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„Sunt 
sigur că la 
Giarmata 
se va investi 
foarte mult”

Planuri pentru conectarea viitorului 
Centru Intermodal de Marfă de la Remetea 

Mare cu aeroportul din Timişoara
Interviu cu preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Titu Bojin

– Domnule Titu Bojin, subiectul viitorului Centru Intermodal 
de la Remetea Mare a fost unul de actualitate în prima parte a aces-
tui an. Ce noutăţi aveţi pe această temă?

– Centrul Intermodal se va realiza pe exerciţiul financiar 
2014-2020. Am demarat realizarea unui raport de expertiză 
a terenului ce ar urma să fie cumpărat și, în curând, vom pri-
mi rezultatele acestui raport. Nu o să cumpărăm un teren ca 
să dăm cu piciorul în el, îl vom folosi, se va face acolo Centrul 
Intermodal. Noi trebuie să știm ce sumă putem da pentru acele 
terenuri, iar raportul de expertiză va fi pus la dispoziția comisiei 
care va analiza rezultatele acestuia și va lua o decizie în acest 
sens. Comisia stabilită va negocia și renegocia până va ajunge 
să obţină ceea ce ne dorim noi să realizăm prin contractul de 
asociere cu SNCFR. Centrul regional de transport intermodal 
marfă Remetea Mare este unul dintre proiectele majore de in-

vestiţii care se află în pregătire, la care vom conecta și Aeroportul 
Internaţional Timișoara.Valoarea proiectului este de 21 milioa-
ne de euro. Eu sper ca anul acesta să înceapă lucrările, nu vreau 
să dau termene până nu este totul semnat. Tot ce a ţinut de 
Consiliul Judeţean a fost făcut. 

(continuare în pag. 3)
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Transporturilor 
a cerut urgentarea 
lucrărilor la 
autostrăzile din Timiş
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Programul de audienţe:
La președintele Consiliului Jude-

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

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

La vicepreședintele C.J. Timiș, dl.  
Marian Constantin Vasile, miercuri, 
între orele 11-14. Înscrierile se fac 
miercuri, între orele 8-10, la Registra-
tură, telefon 0256/406 406,  0256/406 
413.

La secretarul general al C.J. Timiș, 
dl. Ioan Dănuţ Ardelean, vineri, între 
orele 11-14. Înscrierile se fac vineri, 
între orele 8-10, la camera 201, telefon 
0256/406 324.
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„LUMEA CĂRŢII”
şi a periodicului „AGORA-şcoală şi

interculturalitate în DKMT”

Spitalul Municipal „Dr. Teodor 
Andrei” din Lugoj a beneficiat de 
o finanţare de 756.766 de euro în 
cadrul unui proiect transfrontalier 
realizat în parteneriat cu Spitalul 
Clinic „Dr. Diosszilagyi Samuel” 
din Mako – Ungaria. Suma alocată 
spitalului din Lugoj a fost folosită 
pentru mutarea Compartimentului 
de Primire Urgenţe de la subsol 
la parter, reabilitarea, recompar-
timentarea și dotarea acestuia cu 
aparatura necesară pentru desfășu-
rarea activităţii medicale de urgen-
ţă, precum și pentru amenajarea 
unei rampe de acces pentru ambu-
lanţe și instalarea unui lift exterior. 
Lucrările de reabilitare au demarat 
anul trecut, iar în 12 mai a avut 
loc, într-un cadru festiv, recepţia 
oficială a noului Compartiment de 
Primire Urgenţe (CPU). Panglica 
inaugurală a fost tăiată de prima-

rul Francisc Boldea, împreună cu 
Florin Voichescu, managerul spi-
talului lugojean, dr. Mihai Grecu, 
șeful UPU-SMURD Timișoara, și 
dr. Gabriela Ianculescu, coordona-
torul CPU Lugoj. 

„Mă bucur că la Lugoj va fi un 
Compartiment de primiri urgenţe 
funcţional. Noi suntem benefici-
arii urgenţelor pe care colegii de 
la Lugoj îi trimit spre Timișoara 

și e important ca acești pacienţi 
să fie corect asistaţi la prima lor 
staţie în sistem. Pe de altă parte, 
mă aștept să scadă numărul de 
pacienţi care vin la Timișoara”, 
a declarat dr. Mihai Grecu, șe-
ful UPU-SMURD Timișoara. 
Spitalul Municipal „Dr. Teodor 
Andrei” din Lugoj asigură asisten-
ţă medicală pentru o populaţie de 
aproximativ 120.000 de locuitori, 
acoperind un teritoriu de aproape 
2.600 de kilometri pătraţi.

Noul Compartiment de Pri-
mire Urgenţe dispune de o sală 
de așteptare (dotată cu bănci și 
toalete pentru pacienţi și aparţină-
tori), un birou pentru internări, o 
sală de ghipsări, un bloc operator 
pentru intervenţii minore, o sală 
principală pentru tratarea urgenţe-
lor, două săli pentru pacienţii care 
nu sunt urgenţă de grad zero, pre-

cum și o sală pentru deparazitare. 
Accesul ambulanţelor la „Urgenţe” 
se va face pe rampa exterioară, iar 
pentru crearea unui flux continuu 
de deplasare a bolnavilor a fost 
realizată o conexiune cu secţia de 
Radiologie, legătura cu secţia de 
Chirurgie, ATI și blocul operator 
fiind asigurată, direct, de noul lift 
exterior. 

S.P.

LUGOJ

Compartiment de Primire Urgenţe  
modern, inaugurat la spitalul din Lugoj

Asociația Tehimpuls – al că-
rui membru fondator este Agenția 
pentru Dezvoltare Regională Vest 
(ADR Vest) – a realizat și implemen-
tat, în colaborare cu Agenția pentru 
Dezvoltare Socio-Economică Banat 
din Zrenjanin (Serbia), proiectul 

„Regenerarea turismului transfron-
talier prin servicii inovative pentru 
beneficiul comunităților locale“ ce 
vizează promovarea turismului din 
Banat (Banatul românesc și Banatul 
sârbesc) și crearea de instrumente 
care să faciliteze revigorarea acestuia 

și susținerea administrațiilor lo-
cale în procesul de construire a 
unui brand turistic regional. 

Cele mai importante rezul-
tate ale proiectului sunt con-
struirea unui portal trilingv (în 
limbile română, sârbă și engleză) 
dedicat promovării Banatului – 
www.banatour.eu, înființarea 
unui birou de informare în 
cadrul asociației Tehimpuls 
din România și a unui cluster 
- Banat Route - în Serbia for-
mat din primăriile localităților 
din Banatul sârbesc (Banatul 
de Nord, Banatul de Mijloc și 

Banatul de Sud). Lansarea portalul 
turistic www.banatour.eu a avut loc 
în luna aprilie 2014. Oferta turistică 
a regiunii Banat (Banatul românesc 
și Banatul sârbesc), prezentată în 
cadrul portalului, cuprinde o hartă 
interactivă a regiunii, fotografii di-
namice, posibilitatea de achiziție a 
biletelor la diverse evenimente și re-
alizarea de rezervări pentru cazare la 
pensiuni și hoteluri din regiune, un 
calendar cu evenimente din regiunea 
Banat și informații despre acestea, 
o aplicație-suport pentru planifica-
rea unei călătorii în regiune (Trip 
Planner) și informații transmise în 
timp real despre starea vremii. De 
asemenea, alături de portal a fost re-
alizată și o aplicație specială care să 
permită accesarea informațiilor de 
pe pagina web pe telefoanele mobile 
inteligente. 

D.V.

