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Absolvent al Semi-
narului Teologic din
Carnsebeş, şi licen-
ţiat în Electromecanică al Universităţii Poli-
tehnice din Timişoarea, promoţia 1973. Am
lucrat ca inginer la S.C. Electrica Banat Ti-
mişoara. În prezent, sunt administrator al
S.C. Electro–Sind–Service S.R.L.

Din anul 2004, când am fost ales
consilier judeţean, fac parte din Comisia
pentru Sănătate şi Protecţie Socială. Calita-
tea actului social reprezintă una din priori-
tăţile CJT, astfel încât 46,6% din fondurile
Consiliului  pe anul în curs au fost reparti-
zate spre Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului.

Obiectul de activitate al Comisiei
pentru Sănătate şi Protecţie Socială este de a
prezenta informări, situaţii şi rapoarte Con-
siliului Judeţean. Comisia a aprobat un mare
număr de proiecte, din care menţionez: For-
marea centrelor de plasament de tip familial;
Aprobarea studiului de oportunitate pentru
concesionarea unui teren în vederea realiză-
rii Complexului Sportiv de Recuperare, În-
treţinere şi Agrement  în zona municipiului
Timişoara şi Comuna Giroc; Proiecte de ho-
tărâre a unor studii de fezabilitate; Proiect de
hotărâre privind modificarea statelor de
funcţii ale unor instituţii publice de interes
judeţean

La lucrările comisiei au  fost invitate
personalităţi din conducerea CJT cât si re-
prezentanţi ai serviciilor publice descentra-
lizate ale statului şi ai serviciilor publice spe-
cializate din subordinea CJT. În cursul anu-
lui 2006 au avut loc întâlniri şi mese rotunde
între membrii comisiei noastre si omologii
noştri din judeţele  Arad, Timiş, Hunedoara.
S-au făcut deplasări la primăria Făget şi
Centrele de Asistenţă şi Îngrijire din Com-
loşul Mare, Lugoj şi Variaş.

Ing. Vasile Cârnu

Prioritate - calitatea
actului
social

În baza bugetului şi a programelor de lucrări aprobate de Con-
siliul Judeţean Timiş în anul 2006, cu o valoare totală de
42.752,9 mii lei, D.A.D.P.J.Timiş a executat lucrări de în-
treţinere, reparare şi modernizare a drumurilor judeţene, lucrări
de reabilitare a unor drumuri comunale, precum şi finalizarea
unor lucrări de refacere a infrastructurii rutiere calamitată în
anul 2005 din judeţul Timiş.
Din punct de vedere al sarcinilor fizice, în anul 2006 s-a real-
izat un volum mare de lucrări pe drumurile judeţene, cu rezul-
tate corespunzătoare din punct de vedere tehnic şi calitativ,
reuşindu-se menţinerea reţelei de drumuri în condiţii corespun-
zătoare de viabilitate.
Principalele categorii de lucrări realizate :
- repararea părţii carosabile a drumurilor cu mixtură asfaltică ;
- întreţinerea drumurilor pietruite ;
- montarea indicatoarelor rutiere ;
- execuţia marcajului axial, L=74,44 km, din care:
- DJ.592 Timişoara – Buziaş – Lugoj, L=50 km.
- DJ.592 Variantă ocolire pod Albina, L=0,44 km.
- DJ.681 Traian Vuia – Fârdea, L=12 km.
- DJ.684 Coşava – Tomeşti – Valea lui Liman, L=12 km.

- repararea suprafeţelor burduşite, S=23.862 m2, din care :
- DJ.691 Timişoara – Pişchia – Alioş, S=11.126 m2.
- DJ.592 Chevereşu Mare – Buziaş – Lugoj, S=5.610 m2.
- DJ.592 Sânandrei – Calacea Băi, S=897 m2.
- DJ.693B Liebling – Otveşti, S=2.876 m2.
- DJ.572 Silagiu – lim. judeţ Caraş Severin, S=265 m2.
- DJ.682 Periam Port - Periam, S=280 m2.
- DJ.591A Diniaş – Peciu Nou, S=540 m2.
- DJ.681A Traian Vuia - Mănăştiur, S=704 m2.
- DJ.681C Jurăşti - Bârna, S=1.411 m2.

- DJ.694 Mătnicu Mic - Fârdea, S=153 m2.
- execuţie tratamente bituminoase, L = 80,4 km, din care :

- DJ.591 Sânmihaiu Român – Bobda, L=7,9 km.
- DJ.593 DN.59 – Giulvăz, L=16,8 km.
- DJ.693B Ciacova – Liebling, L=12,0 km.
- DJ.682 Periam – Saravale, L=12,86 km.
- DJ.594B Grabaţi – Bulgăruş, L=11,35 km.
- DJ.693 Biled – Satchinez, L=1,2 km.
- DJ.609B Coştei – Mănăştiur, L=10,5 km.
- DJ.680 Lugoj – Tapia, L=2,9 km.
- DJ.681C Săceni – Sudriaş, L=1,5 km.
- DJ.694 Mâtnicu Mic – Fârdea, L=3,4 km.

- îmbrăcăminte bituminoasă uşoară, L=2,7 km, din care :
- DJ.698B Curtea – Pietroasa, L=1,2 km.
- DJ.682D în Temereşti, L=1,5 km.

- alte lucrări de întreţinere şi reparaţii :
- asigurarea scurgerii apelor prin desfundarea şanţurilor şi
podeţelor ;
- tăierea acostamentelor ;
- tăierea ierbii şi a vegetaţiei de pe acostamente :
- DJ.592 Timişoara – Lugoj ;
- DJ.609D Timişoara – Aeroport ;
- DJ.572 Silagiu – lim. judeţ Caraş Severin.

- lucrări de refacere a infrastructurii rutiere calamitată,
L=22,6 km, din care:
- Consolidare corp drum DJ.609 la Ohaba Română, L=0,08
km.
- Consolidare corp drum DJ.592C la Sacoşu Mare, L=0,12 km.
- Refacere DJ.681C DN.69A - Drinova, L=2,5 km.
- Refacere pod Gătaia (drum acces), L=1,5 km.
- Refacere străzi Foeni, L=0,5 km.

- Refacere DC.190 Ghilad - Gad, L=7,35 km.
- Refacere pod pe DJ.592 la Albina (var. circ.), L=0,55 km.
- Refacere DJ.684B Pietroasa - Poieni, L=10,0 km.

C.J.T. – D.A.D.P.J. Timiş a coordonat „Programul
lucrărilor de pietruire, reabilitare şi/sau asfaltare a drumurilor
comunale de interes local” finanţate prin MTCT conform
HG.1256/2005 realizând lucrări în lungime de 15,8 km, din
care :
- Pietruire DC.114 Jupâneşti – Baloşeşti, L=2,2 km.

- Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară, L=5,6 km, din care :
- DC.100 Margina – Coşteiu de Sus, L=3,9 km.
- DC.52 Pişchia - Murani, L=1,2 km.
- DC.60 Pişchia – Bencecu de Sus, L=0,5 km.

- Asfaltare DC.62 Remetea Mare – Ianova, L=8,0 km.
Referitor la programul de investiţii se menţionează

faptul că s-a finalizat lucrarea de modernizare a DJ.595A în
localitatea Ghilad în lungime de 1,7 km.

Toate lucrările de întreţinere reparaţii reabilitare şi
modernizare drumuri realizate, precum şi lucrările terminate
privind refacerea drumurilor calamitate, au fost recepţionate,
calitatea lucrărilor fiind corespunzătoare.

DIRECTOR,
ing. Gheorghe MIREL

Printre priorităţile administraţiei timişene din anul precedent s-au în-
scris şi realizarea lucrărilor de întreţinere, reparare şi investiţie în infra-
structura rutieră a judeţului Timiş
Astfel, valoarea totală a lucrărilor realizate în anul precedent a fost de
circa 44.210,8 mii RON.
Principalele tipuri de lucrări au fost:
· Investiţii: 871 mii RON - 2%
· Lucrări de pietruire, reabilitare, asfaltare a drumurilor comunale con-
form HG 1256/2005 – 3.939,80 mii RON - 8,9% 
· Lucrări finanţate din bugetul CJT, inclusiv din sumele defalcate din
TVA – 34.325 mii RON - 77,6%
· Lucrări de refacere a infrastructurii rutiere calamitată, finanţate din
Fondul de Solidaritate al UE – 5.075 mii RON -11,5%
Situaţtia în km a lucrăarilor de întreţinere, reparare şi investiţii în infra-
structura rutieră a judeţtului Timiş este următoarea: 
· Investiţii: 1,7 km
· Lucrări de pietruire, reabilitare, asfaltare a drumurilor comunale con-
form HG 1256/2005 – 15,6 km 
· Lucrări finanţate din bugetul CJT, inclusiv din sumele defalcate din
TVA – 95,7 km
· Lucrări de refacere a infrastructurii rutiere calamitată finanţate din
Fondul de Solidaritate al UE – 10 km
De asemenea, au fost întocmite documentaţii pentru accesarea de fon-
duri europene pentru următoarele proiecte de infrastructură rutieră: cen-
tura nord-vest de ocolire a oraşului Buziaş, reabilitarea DJ 691 Timi-
şoara-Pişchia-limita judeţului Arad, reabilitarea DJ 682 limita judeţului
Arad-Periam-Sânnicolau Mare, reabilitarea DJ 592 Buziaş-Lugoj,
reabilitarea DJ 681 A Fârdea-Traian Vuia-Mănăştur, reabilitarea DJ 692
DN 69 Periam-DN6, reabilitarea DJ 591 Timişoara-Sânmihaiu Român-
Cenei, reabilitarea DJ 684-DN 68 A Tomeşti – limita judeţului Caraş-
Severin, reabilitarea DJ 593 DN 59 Peciu Nou-Giulvăz, modernizarea
DJ 592 D Lugoj-Hitiaş-Bacova, reabilitarea DJ 593 Foeni-PTF Serbia,
modernizarea DJ 682 Beba Veche-frontiera cu Ungaria şi reabilitarea DJ
572 Berzovia-Buziaş-Lipova. 
INVESTIŢII
Instituţia administraţiei judeţene a continuat  pe întreg  parcursul anului
2006 lucrările de investiţii.
Conform Hotărârii nr. 92/28.11.2006, Consilul Judeţean Timiş a aprobat
pentru derularea investiţiilor pe anul 2006 suma totală de 21.131 mii
RON, 11.852 mii RON reprezintă surse din bugetul propriu, iar restul de
9.279 mii RON – alte fonduri: Phare, fondul de rulment, surse proprii
ale instituţiilor bugetare, etc. 
Astfel, principalele investiţii care s-au realizat în 2006 au vizat: 
- Lucrări de modernizare, executate la stadionul „Dan Păltinişanu”
(foraj sursă de apă, copertină exterioară, modernizarea grupurilor san-
itare, reabilitarea întregului sistem de canalizare) – 603,3 mii RON
- amenajarea, în colaborare cu CJ Caraş-Severin şi CL Văliug, a ski-lif-
tului de pe Semenic – 320 mii RON
- modernizarea instalaţiilor de încălzire, apă caldă şi rece, canalizare la
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timiş (proiectare şi execţie pentru
15 coloane) – 539 mii RON
- modernizarea centralei termice la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă
Timiş (proiectare şi execuţie) – 326,5 mii RON
- instalaţie de supraveghere video la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă

Timiş (proiectare şi execuţie) – 50 mii RON
- reabilitare instalaţii de încălzire la Spitalul Bega – 150 mii RON
- reabilitarea depozitelor de pe str. Giroc – 204 mii RON
- înlocuirea tâmplăriei de lemn de la ferestrele Şcolii cu cls. I-VIII
„Constantin Păunescu” din Recaş şi Şcolii „Constantin Pufan” din Tim-
işoara cu tâmplărie PVC/aluminiu şi montarea de geam termopan –
159,11 mii RON
- execuţia şarpantei clădirii cantinei de la Şcoala specială PP Neveanu –
140 mii RON
- amenajarea curţii interioare de la Centrul de Cultură şi Artă – 177 mii
RON
- lucrări de modernizare la Complexul de servicii Găvojdia – 165 mii
RON
- lucrări de modernizare la Complexul de servicii Recaş – 113 mii RON
- îmbunătăţirea infrastructurii rutiere pe DC 116 şi DC 117 în comuna
Tomeşti (cofinanţare CJT program Phare CES 2001) – 605 mii RON
- modernizarea infrastructurii rutiere pe DC 108 şi DC 262 în comuna
Margina (cofinanţare CJT program Phare CES 2001) – 307 mii RON
Lucrările de investiţii în derulare:
- corpul anexă CJT, care are o valoare totală de 12.471,4 mii RON.
Începerea lucrărilor este programată pentru martie 2007
- amenajarea Palatului Baroc – în 2006 s-au executat lucrări la Sala
barocă, balcon, foyer, aripa Unirii et. I şi II, din fonduri ale CJT (348 mii
RON) şi ale Ministerului Culturii şi Cultelor (682 mii RON)
- Pavilionul Administrativ şi Expoziţional la Muzeul Satului Bănăţean,
pentru care în decembrie a avut loc licitaţia de execuţie a lucrărilor. În
2006, a fost întocmit Proiectul Tehnic (133,78 mii RON).
- Consolidarea Castelului Huniade, proiect care are o valoare de 2.377,2
mii RON. Lucrările au  început în septembrie 2006 şi au o dutată de exe-
cuţie de 15 luni. În 2006 s-au realizat lucrări din fonduri ale CJT (137,24
mii RON) şi ale Ministerului Culturii şi Cultelor (510 mii RON)
- Reabilitări vitale ale Unităţii de Primire Urgenţe de la Spitalul Clinic
Judeţean de Urgenţă Timiş (proiectare şi execuţie), pentru care s-au
cheltuit 516,26 mii RON.
Alte investiţii în derulare: reabilitarea etajului IV din clădirea de pe str.
Franz Liszt nr. 3, reabilitarea generală a clădirii din Regina Maria,
mansardarea clădirii şcolilor „Constantin Păunescu” din Recaş şi „Con-
stantin Pufan din Timişoara”, modernizarea DJ 595 A Ghilad-Ciacova,
la care se adaugă investiţii aferente proiectelor finanţate din fonduri
Phare, precum Centrul regional şi transfrontalier de prevenire şi inter-
venţie în caz de inundaţii, care are o valoare de 850.000 euro sau Cen-
trul de incubare a afacerilor, coordonare, calificare şi perfecţionare pro-
fesională Timiş (487.219 euro). 
Tot pe parcursul anului 2006 au fost pregătite documentaţiile necesare
pentru accesarea Fondurilor Structurale pentru proiecte precum: Zona
industrială Săcălaz, Protejarea mediului în zona Lacului Surduc, mod-
ernizarea DJ 682 Beba Veche-frontiera cu Ungaria, reabilitarea DJ 592
Buziaş-Lugoj, reabilitarea DJ 691 Timişoara-Pişchia-limita judeţului
Arad, reabilitarea DJ 682 limita judeţului Arad-Periam-Sânnicolau
Mare, reabilitarea DJ 591 Timişoara-Sânmihaiu Român-Cenei sau pen-
tru accesarea de fonduri prin Programul Phare 2004-2006: reamenajarea
şi revitalizarea Bastionului Therezia şi reabilitarea DJ 572 limita judeţu-
lui Caraş-Severin-Buziaş-Topolovăţ-Brestovăţ-limita judeţului Arad.

J.L.

CONTINUITATE ÎN DERULAREA PROIECTELOR
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În 31 ianuarie 2007 a avut loc loc
şedinţa ordinară în plenul CJT,
ocazie cu care consilierilor judeţeni
le-au fost  supuse spre aprobare
proiectul de hotărâre privind buge-
tul  propriu şi bugetele unor insti-
tuţii şi servicii publice pe anul 2007
(inclusiv lista de investiţii).
Valoarea totală a listei de investiţii
pentru 2007 a instituţiei adminis-
traţiei judeţene este de 46.683,45
mii RON, din care 14.457,20 mii
RON reprezintă bugetul propriu al
Consiliului Judeţean. Principalele
investiţii prevăzute în această listă şi
aprobate de consilieri: 
-execuţia corpului anexă al Palatului
Administrativ – 6.000 mii RON
-reamenajarea şi revitalizarea forti-
ficaţiei Cetăţii Timişoara – Bas-
tionul – 1.440 mii RON
-reabilitarea şcolilor afectate de
calamităţi în judeţul Timiş – 2.457
mii RON
-documentaţii tehnice pentru
proiectele cuprinse în programul
strategic  al judeţului Timiş pentru
accesarea de fonduri comunitare –
5.000 mii RON
-reabilitarea DJ 593 Foeni-Giulvăz-
Peciu Nou, segmentul Foeni – Punct
Frontieră – 1.200 mii RON
-mansardarea imobilului Şcolii cu
cls. I-VIII „Constantin Pufan”, str.
Bucegi nr. 2 – 1.245 mii RON
-reabilitarea instalaţiilor termice şi

sanitare (et. I) de la Spitalul Clinic
Judeţean – 2.000 mii RON
-consolidarea sediului Muzeului
Banatului – 1.500 mii RON
-lucrări de proiectare şi execuţie la
Pavilionul Administrativ al Muzeu-
lui Satului Bănăţean – 3.200 mii
RON
-modernizarea DJ 609 Cladova-
Ohaba Lungă – 1.600 mii RON. 

