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Programul de audienţe:
La preşedintele Consiliului Jude-

ţean Timiş, dl. Titu Bojin, marţi şi joi, 
între orele 11-13. Înscrierile se fac în 
ziua desfăşurării audienţei la Registra-
tură, telefon 0256/406 406, 0256/406 
413.

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

La vicepreşedintele C.J. Timiş, dl. 
Florian Zanfir, miercuri, între orele 
11-14. Înscrierile se fac miercuri, în-
tre orele 8-10, la Registratură, telefon 
0256/406 406, 0256/406 413.

La secretarul general al C.J. Timiş, 
dl. Ioan Dănuţ Ardelean, vineri, între 
orele 11-14. Înscrierile se fac vineri, 
între orele 8-10, la camera 201, telefon 
0256/406 324.
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C.J. Timiş sprijină apariţia
revistei Bibliotecii Judeţene Timiş,

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

interculturalitate în DKMT”

A. COMISIA ECONOMICĂ
PREŞEDINTE: BOLOGA GHEORGHE
SECRETAR: RADU MARINA
MEMBRI:  STANCIU POMPILIU, 
 LELESCU TIBERIU - PRICOPIE, 
 JURAVLE PETRU
B. COMISIA DE URBANISM, AMENAJAREA 
TERITORIULUI ŞI LUCRĂRI PUBLICE ŞI PROTECȚIA 
MEDIULUI
PREŞEDINTE: MIHOC MARCEL, 
SECRETAR: COSTA COSMIN - LĂSCUŢ 
MEMBRI:   CUTU DORIN - POMPILIU,
 SZATMARI IOAN - ŞTEFAN,
 COCEAN LIVIU - MARIUS

C. COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE 
RURALĂ

PREŞEDINTE: LĂZUREANU AUREL
SECRETAR: DAVIŢOIU ION
MEMBRI:   BOJIN MIHĂIŢĂ,
  VASILE MARIAN, 
 COCIOBEA SORIN

D. COMISIA PENTRU CULTURĂ, ÎNVĂŢĂMÂNT, 
TINERET ŞI SPORT

PREŞEDINTE: NEGOIŢĂ ADRIAN VALENTIN
SECRETAR: PĂŞCUŢĂ ADRIAN

MEMBRI:   POPESCU MARIN, 
 BITEA NICOLAE - FLORIN, 
 PAU RADU - ADRIAN

E. COMISIA PENTRU SĂNĂTATE ŞI PROTECŢIE  
SOCIALĂ

PREŞEDINTE: BORHA LIVIU
SECRETAR: MARINCONI-MARCU FLAVIA- 
 STELUŢA-GEORGETA)
MEMBRI:   MOLDOVAN PAUL-BOGDAN,  

RUS GEORGETA - AURELIA,  
GAVRILIŢĂ BIANCA - MIRUNA

F. COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  
LOCALĂ

PREŞEDINTE: DEMEA DOREL IOAN
SECRETAR: STANCU TRAIAN
MEMBRI:   MARTINESCU MARIUS - TIBERIU,  

CRĂCIUNESCU GABRIELA - RODICA,  
PLAVOŞIN DEIAN - DAN

G. COMISIA PENTRU RELAŢII ŞI COOPERARE INTER-
NĂ ŞI EXTERNĂ 

PREŞEDINTE: RUS ALAIN - FLORIN
SECRETAR: GAITA OANA - DANA
MEMBRI:   RITIVOIU MIHAI,  

CRIŞAN TEODOR ADRIAN,  
CRĂCIUNESCU GABRIELA - RODICA

Comisiile Consiliului Judeţean Timiş

Începând din luna iunie, prin de-
cizie a Consiliului Judeţean Timiş, în 
funcţia de vicepreşedinte al instituţiei 
a fost ales consilierul judeţean Florian 
Zanfir. Acesta l-a înlocuit pe Marian-
Constantin Vasile. În interviul acordat 
revistei Agenda CJ Timiş, noul vice-
preşedinte vorbeşte despre primul con-
tact cu responsabilităţile acestei funcţii, 
dar şi despre priorităţile sale. 

– Aţi devenit vicepreşedinte al CJ 
Timiş în luna iunie. Cum a fost trece-
rea de la funcţia de consilier judeţean?

– Am preluat activitatea în con-
diţii normale, chiar dacă fostul vice-
preşedinte, care îmi este şi coleg în 
CJT, a fost puţin deranjat de faptul 
că a fost înlocuit, eu l-am înţeles, 
nu am dat curs micilor neplăceri 
care au fost la preluarea mandatu-
lui. În urma unei discuţii pe care 
am avut-o cu preşedintele CJT, 
Titu Bojin, am stabilit să preiau in-
stituţia Arhitectului-şef, Serviciul 
de Cultură, Învăţământ şi Sport şi 
Asociaţia pentru Managementul 
Energiei Timiş. De asemenea, pot 
să spun că nu mă voi ocupa strict 
numai de aceste compartimente, ci 
voi colabora şi cu vicepreşedintele 
Călin Dobra şi chiar mă voi implica 
şi în celelalte activităţi: investiţii în 
special, de drumuri şi la ADETIM, 
care sunt cele mai importante di-
recţii ale CJT. În perioada care a 
trecut de la numirea mea în funcţie, 
am avut întâlniri cu toţi directorii şi 
responsabilii de compartimente din 
CJT, am văzut care sunt priorităţile, 
mi-am stabilit şi eu anumite coordo-
nate pentru a-mi duce în continuare 

politica proiectelor pe care le am în 
vedere. Din interior, pot să spun că 
mi-am format o părere bună despre 
specialiştii, oamenii direct implicaţi, 
despre aparatul CJT. 

– Este greu să fiţi vicepreşedinte 
sau aveaţi o altă imagine despre pozi-
ţia aceasta?

– Nu e vorba de greutate, ci de 
responsabilitate. Din activitatea mea 
profesională, am şi o experienţă în 
a ocupa diferite funcţii, dar este o 
mare responsabilitate. Nu pot spune 
că este greu, dar trebuie să înţelegem 
că asemenea funcţii implică o res-
ponsabilitate şi o răspundere în faţa 
oamenilor. Sunt oameni care văd în 

mine un om nou în politică şi au aş-
teptarea ca eu să rezolv ceva, să vin 
cu lucruri noi, să îi ajut şi pe ei. 

– Ce priorităţi aţi identificat pen-
tru a duce la îndeplinit obiectivele pe 
care vi le-aţi fixat când aţi devenit 
consilier judeţean?

– Sunt proiecte pe care le am 

încă de când am devenit consilier 
judeţean. Este vorba despre drumu-
rile din judeţ. Sunt foarte multe în 
lucru sau în proceduri de finanţare 
şi sunt altele care aşteaptă să fie in-
troduse spre finanţare. Ca prioritate 
consider că, în condiţiile actuale, în 
care judeţul Timiş este traversat de 
la vest la est de autostradă, se modi-
fică priorităţile de investiţii şi pentru 
drumuri. Va trebui să identificăm 
acele drumuri care ne asigură accesul 
cât mai uşor spre nodurile de descăr-
care şi încărcare ale autostrăzii. De 
asemenea, trebuie să ţinem cont că 
judeţul Caraş-Severin nu este tra-
versat de autostradă, partea de est a 
judeţului Arad e în aceeaşi situaţie şi 

va trebui să aibă drumuri de acces cât 
mai scurte la autostradă. Va trebui să 
ţinem cont şi de priorităţile lor şi să 
avem o conlucrare cu cei de la Caraş 
şi de la Arad pentru accesul cât mai 
uşor la autostrada vestului. 

– Aţi identificat trasee care ar tre-
bui să fie modernizate tocmai pentru a 

lega drumuri judeţene de autostradă?
– Este vorba de traseul din zona 

Făget, care vine din judeţul Arad, ar 
mai fi traseul de la Brestovăţ, care 
face legătura cu judeţul Arad, acel 
traseul face legătura şi cu judeţul 
Caraş-Severin prin Buziaş. După 
aceea sunt drumurile comunale 
care asigură accesul dinspre comu-
ne spre autostradă. Se lucrează seri-
os pe tronsonul de autostradă de la 
Remerea Mare la Şanoviţa, iar la rit-
mul cu care se lucrează tronsonul ar 
trebui să fie gata până la finele anului 
viitor. 

– În domeniul agricol, aveţi sta-
bilite obiective de interes pentru timi-
şeni?

– Un proiect interesant este do-
meniul agriculturii. Toţi abordează 
acest subiect. Şi în campaniile la care 
am participat am discutat despre 
acest proiect în agricultură. La CJT 
am găsit un proiect de agricultură 
destul de complex, care se referă la 
preluarea, procesarea, desfacerea de 
legume şi fructe în mai multe zone 
din judeţ. Este un proiect foarte ela-
borat şi care este în studiu. Îl vom 
analiza în continuare şi încercăm să 
îl punem în valoare. Este un proiect 
interesant şi am să insist asupra lui, 
să avem cât mai multe întâlniri, să 
putem avea cât mai multe păreri. 
Trebuie să discutăm şi cu primarii, 
cu cetăţenii. Va avea priză şi la agri-
cultori şi la cetăţeni, chiar şi la poli-
ticieni! 

A consemnat Alina SABOU

“Va trebui să identificăm acele 
drumuri care ne asigură accesul 

cât mai ușor spre autostradă”
Interviu cu vicepreşedintele CJ Timiş, Florian Zanfir

Silviu Lugojan, 
noul consul onorific 
al Republicii 
Italiene 
la Timișoara

În baza acordului semnat între 
Ministerul Afacerilor de Externe 
din România şi cel din Italia, 
la Timişoara s-a deschis noul 
consulat onorific al Republicii 
Italiene. Cu acest prilej, consu-
lul Silviu Lugojan s-a întâlnit la 
Palatul Administrativ cu prefec-
tul Eugen Dogariu și cu vice-
președintele C.J. Timiș, Călin 
Dobra. 

Deschiderea consulatului 
onorific al Italiei este văzută de 
prefectul de Timiş ca o interfață 
între Ambasada Italiei din 
Bucureşti şi cetățenii italieni din 
această zonă, subliniind faptul că 
Prefectura timişeană îşi doreşte o 
colaborare eficientă cu consulatul 
onorific al Republicii Italiene la 
Timişoara în vederea rezolvării 
problemelor comunității italiene 
din județ, în limita competențelor 
legale 

Noul consul onorific Silviu 
Lugojan a declarat că îşi doreşte 
revitalizarea relațiilor comerciale 
ale zonei de vest a României cu 
Italia, mai ales că din cauza crizei 
economice mondiale aceste relaţii 
au stagnat într-o oarecare măsură.



3CJTIMIŞ

AGENDĂiulie - august  2014

Zile de coşmar pentru timişenii din 
Gătaia şi localităţile apropiate, din sudul 
judeţului. La final de iulie şi început de 
august 2014,   peste sute de persoane s-a 
abătut potopul apelor, ploile abundente 
aducând teama că inundaţiile din 2005 
se repetă. Intervenţia promptă a autori-
tăţilor şi a echipelor specializate, dotate 
mult mai bine acum decât în urmă cu 9 
ani, precum şi oprirea ploilor au făcut ca 
apa de peste un metru să nu se transforme 
într-un peisaj cotidian, ci să fie evacua-
tă în circa două-trei zile. În urma plo-
ilor abundente şi a apei provenite de pe 
câmp, în județul Timiş au fost afectate de 
inundații 18 localități şi două drumuri 
județene, cele mai însemnate pagube fiind 
în localitățile Gătaia, Șemlacul Mare şi 
Șemlacul Mic.

În prima zi a potopului, situaţia cea mai 
gravă a fost în oraşul Gătaia unde au fost eva-
cuate câteva zeci de persoane. Drumul județean 
58 B, care face legătura între Roviniţa Mare – 
Percosova – Gherman – Gătaia a fost inundat, 
iar circulaţia a fost blocată. 
Şi circulaţia feroviară a fost 
întreruptă pe ruta Oraviţa – 
Timişoara, după ce apele au 
inundat calea ferată. Un tren 
a rămas blocat în câmp pen-
tru câteva ore. Pe şoseaua ce 
leagă Timişoara de Reşiţa se 
circula cu dificultate, deoa-
rece în mai multe locuri nă-
văliseră apele. Mobilizarea 
pompierilor, jandarmilor, 
poliţiştilor şi a voluntarilor 
s-a făcut rapid, fiind luate 
măsuri pentru prevenirea inundaţiilor. Au fost 
trimise spre zona Gătaia pompe şi utilaje cu 
ajutorul cărora să fie evacuată apa Bârzavei ie-
şită din matcă. Primul „val” de apă venit din 
toate părţile a intrat pe strada care leagă Gătaia 
de drumul spre Butin şi Percosova. Patru fa-
milii evacuate s-au adăpostit la vecini. Au fost 
mobilizați şi jandarmii, precum şi voluntari 
care au scos animalele din gospodăriile afla-
te în vecinătatea albiei râului Bârzava. O altă 
situație dificilă a fost şi la Şemlacu Mare, unde 
nivelul râului Moravița a crescut şi a inundat 
DJ 588B pe o lungime de 40 metri. 

În 31 iulie, după-amiaza, fuseseră evacua-
te 150 de case din oraşul Gătaia, în timp ce 
465 de persoane au fost evacuate din locuințele 
 inundate şi transportate fie la Căminul 
Cultural, fie la liceul din localitate. De aseme-
nea, 150 de animale din curțile oamenilor au 
fost evacuate. O casă din Gătaia s-a prăbuşit, 

fiind complet distrusă de ape. Pe o suprafață 
de aproximativ 4 km, pompierii militari au in-
tervenit cu motopompe pentru evacuarea apei. 
În paralel, pompierii şi jandarmii acționau 
pentru protejarea cu saci de nisip a locuințelor 
neafectate. Polițiştii de frontieră asigurau paza 
imobilelor evacuate, iar polițiştii de la secțiile 
din zonă asigurau ordinea publciă. Serviciul 
Voluntar pentru Situații de Urgență Gătaia a 
acţionat cu 25 voluntari, un tractor cu remorcă 
pentru evacuarea cetățenilor, o volă şi un bul-
doexcavator. Localitatea Şemlacul Mic a fost 
evacuată, după ce nivelul apei a determinat izo-
larea completă a zonei şi prăbuşirea unei case. 

Din fericire nu au fost victime, însă persoanele 
vârstnice au refuzat să îşi părăsească locuințele, 
în ciuda pericolului. Codul roşu de inundaţii 
a afectat şi localităţile Moraviţa, Jamu Mare, 
Lăţunaş, Ferendia, Clopodia, Buziaş. În zona 
Şipet – Folea s-au înregistrat mai multe solici-
tări pentru evacuarea apei din locuinţele cetă-
ţenilor. În localitatea Gherman, pârâul Semiţa 
a ieşit din albie, inundând 15 gospodării. 