Portal de turism dedicat Banatului 
românesc şi Banatului sârbesc 

Euroregiunea Dunăre-Criș-Mureș-Tisa poate deve-
ni în următorii ani unul dintre cele mai puternice hub-
uri economice în cadrul ţărilor dunărene prin realizarea 
unor proiecte cu diverse surse de finanţare europeană ce 
vor duce la dezvoltarea infrastructurii, a producţiei ener-
getice și a turismului. În acest sens, la Timișoara s-a în-
fiinţat recent Centrul pentru Competitivitate și Training 
al SUERD (Strategia UE pentru Regiunea Dunării), 
acesta fiind primul pas în cadrul unor iniţiative care au în-
ceput în urmă cu un an, organizate de Fundaţia Eurolink 
Casa Europei, care asigură Secretariatul tehnic pentru 
Platforma comunităţilor locale riverane Dunării.  “Se 
dorește o sensibilizare a comunităţilor locale, a mediu-
lui de afaceri, a ONG-urilor și a universităţilor pentru a 
se implica. În România nu se mișcă lucrurile pe această 
strategie. Oricine poate aplica proiectele cu finanţare eu-
ropeană”, a declarat Marian-Constantin Vasile, vicepre-
ședintele Consiliului Judeţean Timiș.

Dacă, în cadrul acestei strategii, Bucureștiul ar pu-
tea realiza canalul de conectare a Capitalei la Dunăre, 
Timișoara ar putea fi conectată cu Marea Neagră și 
cu Marea Nordului prin fluviul Dunărea. În judeţul 

Timiș a început deja construirea de microhidrocentrale 
în amontele râului Bega, unde există o zonă montană, 
dar se pot realiza și în zone de șes, prin realizări tehni-
ce de căderi de apă. Respectivele comunităţi pot folosi 
energia produsă fie pentru consumul propriu, fie spre a 
o vinde. Vicepreședintele CJ Timiș are în vedere folosi-
rea mult mai eficientă a bazinului Dunăre-Criș-Mureș-
Tisa (DCMT), ce are legătură cu fluviul și care ar trebui 
să se dezvolte ca un hub macro de transport intermo-
dal - aeroporturi, porturi, feroviar și rutier. “Pentru că 
nu suntem foarte favorizaţi de o dezvoltare de porturi, 
ne putem gândi să fie folosită această strategie în cadrul 
DKMT, mai ales că la Moldova Nouă vor să facă un 
port, un centru intermodal de transport cu care să ne 
conectăm și noi pe căile noastre și automat avem reţeaua. 
Poţi folosi și Bega navigabilă, într-un viitor nu prea în-
depărtat. Aceasta ar fi menirea principală, să ne gândim 
la proiectele pe apă - energetic, dar și ca modalitate de 
conectivitate. Să folosim transportul pe Bega, de persoa-
ne și de marfă și microhidrocentrale pe Bega”, a explicat 
Marian-Constantin Vasile. 

H.O. 

Euroregiunea Dunăre-Criş-Mureş-Tisa 
are potenţial economic în cadrul ţărilor dunărene

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

C. COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE 
RURALĂ

PREŞEDINTE: LĂZUREANU AUREL
SECRETAR: DAVIŢOIU ION
MEMBRI:   BOJIN MIHĂIŢĂ, 

ZANFIR FLORIAN,  
COCIOBEA SORIN

D. COMISIA PENTRU CULTURĂ, ÎNVĂŢĂMÂNT, 
TINERET ŞI SPORT

PREŞEDINTE: NEGOIŢĂ ADRIAN VALENTIN
SECRETAR: PĂŞCUŢĂ ADRIAN

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

E. COMISIA PENTRU SĂNĂTATE ŞI PROTECŢIE  
SOCIALĂ

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

RUS GEORGETA - AURELIA,  
GAVRILIŢĂ BIANCA - MIRUNA

F. COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  
LOCALĂ

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

CRĂCIUNESCU GABRIELA - RODICA,  
PLAVOŞIN DEIAN - DAN

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

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

CRISAN TEODOR ADRIAN,  
CRĂCIUNESCU GABRIELA - RODICA

Comisiile Consiliului Judeţean Timiş



3CJTIMIŞ

AGENDĂmai - iunie  2014

Interviu cu consilierul județean Adrian 
Radu Pau, director al Agenției Naționale 
de Îmbunătățiri Funciare Timiş

– Ce noutăți sunt în domeniul îmbunătățirilor 
funciare despre care ar trebui să ştie timişenii?

– Un lucru foarte important în ceea ce pri-
vește activitatea noastră este intrarea în vigoare 
a legii care reglementează plata tarifului pe su-
prafeţele amenajate cu lucrări de îmbunătățiri 
funciare. Această taxă este o salvare pentru ceea 
ce înseamnă partea de relief a Timișului, supra-
faţă mlăștinoasă în general, și ca un factor care 
ar trebui să rezolve problema îmbunătățirilor 
funciare. În ultimii ani, după Revoluţie, siste-
mul de îmbunătățiri funciare a fost subfinanţat, 
iar nevoile acestui sistem sunt foarte mari și 
depășind chiar bugetul naţional dacă ar trebui 
să luăm în ansamblu. Timișul este judeţul cu 
cea mai mare suprafaţă amenajată cu lucrări de 
desecare: aproximativ 420.000 ha amenajate, cu 
aproximativ 9.000 de km de canale de deseca-
re, 92 de staţii, din care în momentul de faţă 
72 sunt funcţionale. Ar trebui luate măsuri ca 
toate aceste staţii să fie funcţionale, având în 
vedere și dereglările care au apărut din punct 
de vedere climateric, având în vedere excesul 
de umiditate cu care ne lovim chiar în perioada 
actuală. De la începutul anului au fost suprafeţe 

care au avut precipitaţii de peste 300 l/mp. 

– Ce ar însemna introducerea acestei taxe? 
Cine va plăti şi cât?

– Durata de viaţă a construcțiilor de 
îmbunătățiri funciare fără reparaţii are o me-
die de 8 ani. La 8 ani, toate aceste lucrări ar 
trebui refăcute. Acest tarif ar reglementa teo-
retic această problemă. Timișul are nevoie de 
acest lucru, având suprafaţa foarte mare, so-
lul este mlăștinos și lucrările de desecare din 
Timiș funcţionează din anul 1700. În partea de 
irigaţii, Timișul nu este foarte dezvoltat, cam 
9.000 de hectare sunt irigate, dar au început 
să apară irigaţiile în zona privată, cu investiţi-
ile fermierilor mari. Un exemplu clar este din 
zona Sânnicolau Mare, unde se transformă un 
sistem de desecare în sistem mixt, desecare și 
irigaţii. Tariful de desecare ar trebui să îl plă-
tească toţi cei aflaţi în suprafeţe amenajate, mă 
refer la cei cu terenuri agricole, dar și la infra-
structurile prezente, îmbunătățirile funciare 
se adresează și administraţiilor publice locale, 
căilor de comunicaţii - drumuri sau căi ferate, 
toţi aceștia ar trebui să plătească acest tarif. Se 
preconiza că va fi în jur de 10 euro pe hectar. 
Subvenţia de la APIA este de 180 euro pe hec-
tar pentru terenurile agricole, ar fi un beneficiu 
ca 5-6 la sută din sumă să se poată plăti, având 
în vedere că aceste lucrări ar trebui să întreţi-

nă calitatea pământului. Legea este publicată, 
momentan este în calcul tariful de îmbunătăţiri 
funciare care trebuie aprobat și sunt în lucru 
și normele metodologie. Sper ca de la anul să 
fie funcţională. Tariful este necesar pentru a se 
autofinanţa sistemul. Acest tarif există în toate 
ţările civilizate. Este un sistem subfinanţat și 
se intervine numai când apărem ca pompierii, 
când apar necazurile, ceea ce nu este în regulă. 

– Înțeleg că taxa este esențială pentru dez-
voltarea sistemului  de lucrări pentru prevenirea 
consecințelor nefavorabile ale vremii. Ați făcut 
calcule pentru Timiş?

– Pe 420.000 hectare, cu 10 euro în medie 
pe hectar, am avea un buget de 4,2 milioane 
euro pe an. Ar merge 10 -20 la sută la București, 
700-800.000 euro sunt cheltuielile curente în 
momentul de faţă, dar ar rămâne 2,5 milioane 
euro ca să putem investi în refacerea sistemului 
de desecare. În 8-10-20 de ani de zile facem un 
sistem funcţional și stăm liniștiţi și când vine 
ploaia, apăsăm un buton și rezolvăm cu evacu-
area apei. Acest sistem nu îl putem avea acum. 
Practic, va fi greu de implementat, pentru că 
această taxă va fi greu de colectat. Suprafaţa fi-
ind mare, va fi greu să ajungi la fiecare cetăţean 
în parte. S-ar putea găsi soluția ca, la primirea 
subvenţiei, să se oprească acest tarif de îmbu-
nătăţiri funciare. 

