”
din Sânmihai; Formaţia de dansuri
„Ion Creangă” din Mesici; Ansan-
blul folcloric din Janosik; Formaţia
de dansuri din Nicolinţ; Formaţia de
dansuri „M. Eminescu” din Coştei;
Ansamblul folcloric din Valea Ti-
mocului;  Ansamblul folcloric „Doi-
na Seleuşului din Seleuş”etc. În ca-
litate de invitat special la festival a
participat Ansamblul profesionist de
cântece şi dansuri „Banatul” din Ti-
mişoara, care a încheiat prima zi de
festival.  

La doar trei zile distanţă, în 20
august, de această data pe meleaguri
timişene, în superba Vale a lui Li-
man, s-a desfăşurat un nou festival
cu tradiţie şi anume „Nedeea româ-
nilor de pretutindeni”, manifestare
ajunsă la cea de-a 16-a ediţie sub a-
ceastă denumire. Organizat pentru
prima data în anul 1962,  Nedeea se
numea pe atunci „Festivalul cânte-
cului, dansului şi portului popular
romanesc”. Ca si locaţie, însă, orga-
nizatorii au rămas fideli Văii lui Li-
man, festivalul desfăşurându-se în
acest spaţiu de la prima ediţie şi pâ-
nă în prezent. 

Printre participanţii din acest an
la Nedeea romanilor de pretutin-
deni, s-au numărat:  Ansamblul fol-
cloric şi fanfara românilor din Stra-
ja, Serbia; Grupul de dansatori ro-

mâni din Kubekhaza; Ansamblul
„Ghiocelul” din Giroc; Ansamblul
de dansuri din Sânmihai, Serbia;
Ansamblul „Sorocul” din Alioş şi
Fibiş; Ansamblul „Flori de câmpie”
al Asociaţiei Culturale Pro Amiciţia
din Giarmata Vii; Orchestra Făge-
ţeana; Ansamblul folcloric „Duba-
şii” din Brăneşti; Ansamblul de dan-
suri tradiţionale din comuna Pie-
troasa şi Ansamblul profesionist de
cântece şi dansuri „Banatul” din Ti-
mişoara.

Izvorâte dintr-o necesitate sufle-
tească, cele două festivaluri destina-
te cântecului şi dansului popular bă-
năţean, Festivalul de Folclor şi Mu-
zică Românească din Voivodina şi
Nedeea românilor de pretutindeni
de la Valea lui Liman sunt zestrea pe
care am moştenit-o de la predeceso-
rii noştri şi pe care avem obligaţia să
o păstrăm şi, înnobilată, să o lăsăm
urmaşilor noştri. Noi suntem trecă-
tori, rămâne însă spre veşnicie co-
moara unor manifestări precum Fes-
tivalul de Folclor şi Muzică Româ-
nească din Voivodina şi Nedeea ro-
mânilor de pretutindeni: limba, por-
tul, credinţa şi obiceiurile străbune,
care trebuie păstrate cu sfinţenie.

Ada Marincu

CCâânntteecc,, jjoocc şşii ssiimmţţiirree rroommâânneeaassccăă –– ddiinnccoolloo ddee hhoottaarree

1. Sediul consiliului local: Criciova nr. 51, tele-
fon 335939
2. Adresă pagină internet: 
3. Primar: Petrovici Ioan
4. Repere istorice:
- 105-200 - mărturii despre existenţa localităţii;
- sec.II-III - întemeierea cetăţii Jdioara în timpul
colonizărilor romane;
- sec.X-XI - face parte din voievodatul lui Glad;
- 1739 - cetatea Jdioara este ocupată de imperi-
ali;
- 1900-1910 - migrări de populaţie ucraineană
la Cireşu.
5. Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2005 - total
= 1633 persoane, din care:
- masculin = 792 persoane
- feminin = 841 persoane
6. Numărul locuinţelor la 31 decembrie 2004
= 643
7. Număr sate componente, localităţi aparţi-
nătoare = 3: Cireşu, Cireşu Mic şi Jdioara.
8. Număr posturi în primărie - total = 13, din
care:
- funcţionari publici = 6 
- personal contractual = 7 
9. Număr consilieri = 11
10. Obiective şi investiţii propuse a se realiza:
- Introducerea reţelei de apă şi canalizare în
comună;
- Demararea lucrării de încălzire centrală la
Primăria Criciova;
- Cuprinderea în programul de reabilitare a şco-
lilor din mediul rural din localităţile Criciova şi
Jdioara şi a grădiniţei din comuna Criciova;
- Finalizarea lucrării de asfaltare a tronsonului
de drum dintre intersecţia DJ 680 cu satul
Jdioara până în localitatea Jdioara şi a drumului
dintre localităţile Măguri-Cireşu-Criciova-
Jdioara;
- Introducerea reţelei de telefonie la populaţia
din comună;