În prezent, la nivelul judeţului Timiş
există o serie de proiecte pentru care
au fost depuse cereri de finanţare
din fonduri ale Comunităţii
Europene şi care se află în diferite
stadii. Astfel, pentru o parte dintre
proiecte a fost contractată
finanţarea, precum: 
-Cooperare între Serviciile publice
din judeţul Timiş şi Carş-Severin şi
cele din Serbia, pentru stabilirea ca-
drului regional şi transfrontalier co-
mun de prevenire şi intervenţie în
caz de inundaţii (Phare CBC 2004
România-Serbia)–cu o valoare tota-
lă de 330.000 euro
- Reţea integrată de cooperare trans-
frontalieră pe frontiera România-
Serbia, prin înfiinţarea/consolidarea
agenţiilor judeţene de dezvoltare şi
promovare economică (Phare CBC
2004 România-Serbia), cu un buget
total de 85.459 euro
-Reabilitarea DJ 593 Foeni-Giul-
văz-Peciu Nou, segmentul Foeni-

Punct Frontieră (4,4 km)-  Phare
CBC 2004 România-Serbia, cu un
buget total de 884.654 euro
-Centru de incubare a afacerilor,
calificare, coordonare şi perfec-
ţionare profesională (Săcălaz) –
Phare CBC România-Ungaria, cu o
valoare totală de 487.219 euro
-Centru regional şi transfrontalier
pentru prevenire şi intervenţie în caz
de inundaţii – Phare CBC 2004
România – Ungaria – 850.000 euro
La acestea se adaugă o serie de
proiecte, care au asistenţa tehnică

finanţată din bugetul Guvernului
pentru pregătirea contractului de
finanţare prin Fonduri Structurale şi
Phare 2004-2006:
1. Reabilitarea şi revitalizarea forti-
ficaţiei Cetăţii Timişoara – Bas-
tionul Theresia
2.  Reabilitarea DJ 572 între local-
ităţile Berzovia (judeţuul Caraş-
Severin) – Buziaş (judeţul Timiş)şi
Lipova (judeţul Arad)
3.   Zona industrială Săcălaz 
4. Reabilitarea infrastructurii în
zona Lacului Surduc şi introducerea

în circuitul tursitic internaţional 
5. Centura nord-vest de ocolire a
oraşului Buziaş
6. Reabilitarea DJ 592 Buziaş-
Lugoj ( pe o lungime de 29,9 km)
7. Reabilitarea DJ 682 limita judeţu-
lui Arad-Periam-Saravale-Sânnico-
lau Mare 
8. Reabilitarea DJ 691 între local-
ităţile Timişoara – Pişchia-Maşloc-
limita judeţului Arad, pe o lungime
de 40 km.                                        

J. L. 
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Serviciul Relaţii Publice al
Consiliului Judeţean a finalizat
centralizarea solicitărilor pen-
tru “Agenda manifestărilor
cultural-sportive şi de tineret”,
aferentă anului în curs şi veri-
ficarea acestora în funcţie de
îndeplinirea condiţiilor stipu-
late prin legislaţia în vigoare.
Astfel, în urma verificărilor
serviciului de specialitate, val-
oarea solicitărilor de fonduri,
pentru organizarea a 1736 de
acţiuni,  este de 7.567,937 mii
RON, după cum urmează: 
· În colaborare cu instituţii de
cultură din subordinea admi-
nistraţiei judeţene – 1.057,3
RON (265 acţiuni)

· În colaborare cu con-
siliile locale – 2200,7
mii RON ( 547 acţiuni)
· În colaborare cu co-
munităţile româneşti din
alte ţări şi în cadrul
DKMT-ului – 846,8 mii
RON (106 acţiuni)
· În colaborare cu ONG-urile şi
alte instituţii din Timiş –
2.183,837 mii RON (316 acţiu-
ni)
· În colaborare cu învăţământul
preuniversitar şi universitar  -
764,8 mii RON (239 acţiuni)
· Competiţii sportive – 514,5
mii RON (263 acţiuni)
În şedinţa desfăşurată în 18
ianuarie, Comisia pentru

învăţământ, cultură, tineret şi
sport a avizat, în funcţie de su-
mele cheltuite în 2006, urmă-
toarea defalcare pe capitole din
suma total alocată “Agendei
culturale” finanţate din bugetul
CJ Timiş în anul 2007:
- 85% din suma totală pentru
manifestările organizate de
administraţia judeţeană în
colaborare cu: instituţiile de
cultură din subordine, consili-

ile locale, co-
munităţile ro-
mâneşti din
alte ţări şi
D K M T - u l ,
învăţământul
preuniversitar
şi universitar
şi asociaţiile
şi organizaţi-
ile neguverna-
mentale 
· 15% pentru
A g e n d a
sportivă.

Dipl. ing.
Răzvan

Hrenoschi
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Repartizare sumă alocată

TI –T6 %

T I

TOTAL CJ TIMIŞ ŞI INSTITUŢIILE DE

CULTURĂ DIN SUBORDINEA

ADMINISTRATIVĂ

20 % din total „Agendă”

 T

 II

TOTAL CJ Timiş şi CONSILIILE LOCALE

din JUDEŢUL TIMIŞ

20% din total „Agendă”

 T

 III

TOTAL COLABORARE CJ Timiş, cu

comunităţile româneşti din alte ţări, parteneriate

cu alte regiuni şi acţiuni în cadrul Euroregiunii

DKMT

10% din total „Agendă”

 T

 IV

TOTAL COLABORARE CU  ONG – uri şi

ALTE INSTITUŢII DIN JUDEŢUL TIMIŞ

17,5% din total

„Agendă”

 T

 V

TOTAL COLABORARE CU

ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR ŞI

PREUNIVERSITAR DIN JUDEŢUL TIMIŞ

17,5% din total

„Agendă”

 T

VI

TOTAL ,,AGENDĂ SPORTIVĂ ’’ 15% din total „Agendă”

 T

VII

TOTAL ,,AGENDĂ CULTURAL-

ARTISTICĂ SPORTIVĂ ŞI DE TINERET”

100%

Preşedintele Consiliului Ju-
deţean Timiş, Constantin Os-
taficiuc, în calitate de vice-
preşedinte al Comitetului Re-
giunilor, şi, de asemenea, de

preşedinte al Delegaţiei României la CoR, par-
ticipă în perioada 12-14 februarie 2007 la sesiu-
nea plenară a Comitetului Regiunilor, care se
desfăşoară la Bruxelles. În 12 februarie, Con-
stantin Ostaficiuc va avea, alături de ceilalţi
membrii ai delegaţiilor României şi Bulgariei –
noile ţări membre ale Uniunii Europene–o între-
vedere cu preşedintele Comitetului Regiunilor,
Michel Delebarre. În după-amiaza aceleiaşi zile
se va desfăşura şedinţa Biroului CoR. Pentru da-
ta de 13 februarie sunt programate întâlnirile gru-
purilor politice, preşedintele CJT urmând să par-
ticipe la  şedinţa Grupului Partidului Popular Eu-
ropean dar şi la sesiunea plenară CoR, care va
continua şi în 14 februarie. 
În cadrul sesiunii plenare vor fi prezentate şi dez-
bătute aspecte vizând politicile regionale, crearea
Institutului European al Tehnologiei, Strategia
europeană de protecţia drepturilor copilului, sis-
temul european de educaţie şi pregătire profesio-
nală,  migraţia populaţiei, transparenţa decizio-
nală. Tot în 14 februarie va avea loc o întâlnire a
preşedintelui Comitetului Regiunilor, Michel
Delebarre cu preţedinţii delegaţiilor naţionale.
Comitetul Regiunilor a fost înfiinţat în 1994 şi
oferă un cadru de dialog unde reprezentanţii
autorităţilor locale şi regionale dezbat proble-
mele comune, în principal aspecte care vizează
legislaţia europeană. Comitetul Regiunilor este
consultat de Comisia Europeană şi Consiliul
Europei în acele probleme care au efect la nivel
local şi regional şi care se referă la următoarele
domenii: coeziune economică şi socială, reţeaua
de infrastructură trans-europeană, sănătate, edu-
caţie, cultură, politica pieţei muncii, politică
socială, mediu, pregătire profesională şi trans-
porturi.

J.L.

AGENDA CULTURAL SPORTIVĂPreşedintele Ostaficiuc
- la Bruxelles
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Momentul istoric pe care România
l-a trăit prin recunoaşterea ca mem-
bru cu drepturi depline al U.E., care
a coincis cu intrarea în noul an
2007, a constituit şi pentru soci-
etatea APCAN  un moment prielnic
pentru definirea ţelului societăţii pe
2007: realizarea şi recondiţionarea
sistemelor de alimentare cu apă
potabilă şi a canalizării în
comunele membre ale asociaţiei,
din judeţul Timiş.
Intrarea în cea de-a treia etapă de
dezvoltare a proiectului, demarat în
urmă cu câţiva ani, înseamnă valo-

rificarea sumelor nerambursabile
puse la dispoziţia societăţii de către
GTZ, la finele anului trecut, susţin-
ută de departamentul de evacuare a
apelor uzate din Műnchen împre-
ună cu firma de prestări de servicii
în domeniul alimentării cu apă –
Aquakomm din Műnchen. 
Până în prezent, s-au achiziţionat
sisteme de pompare formate din
pompe submersibile şi tablouri de
comandă - protecţie şi control afer-
ente, care acoperă toate condiţiile
de exploatare existente în sistemele
centralizate de alimentare cu apă în

mediul rural. De asemenea, s-au
efectuat demersurile şi s-a semnat
contractul de achiziţionare a unor
aparate de laborator pe care le vom
primi în a 2-a jumătate a lunii feb-
ruarie a.c., aparate cu ajutorul căro-
ra se pot efectua analize fizico-
chimice care vor sta la baza deter-
minării calităţii apei, la faţa locului
sau la sediul APCAN. Restul sumei
alocate va fi redistribuită pentru:
achiziţionarea de conducte de poli-
etilenă (PE) de înaltă densitate pen-
tru reabilitarea reţelelor uzate de
alimentare cu apă potabilă, un

miniexcavator, un transportor şi un
aparat de sudură a conductelor de
polietilenă.
Apreciem că finalizarea acestei
etape a proiectului, preconizată
pentru luna aprilie a anului 2007,
va reprezenta totodată începutul
unei activităţi efective, prin asigu-
rarea unor servicii în domeniul ali-
mentării cu apă potabilă şi al cana-
lizării în mediul rural al judeţului
Timiş. 

PREŞEDINTE
SC APCAN SA Timiş
MARIUS POPOVICI

Serviciul de Audit al administra-
ţiei judeţene a derulat în cursul
lunii ianuarie 2007 activităţi de
audit la Consiliul Judeţean Timiş
(verificarea stadiului întocmirii
procedurilor scrise de lucru) şi la
Şcoala specială „Iris”, Teatrul
pentru copii şi tineret „Merlin” şi
Direcţia pentru Administrarea
Drumurilor şi Podurilor Judeţene

(verificarea modului de împlementare a recomandărilor din
misiunile de audit desfăşurate în 2006).
Planul de audit public intern pe anul 2007 mai cuprinde mis-
iuni de audit la următoarele instituţii:
- Februarie-aprilie – audit de regularitate la şcolile
speciale „Gheorghe Atanasiu”, „P.P. Neveanu”, „D.
Ciumăgeanu”, „Constantin Pufan” şi „Iris” din Timişoara şi
Şcoala specială „Alexandru Roşca” din Lugoj (stabilirea şi
modul de plată al cheltuielilor de personal pentru personalul
didactic, precum şi pentru „plata cu ora” şi/sau „cumul de
funcţii”; verificarea respectării prevederilor legale cu privire
la existenţa certificatului de orientare şcolară şi profesională
la înscrierea copiilor în anul şcolar 2006-2007; evaluarea sta-
diului întocmirii procedurilor scrise de lucru, precum şi
modul de implementare a acestora)
- Mai-iunie – audit de regularitate la CJT (verificarea
modului de administrare a bunurilor din patrimoniul public şi
privat al judeţului; organizarea inventarierii patrimoniului

propriu şi aprobarea casărilor anule de mijloace fixe; verifi-
carea modului de atribuire a contractelor de achiziţii publice
de produse, servicii şi lucrări; evaluarea stadiului întocmirii
procedurilor scrise de lucru, precum şi modul de imple-
mentare a acestora)
- Septembrie-octombrie – audit de sistem la Bibliote-
ca Judeţeană Timiş şi Direcţia de Evidenţă a persoanelor
(angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor; sta-
bilirea şi plata cheltuielilor de personal; respectarea preveder-
ilor legale cu privire la evidenţa materialelor, obiectelor de
inventar şi mijloacelor fixe; inventarierea elementelor de activ
şi pasiv; organizarea şi efectuarea controlului intern; achiziţii,
investiţii, reparaţii capitale şi curente)
- Noiembrie-decembrie – audit de sistem la Direcţia
de Prestări Servicii (angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi
plata cheltuielilor; stabilirea şi plata cheltuielilor de personal;
respectarea prevederilor legale cu privire la evidenţa materi-
alelor, obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe; inventarierea
elementelor de activ şi pasiv; organizarea şi efectuarea con-
trolului intern; achiziţii, investiţii, reparaţii capitale şi curente)
La elaborarea planului de audit public intern pe anul 2007 s-a
ţinut seama de misiunile efectuate în anii anteriori, astfel încât
cel puţin o dată la trei ani fiecare instituţie de sub autoritatea
CJT să fie auditată, conform  prevederilor Legii 672/2002
privind auditul public intern şi a  Normelor metodologice pro-
prii privind  exercitarea auditului public intern  în cadrul CJT

Doina Bogoevici
Şef Serviciu Audit Public Intern

ACTIVITĂŢI DE AUDIT

Compartimentele de specialitate din apara-
tul propriu:
- în zilele lucrătoare între orele 10.00 –
14.00;
Registratura Consiliului Judeţean Timiş
- în zilele lucrătoare între orele 9.00 –
14.00;
Relaţii cu publicul
- în fiecare zi de luni, între orele  8.00 –
18.30 
- în zilele de marţi, miercuri, joi şi vineri
între orele 8.00 – 16.30 
Programul de audienţe: 
- înscrierea la audienţe se face la Regis-
tratura Consiliului Judeţean Timiş, în
fiecare luni, între orele 9.00 şi 11.00; 
- audienţele propriu-zise la conducerea
Consiliului Judeţean  Timiş au loc în
fiecare zi de luni, prin rotaţie (preşedinte,
vicepreşedinţi şi secretar general), înce-
pând cu ora 12.00.

J.L.

AAAAUUUUDDDDIIIIEEEENNNNŢŢŢŢEEEE    

ŞŞŞŞIIII     RRRREEEELLLLAAAAŢŢŢŢIIII IIII

CCCCUUUU    PPPPUUUUBBBBLLLLIIIICCCCUUUULLLL

Debut 2007 la S.C. APCAN S.A. 

Comisiile 
Consiliului Judeţean

Timiş
A. COMISIA ECONOMICĂ

SASCA VIOREL ZOLTAN – preşedinte PNŢCD

BARA DAN NICOLAE – secretar independent

BALAŞ NELU PD

BOJIN TITU PSD

GRUI LIVIU PSD

LELESCU TIBERIU PROCOPIE PD

PÎRVA CANTEMIR PNL

B. COMISIA DE URBANISM, AMENAJAREA

TERITORIULUI ŢI LUCRĂRI PUBLICE

PATRICHI IONEL – preşedinte independent

POPOVICIU ALIN AUGUSTIN – secretar PD

MIHNEA CONSTANTIN CELUS PNŢCD

PACE ŞTEFAN PRM

ARDELEAN MĂRIOARA PSD

MIHOC MARCEL PSD

STANCU TRAIAN PNL

C. COMISIA PENTRU CULTURĂ, ÎNVĂŢĂMÂNT,

TINERET ŢI SPORT

MINCIU VALERIA – preşedinte PNL

SANDU OCTAVIAN – secretar PNŢCD

DEAC LAUREAN DANIEL PD

FACTOR ALEXANDRU ADRIAN PSD

STEGĂROIU ŞTEFANIA PRM

D. COMISIA PENTRU SĂNĂTATE ŞI PROTECŢIE

SOCIALĂ

NASLEU IOAN – preşedinte PRM

EFTIMIE MARIANA – secretar PD

CÂRNU VASILE PNŢCD

CINCA RODICA MARINA PSD

MARGĂU SORIN PNL

E. COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

LOCALĂ

TIUCH CĂTĂLIN – preşedinte PSD

BUCĂTARIU IOAN – secretar PNŢCD

BABII RELU PD

MILUTINOVICI EUGEN independent

LERA CORNEL PSD

F. COMISIA PENTRU RELAŢII ŞI COOPERARE

INTERREGIONALĂ

TUŢAC IONEL – preşedinte PD

GHELBERE BOGDAN CĂTĂLIN – secretar PD

CANIA ABIN PNL

POPA GHEORGHE TITUS DAN PD

ROTĂRESCU VASILE PSD
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Conform programului de lucru
adoptat, urma să aibă loc, pe parcur-
sul anului 2006, un număr de 24 de
şedinţe de comisie. Din motive
obiective, s-au ţinut 32 de şedinţe de
comisie, în care au fost dezbătute
probleme de strictă necesitate pen-
tru bunul mers al activităţii în insti-
tuţiile de cultură din subordinea
administrativă a C.J.Timiş, au fost
abordate o serie de aspecte privind
dezvoltarea culturală în teritoriu, au
fost analizate propuneri de realizare
a unor proiecte culturale şi a fost
analizat modul în care s-au realizat
acţiunile cuprinse în “Agenda prin-
cipalelor manifestări cultural artis-
tice şi sportive” în 2006 finanţate
din bugetul C.J.Timiş.
La şedinţele de lucru în cadrul
,,Comisia pentru cultură,
învăţământ, tineret şi sport’’ am
analizat, avizat şi completat o serie
de materiale de sinteză prezentate
dintre care cele mai importante au
fost : 
1.) Referat privind REPARTIZA-
R E A ( R E D I S T R I B U I R E A )
SUMELOR PRIVIND BURSELE
PE 2006 PE  CONSILII LOCALE,
2.)  Analiza îndeplinirii obiectivelor
cuprinse în :,,Strategia culturală a
C.J.Timiş pentru perioada 2002 –
2005’’, evaluarea acestora şi pe baza
analizei realizării lor să se elaboreze
:,,Strategia culturală a C.J.Timiş
pentru perioada 2005 –
2008’’,,,Direcţii strategice propuse
pentru perioada 2008-2012;
3.) Analiza  organizării  şi
funcţionării bibliotecilor publice în
conformitate cu Legea 593/2004
care modifică Legea bibliotecilor
publice 334 / 2002 în municipii,
oraşe şi comune din Judeţul Timiş
în luna ianuarie2006. Propuneri
pentru consiliile de conducere la
instituţiile de cultură din subordinea
administrativă a C.J.Timiş.
3.)   Analiza contractelor de man-
agement ale directorilor instituţiilor
de cultură din subordinea adminis-
trativă a Consiliului Judeţean Timiş
pentru anul 2006,Reţeaua şcolară
din Judeţul Timiş 2006 – 2007.