– Fondurile euro-
pene nu pot fi folosite?

– Pe nicio măsu-
ră de fonduri UE nu 
putem aplica pentru 
îmbunătățiri funciare, 
putem aplica doar pe 
fonduri transfrontali-
ere. Acest sector este 
o prioritate de multă vreme, dar nu s-a făcut 
nimic. Nu facem de niciun fel prevenţie, siste-
mul a fost devalizat în timp, acum trebuie sume 
foarte mari ca să fie pus la punct.  Ministerul 
Agriculturii a acordat mai mulţi bani pentru 
cofinanţarea acestor fonduri și am văzut o gri-
jă deosebită, inclusiv prin faptul că se încearcă 
implementarea unui proiect în vestul ţării în 
valoare de 6-7 milioane euro. Pentru partea de 
întreţinere și reparaţii nu au mai fost alocat ni-
ciun fond în ultimii patru ani. Tot ce s-a alocat 
a fost pentru situaţii de urgenţă. În plus, a fost 
modificată în prima fază Legea 138 cu ordo-
nanţa 82, care a redus la o treime numărul de 
personal, lucru care ne creează probleme în ex-
ploatare. Aveam în Timiș 260 persoane, acum 
am rămas cu 117 persoane. Având în vedere că 
70 persoane sunt ocupate pe staţiile active, ne 
este foarte greu să ne desfășurăm activitatea. 

A consemnat Alina SABOU

Taxa pe îmbunătăţiri funciare va intra în vigoare de anul viitor

(urmare din pagina 1)

– Consiliul Judeţean a renunţat la construirea unui centru de 
afaceri pe terenul fostului Comisariat militar de pe strada Sfântul 
Ioan din Timişoara. Ce se va face în loc?

– Din păcate, nu ne-am fi încadrat ca timp de execuţie a acestui  
centru până la data de 30 decembrie 2015, dată limită pentru 
exerciţiul financiar european 2007 - 2014. Am decis să direcţio-
năm suma cuprinsă anterior în buget pentru centrul multifunc-
ţional către reabilitarea ambulatorului de la Spitalul Județean. 
Termenul pentru modernizarea ambulatorului este de 11 luni. 
La fostul comisariat funcţionează acum parcarea Consiliului 
Judeţean, o parcare cu 200 de locuri. Este mai utilă în acea zonă 
centrală o amenajare a unei parcări supraterane cu mai multe 
etaje, care ar putea ajunge la 700 de locuri. Suntem în faza de a 
vedea care este cea mai avantajoasă soluţie de construire, luând în 
considerare și soluțiile de protejare a vestigiilor arheologice care 
ar putea fi scoase la iveală odată cu începerea săpăturilor. 

- Care este, la zi, situaţia investiţiilor în infrastructură în judeţul 
Timiş?

– Atunci când vorbim de investiţii în infrastructura judeţu-
lui nostru, ne referim cu predilecţie la drumuri, la alimentarea 
cu apă şi la sistemul de canalizare. În ceea ce priveşte drumu-
rile, pentru acest an, până la rectificarea de buget, avem alocată 
o sumă de 56.000.000 de lei pentru reparaţii. Amintesc doar 
câteva dintre aceste drumuri: Topolovăţ-Lucareţ, Tormac-Şipet, 
Sudriaş-Leucuşeşti, Ţipari-Balinţ, Deta-Ghilad şi multe altele, 
precum şi amenajarea podului de la Sânmihai. În ceea ce priveşte 
investiţiile propriu-zise, pentru acest an avem deocamdată 
44.157.000 de lei. Pe parcursul anului 2014 se vor termina în 
mod cert drumurile Orţişoara-Seceani, Dumbrava-Mâtnicu 
Mic, Racoviţa-Ohaba Forgaci, Periam cu intersecţia DN6, podul 
de la Albina, iar drumul Timişoara-Giroc îşi va spori capacitatea 
la patru benzi. Desigur, sunt şi alte lucrări de investiţii în dru-
muri, dar nu le pot aminti acum, aici, pe toate. Un alt segment 
important îl constituie investiţiile pe Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală, sursele financiare fiind asigurate din bugetul 
Ministerului Dezvoltării, precum şi din bugetul administraţiilor 
judeţene şi locale. Peste 25 de milioane de euro vor fi investiţi în 
15 comune, unde au fost întocmite proiecte pentru modernizarea 
străzilor. Urmează, în viitorul imediat, licitaţiile şi apoi vor începe 
lucrările.

– În satul românesc, apa şi canalizarea ar tre-
bui să fie la ordinea zilei. Din acest punct de ve-
dere, unde se află judeţul Timiş? 

– Aveţi perfectă dreptate. Fără apă curentă 
în fiecare casă, fără un sistem de canalizare satul 
românesc, deci şi cel timişean, nu poate fi inclus 
în lumea civilizată europeană. Ei bine, vreau 
să ştiţi că, din acest punct de vedere, judeţul 
nostru chiar este fruncea, la nivel naţional. 
După cum probabil ştiţi, Aquatim derulează 
un proiect de aproape 120.000.000 de euro, un 
proiect pe fonduri de coeziune, pentru extin-
derea şi modernizarea sistemului de alimentare 
cu apă şi canalizare în judeţul Timiş. De acest 
proiect beneficiază foarte multe dintre satele 
noastre, precum şi oraşele mai mici, ba chiar şi 
Timişoara. Mai mult, aceasta este doar o primă etapă de occi-
dentalizare a satului timişean, bănăţean, pe exerciţiul financiar 
2014-2020 urmând a se derula un alt proiect asemănător. De 
asemenea, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, în 
judeţul Timiş se află în curs de derulare investiţii la alimentarea 
cu apă de 185.000.000 de lei. Printre localităţile care beneficiază 
de aceste investiţii se află municipiul Lugoj (38 milioane), Recaş 
(10 milioane), Moşniţa Nouă (9,4 milioane), Criciova (5,3 mil-
ioane), Alioş (5,3 milioane), Jebel (3,5 milioane) şi multe altele. 
În ceea ce priveşte canalizarea, judeţul nostru beneficiază de 
153.000.000 de lei, tot prin PNDL, lucrări în derulare făcân-
du-se la Lugoj (20 milioane), Tomnatic (24 mil.), Moraviţa (7 
mil.), Dudeştii Vechi (6 mil.), Ştiuca (6 mil.) şi altele. Acestea 
toate sunt lucrări în derulare, unele finalizându-se până la sfârşi-
tul lunii viitoare, deci sunt aproape terminate. Mai avem, în fază 
finală de avizări şi licitaţii, urmând ca din luna iulie să înceapă in-
vestiţiile, un nou set de lucrări de alimentare cu apă şi canalizare, 
în valoare de 288.000.000 de lei, de aceste lucrări urmând a bene-
ficia mai multe localitaţi ale judeţului, cum ar fi Cărpiniş, Ghilad, 
Parţa, Denta, Topolovăţu Mare, Victor Vlad de la Marina etc. 

– Numărul din această lună al Agendei C.J. Timiş cuprinde un 
material despre tabăra de la Bogda, rămasă în paragină. Ce se întâm-
plă cu taberele din Timiş, mai ales dacă au rămas părăsite?

– Ministerul Tineretului și Sportului ne-a comunicat că a 
luat în analiză hotărârea Consiliului judeţean prin care dorim 
transferul imobilelor de la fostele tabere școlare. Sunt anumite 

imobile care nu sunt intabulate și cade în sarci-
na ministerului să facă demersurile necesare în 
vederea intabulării. Totodată, ministerul ne co-
munică faptul că tabăra de la Chevereș și Poieni 
Strâmbu nu se va transfera din domeniul pu-
blic al statului în domeniu public al judeţului. 
Referitor la tabăra de la Bogda, sunt anumite 
bunuri care trebuie intabulate. Cert este că nu 
renunţăm la ideea de a prelua taberele, continu-
ăm corespondenţa și sperăm să reușim să facem 
acest lucru până la urmă. 