- Achiziţionarea de
mobilier şi calculatoare
necesare primăriei;
- Modernizare şi întreţi-
nerea drumurilor comu-
nale şi a celor de acces
la terenurile proprieta-
tea cetăţenilor comunei.
11. Sume pentru bugetul local repartizate prin
C.J.Timiş (Hotărârea nr.116/22.12.2005):
- Sume din TVA pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate - total = 408,66 mii lei, din care:
- cheltuieli de personal învăţământ = 326,01 mii
lei
- Suma defalcată din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale = 105,38 mii lei
- Cota defalcată din impozitul pe venit (22% la
dispoziţia CJT) pentru echilibrarea bugetelor
locale= 191,13 mii lei 
12. Numărul mediu lunar al beneficiarilor
Legii nr.416/2001 (ajutoare sociale) = 50
13. Activitatea de transport şcolar:
- Are în administrare microbuzul TM 65 CJT
din anul 2001;
- Trasee de deplasare: Criciova-Cireşu şi Cricio-
va-Jdioara;
- Numărul elevilor navetişti = 48
14. Instituţii şcolare:
- Şcoală gimnazială cu clasele V-VIII: Criciova;
- Şcoli primare cu clasele I-IV: Criciova, Cireşu
şi Jdioara;
- Grădiniţe cu program normal: Criciova, Cireşu
şi Jdioara.
15. Instituţii sanitare:
- Dispensar medical: Criciova;
- Dispensar veterinar: Criciova.
16. Instituţii culturale:
- Cămine culturale: Criciova (2), Cireşu şi
Jdioara;
- Bibliotecă: Criciova.

COMUNA CRICIOVA - ANUL 2006 Modificãri 
legislative

intervenite în perioada 1 iulie - 1 august
2006, utile în activitatea secretarilor
unităţilor administrativ teritoriale.

În perioada 1 iulie - 1 august 2006 au fost
publicate în Monitorul Oficial al României,
partea I, o serie de acte normative relevante
pentru activitatea din domeniul adminis-
traţiei publice locale, care includ atât acte
normative noi, cât şi acte de modificare şi
completare a unor reglementări preexis-
tente, după cum urmează:
-    Legea nr. 263/2006 privind aprobarea
O.U.G. nr. 209/2005 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative din dome-
niul proprietăţii, publicată în Monitorul
Oficial nr. 572 din 3 iulie 2006.
-    Legea nr. 251/2006 pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici, publicată în
Monitorul Oficial nr. 574 din 4 iulie 2006.
-    Legea nr. 289/2006 pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul, pu-
blicată în Monitorul Oficial nr. 606 din 13

iulie 2006;
- Legea nr. 286/2006 pentru modificarea şi
completarea Legii administraţiei publice
locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul
Oficial nr. 621/18 iulie 2006.
- Legea nr. 314/2006 privind aprobarea Or-
donanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 21/-
2006 pentru modificarea Legii nr. 571/-
2003 privind Codul fiscal.
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele pu-
blice locale, publicată în Monitorul Oficial
nr. 618/18 iulie 2006.
- Legea nr. 286/2006 pentru modificarea şi
completarea Legii administraţiei publice
locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul
Oficial nr. 621 din 18 iulie 2006.
- Legea nr. 341/2006 pentru modificarea a-
nexei 1 la Legea fondului funciar nr. 18/-
1991, publicată în Monitorul Oficial nr.
626 din 20 iulie 2006.
Legea nr. 338/2006 privind aprobarea
O.U.G. nr. 22/2006 pentru completarea Or-
donanţei Guvernului nr.92/2003 privind
Codul de procedură fiscală.
Legea nr. 307/2006 privind apărarea împo-
triva incendiilor, publicată în Monitorul
Oficial nr. 633/21 iulie 2006.