Ministrul Apărării, prezent în 
zonele afectate de inundaţii

În zonele afectate de inundații din Timiş a 
sosit, în 31 iulie, şi ministrul Apărării, Mircea 
Duşa, care a survolat dintr-un elicopter al 
MAI, zona afectată de inundații, împreună 
cu preşedintele CJ Timiş, Titu Bojin. Alături 
de cele două oficialităţi s-au aflat şi prefectul 
Eugen Dogariu, dar şi vicepreşedintele CJ 

Timiş, Călin Dobra. Preşedintele CJ Timiş, 
Titu Bojin, a dispus trimiterea în teren a 
unei pompe de capacitate mărită din cadrul 
Centrului regional şi transfrontalier pentru 
prevenirea şi intervenţia în caz de inundaţii, 
din localitatea Giroc. Această pompă, deser-
vită de cadrele ISU Timiş, are o capacitate de 
refulare a apei de aproximativ 10 ori mai mare 
decât pompele pompierilor militari, evacu-
ând aproximativ 17 000 l apă/minut. Mircea 
Duşa a fost şi în zona de la marginea localităţii 
Gătaia, unde specialiştii au  fost nevoiţi să rupă 
o porțiune de drum pentru a face loc torenților 
de apă.

În acelaşi timp, voluntarii şi timişenii au 
început mobilizarea pentru a-i ajuta pe bănă-
ţenii rămaşi fără bunuri sau chiar fără apă şi 
mâncare. Astfel, Crucea Roşie s-a autosesizat, 
iar în Gătaia au fost trimise 2,5 tone de apă 
potabilă, iar în zilele care au urmat în zonă 
au fost trimise transporturi de apă. Primăria 
Timişoara a decis să  vină în sprijinul cetăţe-
nilor din grav afectaţi de inundaţiile din ulti-
mele zile din   judeţul Timiş, printr-o acțiune 
de ajutorare a  tuturor celor greu încercați de 
intemperii. Municipalitatea timişoreană a ho-
tărât deschiderea unui punct de colectare a 
ajutoarelor, unde au fost preluate articole de 
îmbrăcăminte, medicamente, obiecte de uz 
casnic şi produse alimentare.

Bilanţul codului roşu

În cadrul şedinţei Comitetului Județean 
pentru Situații de Urgență Timiş, condusă de 
prefectului Eugen Dogariu, în 6 august, au fost 
prezentate rapoartele de evaluare a pagubelor 
produse de inundații, în vederea solicitării de 
fonduri: la Şemlacu Mare - 2 imobile în pericol 
de prăbuşire, 5 imobile avariate, o anexă distru-

să şi 6 anexe avariate; la Şemlacu Mic -  imo-
bile distruse - 4, imobile în pericol de prăbuşire 
- 3, imobile avariate - 17, anexe distruse - 5, 
anexe avariate - 16, anexe pericol prăbuşire - 6. 
La Gătaia - imobile distruse - 1, imobile în 
pericol de prăbuşire - 2, imobile avariate - 79, 
anexe avariate - 71, plus 5 km de străzi pietrui-
te. Pe unitatea administrativă Jamu Mare – lo-
calitatea Ferendia – un imobil avariat; localita-
tea Gherman – doua imobile avariate, plus 32 
podețe  (în localitățile  Jamu Mare, Clopodia, 
Ferendia, Lățunaş şi Gherman) şi 5,33 km 
străzi pietruite (în localitățile Jamu Mare, 
Clopodia, Ferendia, Lățunaş şi Gherman). În 
Denta sunt 18 imobile avariate, un imobil în 
pericol de prăbuşire, anexe avariate - 37, anexe 
în pericol de prăbuşire - 2, plus 2 km de străzi 
pietruite afectate de inundații. În localitatea 
Rovinița Mare, imobile avariate - 2, imobil 
în pericol de prăbuşire - 4, anexe avariate - 2, 
anexe în pericol de prăbuşire - 6. În Moravița 
sunt 84 podețe avariate. 

În ceea ce priveşte culturile agricole, la ni-
velul unității administrative Gătaia (localitatea 
Gătaia şi satele aparținătoare) au fost afecta-
te culturile pe o suprafață de 1.933 hectare, 
la unitatea administrativă Moravița pe 1.888 
hectare, iar la unitatea administrativă Jamu 
Mare 4.368 hectare.

Au fost prezentate şi pagubele de pe dru-
murile județene din Timiş (în zona localităților 
Gătaia, Rovinița Mare şi Percosova), urmând 
să fie calculate şi sumele necesare pentru re-
medierea lor.

În 2005, timişenii din 34 de localităţi s-au 
luptat cu invazia râurilor Timiş, Caraş, Bega 
şi Bârzava, care au distrus peste 5.000 de gos-
podării şi au inundat mii de hectare de culturi 
agricole.

Alina SABOU
Foto: Constantin DUMA

MOBILIZARE CONTRA INUNDAŢIILOR

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, 
Titu Bojin, a avut, la finele lunii iunie, o întâlni-
re la care au participat şi membrii Guvernului, 
prilej cu care a făcut o informare despre inves-
tiţiile care sunt în derulare şi în proiect pentru 
judeţul Timiş. „Avem foarte multe lucrări, în 
jur de 80 în județ, iar  aproximativ 40 dintre ele 
sunt lucrări noi. Asta presupune că vom avea în 
fiecare comună din judeţ cel puţin o lucrare, pe 
şcoli, trotuare, drumuri, cămine, staţii de apura-
re, canalizare”, a spus Bojin. 

Prima lucrare care a fost susţinută de către 
liderul CJ Timiş în cadrul listei de priorităţi 
este centura de sud a Timişoarei, o lucrare de 

aproximativ 95 milioane de euro, care ar scoa-
te din impas şoferii care merg spre Timişoara, 
ar devia circulaţia spre zona Moşniţa Nouă - 
Buziaş, Giroc - Chişoda, Şag - Moraviţa şi con-
tinuând mai departe, dar ar ajuta şi Timişoara 
care ar scăpa de traficul greu. „Avem promisi-
unea că în acest an va demara achiziţia pentru 
lucrări, ceea ce ar însemna foarte mult. Este o 
lucrare serioasă”, a menţionat Titu Bojin. Al 
doilea proiect susţinut în faţa guvernanţilor de 
la Bucureşti se referă la cele trei sau patru des-
cărcări care vor trebui realizate spre autostradă 
pe tronsonul Timişoara-Făget, în primul rând 
cea de la Sânandrei, dar şi cele trei descărcări 

prevăzute una la Recaş, una la Ghizela şi una 
la Bethausen, care nu vor fi în sens giratoriu cu 
descărcare directă, ci ieşiri mai simple, laterale, 
cum există şi în alte ţări.

„Una dintre lucrările prioritare pentru care 
am insistat şi care sper să fie finalizată este 
ambulatoriul şi unitatea de primiri urgenţe 
care se realizează la Spitalul Judeţean. E vor-
ba de 11 milioane de euro, iar lucrarea sperăm 
să fie licitată şi să se poate trece la echiparea 
cu instrumentar. Am insistat pentru sprijin 
în aducerea elicopterului în patrimoniul nos-
tru, a fost promis judeţului Timiş. Nu ţinem 
să luăm elicopterul de la Arad, care a fost dat 

de fapt Timişului, dar a fost „parcat” la Arad, 
suntem bucuroşi dacă poate veni alt elicopter la 
Timişoara, ne-am asuma răspunderea să facem 
platforma pentru pistă şi pentru alimentare cu 
combustibil. În condiţiile în care acestea vor fi 
gata, avem promisiunea că vom putea primi şi 
elicopterul”, a continuat preşedintele CJ Timiş. 

Pentru luna septembrie, la nivelul 
Consiliului Judeţean se va pregăti şi docu-
mentaţia necesară emiterii unei Hotărâri de 
Guvern pentru preluarea hergheliei de la Izvin 
care va fi cedată Consiliului Județean de către 
Administrația Pădurilor. 

Alina SABOU

Prioritățile județului 
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În toate centrele de plasament se 
pune un accent crescut pe formarea 
unor deprinderi sănătoase de viață, 
pe învățarea copiilor cum se deru-

lează activitățile într-o familie, pe 
importanța asumării şi ducerii la 
îndeplinire a unor sarcini. 

Centrul de Plasament Găvojdia 
este situat într-una dintre cele mai 
reprezentative comune ale județu-
lui, iar copiii care ajung aici provin, 
cel mai adesea, din mediul rural, ur-
mând ca, o bună parte, să-şi conti-
nue viața tot la sat, după părăsirea 
instituției de ocrotire. Pornind de la 
aceste aspecte, în urmă cu mai mulți 
ani, s-a decis înființarea unei sere 
în cadrul centrului de plasament. 
Având o suprafaţă de 1200 mp, sera 
a fost realizată în baza unui partene-
riat între Consiliul Judeţean Timiş 
(DGASPC Timiş), Consiliul Locală 
Găvojdia, Asociaţia Chantaux 
Franţa şi Grupul Şcolar “I. Drăcea” 
din Timişoara, principalii beneficiari 
fiind copiii şi tinerii instituţionalizaţi. 
Pe lângă faptul că, lucrând aici, tine-
rii se pot specializa în acest domeniu, 
ei au parte şi de legume proaspete. 
Ferma horticolă este formată din 
două solarii, fiecare având o supra-

față de 600 metri pătrați şi, totodată, 
este dotată cu utilajele aferente lu-
crărilor de înființare şi întreținere a 
culturilor - un tractor, motocultor şi 
alte unelte. De asemenea, în imedia-
ta vecinătate a serei se află o grădină 

cu pomi fructiferi, care le oferă roade 
celor mici din primăvară şi până 
toamna târziu. Cei care pregătesc 
răsadurile, plantează legumele şi se 
ocupă de întreținerea culturilor sunt 
copii, alături de personalul centru-

lui. După ce, în urmă cu câteva luni, 
au recoltat spanacul, salata verde şi 
alte culturi de primăvară, în prezent, 
copiii se bucură să mănânce roşii, 
ardei, castraveți şi vinete din recol-
ta îngrijită de ei. Mai mult, ajutați 
de doamnele educatoare, vor începe 
pregătirea conservelor pentru iarnă, 
zacusca, bulionul şi gemurile având 
un gust mult mai bun când sunt pre-
gătite din produse naturale. 

Spiritul de competiție este sti-
mulat prin faptul că fiecare aparta-
ment primeşte în grijă unul sau două 
rânduri de legume şi, astfel, fiecare 
dintre beneficiari face tot posibilul 
ca rândul aflat în grija sa să arate 
cel mai bine. Pe lângă faptul că des-
făşoară activități gospodăreşti, copiii 
şi tinerii din centru dobândesc de-
prinderi de viață independentă, ce le 
vor fi utile după ce vor fi independeți 
şi vor începe să trăiască viața pe pro-
priile lor picioare.

Dumitru IACOB – Şef CP 
Găvojdia

La mare, alături de DJST 
Timiș

Şi în acest an, Direcția Județeană 
pentru Sport şi Tineret Timiş a ofe-
rit, în cadrul unui program inițiat de 
Ministerul Tineretului şi Sportului, 
o sută de locuri gratuite în tabere 

sociale destinate copiilor şi tinerilor 
defavorizați. Astfel, 100 de copii din 
centrele de plasament din Lugoj şi 
Găvojdia au avut ocazia să petreacă 
o săptămână minunată la mare, 
în stațiunea preferată a tinerilor, 
Costineşti.

Plecarea spre mare a fost încărcată 
de emoție, pentru că mulți dintre co-
pii au văzut marea pentru prima dată. 
Întreaga călătorie a stat sub semnul 
veseliei şi a lipsei de griji. Drumul 
a fost relaxant, deoarece toți copiii 
povesteau, pe rând, ce credeau că va 
fi şi cum îşi imaginau zilele «atun-
ci cand vor ajunge». După ce s-au 
cazat, a urmat prima ieşire la plajă, 

bucuria copiilor fiind nemărginită. 
Fiecare zi a fost încărcată cu activități 
distractive, jocuri cu mingea, pe plajă 
şi în apă, precum şi alte multe jocuri 
recreative. Seara, cei mari mergeau la 
discotecă, în stațiune, iar pentru cei 
mici se organiza discotecă în interio-
rul taberei. Fiecare seară de discotecă 

era completată de concursuri de dans 
şi de ghicitori. În unele seri, au fost 
organizate plimbări prin stațiune, 
având astfel ocazia să viziteze locuri 
interesante şi să petreacă momente 
de suspans în parcul de distracții. 
După o săptămână de tabără, copiii 
s-au întors acasă, aducând, fiecare, 
câte un săculeț de scoici`şi mici aten-
tii pentru cei dragi. Chiar şi acum, 
copiii retrăiesc încă, cu mare bucurie, 
fiecare clipă petrecută la malul mării. 
Povestirile lor nu mai contenesc, 
sunt exuberante şi vesele, cu toții 
aşteptând anul viitor şi, sperăm, ur-
mătoarea întâlnire cu marea. 

S.MARCU

Prima tabără

Numele nostru este Adriana şi 
Denisa. Locuim la Centrul de Primi-
re în Regim de Urgență Timişoara.

Anul acesta am fost într-o tabără 
pentru prima dată în viața noastră. 
Nu am mai fost niciodată în tabără. 
Nu prea ştiam ce înseamnă asta, 
aşteptam cu emoție, poate cu puțină 
frică, momentul plecării. Cred că 
suntem foarte norocoşi, mai ales 
pentru că am avut ocazia să mergem 
în două tabere: una la Dezna, județul 
Arad, una la Sasca Montană.

La Dezna am fost 15 copii de la 
centru cu alți copii din Timişoara, 
copii din familii, cu care ne-am 
împrietenit. Tabăra a fost organi-
zată de Asociația “ALO! COPII, 
ROMÂNIA” şi ne-a fost oferită în 
dar de un domn din Germania, Ionel 
Radonici, care organizează concerte 
simfonice, o parte din banii strânşi 
fiind dăruiți nouă, copiilor, pentru 
organizarea de tabere. Am avut multe 
activități interesante, am râs mult. 
Ne-am organizat pe echipe, noi eram 
în echipa Albastră, apoi în echipa 
Mercedes. Am căutat comori. Ca să 
găsim comoara trebuia să răspundem 
la nişte întrebări care erau indicii, la 
început am cam greşit după aia ne-
am revenit şi am ajuns pe locul trei. 
Am avut drept instructori nişte tineri 
foarte haioşi, adolescenți de 17-20 
de ani. În ultima seară am făcut foc 
de tabără; toți eram puțin supărați, 
pentru că s-a terminat săptămâna cea 
frumoasă. În această tabără ne-am 
împrietenit cu mulți copii cu familii 
şi am fost foarte fericiți cu toții. Deşi 
au trecut 3 săptămâni de când ne-am 
întors de la Dezna, încă mai povestim 
şi râdem de amintirile de acolo. 