– Consiliul Judeţean Timiş este tot mai aproa-
pe de a prelua acţiunile Aeroportului Internaţional 
“Traian Vuia” din Timişoara. Care este situația la 
zi?

– Am fost de acord să dăm o parte din acţiuni către Primăria 
Timișoara cu condiţia că partea majoritară din acţiuni va rămâne 
la Consiliul Judeţean care va asigura și partea de management a 
aeroportului, astfel încât să nu fim puși în situaţia să facem acest 
lucru cu o firmă privată care vine din zona Fondului Proprietăţii. 
Atât managementul aeroportului, cât și numărul de acţiuni ma-
joritar, trebuie să ne dea dreptul să facem ceea ce ne dorim la ae-
roport. Consilierii judeţeni au decis ca Primăria Timișoara să fie 
partenerul nostru. Nu am spus că vor avea un număr de acţiuni 
egale cu noi pentru că atunci se va ajunge la discuţii. Nu vrem 
să ne facă alţii jocul în cazul în care ar exista discuţii între noi. 
Eu am convingerea că majoritatea acţiunilor trebuie să rămână la 
Consiliul Judeţean. Referitor la patrimoniu, acesta va fi preluat în 
totalitate. Excepţie face pista care este trecută prin lege specială 
și toate clădirile care ţin de acea pistă. În rest, absolut tot se trece, 
inclusiv suprafaţa de teren aferentă aeroportului. Pentru suprafa-
ţa de teren respectivă urmează ca imediat după ce adoptăm hotă-
rârea să fie transmisă către Guvern, Ministerul Transporturilor și 
Ministerul Justiţiei, să transmitem solicitarea astfel încât ea să fie 
introdusă într-o lege ce va fi ulterior adoptată în acest sens. Nu 
știm când se va întâmpla acest lucru, dar tot ce vă pot spune acum 
este că absolut tot ce este patrimoniu aflat în inventarul aeropor-
tului va trece la Consiliul judeţean. Chiar dacă unii au sau au avut 
contracte de închiriere acolo urmează ca în momentul preluării 
să discutăm din nou situațiile în care se află. 

 
S.A. 

Planuri pentru conectarea viitorului Centru Intermodal  
de Marfă de la Remetea Mare cu aeroportul din Timişoara

Interviu cu preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Titu Bojin
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Grup de lucru in sprijinul  
persoanelor vulnerabile  

pe piaţa muncii

Finalul lunii martie a.c. a adus cu sine o 
bursă a locurilor de muncă destinată persoa-
nelor defavorizate, respectiv celor încadrate în 
grad de handicap, persoanelor de etnie rromă 
și tinerilor peste 18 ani care părăsesc sistemul 
instituționalizat de protecție.

Evenimentul, organizat de către Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Timiș, Fundația Serviciilor Sociale 
Bethany și  Agenția Județeană pentru Ocuparea 
Forței de Muncă Timiș, a fost găzduit de 
Centrul Regional de Afaceri Timișoara, și a 
reunit angajatori care și-au prezentat oferta de 
locuri de muncă vacante, precum și cerințele 
posturilor care urmează să fie ocupate.

Bursa locurilor de muncă este parte com-
ponentă a proiectului ”Participarea pe piața 
muncii a grupurilor vulnerabile din județul 
Timiș”, proiect implementat de Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Timiș, Fundația Serviciilor Sociale 
Bethany și Institutul de Cercetare pentru 
Dezvoltare Socială și Inovare ICED și co-
finanţat din Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 
6 - „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul 
Major de Intervenţie 6.2 - „Îmbunătățirea ac-
cesului și a participării grupurilor vulnerabile 
pe piața muncii”.

Cei șapte angajatori prezenți la bursa lo-
curilor de muncă (companii cu diverse profi-
luri de activitate) au oferit aproximtiv 200 de 
locuri de muncă vacante, însă, din păcate, nu 
toate compatibile cu pregătirea profesională 
a solicitanților. Au fost depuse peste 100 de 
CV-uri, iar șapte beneficiari ai proiectului și-
au găsit un loc de muncă chiar din prima zi, 
ceilalți urmând să fie contactați de către firme 
în funcție de nevoile de personal existente.

Pentru că, nu-i așa, sportul și activităţile educative sunt cele care unesc cel mai 
ușor niște copii, Asociaţia Umanitară “Un zâmbet pentru inimă de copil” Margina 
și Asociaţia Sportivă Şcolară “Olimpia” Făget au organizat turneul de handbal bă-
ieţi Cupa solidarităţii “Zâmbet de copil”. Iniţiativa organizării acestei competiţii îi 
aparţine domnului Ionel Petrea, profesor în cadrul liceului din Făget și președinte 
al Asociaţiei “Un zâmbet pentru inimă de copil”, fost beneficiar al instituţiilor de 
ocrotire. Turneul, găzduit de Liceul Teoretic “Traian Vuia” Făget, a reunit echipe de 
jucători din cadrul centrelor de plasament Lugoj, Găvojdia și din cadrul Liceului 
“Traian Vuia”.

Într-o atmosferă de fair-play și veselie, susţinute de pe margine de galerie, cele 
trei echipe s-au întrecut pe terenul de handbal, podiumul fiind ocupat, în ordine, de 

echipa din Făget, 
urmată de cea 
din Găvojdia și 
de cea din Lugoj. 
Acest turneu va 
continua și în 
viitor, copii și ti-
nerii participanţi 
fiind încântaţi de 
ideea participării 
la astfel de com-
petiţii.

Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială 
și Protecţia Copilului 
Timiș a organizat, în 
data de 9 mai 2014, 
manifestarea „Europa, 
casa ta”, menită să mar-
cheze Ziua Europei. 
Astfel, copii din cen-
trele de plasament din 
Găvojdia, Lugoj și Recaș au participat la un campionat de fotbal (atât echipe de băieți, cât și echipe de 
fete) și la un concurs de desene pe asfalt. De asemenea, lucrări ale copiilor au fost expuse în cadrul unei 
expoziții de desene cu tematică europeană.

Evenimentul a fost găzduit de Centrul de Plasament din Găvojdia.

La finele lunii martie a.c., în orașul Jimbolia, 
a început cursul de competențe sociale și civice, 
adresat persoanelor vulnerabile, (respectiv per-
soane cu dizabilităţi, persoane de etnie romă și 
familii cu mai mult de doi copii, inclusiv fami-
lii monoparentale), în vederea pregătirii aces-
tora pentru integrarea pe piața muncii.

Cursul, găzduit de Primăria Jimbolia, a 
atras 10 persoane aflate în dificultate și care au 
devenit, astfel, beneficiare ale cadrul proiectu-
lui “Integrat, Activ, Independent! Facilitarea 
integrării pe piaţa muncii a grupurilor vulnera-
bile din judetul Timiș”, cofinanţat din Fondul 
Social European prin Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007-2013, Axa prioritară 6 - „Promovarea 
incluziunii sociale”, Domeniul Major de 
Intervenţie 6.2 - „Îmbunătăţirea accesului și 
a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa 
muncii”. Furnizarea cursului va fi asigurată de 
către Asociația COLFASA.

Valoarea totală a proiectului este de 
2.237.508,00 lei, din care valoarea contribu-
ţiei FSE este de 2.004.043,71 lei, valoarea 
contribuţiei de la bugetul naţional este de 
188.564,29 lei, iar contribuţia partenerilor este 
de 44.900,00 lei, astfel: Asociaţia COLFASA 
– 36.356,00 lei, Institutul de Cercetare pen-
tru Dezvoltare Socială și Inovare – ICED 
– 4.462,00 lei și SIVECO România SA – 
4.082,00 lei.