4.) Analiza Agendei culturale
finanţate din bugetul Consiliului
Judeţean Timiş în anul 2006, în
forma finală propusă de Serviciul
Relaţii Publice. 
5.) Referat privind propunerea dării
în administrare a unor bunuri din
domeniul public al judeţului Timiş
instituţiilor publice care le uti-
lizează.  
6.) Hotărârea privind aprobarea
Organigramelor şi Statelor de
funcţii ale instituţiilor publice de
cultură aflate sub autoritatea Consil-
iului Judeţean Timiş. 
7.) Propuneri de finanţare ale mani-
festărilor Agendei cultural – spor-
tive şi de tineret finanţată din buge-
tul C.J.Timiş în trimestrul IV 2006.
8.) Analiza anexelor la contractul de
management încheiate în anul 2006
cu directorii instituţiilor de cultură
din subordinea administrativă  C.J.
Timiş.
9.) Propuneri pentru anexele la con-
tractele de management  ale directo-
rilor instituţiilor de cultură din sub-
ordinea administrativă  C.J.Timiş în
anul 2006. 
10.) Situaţia avizelor sanitare şi a
spaţiilor  destinate învăţământului
preuniversitar din Judeţul Timiş . 
11.) Situaţia şcolilor din Judeţul
Timişoara înainte de începerea anu-
lui şcolar 2006 – 2007.
12.) Proiect de hotărâre privind
repartizarea sumelor defalcate din
TVA pentru finanţare cheltuielilor
de personal ale instituţiilor de
învăţământ preuniversitar de stat din
bugetele locale ale comunelor,
oraşelor şi municipiilor din judeţul
Timiş. 
13.) Referat privind fundamentarea
rectificării bugetului propriu la capi-
tolul :,,Învăţământ  special’’ pe anul
2006’’ .
14.)  Referat privind propunerile de
repartizare a unor sume defalcate
din taxa pe valoare adăugată pentru
finanţarea cheltuielilor de personal
ale instituţiilor de învăţământ pre-
universitar de stat din bugetele
locale  ale comunelor, oraşelor şi
municipiilor, pe anul 2006.
15.)    Situaţia spaţiilor cu destinaţie
cultură din  comunele, oraşele şi
municipiile  Judeţului Timiş aflate
în subordinea administrativă a Con-
siliilor locale.
16.)  Defalcarea sumei alocate la
rectificarea bugetului propriu al
CJTimiş pentru acţiunile nefinanţate
din trimestrul IV 2006 de pe  Agen-
da culturală sportivă şi de tineret
finanţată din bugetul  C.J.Timiş pe

anul 2006 
17.) Propuneri pentru licitaţia de
proiecte culturale,sportive şi de
tineret în cadrul ,,Agendei mani-
festărilor cultural – sportive
finanţate din bugetul Consiliului
Judeţean Timiş în anul 2006 .
18.) Analizarea acţiunilor derulate
prin  Agenda culturală sportivă şi de
tineret finanţată din bugetul
C.J.Timiş pe anul 2006 şi concluzii
privind întâlnirile zonale de lucru
din luna noiembrie cu ocazia lan-
sării Agendei culturale 2007 .
19.) Analizarea situaţiei biblioteci-
lor publice din Judeţul Timiş, situa-
ţia bibliotecilor nou înfiinţate în
anul 2006.
20.) Referat privind fundamentarea
rectificării bugetului propriu la capi-
tolul :,,Cultură, religie şi activităţi
sportive ’’ pe anul 2006’’.
21.) Referat privind fundamentarea
rectificării bugetului propriu la capi-
tolul :,,Învâţământ  preuniversitar de
stat – salarii profesori’’ pe anul
2006’’.
22.) Referat şi proiect de hotărâre
privind înfiinţarea ,,Muzeului de
Artă’’.
23.) Referatele privind acordarea
premiilor:,,Pro Juventute’’ , ,,Pro
Cultura Timisiensis’’ şi Premiile
pentru cei mai buni sportivi ai
Judeţului Timiş pentru anul 2006.
Am participat la  8 şedinţe ordinare
şi la 1 şedinţă extraordinară a Con-
siliului Judeţean Timiş.
,,Comisia pentru cultură,
învăţământ, tineret şi sport’’ a anal-
izat şi avizat   următoarele propuneri
de hotărâri: 
- Hotărârea privind darea şi prelun-
girea dării în folosinţă a unor
autovehicule; 
- Hotărârea privind stabilirea com-
ponenţei consiliilor de conducere
ale instituţiilor publice de cultură de
interes judeţean;
- Hotărârea pentru transformarea
unor posturi din statele de funcţii ale
unor instituţii şi servicii publice
aflate sub autoritatea Consiliului
Judeţean Timiş;
- Hotărârea privind rectificarea
sumelor defalcate din TVA pentru
finanţarea cheltuielilor de personal
la instituţiile de învăţământ preuni-
versitar de stat normal pe anul 2006;
- Hotărâre de rectificarea bugetului
propriu al C.J.Timiş pe anul 2006; 
- Hotărârea privind rectificarea
sumelor defalcate din TVA pentru
finanţarea cheltuielilor de personal
la instituţiile de învăţământ preuni-
versitar de stat normal pe anul 2006;

- Hotărâre  privind rectificarea
bugetului la învăţământul preuni-
versitar de stat din judeţul Timiş în
anul 2006;
- Hotărâre privind prelungirea dării
în folosinţă a spaţiilor din instituţiile
de cultură de interes judeţean.
Am participat la o serie de întâlniri
de lucru, în Timişoara şi în teritoriu,
care au avut drept scop găsirea unor
soluţii de finanţare a activităţilor în
instituţiile de cultură, tineret şi sport
din subordinea administrativă a
C.J.Timiş şi a instituţiilor descen-
tralizate din subordinea Prefecturii
Judeţului Timiş care au avut prob-
leme de acest fel în anul 2006, şi au
participat la  analizarea realizărilor
aferente strategiei culturale a
judeţului Timiş pentru perioada
2004 – 2006. 
Participând cu regularitate la şed-
inţele consiliilor de administraţie la
Muzeul Banatului, mi-am asumat
rolul de a ajuta colectivul de muncă
al instituţiei în găsirea celor mai
bune soluţii la problemele apărute în
activitatea lor.
S-au derulat în condiţii bune, con-
form calendarului propriu de mani-
festări culturale al fiecărei instituţii
din subordinea administrativă a
C.J.Timiş în jur de 1026 acţiuni cul-
turale cuprinse în “Agenda princi-
palelor manifestări cultural artistice
şi sportive” din 2006 finanţate din
bugetul C.J.Timiş, la foarte multe
din acţiunile de tineret şi sport am
participat activ implicându-mă
inclusiv în organizarea lor efectivă,.
Datorită activităţii intense şi a
urmăririi permanente a mani-
festărilor cuprinse în ,,Agenda prin-
cipalelor manifestări cultural artis-
tice şi sportive” din 2006 finanţate
din bugetul C.J.Timiş la sfârşitul
anului 2006 coeficientul de neuti-
lizare a fondurilor alocate a scăzut
la 0%  de la 0,0364% la sfârşitul
anului 2005, fiind necesară supli-
mentarea lor cu 44.100 lei în con-
formitate cu solicitările existente.
Acţiuni importante realizate pe par-
cursul anului 2006 :
- Festivitatea de decernare a premi-
ilor ,,PRO JUVENTUTE”, Festivi-
tatea de decernare a premiilor ,,PRO
CULTURA”, Festivitate de pre-
miere a celor mai buni sportivi din
Judeţul Timiş în anul 2006,
- Alaiul Colindătorilor,  
- Festivalul de jazz ,,PLAI’’ de la
Muzeul Satului Bănăţean,
- Trofeul internaţional,,Carpaţi’’ la
handbal masculin,
- Miting aviatic dedicat aniversării a

100 de ani de la primul zbor cu un
aparat mai greu decât aerul realizat
de Traian Vuia,
- Cupa Mondiala IKA - karate
shotokan,
- Cupa Clubului din comunele Tim-
işene,
- Crosul “Zilei Mondiale a
Sănătăţii”,
- Săptămâna Olimpică din judeţul
Timis 2006
- CUPA CJTIMIŞ 2006,Baschet,
volei, handbal, şah, tenis de masă –
campionat şcolar liceal feminin şi
masculin
- Lansări de carte, simpozioane şi
expoziţii de artă atât în instituţiile
specializate cât şi la acţiunile orga-
nizate în Palatul administrativ, etc.
În colaborare cu serviciul de spe-
cialitate al C.J.Timiş am îndrumat
activitatea culturală, de învăţământ,
tineret şi sport prin deplasări la Con-
siliile locale orăşeneşti, şi au con-
tribuit la rezolvarea problemelor
specifice în localităţi  din judeţul Ti-
miş (Buziaş, Făget, Mănăştur, To-
meşti, Margina,etc.). 
Ca urmare a acţiunilor întreprinse în
conformitate cu Legea 334/2003 re-
publicată în 2006 pe parcursul anu-
lui au fost redeschise sau deschise în
cadrul primăriilor (Ghizela, Mar-
gina, Criciova, Gottlob, Tomnatic,
Pădureni, Birda,Teremia Mare, Or-
ţişoara, Iecea Mare, Curtea, Beba
Veche, Saravale, Racoviţa) 14 bib-
lioteci comunale urmând ca in cur-
sul anului 2007 această acţiune să
fie continuată. 
Pentru completarea bazei de date a
CJTimiş am sprijinit acţiunea de
întocmire a :,,Situaţiei terenurilor şi
a bazelor sportive din subordinea
Consiliilor Locale din Judeţul
Timiş’’ finalizată în anul 2006. Am
participat activ pe parcursul anului
2006 la întrunirile trimestriale orga-
nizate cu referenţii culturali şi bib-
liotecarii din judeţul Timiş, la
instruirile zonale pe probleme speci-
fice. În prezent lucrez la elaborarea
,,Agendei acţiunilor culturale, de
tineret şi sport’’ finanţate din buge-
tul CJTimiş în anul 2007 şi la elab-
orarea :,,Strategiei culturale’’ a
Judeţului Timiş pentru perioada
2008 – 2012 elaborată pe baza con-
cluziilor pozitive rezultate din apli-
carea prevederilor din ,,Strategiei
culturale a CJTimiş pentru perioada
2002 – 2007’’la a cărei elaborare am
contribuit de asemenea în mandatul
precedent.

Consilier Judeţean
Deac Laurian Daniel

CONSILIER JUDEŢEAN: DANIEL LAURIAN DEAC 

ACTIVITATEA
1. Derularea activităţii secretaria-
tului tehnic şi Comisiei de vân-
zare a spaţiilor medicale – (din
imobilele situate în Timişoara, Str.
V. Babeş nr. 21 şi Str. I. Văcăres-
cu nr. 23) prin întocmirea şi sem-
narea ultimelor Procese-verbale
de însuşire a preţului vânzării cu
fiecare deţinător legal de spaţii
medicale în vederea elaborării în
formă administrativă a contracte-
lor de vânzare-cumpărare; 
2. Întocmirea contractelor de vân-
zare-cumpărare, aferente spaţiilor
medicale aprobate spre vânzare

conform Legii nr.236/2006, res-
pectiv a unui număr de 27 con-
tracte, realizarea încasării preţului
tranzacţiei de către CJT şi trans-
miterea exemplarelor contractului
semnat la fiecare cumpărător în
vederea autentificării şi întabu-
lării în CF, prin serviciile notarilor
publici; 
3. Realizarea operaţiunii de recu-
perare a contravalorii costurilor
de apartamentare a spaţiilor med-
icale – obiect al vânzării de către
CJT; 
4. Ordonanţări la plată facturi
telefonie mobilă şi stabilirea

depăşirilor faţă de cota limită pt.
telefonia mobilă/luna decembrie
2006 şi transmiterea la utilizatori
şi Serviciului Contabilitate al CJT
a depăşirilor recuperabile; 
5. Întocmirea şi finalizarea actelor
adiţionale necesare pe anul 2007
privind contractele de închiriere,
concesionare şi asociere, în deru-
lare; 
6. Realizarea informării privind
monitorizarea experimentală prin
sistem GPS a 3 microbuze de
transport elevi; 
7. Întocmirea raportului de activi-
tate al întregului serviciu pe anul

2006; 
8. Fundamentarea obiectivelor de
investiţii – proprii serviciului, pe
anul 2007, de realizat prin bugetul
CJT;  
9. Realizarea răspunsurilor la
corespondenţele curente primite
pe probleme patrimoniale, drept
de preemţiune, adrese de la insti-
tuţii şi servicii publice; 
10. Re110. Realizarea unor proce-
duri de achiziţie publică în
domeniile: consultanţă, birotică,
consumabile, etc. 

Şef Serviciu
Ionel Ursu 

Raport referitor la activitatea desfăşurată pe parcursul anului 2006
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În şedinţa din data de 14.07.2006
am fost validat ca şi consilier ju-
deţean iar în şedinţa din 28.09.2006
s-a hotărât să fac parte din Comisiei
pentru Sănătate şi Protecţie Socială.
Ca membru al acestei comisii am
participat la 6 şedinţe curente,  la 5
şedinţe ordinare de plen ale Consili-
ului judeţean Timiş şi una extraordi-
nară, ţinute pe perioada iulie - de-
cembrie  2006.

Ca membru al Comisiei
pentru Sănătate şi Protecţie Socială
am luat parte la analizarea şi
avizarea următoarelor referate,
rapoarte şi hotărâri propuse de Con-
siliul Judeţean Timiş:
Referatul privind propunerea de
modificare  a prevederilor art. 23ą
din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Comisiei pentru
Protecţia Copilului.
Referatul privind redistribuirea unor
sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată la capitolul de asistenţă
socială, la consiliile locale.
Referatul privind propunerea de
numire a reprezentanţilor Consiliu-
lui Judeţean Timiş în Consiliul con-
sultativ al Spitalului Clinic Judeţean
Timişoara.
Proiectul de Hotărâre privind pre-
lungirea unor contracte de închirie-
re, precum şi de dare în folosinţă a
unor spaţii din domeniul public şi
privat al judeţului Timiş.
Hotărârea privind aprobarea buge-
tului propriu şi a bugetelor instituţi-
ilor, serviciilor publice şi unităţilor
autofinanţate de sub autoritatea
Consiliului Judeţean Timiş pe anul
2006.
Proiect de hotărâre privind apro-
barea promovării şi finanţării/cofi-
nanţării unor studii de fezabilitate:
elaborarea documentaţiei pentru
accesarea unei cofinanţări neram-
bursabile pentru proiectul “Centru
Regional de Cazare şi Reabilitare
pentru Persoanele Vulnerabile din
Zone Calamitate”.
Proiect de hotărâre privind apro-
barea asocierii Consiliului Judeţean
Timiş cu Consiliile Judeţene Arad,
Caraş-Severin şi Hunedoara pentru
realizarea proiectului “Achiz-
iţionare echipamente specifice pen-
tru îmbunătăţirea capacităţii şi cal-
ităţii sistemului de intervenţie în
situaţii de urgenţă şi pentru acor-
darea asistenţei medicale de urgenţă
şi a primului ajutor calificat”.
Proiect de hotărîre privind apro-
barea promovării proiectului pentru

accesarea fondurilor neram-
bursabile în cadrul Programului
REMSSY-4 în vederea achiziţio-
nării unei ambulanţe pentru servicii
de urgenţă.
Proiectul de hotărâre privind modi-
ficarea statelor de funcţii ale unor
instituţii publice de interes judeţean.
Proiectul de hotărâre privind propu-
nerea de dare în folosinţă gratuită a
unor spaţii din imobilul situat în
Lugoj, Str. Banatului nr. 8 – fosta
Cazarmă nr. 630 - către Fundaţia
“ÎNGERII SPERANŢEI” Lugoj şi
Asociaţia “CARITAS”Lugoj.
Raportul privind propunerea de
reorganizare a Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Timiş  
Proiect de hotărâre privind apro-
barea studiului de oportunitate pen-
tru contractarea unor servicii
sociale.
Proiectul de hotărâre privind modi-
ficarea componenţei Comisiei de
Evaluare a Persoanelor cu Handicap
pentru Adulţi Timiş.
Referat de necesitate şi oportunitate
privind prevederea în bugetul
C.J.Timiş a cheltuielilor necesare
cofinanţării proiectului „Înfiinţarea
fermei pilot de bovine şi crearea
unei structuri pedagogice corespun-
zătoare în scopul pregătirii tinerilor
din Centrul de plasament Găvojdia,
în meseria de fermier, crescător de
animale”.
Proiect de hotărâre privind prop-
unerea aprobării Studiului de opor-
tunitate pentru concesionarea unui
teren în vederea realizării unui
„Complex Sportiv de recuperare,
întreţinerea şi agrement” în zona
dintre municipiul Timişoara şi
comuna Giroc.
În calitate de membru al Comisiei
de sănătate şi protecţie socială am
participat la următoarele întâlniri şi
mese rotunde:
· În data de 06.11.2006, ora 12,00
întâlnire la Fundaţia Sancta Maria
Hilfe;
· În data de 30.11.2006, ora 10,00 la
Casa Adam Müller Guttenbrunn –
Conferinţa judeţeană „Asistenţa
Socială în judeţul  Timiş”-Ediţia a
VI-a;
În perioada 01.10. – 31.12. 2006 am
efectuat împreună cu ceilalţi mem-
bri ai Comisiei pentru Sănătate şi
Protecţie Socială următoarele
deplasări în teritoriu şi în municipi-
ul Timişoara:
- în data de 03.10.2006  membrii

comisiei au ţinut şedinţa comisiei la
sediul Spitalului Clinic Judeţean de
Urgenţă Timişoara împreună cu
conducerea spitalului pentru a sta-
bili mai bine priorităţile viitoare.
- în data de 19.12.2006 au fost
împărţite pungi cu cadouri copiilor
din Centrul de Recuperare şi Reabil-
itare Lugoj 
- în data de 20.12.2006, de aseme-
nea,  au fost împărţite pungi cu
cadouri bătrânilor din  Centrul de
Asistenţă şi Îngrijire Variaş.
Având în vedere faptul că mă aflu la
primul mandat, am încercat să mă
familiarizez cât mai repede cu
modul de funcţionare al CJT, par-
ticipând la toate şedinţele CJT. Con-
sider ca scopul meu in cadrul Co-
misiei pentru  Sănătate şi Protecţie
Socială este acela de a găsi noi
oportunităţi precum şi de a sprijini
cât mai mult şi eficient programe şi
proiecte care se desfăşoară în dome-
niul sănătăţii şi mai ales în cadrul
Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţie a Copilului.
În ultimele luni am participat la
coordonarea primarilor “ PNL” care
au depus studii de fezabilitate in
vederea obtinerii de finantare prin
ordonanta nr. 7/2006 pentru dez-
voltarea infrastructurii rurale. În
acest context, trebuie spus că dez-
voltarea infrastructurii rurale intr-un
ritm cat mai alert este un obiectiv
care poate duce la o dezvoltare
rapidă, economică şi socială, a
judeţului Timiş. De aceea, consider
ca unul din obiectivele mele ca şi
consilier judeţean este susţinerea
proiectelor de dezvoltare a infra-
structurii rurale într-un ritm cât mai
mare.

Sorin MARGĂU,
CONSILIER JUDETEAN

PROTECŢIE SOCIALĂ ŞI
INFRASTRUCTURĂ RURALĂ

Primăria Comunei Fibiş
Organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de consilier
juridic, în zilele de 19 şi 20 februarie 2007.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi Comparti-
mentului Resurse Umane din cadrul Primăriei, la telefon 0256-
232095.

ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

Consiliul judeţean Timiş
Având în vedere raportul nr.
16352/2006 al Serviciului Relaţii
Publice prin care se propune modi-
ficarea componenţei Comisiei de
evaluare şi selecţionare a asociaţi-
ilor şi fundaţiilor cu personalitate
juridică, precum şi a organizaţiilor
neguvernamentale fără scop lucra-
tiv, care iniţiază şi organizează pro-
grame şi proiecte culturale şi care
pot primi subvenţii de la bugetul
judeţului Timiş,
În conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 49/2003
pentru aprobarea Normelor
metodologice privind stabilirea cri-
teriilor de acordare a unor subvenţii
asociaţiilor şi fundaţiilor române cu
personalitate juridică, precum şi
altor organizaţii neguvernamentale
fără scop lucrativ, care iniţiază şi
organizează programe şi proiecte
culturale,
În temeiul prevederilor art. 104 alin
(5) lit. a) pct. 4 şi art. 109 din Legea
administraţiei publice locale nr.
215/2001, modificată şi completată
prin Legea nr. 286/2006, adoptă
prezenta

H O T Ă R Â R E:
Art. I.- Se aprobă modificarea com-
ponenţei Comisiei de evaluare şi
selecţionare a asociaţiilor şi fun-
daţiilor cu personalitate juridică,
precum şi a organizaţiilor neguver-
namentale fără scop lucrativ, care

iniţiază şi organizează programe şi
proiecte culturale şi care pot primi
subvenţii de la bugetul judeţului
Timiş, stabilită prin Hotărârea CJT
nr. 49/2003, după cum urmează:
- Borha Liviu, vicepreşedinte
C.J.Timiş – preşedinte;
- Minciu Valeria, preşedinte
Comisia pentru cultură,
învăţământ, tineret şi sport
– membru;
- Tuţac Ionel, preşedinte Comisia
pentru relaţii şi cooperare interre-
gională –
membru;
- Tiuch Cătălin, preşedinte Comisia
pentru administraţie publică locală
–
membru;
- Sandu Octavian, consilier
judeţean – membru;
- Stegăroiu Ştefania – consilier
judeţean – membru;
- Bodo Barna, reprezentant al orga-
nizaţiilor neguvernamentale.
Art.II - Secretariatul tehnic al
Comisiei se va asigura de Serviciul
Relaţii Publice
Art III - Prezenta hotărâre se comu-
nică:
- Serviciului Relaţii Publice
- Componenţilor Comisiei

PREŞEDINTE,
Constantin OSTAFICIUC

Contrasemnează:
SECRETAR AL JUDEŢULUI

TIMIŞ
Petrişor NĂDĂŞTEAN

Timişoara la, 21.12.2006
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VULCANII
NOROIOŞI 

DE LA SECEANI
Vulcanii noro-
ioşi din jude-
ţul Timiş pot fi
descoperiţi de
turişti pe un
câmp aflat în-
tre satele Seceani (comuna Orţi-
şoara) şi Fibiş. Plecând din Sece-
ani, peste dealuri domoale, la o
distanţă de 4,5  kilometri, într-o
vale străbătută de apa  pârâulului
Măgheruş, la distanţă de primul
pod întîlnit în drum, în dreapta
acestuia, dai de un crater de patru-
cinci metri în diametru şi adânc de
peste un metru şi jumătate. Acolo
“fierb” vulcanii noroioşi, unii de
câţiva centimetri diametru, alţii
ceva mai mari cu diametrul de
câţiva decimetri. Din micuţii vul-
cani se degajă gaze iar atunci când
ploaia  umple craterul  gazele pro-
voacă “erupţii” spectaculoase.
Barbotarea vulcanilor se datorează
puternicelor ieşiri de gaze reci din
interiorul pământului, gaze reci
aflate sub presiune. Vin  din adân-
cul pământului şi dau de apă, pe
care o antrenează în drumul spre
suprafaţă. Apa provenită din stra-
turile acvifere umezeşte straturile
de argile şi marne, formează un
amestec de noroi şi gaze sub pre-
siune, noroiul ajunge la suprafaţă
pe un canal central şi se revarsă în
crater pe o mică rază a acestuia.
Locuitorii din zonă cred în cal-
ităţile terapeutice ale noroiului
amestecat cu gaze care iese din
vulcanii  noroiţi de la Seceani şi
încearcă să-şi trateze “reuma”,  in-
trând cu picioarele în nămolul rece
şi bolborositor. La fel de apreciată
era, şi este, apa din ochiurile mai
limpezi ale vulcanilor, pe care
localnicii o numesc “apă acră”, o
apa minerală bună de băut.
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Calacea Băi este o staţiune balneo-climaterica de interes general, situata in
Câmpia Vingăi (Câmpia Banatului) în vestul României, la 38 km nord de
Timişoara şi  la o altitudine de 117 m. Se află sub influenţa  climatului tem-
perat cu influenţe oceanice, cu o temperatura medie anuală de 11°C. Apele
termale de aici au 38 - 39°C. Pe  suprafaţa de peste 15 hectare a staţiunii (din
care parcul se întinde pe  14 hectare,  incluzând si o pădure de salcâm) se
află un lac cu nuferi albi şi raţe sălbatice. Micul  parc zoologic are căprioare,

fazani, iepuri, pisici gri ruseşti
si bibilici. La câţiva zeci de
metri de Staţiune se afla un
ştrand cu un bazin semiolimpic,
în aer liber
Principalii factori naturali de
tratament sunt climatul şi apele
minerale bicarbonatate si cloru-
rate, hipotone termale (38
grade Celsius). Acestea au fost

descoperite cu ocazia unor
foraje în zonă încă în 1880.
Indicaţii terapeutice: tra-
tarea afecţiunilor reumatis-
male degenerative (spon-
diloze, artroze, poliartroze,
coxartroze), tratarea afec-
tiunilor cailor urinare (liti-
aza renala necomplicată,
stări de după infecţii uri-
nare).

Domnule primar, veniţi de pe
teren...
Avem o ultimă stradă de aproxima-
tiv 900 de metri unde mai trebuie să
punem piatră, deoarece a rămas o
porţiune de 200 de metri nepietrui-
tă. De acolo vin... În anul 2006 am
cumpărat aproximativ 480 de ma-
şini cu piatră de la carieră cu bani
din bugetul local şi acum terminăm
pietruirea strazilor planificate.

De unde adunaţi banii pentru
bugetul local ?
În afară de impozitele şi taxele lo-
cale, avem firme mari în comună
care ne aduc bani la bugetul local.
De exemplu, avem firma Cris Tim
care are aici depozitul general, e
vorba de o investiţie de aproxima-
tiv un milion de euro. Mai avem o
investiţie de 5 milioane de euro a
unei firme de prefabricate din be-
toane unde se fac tuburi, grinzi,
hale din beton. Există pe raza
comunei noastre şi două firme de
termopane.
Şi în domeniul agriculturii avem
asociatii puternice, cum ar fi  Agro-
mec-ul, Agroglas-ul, ultima o firmă
germană de utilaje agricole care se
mută acum dintr-un loc unde stătea
în chirie pe un teren al primăriei
Orţişoara. Investiţia pe care această
firmă o va face se ridică la peste un
milion de euro. 

Acordaţi facilităţi acestor firme ?
Una dintre facilităţile acordate
constă în preţul mic pentru conce-
sionare,de trei mii de lei pe metru
pătrat pe an, iar dacă vor să

cumpere preţul este de doar doi
euro pe metru pătrat. Avem un arhi-
tect angajat, iar certificatul de
urbanism şi autorizaţia de con-
strucţie tot noi le eliberăm. 
Tot în această perioadă o firmă aus-
triacă de transport internaţional va
face o investiţie foarte importantă
aici. De asemenea, o altă firmă vrea
să deschidă la noi o afacere, tot în
domeniul betoanelor. Legătura cu
aceste firme ne este facilitată de oa-
meni care au locuit la noi în comu-
nă şi care acum sunt în Germania
sau Austria, dar cu care noi
comunicăm foarte bine.
La fel de bine comunicăm şi cu fir-
me din alte ţări, care au primit ofer-
ta noastră şi care ne sună pentru a
putea vedea dacă pot veni la noi în
comună cu afaceri. Am fost contac-
taţi de o firmă de prelucrare a lap-
telui din Germania iar o firmă pro-
ducătoare de cafea chiar a cumpărat
teren în comună pentru a-şi con-
strui o fabrică.

Ce venituri preconizaţi că veţi
avea în 2007 ?
Vreau să vă spun că în luna decem-
brie 2004 bugetul local a fost de
aproximativ 17,6 miliarde de lei la
o populaţie de 4.000 de locuitori cât
are Orţişoara, cu toate satele
aferente. În anul 2005 bugetul local
a ajuns la 22,3 miliarde de lei, iar în
anul 2006, luna decembrie, am tre-
cut de 31 de miliarde. Asta înseam-
nă bani pentru investiţii! De exem-
plu, în şcoală am investit în anul
2006 aproximativ 4,5 miliarde de
lei vechi. S-au schimbat toate gea-
murile, s-a refăcut tencuiala, s-au
făcut puncte sanitare în fiecare
clădire a şcolii. S-au separat clasele
I-VIII într-o clădire şi clasele IX-
XII în altă clădire. Fiecare clădire
de şcoală are încălzire centrală pe

gaz, s-au pus aproximativ 180 de
geamuri şi 60 de uşi, de altfel şi
grădiniţa şi dispensarul au încălzire
centrală. 

Câţi bani s-au alocat la bugetul
local pentru lăcaşele de cult?
De exemplu, fiecare biserică din
comuna noastră, indiferent de cult,
a primit o sumă de bani. La biseri-
ca din Calacea s-a introdus încăl-
zire pe gaz metan, la fel în biserica
de la Orţişoara şi în cea de la Cor-
neşti. În biserica de la Seceani,  se
reface pictura murală. Cultul bap-
tist a primit un teren şi o clădire
unde să-şi facă biserică, iar cultul
penticostal primeşte acuma 130 mi-
lioane de lei pentru un punct sani-
tar. Biserica romano-catolică a
primit 130 de milioane de lei pentru
refacerea statuii Sfânta Treime.

Este Corneştiul un sat mai izolat?
Nu neapărat. Dar a fost elaborat un
proiect pentru asfaltarea unui drum
care duce în sat. Este singurul drum
care nu este asfaltat şi asta dorim să
facem anul acesta. Lucrare ne va
costa în jur de  4,5 miliarde de lei

vechi. Am avut şi discuţii cu con-
silierii locali şi doresc să merg în
audienţă la domnul preşedinte Con-
stantin Ostaficiuc pentru a obţine
un ajutor şi din partea Consiliului
Judeţean pentru realizarea acestui
proiect. 

Ce persoanlităţi bănăţene sunt
originare din comuna Orţişoara?
Din Jadani, sat aparţinator care azi
se numeste Corneşti,  este mitropo-
litul Vasile Lăzărescu. O altă fami-
lie cunoscută  este familia Jicman,
care i-a dat pe doctorul Liviu Jic-
man şi pe profesorul şi antrenorul
de şah Aurel Jicma. Cel din urmă
este tatăl maestrei internaţionale la
şah Ligia Jicman şi a regizorului
Silviu Jicman. Despre personali-
tăţile şvăbeşti din Orţişoara nu mai
prea se ştie. Orţişoara a fost o co-
mună de şvabi.  Până în anul 1955
au fost numai şvabi aici. Acum în
Orţişoara au rămas numai trei
familii iar în Calacea nu mai e
acum nici o familie de şvabi.

Ce ştiţi despre autostrada ce va
trece pe la Orţişoara?
Autostrada va trece la kilometru 7
de Orţişoara în partea dinspre
Seceani. Punctele de intrare pe
autostradă vor fi numai la Arad şi la
Timişoara. Eu zic că ne va influenţa
foarte mult trecerea autostrăzii. În
bine, zic eu.

Alte proiecte în anul 2007?
În acest an avem proiecte mari. În
urma unei licitaţii vrem să aducem
o firmă de salubrizare şi vom aduna
deşeurile menajere cu o autospeci-
ală. Suntem asociaţi cu şapte comu-
ne într-un proiect, şi anume o rea-
lizarea unei staţii de transfer pentru
deşeuri menajere la Satchinez.         

G.P.

Primar: Sobolu Gheorghe Aleodor
“AAVVEEMM UUNN BBUUGGEETT DDEE PPEESSTTEE 3311 DDEE MMIILLIIRRDDEE  DDEE LLEEII VVEECCHHII!!

Piatra de mormant a primului svab
inmormantat la Ortisoara



Casa Şvabilor din
Alexanderhausen
În urmă cu câţiva ani familia notarului
timişorean Eugen Marin Ciorîcă în-
tocmeşte un proiect în vederea
obţinerii unor fonduri Sapard pentru

construira în Şandra a unei pensiuni agro-
turistice de patru margarete.  Suma de
aproape 200.000 de euro a permis pro-
prietarilor transformare unei vechi case
şvăbeşti ridicate în anul 1833 într-o biju-
terie turistică: vechiul grajd a devenit o
recepţie elegantă, fosta şură a fost trans-
formată în restaurant iar podul  casei a
devenit sală de conferinţe. “Schwaben-
haus” din Şandra are zece camere dotate
cu toate utilităţile unei pensiuni moderne,
deşi a fost păstrată cu stricteţe arhitectura

vechilor locuinţe nemţeşti, inclusiv decoraţiunile exterioare.
C.T.

BISERICĂ
CU PĂLĂRIE

Biserica romano-catolică  din comuna Şandra are câteva caracteristici
aparte, care o fac să fie unică în România. Astfel, lăcaşul de cult cu două tur-
nuri impunătoare dă sezaţia că se află în mijlocul şoselei Timişoara-Sanni-
colaul Mare, drumul ocolind brusc biserica, prin partea dreapă a acesteia.
Şvabii, primii locuitori ai Şandrei, au numit-o “Biserica cu pălărie”, pentru
că între cele două turnuri există un însemn confecţionat din metal, cu o
pălărie, cu soarele, luna şi un corb cu un inel în cioc, despre care unii spun
că ar fi o amintire a legendei Corvineştilor, alţii că e un simbol al şvabilor
care au construit biserica la doi ani după aşezarea lor în Alexanderhausen
(1833), din fonduri adunate cu trudă.

Părintele 
Bonaventura
În vechea aşezare nemţească Şan-
dra nu au mai rămas prea multe
familii de religie  romano-
catolică. Totuşi, acestea sunt aju-
tate de părintele Bonaventura
Dumea să se ţină de tradiţia lor
strămoşească. Parohul catolic
colindă comunităţile catolice din
zonă (în vechiul său VW de
culoare roşie) pentru a alina su-
fleteşte credicioşii iar enoriaşii
săi din din Dudeştii Noi, Beci-
cherecul Mic, Biled, Şandra şi
Uihei îl aşteaptă întotdeauna cu
nerăbdare. 
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Domnule Nicu Paul, sunteţi la
primul dumneavoastră mandat
de primar...
N.P.: Da. Este primul mandat. Mai
exact sunt primar din mai 2005,
deoarece din anul 2004 Şandra nu a
mai aparţinut de Biled. Acum comu-
na este formată din două localităţi,
Şandra şi Uihei, ultima având o
populaţie de 566 de locuitori.

Pe raza comuna există zăcământe
de  ţiţei şi gaz de sondă. Practic,
comuna este susţinută financiar şi
de exploatările de aici.
N.P.: Da. Cel puţin până acum,
pentru că de la o vreme  oamenii
sunt mereu disponibilizaţi de la
Petrom OMV. În acest an, până
acum, am pierdut în jur de 140 de
contribuabili la buget din Şandra şi
Uihei. Cu toate acestea, chiar din
prima lună a anului 2007oamenii
vin zilnic să-şi plătească impozitele,
dintr-un spirit civic deosebit. Faţă
de anul trecut am mărit impozitele
doar  cu rata inflaţiei.

* * *
Domnule viceprimar Sava Luchi-
an, câţi oameni nevoiaşi aveţi în
comună?
L.S.: La Legea 416 au mai rămas
doar 22 de dosare pentru cazuri
sociale, având în vedere modi-

ficările existente în urma separării
Biledului de Şandra. O mare parte
din persoanele disponibilizate de la
Petrom fac naveta şi lucrează acum
la Biled, la Timişoara, la Sânnico-
lau. De asemenea, 25 de tineri lu-
crează în afara ţării.

* * *
Care sunt principalii contribua-
bili de pe raza comunei, în afară
de Petrom?
N.P.: Mai sunt câteva mici intre-
prinderi şi mai e agricultura, speci-
fică zonei noaastre de şes. Avem
cinci, şase asociaţii agricole destul
de mari care obţin rezultate destul
de bune.

În ceea ce priveşte infrastructura
comunei, aveţi în plan să constru-
iţi cu banii Consiliului Local
obiective noi?
N.P.: La Uihei trebuie să ridicăm un
cămin cultural nou, deoarece cel
existent nu mai poate fi reparat.
Acest proiect este prins în bugetul
pe 2007. În ceea ce priveşte viaţa
culturală a comunei rugile se res-
pectă, încă. În  Şandra avem de anul
trecut, din 2006, un referent cultural
iar din anul 2005 avem o bibliotecă
care funcţionează în cadrul căminu-
lui cultural. Avem şi o formaţie de
dans, a şcolii generale cu clasele V-

VIII, foarte frumoasă.

Care este procentul drumurilor
pietruite sau asfaltate din comu-
nă?
L.S.: În ceea ce priveşte străzile co-
munale, avem în jur de 12 kilometri
de stradă din care 80% le-am pietru-
it. Drumul comunal care leagă
localitatea Şandra de satul Uihei, cu
o lungime de patru kilometri l-am
modernizat pe o porţiune de 550 de
metri, asfaltându-l pe o porţiune
care era foarte avariată. În momen-
tul de faţă suntem în derularea unui
studiu de fezabilitate în ceea ce
priveşte modernizarea celor 12 kilo-
metri de străzi comunale, adică
asfaltarea acestora. În ceea ce pri-
veşte dezvoltarea comunei, facem o
dezbatere publică, pentru Planul de
Urbanism General şi avem în vedere
mărirea localităţii cu 13 ha pentru
construirea de locuinţe, deoarece
avem 100 de solicitări, în comună,
în acest sens. De asemenea, am pre-
văzut o zonă industrială pentru
eventualii investitori şi să regle-
mentăm situaţia juridică a terenului.

Care este situaţia canalizării în
Şandra în momentul de faţă?
L.S.: Vreau să execut un studiu de
fezabilitate pentru introducerea

canalizării. Luna trecută am fost în
Ungaria şi am purtat discuţii cu un
primar dintr-o localitate şi vreau să
implementez sistemul de canalizare
pe care îl au ei. La acest sistem,
fiecare gospodărie are o fosă şi o
pompă şi avem în vedere pentru
aceasta obţinerea de fondurile struc-
turale.

N.P.: Pot spune că în acest moment
74% din cetăţenii localităţii Şandra
sunt conectaţi la reţeaua de apă
potabilă.

L.S.: În ceea ce priveşte infrastruc-
tura, pot spune că avem şi telefonie
şi cablu, serviciul asigurând şi Inter-
netul. Executăm acum un studiu de
fezabilitate pentru modernizare cen-
tru civic. Vom reabilita construcţiile
din acest centru, vom face alei piet-
onale şi replantări de pomi. În
momentul de faţă executăm
reparaţii la grădiniţă, vrem să
menţinem programul prelungit
acolo, la program prelungit avem 40
de copii acolo, iar în total sunt 100
de copii. În Şandra avem o şcoală cu
clasele I-VIII, la Uihei mai avem
şcoala cu clasele I-IV şi grădiniţă cu
program normal. În Uihei, avem
mai mult oameni veniţi din Bihor,
Hunedoara şi Cluj şi mai puţini

băştinaşi.

Ce alte nevoi ar mai avea comu-
na?