După ce ne-am întors de la 
Dezna, acum o săptămână, am fost 
la Sasca Montană, o tabără foarte 

frumoasă. De data asta am fost doar 
noi, copii din centru, de la cel mai 
mic la cel mai mare. Acolo, la Sasca, 
sunt foarte multe locuri frumoase de 
vizitat, am făcut excursii în fiecare zi. 
Am fost la tuneluri, unde am văzut 
lilieci şi am făcut poze. Într-o zi am 
fost la cascade - cam mult de mers 
dar a meritat. Am făcut baie în râul 
Nera, moment foarte amuzant pen-
tru toți copiii, atât pentru cei mici, cât 
şi pentru cei mari. Nu a contat dacă 
eram îmbrăcați sau nu în costum de 
baie; toți eram în apă şi nimeni nu 
s-a supărat. Acolo am văzut şi un om 
pustnic, care trăia în pădure, doar el 

şi câinele lui, într-o colibă, ne-am dat 
seama atunci că nu ai nevoie de prea 
multe lucruri ca să te simți bine, nu 
trebuie să ai o casă mare, îți ajunge şi 
o colibă şi un prieten bun. În tabăra 
de la Sasca, în fiecare zi trăiam o ade-
vărată aventură, a fost foarte amuzant 
şi a fost bine că am fost toți şi alături 
de noi nişte educatori dragi. Ne vom 
aminti de aceste momente şi de prie-
tenii pe care ni i-am făcut, mult timp 
de acum încolo!

(Adriana J. – 16 ani, Denisa C. 
– 11 ani

CPRU Timișoara)

Jurnal de tabără
Bucurie, libertate, spirit de aventură, emoții – toate aceste mi-
nunate stări au fost trăite, în această vară, de copiii din centrele 
de plasament care au avut ocazia să petreacă zile de neuitat într-
una din taberele oferite lor. La mare, la munte sau chiar peste 
hotare, bucuria lor a fost nemăsurată, zilele petrecute în vacanță 
fiind prilej pentru a lega noi prietenii sau, de ce nu, pentru a le 
întări pe cele vechi.

15 ani de tradiție
Se împlinesc, anul acesta, 15 ani de când există parteneriatul între 

DGASPC Timiş, prin Centrul de Plasament Găvojdia, şi Asociația 
Evanghelische Jungend Gotha, din Germania. În baza acestui parteneriat, în 
fiecare an au loc schimburi de experiență între copii din cele două țări. Aşa se 
face că, în acest an, un grup de zece copii din Centrul de Plasament Găvojdia 
au pornit, la finele lunii iulie, către Gotha. Aici se vor întâlni cu prietenii lor 
din Germania şi, timp de două săptămâni, vor desfăşura numeroase acti-
vități cultural-educative şi recreative şi, totodată, vor petrece timp îngrijind 
mormintele soldaților necunoscuți din cel de-al Doilea Război Monidal. O 
ocazie în plus să afle mai multe informații despre istoria recentă şi, totodată, 
să cinstească memoria celor care au murit pe front.

S. MARCU

Îmbinând utilul cu plăcutul,

La serele din Găvojdia, copii învață cum să cultive legume și pomi fructiferi
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BANLOC

Comuna timişeană Banloc se poate lăuda cu câ-
teva puncte de atracție importante în zona de vest 
sau chiar în țară: orezăria de la Partoş, prima din 
țară, înființată pe vremea Mariei Terezia, o fermă 
de struți, dar şi castelul de la Banloc, a cărei situație 
este mai complicată, după cum ne-a relatat şi prima-
rul Cornel Toța. Perspective există, aşadar, şi putem 
adăuga aici şi luciul de apă de peste 140 de hectare, 
tot la Partoş, unde există o pescărie în sistem indus-
trial. 

Primarul din Banloc, Cornel Toța, ne 
vorbeşte mai întâi despre ce investiții a făcut 
administrația în comună. “Sunt câteva investiții, 
unele începute anul trecut, altele se derulează. 
Au fost finalizate căminele culturale din Partoş, 
dar şi cel din Soca. Este în lucru căminul de la 
Ofsenița, iar din toamnă va urma căminul de la 
Banloc, arată bine acum, dar vom asigura do-
tările necesare. Am mai făcut un kilometru şi 
jumătate de trotuar, am amenajat 1.600 mp de 
parcare în centrul Banlocului, o stație de auto-
buz cu un grup sanitar, este mult trafic pe zona 
noastră, cu autobuze de la Giera, Livezile. Am 
început construcția unui dispensar nou, cu cinci 
cabinete, inclusiv stomatologie, din fonduri pro-
prii şi pe care sper să îl terminăm până în toam-
nă. Vor intra în pietruire şi refacere vreo 3 km 
de drum în trimestrul IV. Vrem să reabilităm şi 
primăria, să facem acoperişul, am lăsat lucrarea 

pe ultimul plan. Canalizarea s-a terminat, există 
branşamente la fiecare casă, pentru a se putea ra-
corda. Şcolile sunt dotate, transportul elevilor se 
face cu două microbuze, în satele aparținătoare 
avem doar grădinițe. Avem şi echipe de fotbal 
în fiecare sat. Sperăm ca după ce dotăm căminul 
cultural de la Banloc să avem o activitate cultu-
rală şi aici. Avem şi o sală de fitness”, precizează 
Toța. 

Ca activitate economică, situația stă destul de 
bine, comuna având pe raza sa, cândva, trei IAS-
uri, care au fost folosite pentru activitățile agrico-
le şi zootehnice. “Culturile sunt foarte frumoase 
anul acesta, fermele au făcut dotări cu utilaje mo-
derne, de aceea au şi producții mari. Avem cres-
cătorii de vaci, câțiva care au până la 100 de vaci. 
Au reuşit să ia fonduri pentru o magazie de cere-
ale, alte dotări. Avem şi o firmă cu panouri solare, 
au pus panourile pe grajduri, e o activitate destul 
de rentabilă. Este o suprafață mare, am înțeles că 
scot un profit foarte bun. Avem pe raza comu-
nei şi o ferma de struți, este una experimentală, 
făcută de un cetățean german care e tentat să se 
extindă. Acum are 16 păsări, ne-a mai cerut teren 
pentru a continua activitatea”, mai spune Toța.

Castelul, tot în instanțe
Fostul castel regal al principesei Elisabeta 

a Greciei, sora regelui Carol al II-lea, de la 

Banloc este în paragină de ani 
buni, pentru că există o cere-
re de retrocedare din partea 
Prințului Paul, cerere care se 
judecă în instanță de peste 3 
ani. Castelul a fost predat în 
administrare către Mitropolia 
Banatului, care a mai făcut 
reparații la acoperiş, însă nu 
poate face alte investiții până 
nu se termină procesul cu o decizie definitivă. 
În primele faze a avut câştig de cauză Primăria, 
dar s-a făcut recurs şi acum decizia este la 
Înalta Curte de Casație şi Justiție. În instan-
ţă, Prințului Paul i s-au retrocedat peste 200 
de hectare de pădure şi 50 de hectare de teren, 
solicitarea fiind însă mai mare. 

Orezăria unică în Banat
Cele 500 de hectare de orezărie din satul 

Partoş sunt unice în Banat. În țară mai exis-
tă o singură cultură de acest gen. Cea de la 
Partoş este construită în urmă cu trei secole 
şi funcționează pe sistemul vaselor comuni-
cante, fără energie, ci apa irigă prin cădere. 
Plantația a fost creată de italienii care au şi dat 
numele localității învecinate: Topolea vine de 
la Topola, din nordul Italiei. Nici o parcelă de 
orez nu depăşeşte suprafaţa de două hectare, fi-

ind împrejmuită de canale de apă. Apa de care 
are nevoie această plantă este captată din râul 
Bârzava, iar irigarea culturilor nu costă nici 
un ban, câştigurile fiind profitabile mai ales că 
acest an nu a fost deloc secetos. “Sunt soiuri 
de orez create aici. Este un orez galben, care 
nu are un aspect comercial, dar cu un conținut 
foarte mare de proteine. Ungurii care au luat 
soiuri de la noi, îl cultivă pe lângă Szeged şi fac 
o serie de preparate, inclusiv spirtoase, e ca un 
fel de whisky. Proprietarii au dorit să revigore-
ze plantația, nu este decolmatată, a fost prelu-
ată din 2002 de la IAS, s-au făcut denivelările 
necesare, canalele de aducțiune, au exploatat-o 
câțiva ani şi vo urma să facă decolmatări şi să 
repună în funcțiune sistemul”, menționează 
Cornel Toța.

Alina SABOU

Comuna cu castel, plantație de orez 
și fermă de struți

Irigații hidroponice
Ca şi în cazul florilor care cresc 

într-o simplă vază cu apă şi platele se 
pot descurca foarte bine, doar cu apă 
şi nutrienți potriviți. Productivitatea 
este de cel puțin 2 ori mai mare de-
cât a agriculturii clasice, pe sol.

Există şi unele riscuri legate de 
angrenajul tehnic de pompare şi 
recirculare a nutrienților. Cea mai 
bună utilizare a sistemelor hidro-
ponice este în cazul răsadurilor şi 
a puieților în mediul controlat, în 
scopul plantării în sol sau vânzării 
acestora; mai nou, se construiesc 
deja adevărate fabrici de producere 
a plantelor (vezi experiența chine-
zească în acest domeniu).

Agricultura conservativă 
Clima capricioasă de la noi, dar 

şi costul mare al combustibililor 
fac ca să fie, din nou, viabile une-
le practici străvechi. De exemplu: 
păstrarea resturilor vegetale pe sol 
păstrează nivelul de umiditate. Mai 
nou, se preconizează şi chiar este 
posibilă însămânțarea fără arătură, 
cu condiția să fie aplicată corect. 

Avantajele sunt prevenirea eroziunii 
şi reducerea nivelului de irigație, lu-
crări ce aduc, în final, un profit mai 
mare activității agricole. 

Hedging agricol
Riscurile de afaceri se pot echi-

libra reciproc atunci când culturile 
sunt corect diversificate. Când o 
cultură e compromisă, alta aduce 
profituri mari. Pentru o echilibra-
re corectă este nevoie de expertiza 
unui consultant agronom, iar când 
acesta nu găseşte soluția, e nevoie de 
un consultant finanțist. Consultanții 
se pot găsi la Camerele Agricole 
Comunale, ce se vor înființa în cu-
rând şi în comunele din județul 
Timiş. Fermierul mai poate încheia 
asigurări care să-i acopere pagubele 
în cazul unei scăderi de preț sub un 
anumit nivel considerat nivel critic. 
Aceasta, spre deosebire de asigura-
rea agricolă obişnuită, când se pre-
supune că fermierul este despăgubit 
dacă este afectată cantitatea recoltei. 

Biogazul
O instalație de biogaz care să 

f o l o s e a s c ă 
deşeurile de la 
o fermă pen-
tru a produce 
căldură sau 
electricitate, 
ce poate aduce 
încasări şi venituri – exact diferența 
dintre pierderi şi profit. Cel mai bun 
randament îl au fermele de păsări, 
apoi cele de porci, pe ultimul loc 
situându-se bovinele. Se poate face 
biogaz şi din resturi de masă verde, 
în care biogazul este unul dintre 
multele produse secundare ale unui 
ecosistem de producție. 

DDGS
Resturile de cereale rămase în 

urma distilării bioetanolului sunt un 
furaj excelent şi mult mai ieftin. În 
Vest, DDGS-urile sunt de jumăta-
te de secol, însă în România abia au 
ajuns. O tonă de furaj costă la in-
tern în jur de 270 euro, comparativ 
cu 700 euro tona de şrot de soia pe 
piața internațională. 

Rezistența la nou, în general şi 
în particular la noile tehnologii în 
agricultură trebuie recunoscută şi 
ținut cont de ea. Şansa introducerii 
acestor tehnologii este deschisă în 
marile ferme, numite fermele viito-
rului.

Tiberiu LELESCU
Vicepreședinte Camera 

Agricolă Județeană Timiș

Ferma viitorului
Cinci tehnologii agricole care pot mări spectaculos profitul

În perioada 4 – 9 august 2014, 
Centrul de studii biblice din zona 
lacului Surduc (comuna Fârdea) a 
găzduit tabăra „Fii curajos”, la care 
au participă 150 de copii şi tineri 
din centrele de plasament din Lugoj, 
Găvojdia şi Recaş. Tinerii prezenţi 
la activitate au participat la activităţi 
educative, sportive, creative, dar şi ac-
tivităţi legate de morala creştină.

Tabăra a fost organizată de 
Comunitatea Bisericilor Creştine 
Baptiste Timişoara, în parteneriat cu 
Biserica Creştină Baptistă „Harul” din 
Lugoj, Asociaţia „Precept Ministries” 
din Surduc şi Direcţia de Asistenţă 

Sociala şi Protecţia Copilului Timiş. 
Tabăra a fost susţinută financiar de 
Gearl Spicer, pastor senior al Bisericii 
Baptiste „O inimă” din Atlanta 
(Statele Unite ale Americii. 

Conform dlui George Olariu 
de la Centrul de studii biblice al 
Asociatiei “Precept Ministries” din 
Surduc, scopul taberei a fost acela de 
a-i ajuta pe cei din centrele de plasa-
ment să se integreze mai bine în so-

cietate, de a-i sprijini pe tineri să fie 
mai sensibili la problemele societăţii, 
precum şi la cei care sunt singuri.

„Este cea de-a treia ediţie a ta-
berei pe care am organizăt-o împre-
ună cu partenerii noştri din Statele 
Unite ale Americii. Tema de anul 
acesta a fost intitulată „Fii curajos”. 
Am încercat în fiecare an să îi moti-
văm pe copii să înveţe câteva lucruri 
importante. Anul trecut am dorit  
să le spunem că ei pot să fie viitorii 
campioni, acum doi ani le-am spus 
că fiecare trebuie să-şi aleagă eroul 
în viaţă, iar anul acesta am mers pe 
ideea  curajului, pentru că am văzut 

că există o anumită timiditate în via-
ţa lor, creată desigur şi de locul în 
care stau, de situaţia în care se află. 
Sunt trei piloni importanţi pe care 
am vrut să-i dezvoltăm în tabăra din 
acest an, învăţându-i despre dragoste, 
dinamism şi disciplină”, a concluzi-
onat Ionel Tuţac, secretar general al 
Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste 
din România şi inițiator al taberei. 

Cornel TODOR

“FII CURAJOS”
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Lugoj
FESTIVALUL SALTIMBANCILOR

În perioada 25-27 iulie, Primăria Municipiului Lugoj în parteneriat 
cu Clubul Rotaract Lugoj, a organizat cea de-a doua ediţie a Festivalului 
„Saltimbanciada”.