Maria Ursoiu, 
ŞEF SERVICIU 

JURIDIC ŞI CONTENCIOS
C.J. TIMIŞ
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Dacă în judeţul Timiş, datorită
caniculei din acest an, s-ar fi declan-
şat incendii ca în Grecia, mai mult
ca sigur că focul nu ar fi avut prea
mari şanse în judeţul nostru, şi da-
torită celor peste 50 de maşini de
pompieri donate în decursul ultimi-
lor ani de către judeţele Rosenheim
şi Böblingen, mulţumită eforturilor
neîntrerupte depuse de vicepreşe-
dintele Consiliului Judeţean Timiş,
„pompierul” Marius Popovici. Bi-
neînţeles că maşinile de pompieri
germane nu sunt unicele donaţii pri-
mite de la oraşele partenere din Ger-
mania prin intermediul domnului
Popovici. Patrusprezece microbuze
destinate transportului şcolar din
mediul rural, sute de computere,
monitoare şi imprimante pentru pri-
măriile şi şcolile din comunele timi-
şene, proiecte, studii de fezabilitate,
concepte de dezvoltare, finanţări
nerambursabile pentru reabilitarea
sistemelor de alimentare cu apă şi
realizarea unor foraje de mare adân-
cime în satele judeţului care încă
mai au probleme cu alimentarea cu
apă potabilă, construcţia podului de
la Coştei - sunt doar cîteva dintre

realizările “călătorului” M. Popovi-
ci pe axa Timişoara - Rosenheim -
Böblingen, în interesul judeţului
nostru. 

Numai în acest an Marius Po-
povici a primit 32 de vizite ale unor
delegaţii germane şi austriece pre-
cum şi transporturi de donaţii con-
sistente. Printre acestea: delegaţia
din Augsburg condusă de dl. Karl
Vogele, preşedintele Consiliului Ju-
deţean Augsburg, formată din con-
silieri judeţeni şi oameni de afaceri
germani interesaţi de stabilirea unor
relaţii de colaborare cu judeţul Ti-
miş; delegaţia Ministerului Cercetă-
rii, Ştiinţei, Tehnologiei şi Culturii
din Baden-Württemberg, condusă
de Michael Sieber, secretar de stat şi
Joachim Uhlmann, director în ca-
drul ministerului, vizită ce a pus ba-
zele unor relaţii de colaborare în do-
meniul cultural; delegaţia SPD-ului
formată din Detlef Dzembritzki,
preşedinte al Subcomisiei Naţiu-
nilor Unite din Bundestag şi mem-
bru în Comisia de Politică Externă,
Johannes Jung, Eckhardt Barthel,
Harald Bergwanger, consilier de po-
litică externă pentru Europa de est şi

sud-est, Alfred Pfaller, reprezentan-
tul Fundaţiei Fridrich-Ebert în Ro-
mânia; delegaţia de deputaţi euro-
peni, condusă de copreşedinţii CDU
- CSU din Parlamentul European
Hartmut Nassauer şi Markus Ferber,
delegaţie ce s-a convins că este şi în
interesul Uniunii Europene să spri-
jine integrarea României; delegaţia
consiliilor judeţene din Rosenheim
şi Mühldorf am Inn, condusă de pre-
şedinţii Max Gimple şi Georg Hu-
ber, şi formată din peste 25 de con-

silieri judeţeni şi primari veniţi aici
cu scopul extinderii relaţiilor de co-
operare existente deja din 1998 între
judeţele noastre; recenta vizită a
preşedintelui Parlamentului landu-
lui Bavaria, Alois Glück, şi a vice-
preşedintei Barbara Stamm, între ju-
deţul Timiş şi landul german Bava-
ria existând o relaţie mai specială,
întărită şi de parteneriatul cu judeţul
Rosenhei, dar şi de întâlnirea ami-
cală pe malul lacului Văliug cu dna.
Suzanne Kastner, vicepreşedinta

Parlamentului German. Majoritate
dintre aceştia s-au aflat anul acesta
pentru prima oară în România. Au
venit aici, având o imagine  „pre-
concepută” şi nu neapărat pozitivă
despre ţara noastră – dar, spre bucu-
ria noastră, cu toţii au fost nevoiţi
să-şi schimbe cu 180 de grade păre-
rea! 

Deşi lumea „binevoitoare” spu-
ne că Marius Popovici călătoreşte
mult, faptele concrete enumerate în
rândurile de mai sus dovedesc că
aceste călătorii au avut efecte foarte
benefice pentru judeţul nostru. Şi
mai mult ca sigur că activitatea vi-
cepreşedintelui CJT din ultimii 10
ani şi-a  pus amprenta şi pe crearea
a peste 20.000 de noi locuri de
muncă cât şi pe faptul că după 16
ani de tranziţie originală româneas-
că judeţul Timiş conduce de departe
în topul judeţelor din România în
ceea ce priveşte investiţiile străine şi
în special cele germane. Nu degeaba
se spune că Timişoara cât şi judeţul
Timiş sunt cele mai „Europene” din
toată ţara noastră. 