Scopul proiectului vizează facilitarea acce-
sului la formare și integrarea/reintegrarea per-
soanelor vulnerabile pe piaţa muncii (în special 
a celor provenite din comunităţi rurale sau izo-
late), în scopul evitării excluziunii sociale, mar-
ginalizării și discriminării, prin implementarea 
de măsuri active care să asigure șanse egale în 
integrarea pe piaţa muncii, prin oportunităţi 
de ocupare, servicii de sprijin și acompaniere și 
conștientizarea actorilor de pe piaţa muncii și 
a comunităţii cu privire la abilităţile, drepturile 
și beneficiile sociale ale participării persoanelor 
vulnerabile pe piaţa muncii. 

În cele 13 luni de la demararea proiectului 
au fost obținute următoarele rezultate:

- 186 de persoane aparținând grupurilor 
vulnerabile au fost înregistrate în proiect, în 
vederea furnizării de servicii de integrare pe 
piața muncii;

- 27 dintre beneficiari au obținut un loc de 
muncă;

- 47 de beneficiari urmează cursuri acredi-
tate de calificare/recalificare pentru următoa-
rele meserii: lucrător în alimentatie (1 grupă 
în Timișoara), agent de curățenie  (1 grupă în 
Timișoara) și  lucrător în comerț (1 grupă la 
Satchinez);

- 71 de beneficiari au participat la instru-
ire – cursuri de competențe sociale și civice 
(3 grupe în Timișoara, 1 grupă la Măguri) și 
cursuri de competențe informatice (1 grupă la 
Timișoara, 1 grupă  la Jimbolia);

- pentru 50 de beneficiari  din localitățile 
Timișoara, Măguri, Cenad și Jimbolia au fost 
realizate 6 grupuri de consiliere psihologică 
în vederea motivării acestora și încurajării lor 
pentru participare pe piața muncii.

Alte rezultate semnificative obținute:
- 24 de voluntari (elevi și studenți) au fost 

recrutați în cadrul proiectului, pentru implica-
rea în activități, alături de echipa de proiect; 

- au fost realizate campanii de sensibilizare 
a angajatorilor și angajaților, campanii de pro-
movare a unui stil de viață sănătos și prevenirea 
riscurilor de îmbolnăvire în rândul categoriilor 
dezavantajate;  

- au fost derulate studii și analize privind 
provocările cu care se confruntă categoriile 
vulnerabile în procesul de integrare profesio-
nală, rapoartele de cercetare urmând a fi publi-
cate în cursul acestui an. 

Partenerii implicați în implementarea pro-
iectului vor continua să furnizeze servicii de 
integrare socio-profesională beneficiarilor și 
în cursul anului 2014. Aceste servicii constau 
în: evaluare psiho-socială, cursuri de formare, 
orientare și consiliere profesională, mediere 
pe piața muncii, monitorizare post-angajare, 
sprijin pentru înscrierea copiilor la grădiniță/
școală, consiliere psihologică individuală și de 
grup, sprijin financiar pe perioada participării 
la cursuri.

CURS DE COMPETENȚE SOCIALE ŞI 
CIVICE ÎN JIMBOLIA

Solidaritate, sport şi 
zâmbete de copii

Europa, o casă pentru toţi

Pagină realizată de Smaranda MARCU
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Prin fărâmițarea agriculturii românești în suprafețe de 
cultură mici și foarte mici, cuprinse între 3 și 5 hectare, nu 
putem ajunge unde dorim ca și performanță, agricolă dato-
rită imposibilității aplicării unor tehnologii care să ducă la 
apariția unor producții mari. Şi totuși există posibilități ca de 
pe suprafețe de 3 hectare să se poată obține venituri importante 
pentru o familie, venituri ce pot ajunge până la 4-5.000 euro pe 
lună și cu un profit de 1.000 euro sau chiar mai mult, fără să se 
complice în afaceri organizate prin asociații, alianțe, cooperati-
ve sau alte forme de asociere. 

Dacă în 20 de ani nu s-au comasat terenurile, e timpul să 
facem ceva și pentru terenurile fărâmițate de 3-5 hectare și să 
ne descurcăm cu ele așa cum sunt. Cea mai bună strategie este 
să fii printre pionerii unei culturi, apoi când alții intră pe piață 
și duc prețurile în jos, să le vinzi acestora răsaduri sau butași. 
Într-un cuvânt, să fii pe piață tot timpul cu marfă de extra-
sezon. O piață mică poate aduce profituri grase dacă nu este o 
mare aglomerație de ofertă și cererea este mereu satisfăcută prin 
prezența cu marfă atunci când alții nici nu se gândesc la acest 

tip de produs. Spre exemplu: dacă prea mulți vor cultiva brusc 
zmeură, o bună parte din producția lor riscă să rămână nevân-
dută indiferent de preț. De aceea, este extrem de important să 
alegeți ce plantați, indiferent de costuri și în funcție de calculele 
proprii, în funcție de cererea pe care o vedeți cu ochii dumnea-
voastră și vă convingeți de ea sau să apelați la o consultanță de 
specialitate. 

Iată câteva propuneri de afaceri familiale pe o suprafață de 
maxim 3 hectare pentru a obține 5.000 euro pe lună venit, pro-
fit de 1.000 euro sau chiar mai mult. 

1. Livada: producția 10-20 tone / hectar, cost / hec-
tar 5.000 euro + 4 ani, suprafața necesară 3 hectare, 
investiție 15.000 euro;

2. Vie: producția anuală 10 – 15 tone / hectar, cost / hectar 
20.000 + 4 ani, suprafața necesară 2 hectare, investiție 
40.000 euro;

3. Legume: producția anuală 50 - 100 tone / hectar, cost 
/ hectar 2.000 euro, suprafața necesară 1,5 hectare, 
investiția 3.000 euro;

4. Căpșuni: producția anulă 40 – 50 tone / hectar, cost 
/ hectar 10.000 euro, suprafața necesară 1 hectar, 
investiția 10.000 euro;

5. Solar: producția anuală 100 – 200 tone / hectar, cost 
/ hectar 100.000 euro, suprafața necesară 0,5 hectare, 
investiția 50.000 euro;

6. Ciupercărie: producție anuală 300 – 600 tone / hectar, 
cost / hectar 1 milion euro, suprafața necesară 0,1 hec-
tare, investiția 100.000 euro;

7. Seră: producția anuală 300 – 600 tone / hectar, cost 
/ hectar 1 milion euro, suprafața necesară 0,1 hectare, 
investiția 100.000 euro;

8. O afacere neobișnuită extrem de prețioasă pentru blană 
este creșterea șinșilei pentru blană (denumire științifică 
Chinchila Lanigera);

9. Ferma de capre este o afacere agricolă extrem de pro-
fitabilă dacă grija pentru animale este împletită cu 
pasiunea și seriozitatea față de clienți și mai ales prin 
creșterea unor capre de rasă destinate producției de 
lapte în mod special. O capră de rasă ajunge la un preț 
de 400 euro, față de 300 - 400 RON, cât este una din 
rasele comune. Investiția în capre și oi se recuperează 
prin veniturile realizate din carne, lapte și mai ales prin 
subvenția primită de crescători pe pășune, în maxim 10 
luni, deci în mai puțin de 1 an. O afacere pe care o 
susțin ca și cunoscător al cererii și ofertei de pe piața de 
creștere a bovinelor (vezi exporturile către China), ar fi 
creșterea bovinelor din rase de carne;

10. Alte culturi la fel de rentabile cu cele prezentate sunt 
cele de usturoi, de lavandă (aurul mov al agriculturii), 
cătină, cânepă și muștar. 

Aceste oferte se adresează producătorilor agricoli cu 
suprafețe de teren mici, care doresc profit din activitățile agri-
cole și care sunt dispuși să renunțe la culturile tradiționale ca 
porumb, grâu, orz și care, făcând calculele pe care vi le-am pre-
zentat, pot constata că se poate câștiga și poate rămâne un pro-
fit de circa 1.000 euro pe hectar. 

Sunt nișe de piață, sau mai simplu spus oportunități, de pe 
urma cărora mulți români au deja profit. Un simplu citat „dacă 
cele peste 8 milioane de hectare de arabil românesc ar produce 
numai cătină, tot nu ar acoperi cerere pieții din Germania la 
acest produs”. 