Festivalul s-a desfăşurat anul acesta pe durata a 3 zile. Lugojenii au avut 
parte de o seară de jazz, în care a cântat trupa Aquarium cu solista Ela Soul, 
o seară de rock (26 iulie), în care au cântat trupele The Case şi Omul cu 
Şobolani (OCŞ) şi o seară de folk când au cântat Cristian Buica şi Pragu’ 
de Sus. În toate cele trei zile, au fost prezenţi jonglerii care au organizat în 
timpul zilei ateliere speciale spre bucuria tuturor.

Duminică seara, festivalul s-a încheiat cu un spectacol de foc extraor-
dinar, în premieră pentru publicul din România. În timpul zilei, lumea s-a 
putut implica în diferite ateliere de lucru: improvizaţie (teatru), pictură tex-
tilă, flori textile, brăţări din şnur, suporturi de pahare, brăţări din deşeuri 
realizate prin diferite tehnici sau bijuterii din hârtie prin tehnica quilling.

De cei flămânzi s-a ocupat cunoscutul Uica Mihai, care a pregătit buca-
te tradiţionale, dar şi mâncăruri la minut specifice fiecărei zodii şi un con-
curs de mâncat spaghetti.

Sâmbătă, 26 iulie, a avut loc un campionat de tras cu arcul organizat de 
cluburile de tir TM Archery şi Archery Lugoj, după care, cei îndrăzneţi, au 
putut învăţa tainele tirului cu arcul.

Bătrânii de la complexul “Sfântul Nicolae” s-au prezentat cu un work-
shop, “Murăturile bunicuţei”, un atelier de tricotat, dar şi cu trei programe 
artistice susţinute de simpaticele bunicuţe: Raica Marcela – ZARAZA, 
Stoian Cornelia - SPUNE DA şi Ardelean Ileana – CHIRIŢA (piesă de 
teatru).

P.L.

După o stagiune încărcată de emoţii frumoase, mul-
te, multe spectacole, premiere şi aprecieri extraordinare 
din partea publicului şi juriilor, Teatrul Merlin a coborât 
cortina pentru vacanţă. Pentru puţină vreme, căci repe-
tiţiile şi spectacolele continuă şi în timpul verii pentru 
trupa păpuşarilor timişoreni.

Prima premieră a stagiunii 2013 – 2014, spectacolul 
La la la Dracula, a adus un premiu extrem de important 
atît pentru Teatrul Merlin, cât şi pentru oraşul de pe Bega 
şi pentru România. Prezentat la Carnavalul Mondial al 
Păpuşarilor din Jakarta, Indonezia, în luna septembrie 
a anului trecut, spectacolul a fost încununat cu Premiul 
pentru cea mai bună comedie cu păpuşi, păpuşarii timişo-
reni fiind solicitaţi să facă un bis al reprezentaţiei.

În 20 octombrie 2013, proiectul Teatrului Merlin, 
Timişoara, oraşul meu în Europa, prindea viaţă cu pre-
miera Frumoasa şi Bestia, spectacol de umbre excelent 
apreciat în Timişoara, Szeged, Subotica, Novi Sad, 
Karlsruhe şi Braunschweig. Proiectul continuă, intenţia 
fiind de a promova Teatrul Merlin şi oraşul Timişoara în 
cît mai multe oraşe din Europa.

Primăvara păpuşărească a fost marcată de premiera 
spectacolului Zâna lacului şi de cea a spectacolului pen-
tru adolescenţi, Graffiti. Fotografii de familie. O serie de 
expoziţii de păpuşi şi afişe au avut loc la sediul Teatrului, 
Primăria Timişoara şi Consiliul Judeţean Timiş, spec-
tacole de stradă şi un spectacol în vitrină în spaţiul ex-
poziţional al Primăriei Timişoara, de Ziua Mondială a 
Marionetei. Nu au lipsit reprezentaţii la casele de copii, 
în zone defavorizate şi în case de retragere pentru vârst-
nici. O ultimă premieră a avut loc în luna iunie, Popa cel 
drăgăstos, un spectacol pentru tineri, după poveşti po-
pulare.

Luna mai a marcat o aniversare de excepţie, 65 de ani 
de teatru de păpuși în Timişoara. O serie de evenimente 
s-au derulat cu această ocazie, Teatrul Merlin sărbătorin-
du-şi cei 65 de ani împreună cu publicul său, foşti actori 
şi colaboratori. Aniversarea a fost încununată de desfăşu-
rarea celei de-a IX-a ediţii a Festivalului Internaţional 
de Teatru pentru Copii și Tineret, Noi credem în po-
veşti, la care au participat 8 trupe din România, Ungaria, 
Serbia şi Bulgaria.

O stagiune frumoasă, cu multe bucurii şi realizări, un 
timp de neuitat petrecut împreună cu copiii, cu publicul 
teatrului, cu cei aproape lui. Însă, aşa cum precizam la 
început, cortina e doar pe jumătate coborîtă, atât timp 
doar, cât cei care trăiesc teatrul de păpuşi să respire o dată 
adânc, să îşi reia uneltele de lucru şi să îşi redemareze mo-
toarele în viteza maximă la Teatrul Merlin Timișoara.

Spectacolul continuă !

Mirella TONENCHI

Teatrul Merlin

Sfârșit de stagiune, vacanță 
cu repetiții și spectacole

Muzeul de Artă Timișoara, împreună cu 
Liberty Art Centre Budapesta, a organizat 
în data de 24 iulie 2014, vernisajul expoziției 
ANALOG – 21 de fotografi maghiari din se-
colul XX.

Evenimentul a avut loc la Muzeul de 
Artă Timişoara, Palatul Baroc, Piața Unirii 
1. În cadrul deschiderii, au luat cuvântul prof. 
univ. dr. Victor Neumann - 
directorul Muzeului de Artă 
Timişoara, Brînduşa Armanca 
- realizator TV, Ferenc Csák 
- istoric de artă, directorul 
Liberty Art Centre Budapesta 
şi deținătorul colecției de 
fotografii “Analog” şi Colin 
Ford, CBE - unul dintre cei 
mai importanți critici de artă 
din Marea Britanie, fondator 
al National Media Museum, 
Bradford, UK.

Deținătorul unei largi 
colecții de pictură şi sculptură, criticul de artă 
Ferenc Csák şi-a îndreptat atenția, începând 
cu anii 1980, înspre fotografie. 

În acea vreme, fotografiile nu erau consi-
derate opere care să facă obiectul unei colecții 
de artă. În mod interesant, acestea au început 
să capteze atenția colecționarului datorită al-
tor lucrări de artă. Primele care şi-au făcut loc 
în colecție au fost fotogramele lui Tihamér 
Gyarmathy, pe care marele artist maghiar le-a 
considerat de egală însemnătate cu picturile 
sale.  Se pot menționa de asemenea colajele 
lui Endre Bálint, Gyula Marosán sau Mihály 
Schéner. Aceste obiecte denotă forme variate 
ale expresiei fotografice.

Decizia de a avea o secțiune separată, de-
dicată fotografiei secolului XX îi aparține lui 
Ferenc Csák, iar selecția şi finalizarea a fost re-
alizată de expertul în fotografie Károly Kincses 
în anul 2011, în urma expoziției Eyewitness de 
la Academia Regală de Arte din Londra. Cu 
ocazia acelui eveniment, publicul londonez s-a 
familiarizat cu cei mai importanți fotografi 

maghiari şi cu lucrările acestora 
realizate până în anul 1989.

Toate fotografiile din co-
lecție au fost realizate prin me-
tode analogice, de unde şi titlul 
expoziției. Publicul Muzeului 
de Artă Timişoara va putea ad-
mira o selecție de peste 100 de 
fotografii din totalul celor 500 
de piese aflate în Colecția de 
Fotografie “Analog“. Expoziția 
oferă o imagine concisă a fo-
tografiei documentare sau de 
avangardă din Ungaria, din a 

doua jumătate a secolului XX. 
Cei 21 de artişti expuşi sunt: Demeter 

Balla, András Bánkuti, Imre Benkő, Tamás 
Féner, Endre Friedmann, Miklós Gulyás, 
József Hajdú, László Haris, Károly Hemző, 
Judit M. Horváth, Péter Horváth, Antal 
Jokesz, Gábor Kerekes, Péter Korniss, György 
Stalter, András Szebeni, Lenke Szilágyi, Péter 
Tímár, László Török, Tamás Urbán, Magdolna 
Vékás.

Expoziția de la Muzeul de Artă Timişoara 
va fi deschisă publicului până în 24 august a.c. 
şi va putea fi vizitată zilnic (cu excepţia zilei de 
luni) între orele 10-18.

B.N.

Analog – 21 de fotografi maghiari din secolul XX

Recunoscută pentru disciplina sa artistică 
şi performanţă creativă, Florica Prevenda este 
o prezenţă aparte în arta contemporană ro-
mânească. Artista s-a orientat de timpuriu şi 
cu succes către scena artistică internaţională – 
fără a o abandona pe cea locală – având la activ 
expoziţii individuale la Amsterdam, Bruxelles 
sau Milano, şi expoziţii de grup, la Rotterdam, 
Barcelona, Cracovia, Provence, Verona, 
Londra, Tel Aviv sau New York. În 2005 a 
fost distinsă cu ”Meritul Cultural” în grad de 
Cavaler, acordat de Preşedintele României.

Lucrările expuse la Muzeul de Artă 

Timişoara fac parte din seria Facebook 
Obsession, compusă din picturi-colaj şi obiec-
te-asamblaj de materiale neconvenţionale, prin 
care sunt transpuse chipuri şi siluete umane, 
alternate cu simboluri ale omniprezentei re-
ţele sociale care a inspirat sensul expoziției. 
Facelook / Facebook  vine coerent în continu-
area demersului anterior al artistei: de la mo-
tivul chipului din seria Faces without a Face, 
1999, la reţelele din Net People, 2001, apoi 
apoi la relaţia individ-timp din Shadows of the 
Present, 2004, sau Time Regained, 2008. 

Vorbind despre construcția materială a 
acestei nou-inventate picturi, criticul Aurelia 
Mocanu remarcă „(…) densitate stratificată, 
urme colorate în depuneri de relief modelat cu 
degetele, afânate, toarse, întreţesute, încasetate 
(...). În acest interval creator dedicat obsedantu-
lui Facebook, poate că persistă undeva un reziduu 
retinian din tensiunea grafică a câmpurilor sca-
lare întrevăzute subliminal în navigarea on-li-
ne. Florica Prevenda concepe, mai precis, depune 
materie vizual-tactilă – scrum al trăirilor! – pes-
te efigiile digitalizate ale prezenţei Celuilalt (...). 
Culoarea – de la cobalturi de cerneală la vermillon 
– este pusă în operă cu o nouă febrilitate. Tonuri 
calde, fructuoase, sonore fac ecou regnului publici-
tar, congruent suportului digital interogat”.

Expoziţia Facelook / Facebook a fost des-
chisă publicului Muzeului de Artă Timişoara 
în perioada 27 iunie - 20 iulie 2014 şi a reu-
nit un fond de peste 60 de lucrări ale artistei 
Florica Prevenda.

Bogdan NĂDĂŞTEAN

Muzeul de Artă Timişoara, în colaborare cu galeria AnnArt Bucureşti, 
a organizat expoziția 

Florica Prevenda - Facelook / Facebook
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Este al doilea an consecutiv 
în care Asociația Internațională a 
Studenților la Ştiințe Economice 
şi Comerciale - filiala Timişoara 
încheie convenții de colaborare 
cu Direcția Generală de Asistență 

Socială şi Protecția Copilului Timiş. 
În vara aceasta, beneficiari ai acestei 
colaborări au fost tinerii din ca-
drul Centrului pentru Sprijinirea 
Integrării Familiale şi Profesionale 
a Tinerilor Timişoara. Tinerii stu-
denți din cadrul acestei asociații 
internaționale s-au implicat în orga-
nizarea, într-un mod agreabil şi edu-
cativ a activităților extraşcolare şi de 
timp liber din lunile de vară.

Tinerii din cadrul CSIFPT 

Timişoara, în marea lor majoritate 
cu vârste apropiate de cele ale stu-
denților participanți   la acest   pro-
gram, au comunicat cu uşurință şi 
multă naturalețe cu reprezentanți ai 
tinerilor studioşi din Taiwan, Turcia, 
Tunisia şi din alte zone ale lumii, 
împărtăşind din experiența proprie, 
dar manifestând interes şi pentru 
cunoaşterea obiceiurilor, a tradițiilor 
şi culturii popoarelor reprezentate 
de aceştia. Au conceput, organizat 
şi desfăşurat împreună activități 
diverse, cum ar fi orientare şcolară 
şi vocațională, descoperirea si cu-
noaşterea de sine, activități artistice 
(desen, pictură, dansuri), activități 
sportive (jocuri, întreceri sportive la 
diferite discipline), activități culi-
nare, discuții libere pe teme stabilite 
ad-hoc.

Şi, asa cum era de aşteptat, s-au 
legat prietenii, planuri de viitor au 
prins contur, s-au făcut schimburi 
de adrese de e-mail, semn că, odată 
comunicarea începută, ea va conti-
nua în spiritul multiculturalității şi 
a valorilor general-umane care-i ca-
racterizează deopotrivă.

După săptămâni în şir, în care 
s-au văzut şi au activat împreună, 
timp de câte trei zile săptămânal, 
beneficiarii noştri vor astepta, cu 
amintiri încă vii, dar şi cu speranța 
că vara viitoare va veni cu o altă serie 
de activități şi cu noi prietenii le-
gate cu tineri de pe alte meridiane, 
îmbogățindu-şi orizontul de cu-
noaştere şi multiplicându-şi relațiile 
interumane.

Ioan HERBEI

Prietenii dincolo de granițe și țări Atelierul de pitici – distracție, 
bucurie și învățare

Ergoterapia şi rolul său în recuperarea persoanelor cu dizabilităţi
În Centrul de Recuperare şi Reabilitare 

Neuropsihiatrică Lugoj, datorită specificului de dia-
gnostic neuro-psiho-motric al beneficiarilor, un mare 
accent se pune pe activităţi de recuperare prin terapie 
ocupaţională, care îmbracă mai multe forme: ludotera-
pie, art-terapie, kinetoterapie şi ergoterapie. Ergoterapia 
reprezintă terapia prin muncă şi este desfăşurată de către 
instructorii de ergoterapie. Ergoterapia sau activităţile de 
tip lucrativ sunt pentru persoana cu handicap un mijloc 
de exprimare, permiţând persoanei să creeze în realitate 
ceea ce a văzut, trăit sau imaginat. Activităţile ergotera-
peutice implică gândire, planificare, presupunere şi ale-
gere, pentru ca, la finalul activităţii, persoana cu handicap 
să fie mândră că a creat o jucărie, un panou decorativ, sau 
un obiect util. Acest lucru le dă beneficiarilor un senti-
ment revigorant şi le conferă un simţ al realizării şi în-

crederii în sine, contribuind la structurarea statutului şi 
rolului persoanei, recunoscute din punct de vedere social. 