N.P.: În primul rând, e necazul cu
sediul primăriei care ne-a fost repar-
tizat când ne-am separat de Biled şi
care e sediul fostului CAP din Şan-
dra, aflat acum într-o situaţie juri-
dică incertă. În august 2004 imobi-
lul a fost închiriat unui cetăţean,
între timp i-a expirat contractul, dar
nu a părăsit clădirea nici acum. Cum
spuneam, ar mai fi reabilitarea
căminului cultural din Şandra şi
construirea unuia nou în Uihei. 

L.S.: Începem şi un proces de ges-
tionare selectivă a deşeurilor în
parteneriat cu alte localităţi. Anul
acesta începem construcţia staţiei de
transfer la Satchinez şi achiz-
iţionarea a două autospeciale.

Ce poate oferi Şandra din punct
de vedere turistic?
N.P.: Avem renumita biserică din
centrul comunei, e centrul civic care
e obiectiv de patrimoniu şi mai
avem o pensiune care vine în spri-
jinul nostru şi este un lucru pozitiv
pentru comună.

G.P.

Primar: Nicu Paul Viceprimar: Sava Luchian

“OAMENII DIN
ŞANDRA 

AU UN SPIRIT
CIVIC DEOSEBIT”



CASTELUL DIN BILED
La anul 1788, prin voia împărătesei Maria Terezia, Banatul a ajuns în stă-
ppânirea Regatului Ungar. Un prim rezulat a fost trecerea paorilor, liberi
în vreme când erau supuşi ai Curţii de a Viena, în starea de ţărani iobagi
pe moşiile grofilor unguri. In urma unor schimburi de terenuri din Croaţia,
necesare armatei imperiale, Episcopatul romano-catolic de la Zagreb a
primit în Banat şase aşezări. Printre acestea, Billiet- Biledul. Pământul
ţăranilor din Biled a fost reîmpărţit, Episcopatul din Zagreb luându-şi
partea leului. Administraţia episcopatului creată în vederea exploatării
pământurilor primite şi-a avut sediul în  Biled, în clădirea numită Kastell,

aflată la numă-
rul 300. Tot aco-
lo a fost ridicată
o închisoare ma-
sivă, cu etaj,
care avea în be-
curi celule de
corecţie. În “Ar-
rest”, cum se nu-
mea noua clă-
dire, se aflau şi
locuinţele osta-
şilor aflaţi în

slujba poliţiei maghiare. În Kastell a funcţionat până la anul 1848 jude-
cătoria Episcopiei din Zagre, de care aparţineau şi alte localităţi, cum ar fi
Cărpiniş, Şandra, Variaş, Iecea Mică, Periam. 

Care sunt  sectoarele dumneavoastră de
competenţă în comună?
În primul rând, eu m-am axat pe dirijarea
directă a măsurilor prin care urmărim să
transpunem efectiv în fapte tot ceea ce
hotărăşte Consiliul Local şi ceea ce am promis
în campania electorală.

Care credeţi că a fost cea mai importantă
hotărâre a consiliului local in anul 2006?

Cea mai importantă hotărâre a fost achizi-
ţionarea unor cantităţi semnificative de mate-
rial pentru reamenajarea drumurilor, deoarece
acestea în timp s-au mai degradat. Sperăm să
le facem în proporţie de 100% în anul 2007.
Am achiziţionat diferite materiale pentru a
reuşi să terminăm cei 4.000 de metri liniari de
trotuare dintr-un total de 8.000 de metri liniari
ai comunei noastre.

Biledul are potenţial termal?
Există un puţ termal care se află pe teritoriul
ştrandului de la Biled care în momentul de
faţă este privatizat. Se derulează o investiţie
destul de mare, urmând ca, după spusele in-
vestitorului Matt Horst,  la finalizarea lucrări-
lor, să avem la Biled un ştrand cu apă termală
asemănător cu cel de la Sânmihai.

Cine se ocupă de viaţa culturală a
comunei?
Domnul primar are sarcina directă în acest
sens iar eu îl ajut cu tot ce pot. Avem un direc-

tor de cămin cultural care are în grijă şi bi-
blioteca comunală.

Comunitatea germană sprijină locuitorii
comunei Biled?
Avem puţini cetăţeni germani în momentul de
faţă, există Forumul Democrat German care
este reprezentat în consiliul local de domnul
Csonti Adam. Sunt destul de bine organizaţi la
nivel local, sunt şi sprijiniţi din exterior de
foşti localnici ai noştri care sunt majoritatea
pe teritoriul Germaniei.

Ce atracţii turistice locale există ?
Pot să vă spun despre o legendă din localitatea
noastră, este vorba de legenda construirii
„Calvarului” pe o movilă situată la intrarea in
localitate dinspre Timişoara. Se pare că a fost
o groapă comună ridicată în memoria vic-
timelor unor epidemii de ciumă şi holeră.
Părerile sunt împărţite şi există mai multe
zvonuri, variante, asupra orginii monumentu-
lui.

Clădirea care a fost sediul Episcopatului
Romano-Catolic de la Zagreb se află în
paragină...
Aşa este, dar  conacul a fost revendicat de
moştenitorii celui care l-a deţinut.  Nu ştim ce
vor face noii proprietari după retrocedarea
imobilului.
Ce aţi dori să transmiteţi locuitorilor
comunei?
Sper ca în anul acesta, 2007, pe care l-am în-
ceput cu o bază materială solidă, să concre-
tizăm ceea ce ne dorim de foarte mult timp şi
nu am putut face din lipsa banilor. Acum sunt
bani. Anul trecut s-a reuşit vânzarea unui teren
în marginea localităţii, pe care era un islaz de
6,7 ha, aproape impracticabil, unei firme care
va demara în cel mai scurt timp construcţia
unei fabrici. Am obţinut un preţ destul de bun
pe teren. Avantajul pentru localitatea noastră
va fi finalizarea construcţiei fabricii şi asigu-
rarea de noi locuri de muncă.

G.P.

Cum a suportat comunitatea ple-
carea a 2.000 de oameni din
această comună şi mă refer la se-
pararea de localitatea Şandra?
Comunitatea noastră s-a cam obiş-
nuit să fie centru de comună la Biled
şi nu a avut de suferit. Poate noi, ca
şi conducere, am simţit că erau mai
mulţi bani la buget înainte de sepa-
rarea celor două localităţi. Am reuşit
însă să compensăm această diferen-
ţă de bani, am atras şi atragem în
continuare investitori. Avem, de
exemplu, un investitor - „Al Con-
cept” se numeşte-care o să creeze
150 de locuri de muncă pe o su-
prafaţă de 6,8 ha, care a fost vândută
în 2006 iar în luna ianuarie a acestui
an a şi început construcţia fabricii

care produce componente auto. Este
o firmă românească, cu capital aus-
triac. Avem în Biled un birou de ur-
banism. Pe teritoriul comunei există
20 de hectare pentru construcţii
industriale, dintr-o suprafaţă de 45
hectare. Pe acestea lucrăm la un
plan de dezvoltare zonal. La această
suprafaţă se adaugă 11 hectare pen-
tru construcţii case. Avem 70 de lo-
curi de case, loturi cu suprafeţe cu-
prinse între  500 metri pătraţi la
1.000 metri pătraţi. 

Mai sunt fermieri în Biled?
Da, mai sunt. Avem şi o asociaţie a
crescătorilor de animale înfiinţată
juridic. Există tensiuni în cadrul
conducerii asociaţiei deoarece cei
care trebuiau să fie în conducerea
asociaţiei nu mai sunt, adică ade-
văraţii crescători de animale care au
rămas independenţi. În ceea ce
priveşte producţia agricolă, avem
câteva societăţi pe raza comunei
care nu stau destul de bine, dar

încearcă să supravieţuiască. În ceea
ce priveşte crescătorii de animale
cele mai bune rezultate le-a avut
Csonti Erwin, el are în jur de 30 de
vaci. În comună avem doar un cen-
tru de colectare al laptelui pe care îl
are în continuare Sebestyen Bela.
Am stat de vorbă cu această asoci-
aţie a crescătorilor de animale des-
pre eventualitatea construirii unei
fabrici de lapte şi a unui centru de
colectare.

Cum vă înţelegeţi cu viceprimarul
comunei?
Foarte bine, noi ne împărţin sar-
cinile. Viceprimarul se ocupă de in-
frastructură, de personalul auxiliar,
de pază.

De cât timp sunteţi primar?
Sunt primar de un an şi două luni. În
acest timp am reuşit să câştigăm do-
uă proiecte cu finanţare externă. Îm-
preună cu alte comune, Dudeştii
Noi, Becicherec, Şandra, Variaş,

Sânandrei şi Satchinez, facem un
proiect comun şi anume o staţie de
transfer de deşeuri menajere unde se
sortează deşeurile iar ceea ce nu se
poate valorifica se duce la deponeul
ecologic de la Arad. 

În ce proporţie este rezolvată
problema canalizării în comuna
Biled?
Aproximativ 40% din locuitorii
Biledului nu sunt racordaţi la
canalizare. Am un studiu de fezabil-
itate pentru canalizare şi staţie de
epurare. Încercăm să promovăm
acest proiect în valoare de

1.600.000 de euro, prin ADETIM,
prin Consiliul Judeţean, cu Ordo-
nanţa 7 şi cu bani europeni. Cred că,
anul acesta vom rezolva problema
canalizării.
Cum am început să vă spun, al doi-
lea proiect al nostru în lucru câştigat
cu Ordonanţa 7, pe care îl terminăm
acum, se referă la reabilitarea reţelei
de apă potabilă, proiect în valoare
de 915.000 de euro. 
În ceea ce priveşte străzile, o să
luăm un buldoexcavator cu care o să
săpăm canale pentru apele pluviale
şi o să mai îndreptăm străzile.
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Primar: Leontin Duţă 

Viceprimar: Mircea David

“ÎMPART SARCINILE
CU VICEPRIMARUL”

“VOM AVEA ŞTRAND TERMAL
CA LA SÂNMIHAI”

KALVARIENBERG- 
O EMBLEMĂ A

BILEDULUI
La doar un kilometru de Biled,  pe par-
tea stângă a şoselei care duce spre Tim-
işoara, pe Calea Torontalului, se află o
movilă cu o înălţime de 8 metri şi cu un
diametru care nu trece de 50 de metri.
Încă din anul 1837 în partea superioară a
movilei a fot ridicată o cruce. După cum
relatau autorităţile vremii, în Vinerea
Mare, dimineaţa, la ora 6, avea loc o
procesiune religioasă la movila numită
Kalvarienberg (Calvarul), amintind  de
Calea Crucii, străbătută de Iisus Cristos,
şi de patimile Mântuitorului. Nu este
singurul Kalvarienberg din Timiş. Paro-
hul romano-catolic din Biled, Pavel
Novak, a iniţiat între anii 1869-1872
zidirea mai multor asemenea monu-
mente,  la fel  de de cunoscut fiind şi cel
din Grabaţ (Grabatzer Kalvarienberg),
un mormânt colectiv din vremea epi-
demiei de ciumă care a lovit Banatul la
anul 1834.

C.T.

Kalvarienberg (Calvarul) -Biled, ianuarie 2007

Calvarul, realizare grafică pe coperta monografiei “Biled 1765-2005,
240 de ani de existenţă”, autor- Maria Şandor



Claudius Florimund Mercy d’Ar-
genteau, cunoscut şi sub numele de
Contele Mercy,  s-a
născut la anul 1666, în
Lorena, şi a sfârşit din
viaţă la 29 iunie 1734,
căzut într-o bătălie în a-
propiere de oraşul  Par-
ma, pe cand era feldma-
reşal în armata Imperi-
ului Habsburgic. A fost
general în armata lui
Eugeniu de Savoya, cel
care a cucerit Banatul
după ce i-a înfrânt pe
otomanir. Contele Mer-
cy a devenit guvernator
militar şi civil al Bana-
tului imperial. Printre
construcţiile cele mai
cunoscute rămase din
vremea lui se numără
Palatul Mercy din
Timişoara, aflat pe stra-
da Proclamaţia de la Ti-
mişoara, nr. 7 şi  Cas-
telul Mercy din satul

Carani (Mercydorf), comuna Sân-
andrei, construit între anii 1733-

1734. (aflat, din păcate, în stare
avansată de degradare).

Sunteţi primar al comunei Sânan-
drei la jumătate de mandat...

Da, sunt primar al comunei din
iunie 2004, iar în perioada de doi ani
şi jumătate scursă din mandatul de
patru ani comuna Sânandrei a sufer-
it transformări esenţiale.

În ce constau ele?

Toate aceste transformări constau în
faptul că Sânandrei a ajuns la ade-
vărata valoare din punct de vedere
al aşezării, ca şi comună periurbană.
În 2004, când am venit primar în
Sânandrei terenurile din extravilan-
ul localităţii se vindeau la aproxima-
tiv 1000 de euro hectarul. Astăzi, în
Sânandrei terenurile au crescut de
aproximativ 100 de ori. Această
creştere a preţurilor se datorează
investiţiilor făcute de primăria
comunei Sânandrei în infrastruc-
tură, cu ajutorul Consiliului
Judeţean. În alimentarea cu apă s-a
investit aproximativ 20 de miliarde
de lei vechi, realizându-se astfel
extinderea reţelei de apă cu aproxi-
mativ 6 kilometri. S-au înlocuit ţevi
vechi pe aproximativ 20 de kilo-
metri şi s-au făcut foraje noi. De
asemenea, în comuna Sânandrei s-a
dat în exploatare un bazin de captare
a apei de 100 metri cubi cu două
pompe care asigură necesarul de apă
al comunei pe timp de vară. Această
extindere a reţelei de apă a avut loc
atât în Sânandrei, cât şi în cele două
sate aparţinătoare, Carani şi Covaci.
Astăzi, toate cele trei localităţi,

Sânandrei, Carani şi Covaci au asig-
urate reţele de apă potabilă.

În Sânandrei mai sunt case cu
toaleta în grădină?

Da. Dar această situaţie nu va mai
dura mult, deoarece peste puţin timp
în Sânandrei se vor derula lucrări
pentru introducerea canalizării. Am
reuşit să facem un studiu de fezabil-
itate şi apoi realizarea un proiect pe
care l-am făcut în toamna lui 2004,
obţinând finanţarea canalizării pen-
tru localităţile Sânandrei şi Covaci
în valoare de 1 milion de euro, bani
obţinuţi cu Ordonanţa 7. Această
finanţare va începe să se deruleze de
la 1 iunie 2007. Ne pregătim acum
pentru a accesa fonduri europene,
avem un promotor local şi, de ase-
menea, un specialist în proiecte.

Ce se întâmplă cu locuinţele din
comună? Aveţi multe imobile în
patrimoniu?

Mai avem în jur de 20 de case (la
Legea 112) care nu sunt cumpărate.
Marea majoritate a caselor s-au vân-
dut chiriaşilor. De când sunt eu pri-
mar s-au vândut în jur de 100 de
case la un preţ acceptabil pentru
chiriaşi. Mai sunt case revendicate
şi ceva probleme cu diferite imobile
la Legea 10.

Care este cel mai mare contribua-
bil de pe raza comunei?

Cel mai bun contribuabil este moara
din Carani, care s-a extins foarte
mult şi în construcţii, având acum
peste 1.000 de angajaţi. Pe teritoriul
comunei Sânandrei, S.I.R.D. (So-
cietatea de Întreţinere şi Reparaţii
Drumuri), bun contribuabil şi, de
asemenea, firma Satimpex - care îşi
are sediul pe teritoriul comunei
noastre.

Ce părere aveţi de conceptul de
metropolă?

Noi am fost printre primele comune
care am aderat la conceptul de
metropolă fără nici o teamă că banii
pleacă la primăria Timişoara! Avem
autonomie locală şi bugetară iar aici
este vorba de nişte proiecte în
comun, care înseamnă canalizare cu
un canal colector care să ducă la

staţia de epurare, ceea ce reduce
costurile. Vorbim apoi de nişte dru-
muri care să facă legătura cu Timi-
şoara, precum şi mijloace de trans-
port.

Care este în prezent nivelul de
trai al populaţiei din Sânandrei,
cum trăiesc localnicii?

Forţa de muncă este o problemă în
Sânandrei. Inclusiv la moara din
Carani este nevoie de forţă de
muncă, aici lucrând oameni din alte
localităţi. De asemenea, sunt destule
persoane care lucrează în Timişoara,
mulţi sunt plecaţi în străinătate,
aproximativ 400 de persoane. Banii
câştigaţi se întorc în comună şi asta
se vede în  casele construite în
Sânandrei. De asemenea, prin polit-
ica dusă de noi am obligat benefi-
ciarii şi am urmărit ca să se constru-
iască pe terenurile concesionate
între anii  1992-1996. Până în iunie
2007 avem nişte contracte pentru 2
PUZ-uri pentru tineri la Sânandrei şi
Covaci.

Din punct de vedere turistic, aveţi
de valorificat ceva în comună
deosebit?

Avem castelul contelui Mercy de la
Carani care este, de fapt, o casă mai

mare, şi biserica romano catolică
din Carani. Avem apoi balta de la
Sânandrei de 60 de hectare unde se
poate face agrement, pescuit sportiv.

Care sunt proiectele cele mai
importante pe care s-au finalizat
deja?  

În Carani şi Sânandrei am introdus
gazul metan, lucrare care este termi-
nată, urmând a fi pusă în funcţiune.
Am făcut investiţii în şcoala şi gră-
diniţa din Sânandrei. Avem un
proiect finanţat de Consiliul Local
cu o investiţie de 2 milioane de
euro, proiect pe centrul civic. Este
vorba de terenul din spatele
Primăriei, care va conţine parcuri,
alei, sală de sport, teren de fotbal cu
nocturnă, tribună, un bazin de înot şi
anexele auxiliare. Acest proiect va fi
gata la 1 mai iar termen de finalizare
18 luni din momentul în care îl vom
scoate la licitaţie. Am făcut, dease-
menea, o bază sportivă în Carani,
noi având un club sportiv Sânandrei
care funcţionează pe lângă Consiliul
Local. Avem două echipe de copii în
campionatul naţional al juniorilor C
şi D din Sânandrei şi Carani. În
Covaci avem ca şi proiect în anul
2007 renovarea căminului cultural.

G. P.
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Primar: Dorel  Deme 

“AM FOST PRINTRE PRIMELE COMUNE CARE
AM ADERAT LA CONCEPTUL DE METROPOLÃ”

A fost construită de populaţia de ori-
gine germană la anul 1734, în acelaşi
an cu ridicarea castelului din apro-
piere. Este trecută pe lista monumen-
teleor istorice din judeţul Timiş.