Consultanța de specialitate se poate sigura de specialiștii 
Camerei Agricole Județene Timiș.

Vicepreședinte Camera Agricolă Timiș
Tiberiu LELESCU

Consilier județean

Propuneri de afaceri profitabile în domeniul agricol pe 
suprafeţe de teren mici şi foarte mici

– Care credeţi că ar fi investiţiile prioritare 
pentru Consiliul Judeţean în Timiş?

– Cele mai importante obiective sunt cele 
legate de investiţii. Până nu vom lua în seri-
os infrastructura, vom fi repetenţi la capitolul 
administraţie. La nivel de drumuri, o zonă cri-
tică drept exemplu ar fi Sacoșu Turcesc, care 
are vreo patru localităţi, iar una dintre ele este 
Uliuc. Drumul acela e dezastruos. Sunt 6-7 km 
și, de atâta timp, să faci fel de fel de alocări pe 
obiective care nu-și găsesc locul acum... 

– Cum ar fi? La care alocări vă referiţi?
– În primul rând, în fotbal... Eu am fost 

foarte reticent, nu spun că nu avem nevoie de 
sport, de fotbal, sunt de acord, dar eu am învă-
ţat ceva în viaţă, și de la părinţii mei, și de la 
oameni în vârstă. Mie îmi place să văd gospo-
darii, să îi respect și să îi onorez la maximum. 
Contează atât de mult să îţi propui obiective 
serioase, atunci când e timpul lor. Fac o pa-
ralelă, nu poţi să îţi cumperi o mașină foarte 
scumpă, dar să nu ai o casă. Cam același lu-
cru s-a întâmplat și la noi. Ne-am luat pantofi 
frumoși, dar pantalonii sunt rupţi în genunchi. 
Hai să vedem ce performanţă a obţinut echipa 
de fotbal, să judecăm în funcţie de asta. Dacă 
avem performanţă, trebuie să vină și bani. De 
multe ori aud că se duc banii fără să se pună în 
balanţă efectul lipsei banilor. Se duc bani pe 
lucruri foarte mărunte. Dacă luăm sportul ca 
exemplu... Eu fac sport pe banii mei, alerg pe 
energia mea. Nu cer de la nimeni nimic. Același 
lucru ar trebui să se întâmple și cu alte asociaţii 
„sportive”, care sunt abonatele CJ Timiș. Un 
exemplu este BC Timba. Am cerut conducerii 
CJ Timiș să primesc date despre toate asocia-
ţiile sportive, inclusiv numele persoanelor care 
le-au înfiinţat, care și-au asumat răspunderea și 
meritele de a le susţine. Nu poţi să dai 300.000 
lei la o echipă care este pe locul 8 din 10. Din 
start, nu mai trebuia alocat nimic. Ce onoare 

au adus Consiliului Judeţean? Nu este singurul 
caz. La ultima ședinţă de plen, am avut o mică 
replică la adresa sumelor pe care le dăm într-o 
veselie și pe culte. În timpurile acestea, să dăm 
bani la toate cultele? Pentru ce? Oamenii se 
duc acolo pentru a se reculege, să-și caute li-
niștea, oamenii contribuie cu bani la biserică. 

– S-au alocat bani de la CJT pentru culte, dar 
bisericile catolice sunt părăsite, degradate...

– Nu s-au alocat, totuși, niște sume pen-
tru a face investiţii mari la biserici. Poate răs-
punsul meu nu va fi pe placul catolicilor. Eu 
respect toate credinţele. Pentru mine, biserica 
e aceeași. Aceste biserici sunt în proprietatea 
catolicilor, ei au revendicat tot ce a fost posibil 
și au devenit proprietari, iar cultul ortodox a 
rămas pe dinafară. Ar trebui să sprijinim culte-
le în funcţie de numărul de credincioși. Un an 
de zile nu ar strica să oprim finanţările astea, să 
dăm toţi banii de la sport și de la culte pentru 
a eradica ambrozia. Un gospodar așa ar face, ar 
strânge cureaua, dar s-ar vedea ceva concret ce 
s-a făcut.

– Ce soluţii credeţi că există pentru salvarea 
satului românesc?

– Eu sunt născut într-un sat din Bucovina 
pe care îl iubesc. O parte din mine e rămas 
acolo și mă duc în vizită din când în când. 
Toate satele din România sunt frumoase, in-
diferent de zonă. Foarte greu se va salva satul 
românesc. Nu a fost o politică de încurajare și 
de susţinere a celor care locuiesc acolo, nu mai 
există cultură, învăţământul în zona rurală e un 
dezastru. Fac o comparaţie foarte simplă: când 
am venit la școală în Timișoara am fost egalul 
celui care a făcut școala la Timișoara. În ceea ce 
privește învăţământul din perioada comunistă, 
nimeni nu poate contesta că a fost un învăţă-
mânt serios și adevărat. Profesorul din zona 
rurală era egalul celui de la oraș, ba putea chiar 

sclipi mai mult. Totul pornește acum de la 
educaţie, educaţia e moartă. Vedem că elevii nu 
au unde să își petreacă timpul în scop educa-
tiv. Nu sunt cămine culturale. Pe timpuri, la un 
cămin găseai instrumente de muzică. Puteai să 
pui mâna pe niște clape, la un acordeon sau pe 
niște tobe. Care minister ar trebui să se ocupe 
și să ia în serios treaba aceasta? Avem vreunul? 
În situaţia aceasta, cred că zona rurală, satul 
românesc trebuie încurajate nu prin găleţi și 
plase, ulei, aceste lucruri nu le fac cinste celor 
care le-au dat! Nemernicia lor a fost atât de 
mare că au exploatat sărăcia creată tot de ei. 
Mă întrebau oamenii în campanie electorală ce 
le dau. Nu noi i-am obișnuit cu așa ceva! Eu 
le-am spus că nu le dau decât sufletul și per-
soana mea, pe care vreau să o pun la dispoziţia 
lor și să nu mai fie nevoiţi să ceară așa ceva. În 

Banat, să ajungă oamenii să ceară mi s-a părut 
groaznic, este dureros ce vedem!

– Credeţi că pot fi luate nişte măsuri pentru a 
încuraja tinerii să rămână în mediul rural?

– Există măsuri doar de ochii Europei, a 
celor care stau cu ochii pe noi și nu e nimic 
realist. Sunt fel de fel de oferte de a încerca să 
stimulezi un tânăr să stea în zona rurală sau să 
își deschidă o afacere, dar de la ceea ce e scris 
pe hârtie până la a pune în practică este aproa-
pe imposibil. Am studiat variante de a încerca, 
nu pentru mine, să văd cum se face accesarea 
unui fond pentru o micro-fermă, pentru o 
pescărie, ce înseamnă să faci așa ceva. Am re-
marcat că aceia care ar trebui să fie în slujba și 
în sprijinul oamenilor nu sunt și nu există un 
control cu măsuri asupra acestor persoane. Să 
faci într-o localitate 20 de proiecte adevărate, 
unde am fi noi? Să nu fie 20, trei și totuși nu 
sunt nici trei! De aceea spun că foarte frumos 
dă la TV să îl vedem pe ministrul Proiectelor 
Europene foarte ţâfnos, dar ce îi lipsește? 
Practica din spate, practica ne omoară! Trebuie 
să simtă pe pielea lui ce înseamnă să facă un 
proiect pe fonduri europene, altfel nu înţelege 
care e mecanismul. 

– Discutam de investiţii, de mediul rural. Ce 
părere aveţi despre centrul intermodal, care va fi 
realizat la Remetea Mare?

– Sunt de acord că intermodalul este ceva 
bun, dar trebuie făcuţi pașii adevăraţi. Nu tre-
buie să fie făcut pe genunchi, nu în viteză, așa 
cum au avut timp până acum. Atât SNCFR, 
cât și guvernanţii trebuie să înţeleagă că dacă 
vor să achiziţionăm teren așa cum s-a pus pro-
blema, să dea ei banii, să spună: punem noi la 
dispoziţie terenul! Tocmai de asta eu spun că 
în situaţia actuală economică, intermodalul 
este un vis îndepărtat încă.