Activităţile ergoterapeutice pun accentul pe reeduca-
rea gestualităţii, a îndemânării, învăţarea unor deprinderi 
noi, utile, dezvoltarea expresivităţii, readaptarea/ adap-
tarea la efort. Activităţi ca desenul, pictura, modelajul 
sunt foarte importante în dezvoltarea proceselor gândi-

rii, pentru o mai bună coordonare oculară şi manuală, 
pentru dezvoltarea motricităţii fine (dactilo-pictură şi 
modelaj). Persoana cu dizabilităţi îşi dezvoltă deprinderi 
specifice prin mânuirea materialelor folosite la activităţi: 
creioane, pensule, beţişoare, plastilină, lipici, materiale 
din natură; memoria vizuală şi imaginaţia se imbunătă-
ţesc. Progresul se realizează în etape, iar învăţarea este în 
paşi mici şi pe baza succesului. 

Ergoterapia nu are doar rolul de a oferi beneficiari-
lor un tip de activitate practică, utilă, ci şi de a stimula 
capacităţile lor creatoare, dezvoltarea unor deprinderi 
practice noi, care să constituie baza de plecare a unei 
eventuale a lor, cu valoare de reintegrare sau de resoci-
alizare. Indiferenţa va fi astfel înlocuită cu optimismul, 
încrederea în sine şi în forţele proprii. Beneficiarii îşi re-
capătă demnitatea, precum şi capacitatea de a se opune 
evoluţiei bolii sau prezenţei handicapului.

Unul dintre atelierele favorite ale beneficiarilor 
CRRN Lugoj este atelierul de modelat pitici. De câțiva 
ani, cei patru instructori de ergoterapie, alături de mai 
mulți tineri şi adulți cu dizabilități, realizează pitici de 
grădină, viu colorați, care sunt oferiți apoi, în dar, par-
tenerilor şi unor vizitatori ai centrului. Beneficiarii sunt 
implicați în toate etapele procedeului de manufactură, 
de la pregătirea amestecului ce urmează să fie turnat în 
matrițe, până la şlefuirea piticilor şi pictarea lor, având, 
astfel, posibilitatea, să învețe mai multe despre această 
activitate şi să vadă, treptat, rezultatele muncii lor. În 
zilele însorite, când vremea este prielnică, activitățile 
de ergoterapie ale atelierului de pitici se desfăşoară în 
curtea centrului, toți beneficiarii având, astfel, ocazia să 
urmărească fiecare pas din procesul creării unui pitic de 
grădină.

Laura CĂPRARIU – Şef CRRN Lugoj
Smaranda MARCU

„Nedeea românilor de pretutindeni” a ajuns anul acesta la a 
42-a ediţie, eveniment organizat de Centrul de Cultura şi Artă 
Timiş, în colaborare cu Primăria comunei Tomeşti şi finanţat 
de Consiliul Judeţean Timiş.

La spectacolul de muzica populară, desfăşurat la Valea 
lui Liman în faţa a peste 1.500 de  iubitori ai folclorului 
românesc, au fost prezenţi solişti de seamă ai Banatului, dar 
şi invitaţi speciali din Serbia şi Ungaria. Pe scenă au urcat 
soliştii profesionişti Liliana Liachici (director al Centrului 
de Cultură şi Artă al judeţului Timiş şi manager al proiectu-
lui), Mihaela Petrovici, Carmen Popovici Dumbrava, Dana 
Gruescu, Dumitru Stoicănescu, Bogdan Toma, Maria Coman, 
Daniel Scorobete, Felicia Stoian, Georgiana Necşa, Iasmina 
Iova, Marius Bodea şi Roxana Chiriţa, precum şi dansatorii 
Ansamblului Profesionist “Banatul” din Timişoara. Conducerea 
muzicală a fost asigurată de Sebastian Roşca, director artistic a 
fost Adrian Scorobete, organizator al spectacolului Loredana 
Bândariu, sonorizarea a fost realizată de Florin Cipu, iar spec-
tacolul a fost prezentat de Felicia Stoian, moderator de emisi-
uni muzicale la TVR Timişoara. La manifestare a fost prezent 
vicepreşedintele Consiliului Județean Timiş, Călin Dobra, 

consilierul judeţean Florin Nicolae Bîtea, 
membru al Comisiei pentru Cultură, 
Învăţământ, Tineret şi Sport din cadrul 
C.J. Timiş, şi reprezentanţi ai autorităţilor 
locale administrative şi culturale. 

“Faţă de ediţiile anterioare am hotărât 
să invităm solişti şi formaţii folclorice re-
cunoscute pe plan naţional şi internaţional, 
aceasta pentru pentru a da calitate sporită 
festivalului”, a declarat Vasile Stănilă, direc-
torul Casei de Cultura Tomeşti, iar Costel 
Medelean, primarul comunei Tomeşti, a 
opinat: „La toate ediţiile de până acum am 
încercat să oferim tuturor celor prezenţi 
un spectacol de calitate cu artişti renumiţi. 
Am avut tot sprijinul Centrului de Cultură 
şi Artă Timiş şi al Consiliului Judeţean”.

“Este prima oara când văd atât de mulţi 
tineri la un spectacol folcloric. Acest lucru 
ne face cu siguranţă pe toţi să fim mân-
dri că suntem bănăţeni. Felicitări organi-
zatorilor! Ne bucurăm de prezenţa unui număr aşa de mare 
de participanţi, care au venit să ia contact cu muzica populară 
bănăţeană autentică. Vom continua să susţinem şi pe viitor 
acest festival, ajuns acum la cea de-a 42-a ediţie”, a precizat, im-
presionat de momentele artistice prezentate în cadrul “Nedeii”, 
vicepreşedintele C.J. Timiş Călin Dobra. Spectacolul a fost fil-
mat şi va fi transmis ulterior de postul “Etno” TV.

Valea lui Liman se află la 150 de kilometri de capitala 
Banatului, pe raza comunei Tomeşti, într-o zonă cu un farmec 
natural excepţional, la poalele vârfului Padeş (1382) şi Rusca 
(1358 m), pe cursul superior al râului Bega.

Iosim RADOVAN
Cornel TODOR

MARE SĂRBĂTOARE BĂNĂŢEANĂ
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VOITEG MORAVIŢA DOMENIUL BENICZKY 
La doar 10 kilometri de centrul de comună Voiteg se află satul apar-

ţinător Folea. Accesul e destul de dificil datorită drumului nemodernizat. 
Atracţia aşezării o constituie un conac care a apar ținut familiei grofului 
slovac Georg Beniczky. Acesta fusese împroprietărit la sfârşitul se colului 
al XIX-lea cu teren la Folea pentru fapte deosebite săvârşite în armata 
un gară. Stabilit la Folea, Beniczky se căsătoreşte cu o armeancă înstărită, 
Antonia Csiky, pentru care ridică un conac, botezat după numele neves-
tei: „Conacul Antonia”. Clădirea este distrusă însă într-un incendiu, ast-
fel că Georg Beniczky apelează la prietenul său László Székely, celebrul 
arhitect şef al Timişoarei, care-i ridică în anul 1905 actualul conac de 
la Folea: avea opt camere, cu anexe, bucătării şi terase, fiind amplasat în 
mijlocul unui parc de trei hectare decorat cu specii rare de arbori. Groful 
reuşise să-şi sporească averea în acea perioadă la aproape 2.000 de hecta-
re, aşa că pentru muncile câmpului a colonizat familii de tineri căsătoriţi 
din Ardeal şi Moldova, cărora le-a construit case. Conacul de la Folea 
a fost revendicat de urmaşa baronului Beniczky, dr. Ana Maria Gogă, a 
cărei familei e originară din Uivar. (Mic atlas al judeţului Timiş, 2014).

Starea comunelor din Timiş di-
feră nu doar de la o zonă la alta, ci 
chiar în cadrul aceleaşi regiuni, iar 
asta se poate observa aflând câteva 
date despre modul în care s-au dez-
voltat comunele Voiteg şi Moravița. 
Ambele se află pe drumul național 
care leagă Timişoara de Belgrad, aşa 
că investițiile în modernizare sunt 
similare, numărul populației aproape 
la fel (2.300 – 2.400 locuitori), dar 
problemele diferă şi creează neajun-
suri. 

Luând cazul comunei Voiteg, 
aflăm de la viceprimarul Teodor 
Ciuclea că pentru anul în curs cea 
mai importantă investiție va fi lu-
crarea de canalizare. “Investiția cea 
mai importantă ar fi canalizarea. Am 
fost la Ministerul Dezvoltării şi am 
depus toată documentația, dosarul 
este eligibil, cu finanțare pe fonduri 
guvernamentale. Suntem în faza de 
a face licitațiile pentru lucrare. Toată 
comuna este asfaltată, se vor face 
subtraversări doar la intersecții. Vom 
avea stație de epurare proprie, mo-
dernă. Mai facem şi o lucrare de rea-
bilitare a căminului cultural, pe exte-
rior şi la acoperiş. După cutremurul 
din 1991 nu au mai fost lucrări şi 
trebuie rezolvat neapărat. În satul 
aparținător Folea am mai pietruit 
nişte străzi, s-au forat două puțuri”, 
spune Ciuclea. Viața economică a 
comunei este destul de bogată, con-
form primarului sunt destule locuri 
de muncă la firmele stabilite pe 
raza localității, în domenii cum ar fi 
agricultura ori construcțiile de dru-

muri. “S-a făcut un parc fotovoltaic, 
la ieşirea spre Deta, înțeleg că s-a 
mai cumpărat un teren pentru ex-
tindere. Sunt vreo 10 hectare acum, 
dar nu este încă făcut branşamentul 
la rețeaua de electricitate. O firmă 
din comună se extinde şi ea, vor să 
facă un siloz nou şi o magazie pen-
tru ierbicide şi fungicide, semințe, 
e o lucrare foarte mare, lângă gara 
din Voiteg. Oamenii lucrează şi la 
Timişoara, la Deta, nu sunt foar-
te mulțumiți oamenii de salarii, dar 
măcar au un venit, nu sunt asistați 

social”, adaugă Ciuclea. 
Tinerii din comună au profitat 

de legea care le permite să primească 
teren pentru a-şi construi o casă şi au 
depus circa 60 de cereri la Primăria 
Voiteg, însă nu există teren disponi-
bil. Edilii recunosc ca s-ar folosi de 
păşunea satului, mai ales că nu mai 
există mai mult de 10 vaci în locali-
tate, însă legea nu le permite să dez-
membreze acel teren. 

La Moravița însă, dacă s-au de-
pus 3-4 cereri în ultimii ani. Poate 
şi pentru că, surprinzător, deşi este 
o localitate la frontiera cu Serbia, nu 
există alt gen de activitate economică 
mai serioasă decât cea în agricultură. 
Tocmai de aceea, neavând locuri de 
muncă, familii întregi din Moravița 
au plecat la muncă în străinătate. 
“Rău este că nu sunt locuri de mun-
că. Nici micul traficul nu mai este 
viabil, deoarece şi în Serbia au înce-

put să crească prețurile. Foarte mulți 
cetățeni, acum un an, luau ulei, zahăr, 
mai ieftin, dar acum parcă e acelaşi 
preț şi nu se mai rentează. Era un 
ajutor mare acesta. Oamenii lucrea-
ză la Timişoara, fac naveta o parte. 
Sunt multe familii plecate la muncă 
în străinătate, în Germania, Italia, 
Spania, Portugalia. Chiar o colegă 
de la Primărie, cu doi copii şi soțul 
fără loc de muncă, a ales să plece în 
Germania, pentru că nu se mai des-
curca cu salariul din administrația 
publică. Acolo este muncă grea, dar 

câştigă bine față de cei 800 de lei cât 
îi lua aici”, ne spune viceprimarul 
Francisc Hopitean. Abia în acest an, 
infrastructura comunei poate arăta 
viața unei localități europene. De 
fapt, încă mai e ceva de lucru pentru 
acest deziderat. 

“Anul acesta vom definitiva cana-
lizarea, după 7 ani, a venit şi rândul 
să terminăm această lucrare. Vom 
face 150 de branşări la Stamora 

Germană şi tot atâtea la Moravița. 
S-a lucrat în funcție de câți bani am 
primit, câte puțin, cât aveam de la 
Guvern. Tot anul acesta, după ce se 
va termina cu canalizarea, se vor face 
lucrări la trotuare în aceste localități. 
Vor urma şi asfaltări, pentru că avem 
numai străzi pietruite. Acum trei ani 
am câştigat un proiect pe fonduri 
europene, a fost declarat eligibil, dar 
nu avea finanțare la acel moment, 
aşteptăm acum să primim acei bani 
pentru asfaltare. Avem promisiuni că 
vom primi aceşti bani. Ar fi extraor-
dinar, ca după ce terminăm cu cana-
lizarea, să putem şi asfalta. Avem apă, 
gaz, canalizare, este ca la oraş. Mai 
asfaltul ne trebuie şi gata. Investitori 
însă nu prea avem, doar pe partea 
agricolă. Fosta bază de recepție a 
fost luată de un italian care face ulei 
de floarea-soarelui, dar are puțini 
angajați. Avem peste 40 de fermieri 
care au oi. Sunt 12 fermieri pe linie 
vegetală, care au peste 100 de hectare 
de pământ”, detaliază Hopitean. 

Enoriaşii contribuie la ridicarea a 
două biserici ortodoxe în Moravița şi 
Stamora Germană, localități popula-
te cândva cu etnici germani, unde nu 
există decât capele ortodoxe, iar lu-
crările se doreşte să înceapă anul aces-
ta. Viceprimarul îşi pune speranța şi 
în planurile Guvernului României, 
anunțate recent, de a lega Timişoara 
de Belgrad printr-o autostradă, deşi 
recunoaşte că asemenea discuții nu 
au existat la nivelul administrației lo-
cale. Un alt vis al morăvițenilor este 
şi integrarea Serbiei în UE, fapt care 
va propulsa şi comuna timişeană spre 
traiul european.

Alina SABOU

Două comune timișene 
similare, cu probleme diferite

În satul Folea, comuna Voiteg, 
judeţul Timiş, s-a născut la 23.12. 
1893,  Iosif Jumanca,  om politic 
român, membru al Partidului Social-
Democrat din Transilvania,  deputat 
în Marea Adunare Naţională de la 
Alba Iulia,  membru al Consiliului 
Dirigent al Transilvaniei (1918-
1920).  

Iosif Jumanca este cel care  a afir-
mat în fața celor 1228 de delegați 
întruniți în sala mare a Cercului 
Militar din Alba Iulian că social-
democrații români sunt adepți ai 
dreptății sociale, dar că doresc mai 
întâi un stat național întregit, iar apoi 
reforme democratice largi.  Şi tot la 
la Alba Iulia, la 1 decembrie 1918, în 
faţa celor 150 de delegați socialişti 
unionişti, Iosif Jumanca  a arătat: 
„Social-democrația nu-i identică cu 
lipsa simțului național. Noi nu zicem 
ubi bene ibi patria, dimpotrivă, zicem 
că, acolo unde ți-e patria, acolo tre-
buie să-ți cauți de ea”.  