CASTELUL CONTELUI MERCYBBBBĂĂĂĂTTTTRRRRÂÂÂÂNNNNAAAA    BBBBIIIISSSSEEEERRRRIIIICCCCAAAA
DDDDIIIINNNN    CCCCAAAARRRRAAAANNNNIIII

Biserica ortodoxă română din
Sânandrei, înălţată  la
începutul secolului al XVIII-lea.
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1. Sediul consiliului local: Orţişoara nr.208,
telefon 233266
2. Adresă pagină internet: http://www.e-pri-
marii.ro/~ortisoara (în construcţie)
3. Primar: Sobolu Gheorghe
4. Repere istorice:
- 1467 - localitatea este amintită într-un docu-
ment papal sub numele „KUKOTH“;
- sec.XVI - aşezarea este complet distrusă de
turci;
- 1783-1785 - localitatea este colonizată cu
familii din Germania;
- 1809 - zidirea bisericii romano-catolice;
- Călacea (1356), Corneşti (1230, fost Jadani),
Seceani (1337).
5. Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2006 - total
= 3965 persoane, din care:
- masculin = 1900 persoane
- feminin = 2065 persoane
6. Numărul locuinţelor la 31 decembrie
2006 = 1577
7. Număr sate componente, localităţi
aparţinătoare = Călacea, Corneşti şi Seceani.
8. Număr posturi în primărie - total = 20,
din care:
- funcţionari publici = 6 
- personal contractual = 14 
9. Număr consilieri = 13
10. Înfrăţiri, colaborări cu localităţi din
afara ţării:
- Înfrăţire cu localitatea „Földak-Ungaria“,
privind colaborarea în domeniul cultural,
administraţie.
11. Pieţe - târguri:
- Piaţă agroalimentară Orţiţoara - săptămânal =
sâmbătă.
12. Obiective şi investiţii propuse a se rea-
liza:
- Lucrări de reparaţii la reţeaua de apă pota-
bilă;
- Reabilitarea drumurilor comunale.
13. Proiecte cu finanţare (cofinanţare)
externă în derulare:
- Alimentare cu apă a localităţilor Orţişoara şi

Călacea - necontractat =
SAPARD.
14. Sume pentru bugetul
local repartizate prin
C.J.Timiş (Hotărârea
nr.116/22.12.2005):
- Sume din TVA pentru
finanţarea cheltuielilor
descentralizate - total = 833,87 mii lei, din
care:
- cheltuieli de personal învăţământ = 651,09
mii lei
- Suma defalcată din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale = 189,07 mii lei
- Cota defalcată din impozitul pe venit (22% la
dispoziţia CJT) pentru echilibrarea bugetelor
locale= 343,57 mii lei 
15. Numărul mediu lunar al beneficiarilor
Legii nr.416/2001 (ajutoare sociale) = 123
16. Activitatea de transport ţcolar:
- Are în administrare 2 autovehicule: autobuz,
TM 03 ZUP din anul 1995 şi ARO, TM 09
PEU din anul 2003;
- Trasee de deplasare: Orţişoara-Seceani;
Orşiţoara-Corneşti şi Orţişoara-Călacea;
- Numărul elevilor navetişti = 77
17. Instituţii ţcolare:
- Grup ţcolar (clasele I-VIII, şcoală de arte şi
meserii) = Orţişoara;
- Şcoli primare cu clasele I-IV = Călacea,
Corneşti şi Seceani;
- Grădiniţe cu program normal = Orţişoara,
Călacea, Corneşti şi Seceani.
18. Instituţii sanitare:
- Dispensar medical = Orţişoara;
- Cabinete medicale = Călacea, Corneşti şi
Seceani;
- Farmacie umană = Orţişoara;
- Farmacie veterinară = Orţişoara.
19. Instituţii culturale:
- Cămine culturale = Orţişoara, Călacea,
Corneşti şi Seceani;
- Bibliotecă = Orţişoara.

1. Sediul consiliului local: Şandra nr.6, telefon
379149
2. Primar: Paul Nicu
3. Repere istorice:
- satul Şandra a luat fiinţă în anul 1833 sub
denumirea de Alexandria sau Sandorhaza după
numele episcopului de Zagreb care era proprie-
tarul terenurilor;
- satul a luat fiinţă prin colonizarea a 140 de
familii germane provenite din localităţile înve-
cinate;
- 1833 - a fost construită şcoala;
- 1836 - a fost construită biserica;
- comuna a fost reînfiinţată în baza Legii
nr.84/2004.
4. Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2006 - total
= 2818 persoane, din care:
- masculin = 1392 persoane
- feminin = 1426 persoane
5. Numărul locuinţelor la 31 decembrie 2006
= 888
6. Număr sate componente, localităţi
aparţinătoare = Uihei.
7. Număr posturi în primărie - total = 13, din
care:
- funcţionari publici = 6 
- personal contractual = 7 
8. Număr consilieri = 11
9. Obiective şi investiţii propuse a se realiza:
- Asfaltarea drumului comunal Şandra-Uihei,
pe o distanţă de 3 km;
- Finalizarea lucrărilor de reparaţii a sediului
Primăriei;
- Începerea lucrărilor la reţeaua de apă;
- Realizarea Planului Urbanistic General.
10. Proiecte cu finanţare (cofinanţare)
externă în derulare:
- Modernizare drum comunal DC 22 Ţandra-
Uihei - necontractat = SAPARD.
11. Sume pentru bugetul local repartizate
prin C.J.Timiş (Hotărârea nr.116/22.12.2005):
- Sume din TVA pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate - total = 568,52 mii lei, din

care:
- cheltuieli de personal învăţământ = 459,12
mii lei
- Suma defalcată din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale = 65,57 mii lei
- Cota defalcată din impozitul pe venit (22% la
dispoziţia CJT) pentru echilibrarea bugetelor
locale= 118,93 mii lei 
12. Numărul mediu lunar al beneficiarilor
Legii nr.416/2001 (ajutoare sociale) = 78
13. Activitatea de transport ţcolar:
- Are în administrare microbuzul TM 67 CJT
din anul 2004;
- Traseul de deplasare: Uihei-Ţandra;
- Numărul elevilor navetiţti = 32
14. Instituţii ţcolare:
- Ţcoală generală cu clasele I-VIII = Şandra;
- Ţcoală primară cu clasele I-IV = Uihei;
- Grădiniţe cu program normal = Uihei;
- Grădiniţă cu program prelungit = Şandra.
15. Instituţii sanitare:
- Cabinete medicale = Şandra;
- Farmacii umane = Şandra;
- Farmacie veterinară = Şandra.
16. Instituţii culturale:
- Cămine culturale = Şandra şi Uihei;
- Bibliotecă = Şandra.

1. Sediul consiliului local: Sânandrei nr.516,
telefon 383500

2. Adresă pagină internet: http://www.e-pri-
marii/~sanandrei 

3. Primar: Demea Dorel

4. Repere istorice:
- 1230 - localitatea este atestată documentar;
- 1382 - apare în registrele papale de dijmă;
- 1461 - Nicolae Hagimaţ devine proprietarul
localităţii;
- 1717 - apare cu denumirea St.André;
- 1748-1749 - sunt colonizate familii germane;
- Carani (1733), Covaci (1843).

5. Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2006 - total
= 5455 persoane, din care:
- masculin = 2774 persoane
- feminin = 2681 persoane

6. Numărul locuinţelor la 31 decembrie 2006
= 1718

7. Număr sate componente, localităţi
aparţinătoare = Carani şi Covaci.

8. Număr posturi în primărie - total = 18, din
care:
- funcţionari publici = 7 
- personal contractual = 11 

9. Număr consilieri = 15

10. Înfrăţiri, colaborări cu localităţi din
afara ţării:
- Înfrăţire cu localitatea „Bekesszentandras-
Ungaria“.

11. Obiective şi investiţii propuse a se rea-
liza:
- Alimentări apă;
- Gaz metan.

12. Sume pentru bugetul local repartizate
prin C.J.Timiş (Hotărârea nr.116/22.12.2005):
- Sume din TVA pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate - total = 997,56 mii lei, din
care:
- cheltuieli de personal învăţământ = 856,50

mii lei
- Suma defalcată din TVA pentru drumurile
judeţene şi comunale = 165,00 mii lei
- Suma defalcată din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale = 198,48 mii lei
- Cota defalcată din impozitul pe venit (22% la
dispoziţia CJT) pentru echilibrarea bugetelor
locale= 359,97 mii lei 

13. Numărul mediu lunar al beneficiarilor
Legii nr.416/2001 (ajutoare sociale) = 150

14. Activitatea de transport şcolar:
- Are în administrare microbuzul TM 51 CJT
din anul 2001;
- Traseul de deplasare: Sânandrei-IAS Sânan-
drei;
- Numărul elevilor navetişti = 82

15. Instituţii ţcolare:
- Şcoli generale cu clasele I-VIII = Sânandrei,
Carani şi Covaci;
- Grădiniţe cu program normal = Sânandrei,
Carani şi Covaci.

16. Instituţii sanitare:
- Cabinete medicale = Sânandrei (3), Carani
(2) şi Covaci;
- Farmacie umană = Sânandrei;
- Cabinet veterinar = Sânandrei.

17. Instituţii culturale:
- Cămine culturale = Sânandrei, Covaci şi
Carani;
- Bibliotecă = Sânandrei.

1. Sediul consiliului local: Biled nr. 359, tele-
fon 377001

2. Primar: Duţă Leontin

3. Repere istorice:
- 1462 - localitatea este atestată documentar;
- 1562 - este proprietate regală;
- 1765 - colonizată cu populaţie germană;
- 1786 - a fost construită biserica.

4. Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2006 - total
= 3621 persoane, din care:
- masculin = 1804 persoane
- feminin = 1817 persoane

5. Numărul locuinţelor la 31 decembrie 2006
= 1146

6. Număr sate componente, localităţi
aparţinătoare = - 

7. Număr posturi în primărie - total = 34, din
care:
- funcţionari publici = 12
- personal contractual = 22

8. Număr consilieri = 13

9. Înfrăţiri, colaborări cu localităţi din afara
ţării:
- Înfrăţire cu localitatea „Burmos-Austria“,
privind reînoirea legăturilor între cele 2 unităţi
administrative precum şi sprijin material şi
logistic.

10. Pieţe - târguri:
- Târg mixt Biled - săptămânal = duminică.

11. Obiective şi investiţii propuse a se rea-
liza:
- Întocmirea unui studiu privind decolmatarea
şi refacerea canalelor de colectare a apei plu-
viale din localitatea Biled ţi realizarea acestei
acţiuni;
- Reabilitare reţea alimentare cu apă potabilă,
canalizare şi staţie de epurare a apelor uzate;
- Reabilitare, întreţinerea şi înfiinţarea de dru-
muri comunale noi prin pietruiri şi refacere
covor asfaltic;
- Renovarea şi igienizarea instituţiilor şcolare
şi culturale;

- Continuarea realizării de trotuare în locali-
tate;
- Realizarea unui PUZ în vederea extinderii
localităţii şi crearea de locuri de casă, spaţii de
agrement şi industriale pentru atragerea
investitorilor.

12. Sume pentru bugetul local repartizate
prin C.J.Timiş (Hotărârea nr.116/22.12.2005):

- Sume din TVA pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate - total = 1361,76 mii lei, din
care:
- cheltuieli de personal învăţământ = 1131,26
mii lei
- Suma defalcată din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale = 97,81 mii lei
- Cota defalcată din impozitul pe venit (22% la
dispoziţia CJT) pentru echilibrarea bugetelor
locale = 177,39 mii lei 

13. Numărul mediu lunar al beneficiarilor
Legii nr.416/2001 (ajutoare sociale) = 200

14. Instituţii şcolare:
- Grup şcolar = Biled;
- Şcoală generală cu clasele I-VIII = Biled;
- Grădiniţă cu program prelungit = Biled.

15. Instituţii sanitare:
- Dispensar medical = Biled;
- Farmacie umană = Biled;
- Dispensar veterinar = Biled;
- Farmacie veterinară = Biled.

16. Instituţii culturale:
- Cămin cultural = Biled;
- Bibliotecă = Biled.

COMUNA ORŢIŞOARA - ANUL 2006

COMUNA BILED - ANUL 2006 COMUNA SANANDREI - ANUL 2006

COMUNA ŞANDRA - ANUL 2006

Pagină realizată de Răzvan Hrenoschi 

MMIICC AATTLLAASS AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVV AALL JJUUDDEEŢŢUULLUUII TTIIMMIIŞŞ
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Programul
Eurodyssée este
un program de
schimb pentru ti-
neri, organizat sub
egida Adunării
Regiunilor Euro-
pene, guvernat de
două principii de
bază: autonomia şi
capacitatea regiu-
nilor pentru ino-
vaţie. Ca un pro-
gram interregion-
al, ţinteşte să cul-
tive dezvoltarea
unei conştiinţe eu-
ropene, să promo-
veze “o Europa a regiunilor” şi să încurajeze companiile regionale să ofere
locuri de muncă tinerilor stagiari. Eurodyssée oferă tinerilor între 18 si 30
de ani oportunitatea de a dobândi experienţă profesională europeană pe par-
cursul unui stagiu de 3 până la 7 luni, de a-şi îmbunătăţi cunostinţele de
limbi străine, de a descoperi Europa sau de a cunoaşte o altă cultură. 
În perioada 17-21 ianuarie, la invitaţia regiunii Wallonia din Belgia, respon-
sabilă pentru coordonarea europeana a programului, o delegaţie a Consiliu-
lui Judeţean Timiş formată din  dra. Eva Bucatoş, şef Birou CIIE, şi dra.
Atena Chiriac, consilier principal CIIE, s-au deplasat la Bruxelles, pentru a
cunoaşte funcţionarea programului Eurodyssée. Cu această ocazie au fost
prezentate mai multe societăţi în cadrul cărora tinerii  îşi desfăşoară stagiul
profesional, s-au vizitat birourile Eurodyssée şi Departamentul de Relaţii
Internaţionale din cadrul Ministerului Regiunii  Wallonia, responsabil cu
derularea programului şi am participat la reuniuni de informare cu privire la
modalitatea de preselecţie a viitorilor stagiari.
Această deplasare a oferit de asemenea ocazia de a stabili modul de imple-
mentare al programului Eurodyssee în judeţul Timiş, chiar din acest an
urmând să demareze schimburile reciproce de experienţă între tineri şi
ansamblul regiunilor aderente, în prezent doar patru judeţe din România
fiind înscrise în acest program.

A.C.

Uniunea Europeana reprezintă o
entitate politică, socială şi econo-
mică compusă din 27 ţări. Statele
Membre au decis împreună, pe
parcursul unui proces de extindere
ce a durat 50 de ani, să constru-
iască o zonă de stabilitate, demo-
craţie şi dezvoltare durabilă, men-
ţinând diversitatea culturală, toler-
anţa şi libertăţile individuale. Uni-
unea Europeană îşi propune să
împărtăşească realizările şi valori-
le sale cu ţările şi popoarele de din-
colo de graniţele ei.
INFORMARE EUROPEANA
29.01.2007
Lansarea proiectului “Campanie
de informare şi stimulare a prezen-
ţei la vot în perspectiva aderării
României la Uniunea Europeana şi
a organizării primelor alegeri pen-
tru Parlamentul European” Filiala
Cluj a Asociaţiei Pro Democraţia
anunţa lansarea proiectului „Cam-
panie de informare şi stimulare a
prezenţei la vot în perspectiva ade-
rării României la Uniunea Euro-
peană şi a organizării primelor ale-
geri pentru Parlamentul Euro-
pean”, proiect implementat de că-
tre această organizaţie, având ca
parteneri filialele Asociatiei Pro
Democraţia din Timişoara, Arad
şi Oradea, precum şi Biroul de
Consiliere pentru Cetăţeni Cluj-
Napoca, fiind finanţat de Uniunea
Europeană prin Fondul Europa.
Bugetul proiectului este de 26.005
€, Uniunea Europeană contribuind
cu 20.465 €. Acest proiect are
drept obiectiv specific cresterea
gradului de informare cu privire la
institutiile europene si a importan-

tei alegerilor pentru Parlamentul
European, a aproximativ 8000 de
cetăţeni din rândul locuitorilor co-
munităţilor urbane mici şi din me-
diul rural, aflate în judeţele Arad,
Bihor, Cluj şi Timiş.
În cadrul acestui proiect, voluntarii
cluburilor partenere, organizat şi în
caravane, se vor deplasa în locali-
tăţi din mediul rural şi vor distribui
gratuit materiale informative în
scopul de a obţine un grad cât mai
mare de informare a cetăţenilor în
privinţa instituţiei Parlamentului
European şi a Comisiei Europene,
a sistemului electoral utilizat în ca-
drul alegerilor europene precum şi
a importanţei prezenţei la vot.
În cadrul proiectului vor fi elabo-
rate următoarele materiale: postere
ale campaniei, conţinând informa-
tii referitoare la primele alegeri eu-
ropene şi importanţa participării la
vot în cadrul acestora, flutura şi de
prezentare a instituşiei Parlamen-
tului European şi a modului în care
România va fi reprezentată la nive-
lul acestuia precum şi fluturaşi de
prezentare a sistemului electoral şi
a procedurii de vot pentru alegerile
europene, conţinutul acestor mate-
riale fiind realizat cu sprijinul Bi-
roului de Consiliere pentru Cetă-
ţeni Cluj-Napoca.
Pentru a afla mai multe detalii
despre acest proiect vă rugăm să îl
contactaţi pe Marius Mosoreanu,
coordonatorul proiectului, la nu-
merele de telefon 0264/597.316,
0723/137.229 sau pe email la
apd.cluj@apd.ro .

C l u b C l u j- Napoca
comunicat de presă

Cetăţenii europeni, dar şi persoanele
juridice cu sediul în Uniunea Euro-
peană, au posibilitatea de a se adresa
instituţiilor europene, având la dispozi-
ţie atât mijloace oficiale cât şi informale
pentru apărarea drepturilor de care
beneficiază în Uniunea Europeană.
1. Dreptul de a adresa petiţii Parlamen-
tului European a fost consacrat de
Tratatul de la Maastricht. Temeiul
juridic îl reprezintă articolele 21 si 194
din Tratatul instituind Comunitatea
Europeană. 
Pot adresa petiţii Parlamentului Euro-
pean, fie individual, fie în asociere cu
alte persoane: 
· orice cetăţean al Uniunii Europene, 
· orice persoană fizică rezidentă într-un
stat membru UE, 
· orice persoană juridică cu sediul 
într-un stat membru UE. 