Monica Isacu

Axa Timişoara – Rosenheim – Böblingen pusă pe picioare de vicepreşedintele CJT Marius Popovici
este mai eficientă pentru judeţul Timiş decât vestita axa Bucureşti – Londra – Washington.

OOaassppeeţţiiii ggeerrmmaannii –– oo pprreezzeennţţăă aapprrooaappee
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În luna iulie activitatea externă a Consi-
liului Judeţean Timiş au existat cinci di-
recţii prioritare, după cum urmează:

1. Continuarea şi dezvoltarea activităţi-
lor în cadrul Euroregiunii DKMT

2. Promovarea imaginii judeţului în ca-
drul vizitelor unor personalităţi şi oa-
meni de afaceri străini în judeţ

3. Iniţierea, întărirea, continuarea şi sti-
mularea relaţiilor de cooperare bilatera-
lă cu parteneri străini

Pe parcursul perioadei amintite, Com-
partimentul de Cooperare Interregională
şi Integrare Europeană s-a implicat activ
în pregătirea, organizarea şi buna desfă-
şurare a tuturor acţiunilor derulate în ca-
drul direcţiilor prezentate.

1. Continuarea şi dezvoltarea activităţi-
lor în cadrul Euroregiunii DKMT

În perioada amintită în cadrul acestei
cooperării s-a desfăşurat seminarul in-
ternaţional „Iniţiativa antreprenorială şi
dezvoltarea regională, comparaţii euro-
pene” realizat şi cu sprijinul CJT. Acest
seminar anual, de o săptămână, a favo-
rizat reunirea cercetătorilor cuprinşi în
„Programul 2H2S”, într-o perspectivă
pluridisciplinară deschisă şi internaţion-
ală bazată pe analiza aprofundată a real-
ităţilor regionale şi locale din Europa.
La aceasta ediţie a seminarului, alături
de universitarii şi cercetătorii din insti-
tuţiile care fac parte din Programul
„2H2S” au participat reprezentanţi ai
multor altor universităţi şi centre de cer-
cetare din ţările Europei, ai mediului an-
treprenorial şi ai responsabililor din eu-
roregiunea DKMT.

Seminarul a orientat dezbaterile ştiinţi-
fice pe tema rolului „iniţiativei antre-
prenoriale” înţeleasă în sensul cel mai
larg, atât economic cât şi social-cultural
(în particular domeniul asociativ) şi po-

litic (în particular realizarea de proiecte
teritoriale) într-o perspectivă compara-
tivă europeană.

Seminarul a situat în centrul dezbateri-
lor mărturiile actorilor economici, so-
cial-culturali şi politici locali, combina-
te cu reflecţia ştiinţifică a universitari-
lor.

Seminarul a fost organizat sub forma u-
nui workshop itinerant, în inima spaţiu-
lui laborator transfrontalier situat între
România (Timişoara-Arad şi Banatul
românesc), Serbia (Novi Sad şi Voivodi-
na) şi Ungaria (Szeged şi Alföldul de
Sud), aflate în cooperare în cadrul Euro-
regiunii Dunăre - Criş - Mureş - Tisa
(DKMT).

Seminarul s-a desfăşurat în perioada 10-
15 iulie 2006 şi a fost organizat de Uni-
versitatea de Vest, Departamentul de
Geografie Umană şi Regională, Univer-
sitatea din Angers, Şcoala Doctorală
(Franţa), Universitatea din Novi Sad,
Institutul de Geografie, Universitatea
din Szeged, Departamentul de Geogra-
fie. În cadrul seminarului s-au dezbătut
următoarele tematici: 
- Contextul dezvoltării regionale în Ba-
nat şi Euroregiunea DKMT
- Ce fel de dezvoltare economică la ora
mondializării ? 
- Procese de înnoire social-economică
teritorializată

- De la un model de dezvoltare regională
la altul 
- Reţele asociative, reţele antreprenoria-
le şi dinamici transfrontaliere 
- Identitate culturală şi efecte teritoriale
induse
- Politici regionale şi dezvoltare socio-e-
conomică locală
- Percepţii asupra specificului dezvoltă-
rii economice transfrontaliere în Eurore-
giunea DKMT