Iosif Jumanca a făcut parte din 
Consiliul Dirigent până la 4 au-
gust 1919, ocupându-se de Resortul 
industriei.  Deputat din partea 
Partidului Social Democrat între anii 
1928-1933, a militat fervent pentru 
punerea în practică a  programelor 
de protecție socială preconizate 
de social-democrație. A fost sena-

tor al României între 1939-1940. 
În 1921 s-a pronunțat împotriva 
aderării Partidului Socialist Român 
la Internaționala a III-a cu sediul 
al Moscova (Komintern), iar în 
anul 1948 s-a opus unificării PSD 
cu PCR. Ca urmare, a fost arestat, 
întemniţat la Jilava şi torturat. A mu-
rit în închisoarea în 25 martie 1950.

Iosif Jumanca are în prezent un 
bust ridicat în municipiul Alba Iulia, 
existând însă intenţia autorităţilor  
locale  de a aplasa pe zidul primăriei 
Voiteg o placă comemorativă care 
să amintească de faptele marelui 
înaintaş.

Dinu BARBU

PATRIOTUL IOSIF JUMANCA

Membri ai Consiliului Dirigent - Rândul de jos, de la stânga la dreapta: Alexandru Vaida 
Voevod, Ştefan Cicio Pop, Iuliu Maniu, Vasile Goldiş, Aurel Vlad. Rândul de sus: Iosif Jumanca, 
Romul Boilă, Valeriu Branişte, Victor Bontescu, (necunoscut), Ioan Suciu, Aurel Lazăr, Emil 
Haţieganu, Ion Flueraş



9CJTIMIŞ

AGENDĂiulie - august  2014

DETA

Mulțumiri şi nemulțumiri la 
Deta, într-o proporție aproape ega-
lă, dar parcă problemele cu care se 
confruntă comunitatea aflată în su-
dul județului Timiş sunt mai mari. 
Primarul Petru Roman ne spune 
din start că lucrurile nu merg bine. 
Recunoaşte că investițiile planifica-
te prin buget sunt în grafic, că exis-
tă locuri de muncă, forță de muncă, 
investitori, însă implicarea unora lasă 
de dorit şi asta afectează imaginea 
localității, dar şi viitoarea dezvoltare.

“Din ce ne-am propus în buget, 
am finalizat tot, suntem în grafic. 
Tot ce mi-am propus am făcut. Toate 
investițiile se derulează normal. Casa 
de Cultură va fi dată în folosință în 
octombrie, a fost începută acum doi 
ani. Clădirea a fost reabilitată după 
ce ne-a fost donată de Forumul 
German. În parcul din Deta, se asfal-
tează şi se fac piste de biciclete, sunt 
lucrări începute de mai multă vreme 
şi se vor finaliza în acest an. Vom as-
falta strada Termal, este în fază finală. 
E-on Gaz schimbă câteva conducte 
de gaz, investiția se derulează în gra-
fic, două străzi sunt terminate, a treia 
este pe jumătate şi va fi de lucru încă 
vreo două luni de zile. Avem o pro-
blemă mai complicată cu investiția 
Aquatim, unde lucrurile nu prea sunt 
în grafic şi ne facem griji pentru că 
firma care lucrează s-ar părea că are 
probleme şi nu e exclus să se rezilieze 
acest contract. Ne creează disconfort 
în oraş pentru că sunt sparte două-
trei străzi şi nu le termină. Şantierele 
s-au deschis în martie şi nu sunt gata 
nici acum”, a spus primarul Petru 
Roman.

Alte planuri sunt pentru moder-
nizarea centrului civic al oraşului, 
dacă se va câştiga finanțarea pe fon-
duri europene. “Pentru 2014-2020, 
speculăm o relație bună în parte-

neriat cu sârbii şi tot ce vom putea 
face împreună vom face. Nu va fi 
problemă cu asigurarea co-finanțării, 
dacă sunt lucruri importante, le fa-
cem. Atât guvernanții, cât şi cei de la 
CJT, indiferent de culoarea politică, 
nu au fost darnici cu Deta, suntem 
mereu pe ultimul sau penultimul loc. 
Buziaş, oraş cam cu aceeaşi populație, 
să vedeți câți bani a primit anul tre-
cut, e o diferență de 11 ori mai mare! 
Şi acolo trăiesc bănățeni, timişeni. 
Probabil există alte criterii...”, opi-
nează Roman.

Sistemul medical 
și învățământul, 
două mari dureri

O situație gravă este la spitalul 
orăşenesc deoarece nu există sursă 
de finanțare pentru trimestrul IV. 
“Contractul cu CJAS a fost încheiat 
abia la final de iunie, aşa ceva nu s-a 
mai întâmplat niciodată, să lucrezi 
fără contract, să primeşti doar banii 
de salarii şi acum să nu mai fie niciun 
leu. Tot ce s-a asigurat pentru spital 
ca funcționalitate sunt bani de la pri-
mărie şi de la primăriile din jur, care 
au decis să sprijine şi ele cât pot. Le 
şi mulțumim pe această cale pentru 
ceea ce au făcut, altfel spitalul intra 
în arierate. Nu ştim ce va fi cu el sau 
cu alte spitale de oraşe din țară, pen-
tru că nimeni nu are finanțare pe tri-
mestrul IV. În primăvară a apărut o 
ordonanță care permite primăriilor să 
finanțeze activitatea spitalelor, tocmai 
pentru a veni în întâmpinarea acestor 
situații. Când a fost în audiență ma-
nagerul spitalului la minister cam aşa 
s-a spus: că ei nu au bani să ne dea 
şi să ne adresăm comunităților locale 
arondate spitalului. Nu poate o co-
munitatea locală să țină un spital şi 
nu poți să îl ții numai cu banii pen-
tru salariile medicilor, pentru că are 

nevoie de foarte multe lucruri ca să 
funcționeze. Spitalul consumă circa 
un miliard de lei vechi pe lună, deci 
12 miliarde pe an, pe care nu le poți 
acoperi din bugetul local al unui 
oraş de 6.000 de locuitori şi nici 
prin sprjinul localităților din jur. 
Acolo sunt reactivi, instrumen-
tar, medicamente, spitalul este 
modern, reabilitat, funcționează, 
are cel mai bun indicator din 
județ şi unul dintre cele mai bune 
din țară. Managerul se zbate, dar 
sistemul este acela care ne adu-
ce în situația în care va trebui să 
restructurăm activitatea acolo”, a 
adăugat edilul. 

În ceea ce priveşte siste-
mul educațional, rezultatele 
de la bacalaureat au fost catalogate 
drept dezastruoase. În condițiile în 
care administrația locală asigură, con-
form edilului, fondurile şi investițiile 
necesare pentru buna desfăşurare a 
procesului de învățământ, iar abia 29 
la sută dintre elevii claselor a XII-a 
au promovat bacul, nu este de mira-
re că există nemulțumiri. “Nu sunt 
mulțumit de rezultatele de la bacala-
ureat, pentru că acolo este o condu-
cere care, o spun deschis, se numeşte 
politic în fiecare an, nu este un con-
curs dat, sunt numiți aceeaşi oameni, 
repetați. Dacă rezultatele ar fi fost 
crescătoare..., însă cum merg în jos 
suntem nemulțumiți de această con-
ducere. Noi plătim transportul profe-
sorilor, aproximativ 500 de milioane 
pe an, în mare parte sunt suplinitori 
şi sunt schimbați de la trimestru la 
trimestru, aşa că rezultatele se văd. 
Toți îi scot vinovați pe părinți, copii, 
sistemul, primăria, dar şi profesorii au 
o mare vină că elevii nu au rezultate 
bune. La Deta a fost 29 la sută grad 
de promovare, jumătate față de nive-
lul național! Când ai şase clase de-a 

XII-a şi în trei clase nu a fost niciun 
elev care să ia bacalaureatul este o 
problemă şi a dascălilor şi a conduce-
rii. Şi nici nu au fost toți la examene, 

au fost lăsați corigenți peste an ca să 
nu vină, alții nu s-au înscris. Poate am 
fi avut un procent de 18-20 la sută 
dacă s-ar fi prezentat. Jocurile sunt 
în mâna directorului şcolii şi în ceea 
ce priveşte mutarea suplinitorilor, 
totul pleacă de la acest nivel. Şcoala 
are o grămadă de bani de care dispu-
ne după bunul plac, în afară de asta 
am făcut investiții de aproximativ 4 
miliarde şi ceva, anul acesta am re-
parat clădirea şcolii şi a grădiniței de 
la Opatița. Le mai acordăm premii, 
burse. Dacă bugetul şcolii e 40 la sută 
din bugetul oraşului, acolo lucrurile 
trebuie să funcționeze şi să fie şi re-
zultate, pentru că aşa ele nu ne pot 
mulțumi”, subliniază Petru Roman.

Investiții în infrastructu-
ra turistică

Din punct de vedere economic, 
oraşul Deta stă încă bine, criza fi-
nanciară nu a lăsat urme evidente, 
investitorii nu au plecat, dar nici nu 
s-au stabilit alții noi. “Ca locuri de 
muncă stăm bine, aducem forță de 

muncă din zonă, ne-am bucura să fie 
salariile puțin mai mari. Sunt fabrici 
care au de la 120 la 1000 de locuri de 
muncă. Avem şi mici întreprinderi, 
pe lângă fabricile din domeniile au-
tomotive. Suntem bucuroşi, mi-e şi 
frică să spun, că am rămas cu toate 
instituțiile statului aici – Trezorerie, 
Finanțe, Parchet, Judecătorie, APIA, 
Carte Funciară, Poliție, Jandarmerie 
etc. Avem spital, liceu, sunt 700-800 
de locuri de muncă în administrație”, 
spune Roman. 

Administrația din Deta doreşte 
să modernizeze oraşul şi pentru 
a atrage turişti. “Dezvoltăm zona 
ştrandului, e un loc cheie, va ajunge 
un simbol al oraşului şi încercăm să 
aducem oamenii la Deta tocmai din 
cauza acestei ape termale. Sunt acum 
două bazine mici, lucrăm la un bazin 
mare, proiectul este în faza finală şi 
vrem să montăm şi un schimbător 
de căldură pentru a prelungi durata 
de funcționalitate. Anul viitor vom 
obține acreditarea pentru licența de 
funcționare, care va fi valabilă 20 de 
ani. Dacă vom avea apă destulă, va 
deveni un punct de atracție şi va atra-
ge multă lume, e lângă pădure, este 
aer curat, vrem să facem din acest 
ştrand un brand al oraşului. Am în-
cercat în ultimii ani să dezvoltăm tu-
rismul din zonă. Un punct forte este 
şi parcul de 14 ha, îl vom amenaja şi 
va fi foarte frumos, este acolo şi o sală 
multifuncțională, o terasă, un restau-
rant, scenă de spectacole, un teren de 
sport, un loc de joacă, anul viitor par-
cul va fi finalizat şi va fi un alt punct 
de atracție. Odată cu turiştii atragem 
implicit şi bani, cazări. La ştrandul 
termal sunt acum patru apartamente 
şi pe anul viitor am vrea să extindem 
cu câteva căsuțe”, explică primarul 
din oraşul Deta. 

Alina SABOU

Primarul Petru Roman dorește ca orașul 
să fie pus pe harta turistică a județului

Consiliul Județean Timiş, în calitate de 
beneficiar al proiectului “Sistem integrat de 
management al deşeurilor în judeţul Timiş”, 
a încheiat procedura de achiziție publică 
pentru concesionarea serviciilor de operare a 
stației de transfer al deşeurilor Timişoara şi 
a centrelor de colectare de la Jimbolia, Deta 
şi Făget de pe raza județului Timiş, precum 
şi de transport al deşeurilor de la stația de 
transfer şi centrele de colectare la depozitul 
de deşeuri nepericuloase Ghizela.

În urma desfăşurării procedurii de achi-
ziţie publică, beneficiarul proiectului a de-
semnat drept câştigătoare oferta depusă de 
S.C. POLARIS – M HOLDING SRL 
Constanța.

Contractul privind concesionarea ser-
viciilor de operare a fost semnat în data de 
24.07.2014 şi are o durată de 144 de luni, cu 
o redevență anuală de 24,24% din valoarea 
serviciilor (minimum 805.632 lei anual), la 
tariful de 82,77 lei/tona de deşeuri.

Proiectul „Sistem integrat de manage-
ment al deşeurilor în judeţul Timiş” este co-
finanţat din Fondul European de Dezvoltare 
Regională (FEDR) prin Programul 
Operaţional Sectorial Mediu, Axa prioritară 
2.

Informaţii suplimentare despre proiectele 
POS Mediu puteți găsi pe www.posmediu.ro.

Pentru detalii suplimentare despre proiect 
vă puteţi adresa: 

Unităţii de Implementare a Proiectului 
din cadrul Consiliului Judeţean Timiş, B-dul 
Revoluției din 1989, nr.17, Timişoara, judeţul 
Timiş

Tel. +40 256 40 64 64; Fax: +40 256 40 65 
93; +40 256 40 64 24;

Persoana de contact: 
manager de proiect Marieta Mateescu
marieta.mateescu@cjtimis.ro

Concesionarea unor activități ale serviciului public de salubrizare  din cadrul proiectului
„Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Timiș” OFENSIVĂ 

AVIO-CHIMICĂ
Aviaţia Utilitară Timişoara 

(înfiinţată în anul 1999 şi aparţinând 
de C.J. Timiş) a început din 8 iulie 
2014 o adevărată ofensivă împotriva 
ţânţarilor). Cu finanţare de la C.J. 
Timiş (1,250 000 lei), 98 de unităţi 
administrativ teritoriale au beneficiat 
până acum, sub coorodnarea Consiliului 
Judeţean,  de stropiriri anti-insecte, in-
clusiv municipiul Timişoara (3000 de 
hectare).

 A fost stropită pe teritoriul 
judeţului o suprafaţă de 28 000 de hect-
are, servicii avio-chimice care au avut 
loc pentru prima dată după 24 de ani, 
conform dlui Pascu Lup, director al SC 
Aviaţia Utilitară Timişoara SA.