Petiţia poate fi o plângere sau o solici-
tare cu privire la aspecte ce intră în
domeniul de acţiune al Comunităţii şi
care afectează petentul în mod direct.
Acesta trebuie să îşi precizeze numele,
ocupaţia, cetăţenia şi adresa. Petiţia
poate fi scrisă în oricare dintre limbile
oficiale ale UE şi poate fi trimisă prin
poştă sau prin e-mail. 
Adresa:
Parlement européen Commission des
pétitions Secrétariat Rue Wiertz
B-1047 BRUXELLES
e-mail: 
Comisia pentru petiţii a Parlamentului
UE decide asupra admisibilităţii petiţi-
ilor, verificând dacă ele se referă la
aspecte ce intră în câmpul de acţiune al
Uniunii Europene. Simplele solicitări de
informaţii şi comentariile generale pe
marginea politicii UE nu sunt de compe-
tenţa Comisiei pentru petiţii.
Dacă problema nu intră în sfera de acţi-
une a UE, petiţia este respinsă, iar pe-
tentul informat în consecinţă şi, eventu-
al, sfătuit să contacteze un alt organism
(naţional sau internaţional) competent. 
Dacă petiţia este declarată admisă, Co-
misia pentru petiţii analizează problema
supusă atenţiei şi întreprinde diverse
acţiuni pentru rezolvarea solicitării. Ea
poate cere Comisiei Europene infor-
maţii relevante, poate consulta şi alte
comisii parlamentare, poate organiza
audieri, vizite, poate coopera cu auto-
rităţile naţionale şi, în general, poate
întreprinde orice acţiuni sunt conside-
rate necesare. Cu toate acestea, ea nu
poate trece peste deciziile luate de
autorităţile competente din statele mem-
bre. Deoarece Parlamentul European nu
este o autoritate judiciară, el nu poate
pronunţa sentinţe şi nici revoca hotărâri
ale instanţelor judecătoreşti din statele
membre. Petiţiile trimise în acest scop
sunt declarate inadmisibile.
Petentul este informat asupra măsurilor
şi acţiunilor întreprinse cu privire la
petiţia sa. 
De regulă, sedinţele comisiei sunt pu-
blice, iar petenţii au dreptul să asiste la
ele, în cazul în care solicită acest lucru,
dacă şi atunci când petiţiile lor sunt
dezbătute.
Poşta cetăţeanului este un serviciu care
permite cetăţenilor UE să intre în con-
tact cu Parlamentul European. Acesta se
angajează să răspundă la toate între-
bările care îi sunt adresate. O adresă
electronică este pusă la dispoziţia
cetăţenilor pentru a le permite să
adreseze întrebări, să solicite informaţii,
precum şi să înainteze propuneri Parla-
mentului European.
Toate solicitările formulate trebuie să
ţină de domeniile de activitate ale Uniu-
nii Europene
2. Cetăţenii europeni, cetăţenii din state
terţe care au rezidenţa într-un stat mem-
bru al Uniunii Europene, precum şi per-

soanele juridice având sediul în Uniunea
Europeană se pot adresa Ombudsmanu-
lui European pentru a sesiza un caz de
administrare defectuoasă din partea
instituţiilor şi organismelor europene
(cu excepţia Curţii de Justitie şi a Tri-
bunalului de Primă Instanţă). (art. 21 şi
art. 195 din Tratatul de instituire a
Comunităţii Europene). Nu sunt însă de
competenţa Ombudsmanului plângerile
împotriva administraţiei naţionale. 
Administrarea defectuoasă presupune
ca organismul în cauză să nu acţioneze
în conformitate cu legile în vigoare, să
nu respecte principiile bunei admini-
strări sau să încalce drepturile omului.
Ca exemple de administrare defec-
tuoasă, menţionăm nereguli administra-
tive, incorectitudine, discriminare, abuz
de putere, lipsă de răspuns, nefurnizare
de informaţii, întârziere nejustificată. 
Ombudsmanul anunţă organismul criti-
cat, plângerea putând fi rezolvată în
această etapă chiar de respectiva insti-
tuţie. Dacă în cursul anchetei sale, situ-
aţia nu a fost rezolvată, Ombudsmanul
încearcă să găsească, în măsura în care
este posibil, o soluţie amiabilă care să
conducă la remedierea cazului sesizat şi
care să permită un răspuns favorabil
pentru petent. Dacă încercarea de con-
ciliere eşuează, Ombudsmanul poate
formula o serie de recomandări în ve-
derea rezolvării cazului. În cazul în care
instituţia nu îi acceptă recomandările,
acesta poate întocmi un raport special
adresat Parlamentului European.
Plângerile pot fi adresate prin poştă, fax
sau e-mail în termen de maxim de doi
ani de când petentul a avut cunoştinţă de
faptele pe care se întemeiază reclamaţi-
ile. Este necesar ca în prealabil să se fi
adresat organismului european răspun-
zător.
Adresa:
Ombudsman European 1, avenue du
Président Robert Schuman BP 403 F-
67001 Strasbourg Cedex France Tel.
(33) 388 17 23 13 Fax (33) 388 17 90 62
e-mail: 
3. A. Orice persoană fizică sau juridică,
care consideră că o măsură legislativă
sau o practică a unui stat membru este
contrară unor prevederi sau principii de
drept comunitar, poate să adreseze
Comisiei Europene, în mod direct, o
plângere (care are caracter oficial)
împotriva statului membru respectiv.
Cetăţeanul nu are obligaţia să dove-
dească faptul că încălcarea respectivă îl
afectează în mod direct. Plângerile sunt
scutite de taxe iar întocmirea lor nu
necesită concursul unui avocat. 
Plângerea poate fi transmisă
· în scris, printr-o scrisoare obişnuită.
Aceasta poate fi înmânată biroului
reprezentanţilor Comisiei din fiecare
stat membru sau trimisă prin poştă la
următoarea adresă: 
Commission of the European Commu-
nities  (Attn: Secretary-General)  B
1049 Brussels BELGIUM
· în format electronic, la adresa: . 

Comisia Europeană propune un formu-
lar, opţional, care are avantajul că indică
toate informaţiile relevante pe care plân-
gerea ar trebui să le conţină. Acest for-
mular poate fi accesat la următoarea
adresă: http://ec.europa.eu/communi-
ty_law/complaints/form/form_en.rtf 
O plângere este acceptată doar dacă se
constată că ea semnalează o încălcare a
dreptului comunitar de către un stat
membru. Comisia are la dispoziţie un an
pentru a decide acest lucru. 
Trebuie menţionat că petentul nu este
parte în cadrul procedurilor. Astfel,
petentul nu poate face recurs împotriva
deciziei Comisiei si nici nu o poate
influenţa. De asemenea petentul nu
poate fi audiat în cadrul procedurii. El

va fi, însă, informat cu privire la demer-
surile relevante pentru plângerea sa.
3. B. Pentru a veni în sprijinul cetăţe-
nilor si persoanelor juridice care vor să
beneficieze de drepturile ce le revin în
Piaţa Internă, Comisia Europeană a
creat un mecanism informal de soluţio-
nare a reclamatiilor – SOLVIT. 
Pentru ca un dosar să poată fi analizat de
SOLVIT, trebuie întrunite trei condiţii:
să fie vorba despre un caz transfronta-
lier, să nu existe deja o acţiune în justiţie
pentru soluţionarea sa (datorită carac-
terului informal al soluţiei date de
SOLVIT) şi problema să rezulte din
neaplicarea sau aplicarea incorectă a
dreptului comunitar privind Piaţa
Internă de către administraţia naţională.
Caracterul transfrontalier nu presupune
ca petentul să se afle în alt stat membru
decât cel unde a apărut problema. Este
suficient să existe un element de
extraneitate care să poată face aplicabile
prevederile dreptului comunitar. Există
câte un centru SOLVIT în fiecare stat
membru al Uniunii Europene, precum şi
în celelalte state aparţinând Spaţiului
Economic European (Islanda, Norvegia,
Liechtenstein). De la 1 ianuarie 2007
funcţionează un centru SOLVIT şi în
România, în cadrul Departamentului
pentru Afaceri Europene.
Rezolvarea presupune cooperarea admi-
nistrativă între centrul SOLVIT sesizat
(de obicei cel din statul de rezidenţă al
petentului) şi centrul SOLVIT din statul
membru unde a apărut problema, în
scopul găsirii unei soluţii pragmatice şi
rapide. Plângerile pot fi transmise
accesând adresa europa.eu/solvit, unde
se găsesc datele de contact ale centrelor
SOLVIT precum şi formularul electro-
nic de reclamaţie.
4. Persoanele fizice sau juridice se pot
adresa inclusiv Curţii de Justiţie a
Comunităţilor Europene. Astfel, în situ-
aţia în care o instituţie comunitară a
adoptat un act care le priveşte în mod
individual şi direct, acestea au dreptul
ca, în două luni de la publicarea actului
sau de la notificarea lui, ori, în absenţa
acesteia, de la data la care au luat la
cunoştinţă, să declanşeze procedurile în
faţa Curţii Europene de Justiţie. Dacă
acţiunea este întemeiată, Curtea va de-
clara actul nul. Acţiunea poate fi intro-
dusă în cazul în care instituţia comuni-
tară ce a adoptat actul atacat era lipsită
de competenţă, a încălcat o cerinţă pro-
cedurală esenţială, a încălcat Tratatul de
instituire a Comunităţii Europene sau
oricare act adoptat în aplicarea acestuia
ori a acţionat cu abuz de putere. 
Persoanele se pot adresa Curţii şi în si-
tuaţia în care o instituţie comunitară, cu
încălcarea Tratatului de instituire a
Comunităţii Europene, nu a adoptat un
act care ar privi în mod direct persoana
în cauză. În prealabil, petentul trebuie să
se adreseze instituţiei respective, care
are la dispoziţie un termen de două luni
pentru soluţionarea problemei. Acţiunea
în faţa Curţii poate fi introdusă în ma-
xim două luni de la expirarea termenului
pe care instituţia reclamată l-a avut la
dispoziţie pentru a se pronunţa.
Totodată, atunci când instanţele naţio-
nale sunt sesizate cu un caz care implică
aplicarea dreptului european, acestea
pot (şi, în anumite cazuri, trebuie) să se
adreseze Curţii de Justiţie de la Luxem-
burg pentru interpretarea normelor co-
munitare aplicabile speţei. Acest sistem,
de hotărâri prealabile, a fost instituit
pentru a asigura aplicarea uniformă a
dreptului european în spaţiul Uniunii
Europene. (art. 230-234 din Tratatul de
instituire a Comunităţii Europene). 
Pentru informaţii detaliate privind drep-
turile dumneavoastră în Uniunea Euro-
peană, puteţi accesa site-ul.

EVA BUCATOŞ

Mijloace de adresare către instituţiile europene

Proiect finanţat de 
UNIUNEA EUROPEANĂ
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Organizat de Filiala din Timişoara a Uniunii
Artiştilor Plastici din România în colaborare
cu Consiliul Judeţean Timiş şi Consiliul
Local Timişoara, Salonul artelor vizuale, în
mod tradiţional, constituie cea mai importan-
tă manifestare expoziţională colectivă a cre-
atorilor de frumos din municipiul Timişoara
şi din sud-vestul României.  Întruind pe si-
meze şi socluri cele mai reuşite imagini,
obiecte plastice şi decorative şi actuala ediţie
a Salonului anual de artă reflectă pe de
deplin potenţialul, capacitatea creatoare de
care dispune la ora actuală valoroasa breaslă
a artiştilor plastici din Banat. 
Cele 137 lucrări expuse în Salonului în
holurile Palatului Administrativ şi în Galeria

de artă „Helios” demonstrează şi confirmă în
mod strălucit un fapt – de altfel ştiut şi  gene-
ral recunoscut –, şi anume, că municipiul
Timişoara s-a numărat şi în anul 2006 – ţi se
numără şi în anul 2007 ? printre cele mai
solide, prospere şi prestigioase centre artis-
tice din România. Printre cei 106 de
expozanţi se regăsesc deopotrivă maeştrii
reputaţi, recunoscuţi pe plan naţional ţi inter-
naţional; creatorii de certă valoare, reprezen-
tanţii generaţiilor de mijloc care ţi-au confir-
mat talentul şi calităţile creatoare prin par-
ticipările cu succes la expoziţiile organizate
în Timişoara, în ţară şi peste hotare, precum
şi o serie de tineri înzestraţi, ambiţioţi şi
dinamici, care bat cu şanse reale la porţile
afirmării şi consacrării. În ciuda unor absenţe
notabile şi regretabile -  justificate, explicate
cu cele mai diferite motive scuze şi argu-
mente - împunătoarea selecţie de lucrări
expuse în cadrul  Salonului demonstrează că,
artişţtii plastici din Banat – în ciuda
greutăţilor şi problemelor multiple cu care se
confruntă –, lucrează cu o seriozitate şi per-
severenţă exemplară, cu multă pricepere şi
ispiraţie. Salonul se remarcă printr-o ţinută
artistică impunătoare, printr-o valoare este-
tică ridicată. 

Vernisajul Salonului artelor vizuale a
constituit un eveniment festiv, care a
umplut inimile şi privirile artiştilor,
iubitorilor de artă şi publicului larg cu
satisfacţie, bucurie şi optimism. Des-
pre importanţa manifestări au cuvântat
Constantin Ostaficiuc, preşedintele
CJT,  Valeria Minciu preşedinta Comi-
siei pentru cultură a CJT, consilierii
Alexandru Factor şi Ştefania Stegă-
roiu, Ioan Szekernyés, preşedintele
Filialei din Timişoara a UAP. Salonul
artelor vizuale a fost prefaţat de criticul şi
istoricul de artă,  prof. univ. dr. Ioan Iovan.

UAP Timişoara a desfăşurat şi în anul calen-
daristic 2006 o activitate susţinută, care a
fost coordonată de către noul Consiliul de
administraţie al Filialei care şi-a preluat
mandatul după adunarea generală de alegeri
din luna mai 2006.

Galeria “Helios”  şi pe parcursul anului 2006
a găzduit 25 de expoziţii personale şi de
grup, dintre care câteva s-au dovedit a fi cu
totul remarcabile. UAP Timişoara a susţinut
stagiuni expoziţionale permanente şi în spaţii
neconvenţionale, cum ar fi holul Consiliului
Judeţean Timiş,  Sucursala din Timişoara a
Băncii Allianz-Ţiriac, Supermarketul Iulius
Mall, Sala de protocol a Primăriei etc.  Câţi-
va dintre artiştii plastici din Timişoara au
expus şi la Bucureşti, respectiv în alte centre
artistice din România şi de peste hotare, de
unde unii chiar s-au întors cu premii.  După
Budapesta expoziţia de grup “Lumea for-
melor” a fost itinerată în mai multe localităţi
din Ungaria. Expoziţia tematică aniversară
“Maternitatea – izvorul vieţii”,  dedicată
implinirii a 100 de ani de la  inaugurarea
Monumentului Sfântei Maria din municipiul
Timişoara, a fost găzduită de sălile Muzeului
de Artă din Timişoara, şi s-a constituit într-un
real success. Mai multe galerii şi centre de
cultură  au găzduit manifestările cuprinse pe
agenda celei de-a doua ediţii a Salonului
Internaţional de Gravură Mică din Timi-
şoara. Un număr însemnat de artişti plastici
din Timişoara, în vara anului 2006, au
participat la diferite tabere de creaţie organi-
zate în ţară şi peste hotare. Filiala din Timi-
şoara a UAP s-a implicat nemijlocit în orga-
nizarea Taberei de creaţie de la Băile
Călacea.   

Preşedintele exigentului juriu a fost pictorul
Viorel Toma, căruia în anul 2006 i s-a decer-

nat Premiul naţional pentru pictură al Uniu-
nii Artiştilor Plastici din România. Trierea şi
selectarea lucrărilor, conferirea celor două
premii au necesitat şi au presupus mult pro-
fesionalism, o exigenţă şi seriozitate sporită.
A investit multă energie, şi un efort exemplar
în activităţile legate de organizarea Salonului
pictorului Sorin Nicodim, vicepreşedintele
Filialei, curatorului Salonului anual. Afişul şi
invitaţiile au fost concepute şi machetate de
Pavel Vereş, care va face şi prepessul cata-
logului. De panotarea lucrărilor s-a ocupat
Sorin Nicodim, Ciprian Chirileanu, Sorin
Scurtulescu şi Marcel Breilen, care spre
regretul nostru s-a şi accidentat rupându-şi
braţul. 
După cum se ştie, cei care s-au aflat la con-
ducerea Filialei din Timişoara a UAP, după
evenimentele din 1989, au iniţiat şi au insti-
tuit Premiul “Pro Arte”, cu care au  premiat
lucrările calificate  cele mai  reuşite, cele mai
originale şi elaborate din saloanele  anuale
succesive. După ce au fost distinşi 4 sau 5
artişti merituoşi, după câteva ediţii, din lipsă
de fonduri,  premiul nu s-a mai acordat, a
dispărut total. Consiliul de administraţie al
Filialei din Timişoara a UAP,  la propunerea

şi instistenţele pictorului Petru  Galiş
a decis să reia, începând de la această
ediţie, tradiţia, să acorde din nou un
premiu pentru cea mai reuşită lucrare
din Salon. Premiul “Primus inter
pares” – primul dintre egali – constă
dintr-o medalie turnată în bronz,
opera sculptorului Luigi Ştefan Var-
ga şi o modestă sumă de bani. Este un
premiu profesional acordat de mem-
brii Filialei din Timişoara, prin pre-
ferinţele şi decizia membrilor juriului,
a căror lucrări din start au ieşit din
competiţie. Câştigător a fost declarată

lucrarea care a totalizat cele mai multe vo-
turi. Datorită generozităţii unei firme prospe-
re şi cunoscute şi în Timişoara, Fornetti Ro-
mânia, s-a ivit posibiliatea acordării şi a Pre-
miului special al juriului, unui creator din ge-
neraţia  tânără, prezent cu o lucrare remarca-
bilă în Salon. 
Premiul special al juriului i s-a conferit pic-
torului Sorin Iosub pentru tabloul intitulat
“Visul Semelei”. Este o compoziţie suges-
tivă. Cu toate că are un pronunţat caracter
narativ, tabloul exprimă prin mijloace şi so-
luţii picturale autentice lumea postmodernă
şi atmosfera complexă, încărcată, agitată,
aglomerată, bizară, grotescă, pe alocuri chiar
hazlie, deopotrivă frumoasă, fabuloasă,
miraculoasă, angelică şi înspăimântătoare,
ciudată şi îngrozitoare în care trăim. Pictura
suprarealistă, care se remarcă şi printr-o serie
de detali elaborate cu mult simţ, migală şi
rafinament, îndeamnă la contemplaţie, la
meditaţie. Rama, acoperită cu lipituri, cu
decupaje din ziare şi afişe vechi, face parte în
mod organic din compoziţie.
Premiul mare al Salonului, “Primus inter
pares” conferită pentru cea mai reu,ită, inge-
niosă şi elaborată lucrare al Salonului artelor
vizuale – ediţia 2006 i se decernat artistului
decorator Ion Oprescu pentru lucrarea “Ba-
lada Anei”. Instalaţia concepută şi realizată
de către sticlarul, ceramistul şi restauratorul
Ion Oprescu surprinde prin structura sa ine-
dită, neconvenţională, precum şi prin multi-
tudinea variaţiunilor oferite de elementele
sale mobile. Uşile dulăpiorului, care aduce
ca formă parcă cu un sicriu, se deschid în
toate direcţiile, pentru a face văzută din faţă,
de sus sau din profil bustul şi portretul unei
femei  calme, împăcate cu soarta, uşor speri-
ate şi interiorizate, modelate cu multă pri-
cepere şi ingeniozitate. În ciuda temei, lu-
crarea nu este lipsită nici de o anumită doză
de umor. Titlul instalaţiei voit este ambiva-
lent: trimite pe de o parte la ladă, la cutia
confecţionată din lemn în care se află bustul

Anei, precum şi la cunoscuta baladă popu-
lară a Meşterului Manole… La baladă ne duc
cu gândul şi cărămizile de la baza sculpturii.
Edificarea, zidirea prin jertfă, prin sacrificiu,
este o temă perenă. Opera domnului Ion
Oprescu este o lucrare nimerită, reuşită şi
valoroasă din toate punctele de vedere, o in-
stalaţie cu tâlc, cu  conotaţii şi sensuri  mul-
tiple, complexe. Pentru cele două premii,
alături de cei doi clasaţi pe primele locuri, au
mai fost nominalizaţi, mai precis au mai ob-
ţinut voturi din partea membrilor juriului
următorii artişti: maestrul Ion Sulea Gorj,
Marcel Breilean, Doina Pocioianu, Pavel
Vereş, Flora Răducan, Camil Mihăescu, Pe-
tronela Petrov, Loránd Tar şi Denisa Dudu.    