2. Promovarea imaginii judeţului în ca-
drul vizitelor unor personalităţi şi oa-
meni de afaceri străini în judeţ precum
şi deplasărilor pe extern a reprezenta-
ţilor CJT

Consiliul Judeţean Timiş a fost gazda
vizitei unei delegaţii a parlamentului
landului Bavaria, Germania în data de
29 iulie 2006. Delegaţia a fost condusă
de dl. Alois Gluck, preşedintele parla-
mentului şi însoţită de consulul Germa-
niei la Timişoara, dl. Rolf Maruhn. S-a
discutat despre aderarea României la
UE şi votul Tratatului de aderare în Par-
lamentul german, despre colaborarea
judeţului Timiş cu parteneri germani. 
În data de 26 iulie 2006 am primit vizita
dlui Roger Lawrens, preşedintele con-
siliului din Wolverhampton (regiunea
Westmidlands/ Marea Britanie). Dânsul
se implică activ de mulţi ani în activităţi
de cercetare socio-politice la Universi-
tăţile din Cambridge şi Bristol. În mo-

mentul de faţă efectuează un studiu pen-
tru Catedra de Studii Politice ale Uni-
versităţii Bristol privind cooperarea
transfrontalieră. În cadrul acestui studiu
acordă o atenţie deosebită cooperării
DKMT, motiv pentru care realizează in-
terviuri cu diferiţi reprezentanţi ai insti-
tuţiilor şi oragnismelor implicate în a-
ceastă cooperare euroregională. 

3. Iniţierea, întărirea, continuarea şi sti-
mularea relaţiilor de cooperare bilatera-
lă cu parteneri străini

Relaţiile bilaterale au deţinut o pondere
importantă în activitatea externă a Con-
siliului Judeţean Timiş, desfăşurându-se
diverse activităţi în baza parteneriatelor
deja existente şi s-au iniţiat noi partene-
riate. Se continuă pregătirile pentru ela-
borarea unui nou protocol de colaborare
bilaterală cu regiunea Alsacia/Franţa. 

SERBIA

În perioada 11-12 iulie 2006 o delegaţie
numeroasă din Serbia a vizitat judeţul
Timiş. Cu această ocazie s-a semnat A-
cordul bilateral de cooperare în domeni-
ul sportului între România şi Serbia. Tot
în această perioadă, o delegaţie de la Ca-
mera de Comerţ şi Industrie a Serbiei de
la Belgrad a purtat discuţii cu reprezen-
tanţii CJT despre dezvoltarea economi-
că a judeţului, strategia de dezvoltare a

economiei şi posibilele cooperări între
IMM-uri. 

GERMANIA

În perioada 11-15 iulie o delegaţie din Ro-
senheim/Germania a vizitat judeţul Ti-
miş. Au adus donaţii formaţiilor de
pompieri autospeciale, echipamente,
mobilier pentru şcoli comunale, mobili-
er pentru familiile sinistrate în valoare
de aprox. 7.100 Euro. Cu această ocazie
au stabilit şi noi moduri de cooperare cu
formaţiunile de pompieri voluntari.
În perioada 12-15 iulie o delegaţie CJ,
formată din dl. Patrichi Ionel, dl. Ursu
Ionel, d-na Stela Hehn,  s-a deplasat la
Augsburg/ Germania. Vizita a contribuit
la dezvoltarea legăturilor dintre CJT şi
CJ Augsburg dezbătându-se aspecte şi
modalităţi ale colaborării bilaterale în
interesul şi beneficiul fiecărui judeţ. 
O delegaţie CJT s-a deplasat în perioa-
da 26-29 iulie 2006 la Boblingen/Ger-
mania, pentru a prelua donaţiile primite
de CJT de la partenerii germani (PC,
monitoare, tastaturi, mouse-uri,  alte ac-
cesorii). Delegaţia CJT a fost compusă
din d-nii Vidin Sorin, Seiman Emil, Ple-
şea Nicolae.

FRANŢA

În perioada 10-11 iulie reprezentanţi ai
Consiliului Regional Alsacia au efectuat
o vizită la CJT pentru a discuta textul
proiectului protocolului de colaborare
dar şi programul vizitei delegaţiei fran-
ceze cu ocazia semnării protocolului. 
Comisia de relaţii şi cooperare interre-
gională şi-a ţinut şedinţele în data de  3
şi 10  iulie 2006.

Întocmit:
Eva Bucatoş, 

Şef birou
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