Deta în Harta Iosefină a Banatului, 1769-72
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CIACOVA

JIMBOLIA

Un oraş cu circa 5.200 de persoane se află la limita 
supraviețuirii. O spune viceprimarul din Ciacova, Dacian 
Ghera. Bugetul local ajunge pentru fix ce e nevoie, plăți uzuale, 
fără extravaganțe, cu tăieri de ici-colo, pentru a mai putea face o 
investiție în infrastructură. După mai mulți ani de aşteptare, cel 
târziu la început de an viitor, Ciacova va avea canalizare, spune 
Ghera. Investiția a fost făcută cu ajutorul Aquatim, pe fonduri 
de mediu. “Branşările sunt făcute în proporție de 80 la sută, iar 
Aquatim a mai extins rețeaua pe două străzi, care nu erau inițial 
în proiect. Am schimbat rețele de apă pe unele străzi şi vrem 
să facem asta şi pe zona centrală, unde situația nu este bună. În 
perioada imediat următoare vrem să amenajăm 2 km de străzi, 
cu tratament bituminos. Am modernizat căminul cultural de la 
Cebza, iar cel de la Obad este în curs de reabilitare. S-au făcut 
şi diferite pietruiri de străzi pe sate. Bugetul abia ne permite să 
funcționăm ca primărie. Dăm o căruță de bani la Bucureşti şi 
înapoi se întorc un sfert”, spune viceprimarul Dacian Ghera. 

Problemele pe care le reclamă locuitorii din Ciacova sunt 
lipsa locurilor de muncă, salariile mici, taxele multe. “Avem un 
singur fermier, cu activitate mai mare, în rest sunt buticuri. Am 
avut doar discuții, au rămas la acel nivel. Cei care vor să dez-
volte o afacere vor să fie cât mai aproape de drumul principal, 
în timp ce cei mai mici vor mereu să facă un parteneriat, să 
primească bani, se gândesc mai mult cum să ciupească ceva, pe 
termen scurt. Locurile de muncă sunt o problemă la Ciacova, 
salariile sunt mici, taxele sunt multe. Cele două azile, unul pen-
tru bolnavii de Alzheimer şi unul pentru persoane vârstnice, 
administrate de CJT şi un al treilea privat asigură câteva sute de 
locuri de muncă. În administrație sunt nişte salarii de mizerie. 
Lumea nu se mai descurcă cu ele şi din păcate nu se ia nicio 
măsură. Vrem să avem o administrație competitivă, cu oameni 
plătiți prost! E un paradox, să plăteşti prost oameni care lucrea-
ză în domeniile de bază. Oamenii încearcă, pleacă în străinătate 
pentru a lucra acolo”, adaugă viceprimarul. Spitalul din Ciacova 

a fost închis în urmă cu câțiva ani, există un plan să devină un 
centru de sănătate, însă momentan în spațiul cu pricina există 
serviciul de ambulanță şi un centru de permanență. Dacă nu se 
va face ceva pentru a deveni funcțională, clădirea se va degrada 
iremediabil.

Oraşul a fost mai mereu dezavantajat de acest statut, deşi 
speranțele au fost altele atunci când s-a transformat din comu-
nă în oraş. “Când eram comună, se spunea că de ce nu suntem 
oraş ca să atragem mai multe fonduri, acum, că suntem oraş, se 
spune că de ce nu suntem comună pentru că am fi atras fonduri 
mai avantajoase. Ciacova are cam 5.200 de locuitori, la toate 
proiectele se cere un minim de 10.000 de locuitori. Era sin-
gura problemă, am fost mereu dezavantajați. Cu hotărâre de 
Consiliu Local, referendum, hotărâri de Guvern, se poate reve-
ni la statutul de comună, dar e un proces costisitor şi de durată. 
Nu mai ştie nimeni ce se întâmplă cu ideea de regionalizare”, 
opinează Ghera. 

Stradă medievală, descoperită în centrul 
orașului

Odată cu săpăturile pentru canalizare din Ciacova a fost fă-
cută şi o importantă descoperire arheologică: o întreagă stradă 
din Evul Mediu, construită de administraţia otomană. Strada 
a stat 400 de ani îngropată, la aproape doi metri sub pământ. 
Strada medievală, construită din bârne de lemn, trecea chiar 
prin mijlocul oraşului. Drumul turcesc se afla la aproape la doi 
metri sub pământ şi are o lungime de peste douăzeci de metri. 
Un indiciu că în zonă s-a făcut negoţ şi acum câteva sute de 
ani stau oasele de animale şi cioburile de vase descoperite aici. 
La doar câţiva metri distanţă de această stradă medievală a fost 
dezgropat şi un zid de cărămidă. Chiar dacă drumul medieval 

nu va putea fi conservat în totalitate, bucăţi din bârnele de lemn 
care îl alcătuiau acum patru sute de ani sunt păstrate şi vor fi 
expuse la Muzeul Banatului din Timişoara.

 
Alina SABOU

Dacian Ghera, viceprimar: 

“Vrem să avem o administrație competitivă, 
cu oameni plătiți prost!”

– Ce investiții noi au fost începute sau finali-
zate în acest an în Jimbolia? Ce urmează să vadă 
cetățenii?

– În perioada 2013 – 2014 la Jimbolia au 
fost demarate proiecte de infrastructură, cu 
impact mare asupra locuitorilor oraşului şi, 
implicit, al urbei. În urma acestor proiecte vor 
rămâne 14 km de piste de biciclete, 11 km de 
şosele asfaltate, precum şi reabilitarea rețelei de 
apă potabilă şi introducerea rețelei de canaliza-
re. În decembrie 2013, am finalizat reabilita-
rea iluminatului public. Prin acest proiect am 
montat circa 1.200 lămpi economice. De cu-
rând, am finalizat sistemul integrat de suprave-
ghere video, proiect finanțat din fondurile UE  
- „Achiziționarea şi instalarea de echipamente 
de supraveghere pentru creşterea siguranței şi 
prevenirea criminalității în oraşul de frontie-
ră Jimbolia”.  Să vă prezint câteva detalii des-
pre acest ultim proiect: s-au achiziționat 102 
camere video, de ultimă generație, ce au fost 
montate pe stâlpi şi pe faţada clădirilor şi s-au 
instalat cinci noduri de comunicaţie în care 
s-au concentrat conexiunile de fibră optică. 
Bugetul total al proiectului a fost de peste 3,8 
milioane lei pentru implementarea proiectului, 
din care circa 3 milioane de lei sunt asistenţă 
financiară nerambursabilă din partea Uniunii 
Europene şi a Guvernului României şi circa 
77 mii lei - contribuţie proprie în proiect. Mai 
menționez că în perioada 1 noiembrie 2013 – 

31 octombrie 2014 se derulează proiectul cu 
“Elaborarea unui management durabil al in-
frastructurii de gospodărire a apelor în regiu-
nea de frontieră Ungaro-Română”. Obiectivul 
proiectului este executare unei reţele de cana-
lizare pentru evacuarea apelor pluviale în lo-
calitatea Jimbolia (cartierul Locul Târgului) în 
zona străzilor N. Bălcescu, Recoltei, Bucegi, 
Th. Aman, Salcâmilor, Aleea Cito, Gh. Adoc, 

N. Lenau, Grozăvescu şi Griviţei. Valoarea to-
tală a proiectului a fost de 634.292 euro.

În curând vom începe următoarele proiecte: 
reabilitarea bazei sportive din centrul oraşului, 
amenajarea locurilor de joacă, înființarea a 
două terenuri de baschet, unul în centrul 
oraşului şi altul în cadrul Şcolii Generale de pe 
str. George Enescu. Tot în acest an, vom reabi-
lita drumurile publice din oraş - aici includem 
alei şi şosele. 

– Campusul şcolar din oraş a rămas tot în sta-
re de şantier de circa 5 ani din lipsă de finanțare. 
Există totuşi vreo soluție pentru finanțarea şi fi-
nalizarea lui?

– Ministerul Educației a alocat fonduri 
pentru acest campus şcolar în 2008, s-a lucrat 
un an, apoi, din 2009, lucrările au fost oprite, 
pentru că nu am mai primit bani. De atunci, 
s-au tot promis fonduri, însă nu s-a mate-
rializat nimic. Până acum, în campusul de la 
Jimbolia s-au investit aproape 10 milioane de 
lei. În martie acest an, am depus proiectul pen-
tru a finaliza campusul şcolar pe Programul 
Operațional Regional 2007 – 2013, Axa pri-
oritară 3, Îmbunătățirea infrastructurii sociale, 
domeniul major de intervenție 3.4. Proiectul 
are o valoare de 31,2 milioane lei, iar asistența 
financiară nerambursabilă solicitată este de 
aproape 24 milioane lei. Dacă am pomenit de 
proiecte pentru care dorim accesarea de fon-

duri europene, amintesc şi de proiectul de mo-
dernizare al centrului civic din oraşul Jimbolia, 
valoarea totală a proiectului fiind de 14,8 mi-
lioane lei, suma nerambursabilă solicitată fiind 
de 11,7 milioane lei.

– Ați avut discuții cu eventuali investi-
tori pentru a creşte activitatea economică din 
Jimbolia? Dacă da, în ce domeniu şi ce ar presu-
pune investiția?

– Am avut discuții cu posibili investitori 
care momentan nu s-au concretizat spre ceea 
ce ne doream, dar suntem mereu deschişi să 
oferim tot sprijinul noilor investitori ce doresc 
să influențeze creşterea activității economice 
din Jimbolia, în orice domeniu. 

– În august continuă la Jimbolia festivalul 
Jimbo Blues. Ne puteți spune câte ceva despre eve-
niment? 

– În data de 16 august  începând cu ora 
20:00 va avea loc la Teatrul de vară din Jimbolia, 
ediția a XII-a a festivalului deja bine cunoscut, 
intitulat Jimbo Blues. La acest eveniment vor 
urca pe scena interpreții Ora H, Vali Răcilă - 
Sir Blues şi Bega Blues Band. Iubitorii acestui 
gen de muzică sunt aşteptați în număr cât mai 
mare şi am speranța că vor veni oameni şi din 
afara localității, aşa cum s-a întâmplat şi în anii 
anteriori.

A consemnat Alina SABOU

“Am depus proiectul pentru a finaliza campusul școlar pe Programul Operațional Regional”
Interviu cu viceprimarul Daniel Gorgan
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Volumul cu titlul menţionat mai sus, pur-
tând semnătura istoricului Vasile Dudaş, a 
apărut recent la Editura David Press Print 
din Timişoara, în contextul comemorării a 
100 de ani de la declanşarea Primului Război 
Mondial.

După cum rezultă chiar din titlul lucrării, 
autorul şi-a propus să prezinte o  sinteză a 

evenimentelor şi consecinţelor pe care războ-
iul le-a avut în spaţiul Banatului istoric.

Lucrarea debutează cu un prim capitol, în 
care sunt surprinse principalele consecinţe ale 
războiului în localităţile urbane şi rurale bă-
năţene. După cum este cunoscut, asasinarea 
prinţului moştenitor al tronului austro-ungar, 
Franz Ferdinand, la 28 iunie 1914, a constitu-
it pretextul războiului. În scurt timp, Marile 
Puteri, partenere în cele două alianţe militare, 
au intrat în conflict; un conflict care era re-
zultatul lungilor acumulări de contradicţii, în 
lupta pentru influienţa în lume. În momentul 
declanşării operaţiunilor militare, exista con-
vingerea că acestea vor fi de scurtă durată. În 
realitate, ele s-au prelungit mai mult de patru 
ani. Echilibrul între cele două tabere aflate în 
conflict a determinat prelungirea ostilităţilor. 
Puterile Centrale aveau o armată puternică, 
bine instruită şi dotată. Încă de la început, sta-
tele blocului austro-german au realizat o uni-
tate de comandament şi au reuşit să-şi coor-
doneze mai bine acţiunile. Nu dispuneau însă 
de resurse suficiente în situaţia în care conflic-
tul se prelungea. Antanta în schimb, dispunea 
de un potenţial material şi uman mult superi-
or. Puterile Centrale aveau o flotă puternică, 
blocând astfel accesul inamicului la resurse.

A fost un război mondial în cadrul acestu-
ia fiind antrenate, alături de state europene şi 
state din afara continentului. În momentul de-
cretării mobilizării generale, spaţiul Banatului 
istoric era înglobat în hotarele Ungariei şi se 
compunea, din punct de vedere teritorial-ad-
ministrativ, din trei comitate Timiş, Caraş-
Severin şi Torontal. Potrivit recensamantului 
general întreprins în anul 1910, satele şi oraşe-
le bănăţene numărau 1.460.400 locuitori, din 
care 582.835 erau români, 334.878 germani, 
263.531 sârbi, 206.346 maghiari, 21.419 slo-
vaci,4.551 croati, 2.378 ruteni, 45.462 alte na-
ţionalităţi. 

Înca din primele momente de după ataca-

rea statului sârb, cercurile guvernante au trecut 
la o intensă activitate de susţinere a operaţii-
lor militare prin toate canalele de propagandă. 
Majoritatea publicaţiilor periodice bănăţene 
încercau să-şi convingă cititorii că mult sti-
matul părinte al naţiunii, bunul împărat Franz 
Josef, în al optzeci şi patrulea an al vieţii sale, 
şi-a chemat poporul la luptă pentru o nece-

sitate extremă. Jertfa de sânge era necesară 
pentru a pedepsi adversarii săi perfizi, care 
ameninţau liniştea statului. Această puternică 
manifestare a naţionalismului era rezultatul 
unei lungi campanii propagandistice care a 
dezvoltat ideea patriei în pericol. Propaganda 
s-a intensificat treptat, favorizând mobilizarea 
populaţiei, dar a incitat, în acelaşi timp la ură 
şi fanatism.

Întrucât fronturile de luptă trebuiau apro-
vizionate cu armament, muniţie, alimente, 
echipament, şi economia bănăţeană şi în pri-
mul rând industria s-a reprofilat în funcţie de 
necesităţile frontului. Întreprinderile au fost 
militarizate, ziua de muncă s-a prelungit, orice 
acţiune protestatară interzisă. Femeile au par-
ticipat din plin la efortul comun, lucrând în 
serviciul sanitar, industrie, transporturi, agri-
cultură în locul bărbaţilor trimişi pe front. Pe 
măsură ce războiul se prelungea, rezervele se 
împuţinau afectând şi spatele frontului, prin 
raţionalizarea distribuirii bunurilor către po-
pulaţie.

Pentru mărirea efectivelor armatei s-a 
prelungit durata serviciului militar obligato-
riu şi au fost mobilizaţi rezerviştii. Pe măsură 
ce războiul se prelungea, populaţia rezista tot 
mai greu sacrificiilor impuse şi începea să se 
întrebe tot mai insistent care era sensul aces-
tora.

Începând cu vara anului 1918, desfăşura-
rea ostilităţilor pe toate fronturile de luptă a 
luat o întosătură favorabilă Antantei. La mij-
locul lunii septembrie, prin atacul bine pregă-
tit al Antantei în Macedonia, la Dobropolje, 
se năruie apărarea armatei bulgare. Peste puţin 
timp guvernul de la Sofia solicită încheierea 
unui armistiţiu. În cursul lunii următoare, 
exemplul său este urmat de Turcia. La rândul 
lor şi armatele austro-ungare sunt înfrânte pe 
frontul italian. În această situaţie disperată,  
cercurile de la Viena sunt nevoite să încheie la 
3 noiembrie în Villa Giusti, situată în apropi-

erea Padovei o convenţie de armistiţiu. 
Desigur că aceste înfrângeri pe fronturile 

de luptă au avut un ecou deosebit şi în loca-
lităţile Banatului. Începând cu toamna anu-
lui 1918, numărul acţiunilor protestatare s-a 
înmulţit. Văzând că situaţia internă nu mai 
putea fi controlată, pentru menţinerea ordinii, 
împăratul Carol I în înţelegere cu Marele Stat 
Major al armatei imperiale, solicită consti-
tuirea consiliilor militare pe naţionalităţi. În 
acest context şi în garnizoanele bănăţene sunt 
constituite consilii militare naţionale româ-
neşti, germane, sârbe şi maghiare.