A consemnat Alina SABOU

Petru Juravle, consilier judeţean: 

„Ar trebui să sprijinim cultele în funcţie de numărul de credincioşi”
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În săptămâna 7 – 12 aprilie 2014, Centrul de Cultură şi 
Artă al Judeţului Timiş s-a dovedit o destinaţie predilectă pen-
tru elevii din Timişoara. Dacă numai în prima zi au fost aproxi-
mativ 700 de vizitatori, putem estima că în total au fost peste 
două mii de elevi în… Săptămâna altfel.

Prima zi de “Şcoala… altfel”  le-a fost dedicată meşteşugarilor 
CCAJT şi colaboratorilor din acest domeniu. Copiii i-au văzut 
la lucru pe Eugen şi Marin Bărbos, cu sculptură în lemn şi olărit. 
I-au admirat pe Andrei Sas, cu ţesături şi pe meşteşugarii de la 
Şcoala din Birda, cu împletituri din nuiele. Au vizitat expoziţia 
de fotografie şi atelierul foto din cadrul Şcolii de Artă, con-
dus de Onuţ Danciu. Le-au fost prezentate apoi elemente de 

mişcare şi design vestimentar, la clasa prof. Gabriela Muscan. 
N-au rămas nevizitate nici atelierele de sculpură şi artă plastică 
ale prof. Aurel Gheorghe Ardelean, Lucia Stoica şi Nora Novak. 
În aceeaşi zi, micii vizitatori au putut admira colecţiile de cos-
tume populare prezentate de Marius Matei şi Alin Turculescu, 
însoţite de lecţii demonstrative. La majoritatea, elevii şi-au tes-
tat şi dexteritatea, în mod practic. 

Marţi şi joi au fost două zile în care au evoluat profesioniştii 
de la Ansamblul “Banatul”, care au prezentat două concerte-

spectacol, în fapt adevărate lecţii de folclor, precum şi o prezen-
tate succintă a Festivalului Etniilor. Tinerilor vizitatori le-au 
fost prezentate instrumentele muzicale şi costumele popu-
lare româneşti şi ale altor etnii din Banat (sârbeşti, bulgăreşti 
şi şvăbeşti). Despre arta interpretării vocale le-a vorbit o 
adevărată legendă vie a folclorului bănăţean, doamna Ana 
Pacatiuş, însoţită cu exemplificări de către copiii de la clasa 
domniei sale, din cadrul Şcolii Populare de Artă. În faţa su-
telor de copii au mai cântat: Georgiana Viţa, Mariana Şuşca şi 
Desanca Lalici, răsplătite cu mărinimie prin aplauze la scenă 
deschisă. Orchestra Ansamblului “Banatul”, avându-l dirijor pe 
Sebastian Roşca, le-a prezentat elevilor un concert-lecţie, cu 
recunoaşterea instrumentelor şi genului de cântece. Atât artiştii 
vocali, instrumentişti, cât şi dansatorii le-au transmis copiilor 
fiorul folclorului autentic, mai cu seamă că de coregrafia dan-
surilor populare s-au ocupat Brânduşa şi Nicolae Stănescu. 
Prezentarea a fost asigurată din partea Centrului de Cultură 
şi Artă al judeţului Timiş de către Codruta Magurean,  Alina 
Mafa şi Loredana Bândariu.

Miercuri a fost din nou o zi… altfel, căci a fost dedicată al-
tor arte. La spectacolul prezentat de Şcoala Populară de Artă au 
participat clasele de canto clasic şi  muzică uşoară, conduse de 
Vanana Ciolac şi Oana Vincu, dar şi clasa de vioară, coordonată 
de Marian Suvergel, de pian (Steluţa Dinulescu), actorie (Radu 
Bilavu), orgă şi trompetă (Sebastian Cega), DJ şi mixaj sunet 
(Sorin Bârcă). Teo Milea, un muzician în plină vervă creatoare, 
cu tot mai mulţi fani, le-a vorbit copiilor despre însemnătatea 
cunoştinţelor muzicale. N-a lipsit nici clasa de dans modern, 
coordonată de Adela Scorobete.

În paralel, joi, Sorin Bârcă a susţinut workshop-ul “Cum se 
realizează o înregistrare muzicală”. Vineri a fost o zi dedicată 
lecţiilor deschise la clasele de: pictură, iconografie, balet, dans 
modern şi teatru.

După cinci zile pline, chiar şi în sensul propriu al cuvântului 
(căci, efectiv, se stătea la coadă pe lungile coridoare ale CCAJT-
ului), putem conchide că “Şcoala… altfel” a fost o acţiune de 

succes, cu beneficii evidente pentru toate părţile. Respectiv: 
Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş, Inspectoratul 
Şcolar al Judeţului Timiş şi şcolile şi grădiniţele din Timişoara.

Cornel BOGDAN  

“Şcoala… altfel” la Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş

Fundația Culturală „Orient Latin”, 
în colaborare cu Filiala Timișoara a 
Uniunii Scriitorilor din România și cu 
sprijinul Consiliului Județean Timiș, 
care a pus la dispoziție superba sa sală 
multifuncțională, a organizat cea de-a 
IX-a ediție timișoreană a Zilei Poeziei, 
moment de omagiere a muzei Euterpe 
marcat în calendarul UNESCO.

Spre deosebire de celelalte ediții, 
când manifestarea a avut loc în data de 
21 martie, într-un gest ce s-a dorit re-
parator, întâlnirea anuală a scriitorilor 
neînregimentați din zona noastră geo-
grafică a avut loc în 31 martie, ziua de 
nașterea lui Nichita Stănescu. Spunem 
gest reparator, pentru că anul trecut, în 

2013, la aniversarea a opt decenii de la 
nașterea marelui poet român, nici o en-
titate culturală din Timișoara nu a con-
siderat de cuviință să semnaleze eveni-
mentul.

Cu acest fericit prilej, s-au decernat 
și premiile anuale ale Fundației Culturale 
”Orient Latin”. Premiul de excelență li-
terară, care se acordă unor scriitori ce au 
operă și un statut bine definit în lumea 
literară, dar, din varii motive, nu sunt 
membri ai Uniunii Scriitorilor, le-a fost 
înmânat, ex aequo, lui Nicolae Silade și 
lui Nicolae Irimia. Nicolae Silade, scri-
itor și jurnalist din Lugoj, are publicate 
cinci volume de versuri și este fondato-
rul și coordonatorul revistei ”Actualitatea 

literară”, o publicație apreciată 
la nivel național. Nicolae Irimia, 
scriitor și jurnalist veteran, re-
tras la Ciclova Română, lângă 
Oravița, are tipărite numeroase 
volume de versuri, publicistică și 
studii culturale. 

Premiul ”Horia Ionescu”, care 
se decernează anual în memoria 
regretatului actor și regizor, i-a 
fost înmânat, la actuala ediție, lui 
Sabin Popescu, regizor la Teatrul 
Național Timișoara, autor al unor 
memorabile spectacole inspirate 
de poezia lui Marin Sorescu și 
Mihai Eminescu.

S-au lansat și două cărți de 
versuri, semnate de orăvițeanul 
Lorin Cimponeriu, prezentat de 
scriitorul Nicolae Sârbu și regi-
zorul Dumitru Vlădulescu, direc-

torul teatrului reșițean, și de lugojeanul 
Ion Oprișor, prezentat de poetul și canta-
utorul făgețean George Popovici 

Manifestarea, aflată anul acesta sub 
semnul tutelar al lui Nichita Stănescu, 
a bucurat asistența cu două expozeuri: 
primul, academic, al criticului Adrian 
Dinu Rachieru, iar al doilea, sub sem-
nul amintirilor personale, al scriitorului 
și traducătorului Ivo Muncian. Un re-
cital din poezia lui Nichita al actriței și 
regizoarei Simona Vintilă, de la Teatrul 
German timișorean,  a trimis asistența în 
lumea marelui poet și a generat aplauze 
nesfârșite. Programul a cuprins și un film 
semnat de omul de televiziune Vasile 
Bogdan, apreciat de asistență cu aplauze, 
care i-a avut ca protagoniști pe Nichita 
Stănescu și Adam Puslojici, marele său 
prieten.