Ioan Szekernyes,
critic de artă 

SALONUL ARTELOR VIZUALE
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Muzeul de Artă din Timişoara, deschis publicului la
sfârşitul anului 2006, are printre cele mai valoroase
exponate ale sale tablouri de excepţie ale maestrului
Corneliu Baba, adunate în colecţia care-i poartă numele.
Aşa cum era de aşteptat, Colecţia Corneliu Baba este în
acest moment punctul de atracţie al Muzeului de Artă,
timişorenii ori turiştii aflaţi în trecere prin oraş găsind
timp pentru a vizita muzeul. În acest moment, pot fi
văzute nouăzeci de tablouri ale faimosului pictor, dintre
care 59 au fost donate Muzeului de soţia lui Corneliu
Baba, doamna Constanţa Baba (curatorul colecţiei fiind
doamna Maria Muscalu) iar alte 31 au fost împrumutate
de la Muzeul Naţional de Artă din Bucureşti. Directorul
Muzeului, scriitorul Marcel Tolcea, a îngrijit în anul
2006, Anul Corneliu Baba (comunitatea academică a
sărbători la anul 2006, la 18 noiembrie, 100 de ani de la
naşterea artistului),  apariţia unui frumos Calendar ilus-
trat cu operele pictorului (cuprinzând şi o microbio-
grafei a acestuia). Calendarul a fost tipărit cu sprijinul

financiar al Consiliului Jude-
ean Timiş. 
Directorul Marcel Tolcea este
un ghid desăvârşit atunci când
e vorba de istoria colecţiei
Baba şi de viaţa pictorului:
“Corneliu Baba şi-a început
ucenicia încă de mic, în ate-
lierul tatălui său, Gheorghe
Baba, pictor şi el. La cinci
ani avea deja şevalet. De alt-
fel, în expoziţia Muzeului de
Artă Timişoara avem un au-

toportret al artistului de la vârsta de nouă ani şi un
altul de la 14 ani. Cu toate acestea, Baba a avut pri-
ma expoziţie personală abia la 70 de ani.”
Deşi unii critici de artă consideră că maestrul Baba a
avut şi tuşe proletcultiste în anumite pânze ale sale,
directorul Tolcea crede că acesta nu poate fi acuzat de
aşa ceva, susţinând că, de exemplu, pânze ca “Ţărani pe
camp” sau “Somnul” nu sunt realizate în stil pro-
letcultist, personajele sale nefiind pictate într-un mod
idilic. Mai mult, una dintre pânzele sale celebre, “Re-
gele nebun”, i-a produs Maestrului destule necazuri în
anii ‘80. 
Printre cel mai interesante portrete aflate în Colecţia
Baba se numără şi cele  marelui compozitor român
George Enescu, pe care pictorul l-a admirat foarte mult.

Unul dintre portre-
tele lui George E-
nescu este expus de
mai mulţi ani în O-
pera de Stat din Vi-
ena, fiind dăruit de
soţia lui Corneliu
Baba directorului
timişorean al ope-
rei vieneze, Ioan
Holender. Din anul
2010, după ce Ho-
lender va părăsi O-
pera de Stat din Vi-
ena, la dorinţa sa,
portretul lui Geor-
ge Enescu va putea intra în patrimoniul Muzeului de
Artă din Timişoara, constituind un plus de atractivitate
pentru vizitatori.
Directorul Muzeului Artă, Marcel Tolcea, scria, la  puţin
timp, după deschiderea pentru public a Muzeului: “…nu
cred că exagerez spunând că, în spaţiul simbolic al aş-
teptării, Muzeul de Artă se defineşte ca o întoarcere a-
casă. Odată cu deschiderea oficială se reîntorc acasă nu
doar comunitatea artiştilor plastici, cea a studenţilor de
la Arte, nu doar publicul iubitor de artă, nu doar Timi-
şoreanul Obişnuit sau Turistul, ci şi operele de artă ce au
stat ascunse în depozitele muzeului. Multe dintre ele
întâlnindu-se cu admiraţia privirii pentru prima oară.”  
Vorbind despre cei cărora li se cuvine recunostinţa pen-
tru că în patrimoniul Muzeului Banatului s-au putut păs-
tra, de-alungul anilor, lucrări de artă minunate, Marcel

Tolcea aminteşte “devoţiunea şi compe-
tenţa”celor  care au alcătuit micul colec-
tiv al Secţiei de Artă a Muzeului Ba-
natului dar şi pe cei care au făcut posi-
bilă azi deschiderea unui Muzeu de Artă
la Timişoara: “…memoria culturală a
acestei zone va trebui să reţină nume-
le preşedintelui Consiliului Judeţean
Timiş de acum, Constantin Ostafi-
ciuc, care a gândit transformarea fos-

tei Secţii de Artă a Muzeului Banatului în muzeu de
sine stătător nu doar ca o reparaţie morală ci, mai
ales, ca un proiect european.”

Cornel Todor

Deşi Muzeul Banatului se află
într-un complex proces de restau-
rare, directorul instituţiei, Dan
Leopold Ciobotaru, are planuri
mari în ceea priveşte viitorul ex-
poziţional al instituţiei. Printre
obiectivele sale se numără intra-
rea celui mai important muzeu
din Banat într-un circuit eficient
care să permită atragerea la Timi-
şoara a unor expoziţii de mare e-
fect. Aşa ar putea fi aducerea în
expoziţii temporare (poate chiar
itinerante, în Timişoara, Reşiţa,
Caransebeş, Lugoj) a Tezaurului
de la Sânnicolaul Mare, alcătuit
din 23 de piese confecţionate din
aur masiv, în greutate de 10 kilo-
grame. A fost descoperit din în-
tâmplare de un paore, Nera Vuin,
la anul 1799, pe când săpa o
groapă în curtea casei sale. Teza-
urul se află în prezent în posesia
Muzeului de Istoria Artelor din
Viena. De-a lungul anilor, au fost
emise mai multe ipoteze în ceea
ce priveşte originea tezaurului. A
fost atribuit, protobulgarilor,  pe-
cenegilor, unor meşteri aurari din
Crimeea ori unor feudali locali,
aflaţi în legătură cu voievodatul
bănăţean medieval.
La fel de atractivă pentru public
ar fi şi o expoziţie despre celebrul
comite de Timiş,
Pavel Chinezul, a
cărui platoşă şi sa-
bie sunt expuse în
muzeu la Budapesta
(Pavel Chinezul es-
te înmormântat la posesiunea sa

de la Nagyva-
zsony, Ungaria,
în mănăstirea pe
care a ctitorit-o). 
Directorul Mu-
zeului Banatului
va face demer-
surile necesare

pentru a convinge conducerea
muzeelor din Viena şi Budapesta
în vederea unor colaborări nece-
sare pentru a expune la Timişoara
atât Tezaurul de la Sânnicolaul
Mare, cât şi sabia şi platoşa lui
Pavel Chinezul. Există şi posbili-
tate realizării unor copii după
celebrele piese care să rămână
expuse permanent în Muzeul
Banatului. 
În acest context, Consiliul Jude-
ţean Timiş speră ca Muzeul Ba-
natului să facă toate diligenţele
necesare pentru a recupera şi re-

face pa-
trimoni-
ul istoric
al Bana-
tului, ri-
sipit pe

vremea ocupaţiei sale de Imperi-
ul Otoman, cel Habsburgic sau
Austro-Ungar. De altfel, ambiţia
preşedintelui C.J. Timiş, Con-
stantin Ostaficiuc, este aceea ca
“Timişoara să aibă cel mai im-
portant muzeu aflat între Bu-
dapesta şi Bucureşti”, ceea ce
este, în fapt, dorinţa tuturor bănă-
ţenilor.

C.T.

Colecţia “Corneliu Baba” atrage numeroşi vizitatori PLANURI MARI LA 
MUZEUL BANATULUI

Portretul lui 
K.H.Zambaccian

TheFamily

ABRUDA TRAIAN – Box – 50/70 cm - tehnica mixta
ADORIAN VERONICA – Samanta VI - 90/60 cm –ulei/carton
ALFRED IANCU –Peisaj – 50/55 cm – ulei/panza
ALFRED IANCU – Compozitie – 50/50 cm - ulei/panza
AVRAMUT IOAN – Symbolon I – 50/50 cm – mixta
AYAKO YAMADA – Drum spre varf – 90/50 cm – acril/panza
BANA MARIA JICHITA – Deal la Savarsin II – 120/100 cm – ulei/panza
BANCIU REGEP RODICA – In – memoriam – 53/115 cm – haute – lisse
BAROIU BAZ VIRGINIA – Crepuscul  - 68/98 cm – acuarela
BARZU EUGEN – Mater humana – 80/35/30 cm – lemn patinat
BEJAN  MARINA – Spatiu dramatic – 110/110 cm – ulei/panza
BOETI RADU NATALITA – Semn de primavera – 170/112 cm – mixta
BOLOG – BLEICH OANA – Refugii – 70/70 cm – mixta
BORONTEA VERONICA – Centru – 90/90 cm – ulei/panza
BREILEAN MARCEL – Oglinzi – 80/65 cm – mixta
CALARASANU STEFAN – Cocos – 135/70/45 – lemn/bronz
CEPESI DAN – Chioscul bunicii – 50/70 cm – acril/panza
COJOCARU IULIAN – Clopotul de sub ape – 90/90 cm – mixta
COJOCARU IULIAN – Biserica rastignita – 90/90 cm – mixta
COMARNITCHI CORINA - Fereastra spre trecut  - 50/95 – mixta
CORBAN DELIA – Perna – 20/18/10 cm – lemn/metal
CORBAN VLAD – Inger II – 50/60 cm – pastel
DAJU CRISTINA – Fara titlu I – 46/66 cm – digitala
DAJU CRISTINA – Fara titlu II – 44/66 cm – digitala
DAMSE MARTINCSEK GABRIELA – Cruce I – 100/100 cm – colaj textil
DAMSE MARTINCSEK GABRIELA – Cruce II – 60/60 cm – colaj textile
DANCU VASILE – Poarta – 50/50 cm – ulei/panza
DAVID CAROL – Nocturna I – 50/70 cm – digitala 
DAVID CAROL – Nocturna II – 50/70 cm – digitala 
DELCEA GIULIA – Cu capul in jos – 100/120 cm – mixta
DINESCU IULIA – Semn III – 95/40 cm – haute – lisse
DOROFTEI CONSTANTIN – Rama si evantai – 70/37 cm – linogravura col-
orata
DRAGOI BANCIU EUGENIA – Atlantis II – 50/70 cm – mixta
DRAGOI BANCIU SORIN – Natura moarta cu ardei iute – 40/40cm –
ulei/panza
DUDU DENISA – Pagini de jurnal – 96/80 cm – broderie
DUMITRESCU CRISTINA – Miraj – 62/45 cm – mixta
FARKAS ENDRE – Icoana profana – 55/39 cm – metal /lemn
FOANENE ANDREEA – Labirint stellar II – 50/70 cm – mixta
FURDEA MIHAELLA – Aqua I – 42/30 cm – mixta
FURDEA MIHAELLA – Aqua I – 42/30 cm – mixta
GALIS PETRU – Pictura neterminata nr 141 ‘ cartile’ – 140/130 cm –
ulei/panza

GINGIU VICTOR – Sa nu sapui nimic – 60/80 cm – ulei/panza
GRANGURE CONSTANTIN – Aripa mobile – 100/60 cm – lemn
GRIGORESCU  CONSUELA – Megamix – aquaforte
HARJOI DOROTHEA MARIA – Campuri – 30/42 cm – acuarela
IONESCU DOINA – Tezaur I – 60/80 cm – mixta
IONESCU LACRAMIOARA – Compozitie I – 50/50 cm – pictura/sticla
IONESCU LACRAMIOARA – Compozitie II – 50/50 cm – pictura/sticla
IOSUB SORIN – Visul Semelei – 120/100 cm – ulei/panza
IOVAN ELICONDIU – Venusoida – 45/55 cm – mixta
IRIMESCU REMUS – Dans – 68/26/19 cm – lemn
ISBASEA ALECSANDRU – Evrika 3D – 86.5/86.5 cm – mixta
KABA ZOLTAN – Cal – 20/15/25 cm – mixta
KABA ZOLTAN – Timiditate – 30/10/5 cm – lemn
KELEMEN STEFAN – Simetrie perturbata – 75 cm – lemn
KOCSIS RUDOLF – Inger parasit – 35/14/14 cm – lemn patinat
KOLUMBAN – ANTAL ILONKA – Soarta – 100/110 cm – mixta
LUCA LAVINIA - Padure – 70/75 cm – ulei/carton
MANDI CLAUDIA – Tinerete platita – 120/90 cm – acril/panza
MATIAS RAFAEL – Compozitie cu fructe – 50/50 cm – ulei/panza
MAXIM OCTAVIAN – Tors – 73 cm – lemn
MAXIM OCTAVIAN – Dans – 64.5 cm – lemn
MEDINSKI ANDREI – Circar – 100/100 cm – ulei/panza
MEDINSKI GEORGETA – Antract – 100/100 cm – ulei/panza
MENCZEL SASKIA LINDA – Unul singur – 12/21/17 cm – bronz
MENCZEL SASKIA LINDA – Marea evadare – 17/13/12 cm – bronz
MERCEA IOAN – Simfonie cromatica – 100/90 cm – ulei/panza
MIHAESCU CAMIL – Amintiri – 135/190 cm – digital
MUTU CORINA – Prins – 90/58 cm – colaj textil
NADRA KISS HEDY – Cosmogonie – 80/180 cm – haute – lisse
NEAGU ECATERINA – Profilari pe orizont – 50/60 cm – ulei/panza
NEAGU ECATERINA – Lumina peste cumpana – 50/60 cm – ulei/panza
NICODIM SORIN – Floarea sufletului IV – 80/90 cm – mixta
NOVAK NORA – Fara titlu – 38/29 cm – aqua forte
NUTIU ROMUL – Compozitie – 80/65 cm – acril/panza
OANCEA SUTEU ADRIANA – Gradina II – 70/50 cm - acril/panza
OLAH TIBERIU – Spatialitate – 100/55 cm – ulei/panza
OLAH TIBERIU – Spatialitate – 100/55 cm – ulei/panza
OLAR CECILIA – Natura statica – Rodiile – 60/60 cm – ulei/panza
OLAR  EUGENIA – Revelatia noptii I – 50/70 cm  - ulei/panza
OLAR  EUGENIA – Revelatia noptii II – 50/70 cm  - ulei/panza
OLTEANU DOREL – Peisaj – 30/42 cm – ulei/carton
OPRESCU IOAN – Ba – lada Anei – 100/21/23 cm – mixta
PAINA DUMITRU – Vrej
PAINA DUMITRU – Val

PETROV PETRONELA – Pusha – 100/120 – mixta
POCIOIANU DOINA – Cenuşa îngerilor -56/76 cm – mixtă
POP ADELA – Omega – 9.5/16/17.5 cm – bronz
POPESCU DUMITRU – Apofize – 80/40 cm – ulei/pânză
PREDA LUCIA – Finitus – 70/70 cm – mixtă
RADOVAN CIPRIAN – Germinaţie – 70/90 cm – acril/pânză
RADUCAN CONSTANTIN – Draperia albă – 120/100 cm – mixta
RADUCAN FLORA – Câmp seara – 100/120 cm – ulei/panză
RUSMIR ADINA PAULA – Origini – 100/70 cm – ulei/panză
RUSS OVIDIU – Texturi in relatii compozitionale – 100/70 cm – mixta
SCRIUBA GRUNEANTU OTILIA – Oras lunar – 100/70 cm – mixta
SELEJAN FELICIA – Fragmentari I – 30/30 cm – mixta
SELEJAN FELICIA – Fragmentari II – 30/30 cm – mixta
SLIMOVSCHI ALINA – Mlădieri – 100/70 cm – ulei/carton
SLIMOVSCHI ALINA – Taină – 70/70 cm – ulei/panza
SPATAR NICOLETA – Steag de lumină – 60/50 cm – acril/panză
STANCU VIOLETA – Lumea acvatică – 100/70 cm – acril/panză
STANCULESCU VIORICA – Compoziţie – 100/70 cm – acril/panză
STANGA IUSZTIN PATRICIA – Structura magmatică I -50/50 cm –
ulei/pânză
STANGA IUSZTIN PATRICIA – Structura magmatică I -50/50 cm –
ulei/panză
STOICA KOLA LUCIA – Duminica II – 70/50 cm – acril/carton
SULEA ION GORJ – Caderea ingerilor – 100/130 cm – ulei/panză
SZLANKO GABRIELA – Vegetaţie II – 100/70 cm – ulei/panză
TAR LORAND – Personaj – 100/120 cm – ulei/panză
TAVARES  ADELA – Portret – 100/120 cm – ulei/panză
TIKANETE  RADU – Arlechini – 85/80 cm – ulei/panza
TODOROV AMALIA – Mecanism insufletit – 70/100 cm – monotip
TOMA CLAUDIU – Winter solstice – 50/70 cm – ulei/panza
TOMA DAN – Imponderabilitate  - 61/51 cm – ulei/panza
TOMA VIOREL – Patru obiecte albe – 145/89 cm – ulei/panza
TOMICI ILIN ADRIANA – Joc in soarele amiezii – 100/100 cm cril/panza
TULCAN DORU – Respirari – 50/50 cm – ulei/panza
TULCAN MINODORA ELENA – Porti imparatesti – 60/46 cm – mixta
TULCAN MINODORA ELENA – Recipiente pastratoare – 46/56 cm – mixta
UNGAR NICOLAE – Compozitie – 80/80 cm – acril
VARGA STEFAN – Pomul vietii – bronz
VARGA STEFAN – Gradini spirituale – 22/22/5 cm – bronz
VERES PAVEL – Inserare I – 92/73 cm. – ulei/panza
VERES PAVEL – Inserare II – 92/73 cm. – ulei/panza
VREME ERACLIDE XENIA – Compozitie I – 75/70 cm – tempera
VREME ERACLIDE XENIA – Compozitie II – 75/70 cm – tempera
VREME LEON – Compoziţie – 110/90 cm. – ulei/panza
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