Sub presiunea străzii, la Timişoara puterea 
este preluată de Sfatul Poporului din Banat. 
Acesta însă nu mai poate controla situaţia. Au 
loc spargeri, devastări, jafuri. Pentru a ieşi din 
impas, autorităţile fac apel la aparatul repre-
siv. Jandarmii, militarii rămaşi fideli vechiului 
regim şi aşa numitele gărzi albe constituite în 
pripă au intervenit de multe ori cu brutalita-
te, fără discernământ, mulţi locuitori nevino-
vaţi căzând victime unor adevarate măceluiri. 
Pentru apărarea bunurilor publice şi particula-
re şi ale vieţilor, locuitorii satelor bănăţene se 
organizează în consilii şi gărzi naţionale.

Având în vedere faptul că vechea adminis-
traţie nu mai putea controla situaţia în cea mai 
mare parte a Banatului, tot mai mulţi fruntaşi 
români solicită puterea politică şi militară în 
vederea prelarii administraţiei în zonele locui-
te în majoriotate de conaţionalii lor. La refuzul 
guvernului maghiar, reprezentanţii românilor 
bănăţeni se alătură celor din Transilvania de 
a organiza o mare adunare naţională. Aceasta 
este convocată la Alba Iulia pentru ziua de 1 
decembrie 1918. Cu toate greutăţile întâmpi-
nate, în localităţile bănăţene au loc întruniri în 
vederea desemnării delegaţilor. Însufleţiţi de 
îndemnurile primitne, începând cu ultimele 
zile ale lunii noiembrie, delegaţii bănăţeni  au 
pornit spre Alba Iulia. Într-o atmosferă entu-
ziastă, alaturi de cei ardeleni, crişeni şi mara-
mureşeni ei solicită  unirea cu România.

Profitând de situaţia din Banat, Marele 
Cartier General al armatei sârbe, consideră că 
în contexul internaţional favorabil, mai multe 
mari unităţi militare ale sale să-şi continuie 
acţiunile peste Dunare având printre obiective 
şi ocuparea Banatului printr-o acţiune rapidă 
şi eficientă. Acţiunea a fost mult facilitată de 

unele prevederi ale Convenţiei militare înche-
iate la Belgrad între reprezentanţii Ungariei şi 
ai Antantei, în ziua de 13 noiembrie. În aceas-
tă situaţie, consiliile şi gărzile naţionale sârbe 
i-au hotărârea de a se subordona unui Consiliu 
Naţional Central sârb care îşi începuse activi-
tatea la 3 noiembrie 1918 la Novi Sad. Acesta 
covoacă la  25 noiembrie o mare adunare po-
pulară a popoarelora slave din Bacica, Banat şi 
Baranya. Într-o atmosferă de entuziasm dele-
gaţii sosiţi propun separarea teritoriilor lor de 
Ungaria şi unirea cu statul sârb.

Între autoritatile militare sârbe şi repre-
zentanţii Sfatului Poporului  vor avea loc mul-
te dispute. La 20 februarie 1919, autorităţile 
sârbe intervin în forţă, Sfatul Poporului este 
desfiinţat iar în principale funcţii administra-
tive sunt numiţi funcţionari noi.

Măsurile represive luate împotriva unor 
fruntaşi ai românilor bănăţeni a dus la tensi-
onarea relaţiilor dintre guvernul român şi cel 
sârb. Profilându-se chiar un conflict militar 
între cei doi foşti aliaţi, Puterile Antantei dis-
pun trimiterea unei misiuni militare franceze 
până la reglementarea situaţiei din zonă de că-
tre Conferinţa de Pace de la Paris. Luând act 
oficial de diferendul româno-sârb, Consiliul 
Suprem al Conferinţei de Pace, amintite mai 
sus, invită la finele lunii ianuarie, delegaţiile 
celor două state să-şi prezinte punctele de 
vedere. Un capitol al volumului analizează pe 
larg argumentele susţinute de cele două părţi. 
La finele lunii iunie 1919, Consiliul Suprem 
decide divizarea zonei.

Ultima parte a lucrării trece în revistă con-
solidarea administraţiei sârbe în partea de vest 
a Banatului şi introducerea celei româneşti 
în judeţele Caraş-Severin şi Timis-Torontal. 
Lucrarea este întregită de un număr mare 
ilustraţii documentare.

Primul Război Mondial a determinat im-
portante schimbări teritoriale, economice, po-
litice şi ideologice. Deşi s-a urmarit realizarea 
unei păci durabile, nemulţumirile acumulate 

de ţările învinse, dar şi unii învingători, au 
amplificat contradicţiile dintre state, accentu-
ând politica revizionistă şi pregătind declaşa-
rea unui război de mai mare amploare decât 
cel care se încheiase de curând.

Cornel TODOR

42. Delegaţi bănăţeni la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia.

BANATUL ÎN ANII PRIMEI MARI CONFLAGRAŢII 
MONDIALE

9. Batalion din Regimentul 43 Caransebeş înaintea plecării pe front.
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Ansamblul Folcloric „Cununa Timişului’’ din 
Ghiroda, în calitate de câştigător al Festivalului Folcloric 
„Lada cu zestre” ediția a VII-a, a efectuat un turneu în 
Franța la Festivalul folcloric de la Niederbronn les Bains. 
Plecarea pe traseul spre festival şi întoarcerea de la festi-
val au efectuate pe ruta Ghiroda - Timişoara – Cenad –  
Budapesta – Viena – München - Niederbronn les Bains 
cu opriri în zonele istorice importante pentru trecutul 
Banatului. Trebuie menționată implicarea 
directă a conducerii CJ Timiş şi a Comisiei 
de cultură în realizarea acestei manifestări 
importante, deplasarea reprezentând un 
exemplu de colaborare a C.J. Timiş cu C. L. 
Ghiroda în contextul unei colaborări fructu-
oase între C.J.Timiş şi Consiliile Locale din 
Județul Timiş.

Pe parcursul celor trei intervenții ale 
ansamblului folcloric din Ghiroda au fost 
prezentate dansuri reprezentative pentru 
toate zonele folclorice bănățene excepțional 
prezentate de membrii ansamblului, cânte-
ce specific bănățene (unele traduse în limba 
franceză) interpretate de Georgiana Necşa, 
orchestra a prezentând cu „patimă” în recita-
lurile susținute melodiile care au făcut cele-
bru Banatul ca identitate culturală distinctă 
în peisajul folcloric românesc. 

Programul a fost atent şi foarte bine în-
tocmit de Brânduşa şi Nicolae Stănescu (deținător al 
premiului „Pro Cultura”) şi prezentat în limba franceză 
de Răzvan Hrenoschi şef Serviciu cultură, învăţământ 
şi sport din cadrul C.J. Timiş. Ropotele de aplauze şi 
manifestările de simpatie ale spectatorilor pe parcursul 
paradei şi a spectacolului au confirmat încă o dată va-
loarea folclorului autentic bănățean în peisajul folcloric 
european.

 Ca urmare a prestaţiei de excepţie avute de 
Ansamblul Folcloric ,,Cununa Timişului’’ din Ghiroda 

pe parcursul festivalului, în discuţiile purtate în aceas-
tă perioadă au fost abordate o serie de aspecte privind 
colaborarea culturală pe anul 2015 stabilindu-se detalii 
concrete pentru acestea. Astfel, a fost solicitată prezen-
ţa Ansamblului „Banatul’’ din Timişoara sau a altor an-
sambluri de cântece şi dansuri din judeţul Timiş la două 
manifestări internaţionale şi s-a solicitat prezenţa unei 
fanfare reprezentative la un festival internaţional şi la un 
concurs internaţional de fanfare.

Iosim RADOVAN

Interzis de regimul totalitar co-
munist, timp de aproape o jumăta-
te de secol, „Deşteaptă-te române!’” 
a fost ales imediat după decembrie 
1989 Imnul Naţional al României, 
fiind consacrat prin Constituţia din 

1991. Data de 29 iulie a fost pro-
clamată, în conformitate cu Legea 
nr. 99/1998, Ziua Imnului Naţional 
al României - „Deşteaptă-te româ-
ne!”, simbol al unităţii Revoluţiei 
Române de la 1848. 

În anul 1848, la 29 iulie, viito-
rul imn al României „Deşteaptă-te 
române!” a fost cântat pentru pri-
ma dată în Parcul Zăvoi în ora-
şul Râmnicu Vâlcea, (bistriţeanul 
Andrei Mureşanu este autorul po-
emului patriotic “Un răsunet”, pu-
blicat în numărul iunie-iulie 1848 
al suplimentului „Foaie pentru 
minte, inimă şi literatură”, iar me-
lodia a fost culeasă de Anton Pann, 

armân născut în Sliven, Bulgaria). 
Conţinutul profund patriotic şi naţi-
onal al poeziei “Un răsunet” a fost de 
natură să însufleţească numeroasele 
adunări ale militanţilor paşoptişti 
pentru drepturi naţionale, mai ales 

din Transilvania, Nicolae Bălcescu 
numind acest imn “o adevărată 
Marsilieză românească’”.

Ca în fiecare an, timişorenii au 
participat la Ziua Imnului, care s-a 
desfăşurat festiv în faţa Palatului 
Adminstrativ din Capitala Banatului, 
în prezenţa autorităților locale şi 
județene. Noutatea din acest an a 
constituit-o participarea, pe lângă 
militarii Garnizoanei Timişoara, şi a 
unor interpreţi de muzică populară, 
şi a unui grup de copiii din Parohia 
Niţchidorf, Protopopiatul Lugoj, 
condus de pr. Laurian Popa, care au 
cântat alături de fanfara militară a 
Brigăzii 18 Infanterie „Banat“  și de 

cântăreții de muzică populară Imnul 
Naţional „Deşteaptă-te române!” şi 
mobilizatorul cântec „Noi suntem 
români”. 

Programul dedicat acestei 
zile a debutat în faţa Palatului 
Administrativ cu o slujbă religioasă 
oficiată de pr. Marcel Vlaicu, de 
la Parohia Timişoara-Cetate. Au 
urmat luări de cuvânt din partea 
reprezentanţilor autorităţilor locale 
şi judeţene, iar apoi un program 
muzical, susţinut de fanfara militară 
a Brigăzii 18 Infanterie „Banat“ 
şi de un grup de copii din Parohia 

Niţchidorf, Protopopiatul Lugoj, 
condus de pr. Laurian Popa

„Ziua Imnului e o zi importantă 
în România. În anul acesta am sără-
bătorit sărbătorim altfel decât până 
acum, fiind  implicaţi în sărbătorirea 
imnului copii şi interepreţi d emu-
zicvă populară, pe lângă  instituţiile 
statului. A fost frumos să ascultăm 
copiii cântând imnul României”, 
consideră prefectul judeţului Timiş 
Eugen Dogariu. Ziua Naţională a 
Imnului de Stat al României a fost 
marcată printr-o ceremonie foar-
te frumoasă Sunt binevenite astfel 

de gesturi, pentru că există câteva 
simboluri naţionale, printre care im-
nul de stat este pe un loc de frunte. 
Avem un imn excepţional, care atât 
ca linie melodică, cât şi ca text, este 
la înălţime şi produce acea vibraţie 
necesară, specifică, pe care trebuie 
să o aibă imnul”, a spus  primarul 
Timişoarei Nicolae Robu.

Conform Constituţiei României, 
Imnul Naţional este considerat sim-
bol naţional, alături de drapelul tri-
color, stema ţării şi sigiliul statului.

Cornel TODOR

ZIUA IMNULUI LA TIMIŞOARA

,,CUNUNA TIMIŞULUI” ÎN FRANŢA Vizită la Veliko Gradište (Serbia)
Vineri, 1 august 2014, o delegaţie a Municipiului Lugoj, condusă 

de primarul  Francisc Boldea, s-a deplasat în oraşul Veliko Gradište din 
Serbia, la invitaţia  primarului Dragan 
Milić, pentru a lua parte la evenimentele 
care au avut loc cu ocazia Zilei Oraşului. 
Din delegaţie au făcut parte Liviu 
Savescu, Şeful biroului Management 
proiecte, Programe, şi Bogo Anucin, 
Director al C.S.M. Lugoj.

Prezenţa delegaţiei lugojene la Veliko 
Gradište vine să întărească relaţiile tot 
mai strânse dintre cele două municipalităţi, materializate prin parteneria-
tul în cadrul proiectului intitulat „GEMS OF THE ROMANIAN 
AND SERBIAN FOLKLORIC THESAURUS – Preservation and 
promotion of cultural traditions in Reşiţa, Lugoj and Veliko Gradište” 
(„NESTEMATE ALE TEZAURULUI FOLCLORIC ROMÂN ŞI 
SÂRB – Păstrarea şi promovarea tradiţiilor culturale în Reşiţa, Lugoj şi 
Veliko Gradište”), proiect la care a participat şi municipalitatea din Reşiţa.

La întâlnirea oficială cu autorităţile locale, delegaţia din municipiul 
Lugoj a abordat probleme privind continuarea şi dezvoltarea bunelor 
relaţii cu oraşul Veliko Gradište şi colaborarea pe viitor în proiecte din 
diverse domenii.

P.L.

Duminică, 10 august 2014, la 
Cenad a fost dezvelit monumen-
tul Obeliscul Recunoştinței,  ridicat 
în memoria celor 22.500 de germani, 
care au trăit şi mai trăiesc în comu-
na timişeană Cenad. Evenimentul a 
fost organizat de Asociația Şvabilor 
din Cenad emigrați în Germania 
și Consiliul Local. A vorbit de is-
toricul Ioan Hațegan, fiu al satu-
lui. Dezvelirea monumentului s-a 
făcut în prezenta organizatorilor 
din Germania, a consilierilor locali, 

autorităţilor județene, în program 
fiind incluse şi muzica de fanfară şi 
slujba religioasă. Monumentul a fost 
amplasat în fața Bisericii romano-
catolice, în stânga statuii Sfântului. 
Gerhard de Sagred, episcop şi martir, 
evanghelizator al regiunii începând 
cu anul cu anul 1030. Obeliscul a fost 
realizat pe plan local şi are o placă din 
granit negru pe care este înscris un 
text de mulțumire în limbile română 
şi germană.

C.T.

OBELISCUL RECUNOŞTINŢEI