Programul a fost încheiat de actorul 
Doru Iosif, care, în colaborare cu muzi-
cienii Marius Iacovania și Traian Neagu, 
secondați de artistul vizual Lucian Matei, 
a performat un spectacol multimedia ba-
zat pe poezia lui Nichita Stănescu, de-
monstrând că opera poetului are încă 
multe fațete de abordat.

Cu o invitație adresată asistenței, de 
a participa, în seara de 14 iunie, începând 
de la ora 21, la teatrul din Oravița, la 
ediția a III-a a Nopții de Veghe pentru 
Mihai Eminescu, s-a încheiat și această a 
IX-a ediție a Zilei Poeziei la Timișoara. 
Mulțumim tuturor celor care ne-au spri-
jinit și ne bucurăm că nu i-am dezamăgit 
nici în acest an!

Ilie CHELARIU

Timișoara literară:

ZIUA POEZIEI -  ZIUA LUI NICHITA STĂNESCU
Muzeul Banatului

Aurul şi argintul antic al României
Expoziția intinerantă Aurul și argintul antic al României a 

ajuns la Timișoara, la Muzeul Banatului (Mansarda Bastion) 
și va putea fi vizitată până în 29 iunie 2014. Este o expoziție 
extraordinară a Muzeului Național de Istorie a României, 
începută în decembrie anul trecut, care reunește unele dintre 
cele mai valoroase comori ale României de la toate muzee-
le din țară, peste o mie de piese arheologice reprezentative, 
lucrate din aur și argint, descoperite pe teritoriul României,  
și care ilustrează, prin  obiectele expuse,  perioada cuprinsă 
între Neo-Eneolitic și Antichitatea Târzie (mileniul al V-lea 
a.Ch. - secolul al VII-lea p.Ch).

Inițiativă expozițională a Muzeului Naţional beneficiază 
de aportul a  31 de muzee românești, fiecare dintre piese-
le expuse având o importanţă și o istorie aparte, iar printre 
artefactele prezentate publicului  sunt  atât exemplare cu o 
lucrătură mai simplă, cât și unele de  referinţă în arta or-
fevrăriei. Semnificative sunt  piesele din inventarele ansam-
blurilor princiare getice (Craiova, Cucuteni-Băiceni, Poiana 
Coţofenești, Agighiol sau Peretu), apoi cele datorate  orfe-
vrăriei dacice (brăţările polispiralice de aur descoperite în 
zona cetăţii de la Sarmizegetusa Regia ca și  tezaurele, pre-
cum cele de la Sâncrăieni, Peteni, Drăgești, Tășad, Sacalasău, 
Rociu, etc. La fel de reprezentative pentru expoziţia Aurul 
și argintul antic al României sunt și  inventarele funerare și 
tezaurele Evului Mediu Timpuriu sau Antichităţii Târzii: 
Pietroasa, Apahida, Cluj-Someșeni sau Histria.

M.B.
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În data de 17 mai a.c., 11 muzee, 
galerii și instituții de cultură din 
Timișoara au avut un program 
special dedicat Nopții Europene a 
Muzeelor. Acesta este un proiect de 
succes inițiat de Ministerul Culturii 
din Franța, ajuns la cea de-a ze-
cea ediție. Patronat de Consiliul 
Europei, UNESCO și Consiliul 
Internațional al Muzeelor (ICOM), 
evenimentul este sărbătorit în acest 
an, de aproximativ 3.000 de muzee 
din Europa, dintre care peste 100 
din țara noastră.

În România, programul intitulat 

“Noaptea Muzeelor 2014. Aceeași 
noapte, scenarii diferite” este co-
ordonat de Rețeaua Națională a 
Muzeelor (RMNR) având ca par-
teneri Muzeul de Artă Timișoara și 
Muzeul de Artă din Cluj-Napoca.

Pentru prima oară, Muzeul 
de Artă Timișoara s-a implicat 
în acest eveniment internațional 
în calitate de partener oficial al 
Rețelei Naționale a Muzeelor din 
România, fiind coordonator al cir-
cuitului muzeal din Timișoara care 
a inclus: Memorialul Revoluţiei, 
Muzeul Satului Bănăţean, Muzeul 

Catedralei Mitropolitane, Galeria 
Mansarda a Universității de Vest din 
Timișoara, Galeria Calina, Fundaţia 
Interart Triade, Casa Artelor, Galeria 
Calpe, Jecza Gallery, Galeria Helios 
a Uniunii Artiștilor Plastici și, desi-
gur, Muzeul de Artă Timișoara.

Sâmbătă, 17 mai a.c., Muzeul de 
Artă Timișoara a  fost deschis  în-
tre orele 16.00-02.00, iar accesul a 
fost  gratuit pentru toți vizitatorii. 
Programul a cuprins : Spectacolul 
„Ariciul”, în regia lui Dio Zoltán, 
realizat de Teatrul pentru Copii 
și Tineret „Merlin”, ora 16.00; 

Vernisajul expoziţiei „Două secole 
de sticlărie europeană în colecţia 
Muzeului de Artă Timișoara”, cu-
rator Marcela Oprescu;  Recitalul 
de pian „Nocturne”, de Frédéric 
Chopin, interpretă Andreea Olariu, 
Filarmonica Banatul; Vizitarea 
expozițiilor permanente de Artă 
contemporană din Banat, Pictură 
europeană, Artă modernă româ-
nească, Colecția Corneliu Baba, 
precum și a expoziției de afișe 
“Film Poster Is not Dead”.

Bogdan NĂDĂŞTEAN

Noaptea Europeană a Muzeelor la Muzeul de Artă Timişoara

Luna mai a marcat participarea 
Teatrului Merlin la două festivaluri inter-
naţionale de teatru și organizarea celei de 
a IX-a ediţii a Festivalului Internaţional de 
Teatru pentru Copii, Noi credem în povești.

În data de 5 mai, Festivalul 
Euromarionete de la Arad, găzduit de 
secția de Marionete a Teatrului Clasic Ioan 
Slavici, i-a avut ca invitați pe Burattino cu 
al lui vis și pe copiii trupei Mini Merlin. 
Spectacolul timișorenilor s-a desfășurat 
pe covorul montat pe platoul din fața 
Teatrului Clasic, a adunat sute de spec-
tatori și s-a bucurat de aprecierea extra-
ordinară a publicului. Aplauze prelungi, 
fotografii, filmări, hohote de râs, strigăte 
de admirație. La final, micii spectatori 
au pașit pe covorul magic și au continu-
at spectacolul împreună cu actorii de la 
Teatrul Merlin. Visul lui Burattino a stâr-
nit interesul altor organizatori de festivalui 
internaționale, care au declarat că doresc 

acest spectacol în manifestarea organizată 
de ei.

Spectacolul Ariciul a fost prezentat 
de trupa Merlin în 21 mai, la Festivalul 
Internațional de la Szeged, Ungaria, 
Întâlnirea păpuşarilor la Szeged.

În săptămâna 26 mai – 1 iunie, Teatrul 
Merlin Timișoara este gazda Festivalului 
Internaţional de Teatru pentru Copii Noi 
credem în povești, ediția a IX-a. Prezente, 
trupe din Ungaria, Serbia, Bulgaria și 
România: Kövér Béla Bábszínház - Szeged, 
Ungaria, Dečje Pozorište - Subotica, Serbia, 
Vessel Theatre - Veliko Tărnovo, Bulgaria, 
Pályi János - Budapesta, Ungaria, Teatrul 
Clasic Ioan Slavici, Trupa Marionete - 
Arad, România, Trupa Arcadia a Teatrului 
Regina Maria - Oradea, România, Trupa 
Lilliput a Teatrului Szigligeti - Oradea, 
România.

Mirella TONENCHI

Luna festivalurilor pentru Teatrul Merlin Timişoara

Căminul Cultural din comuna 
Dudeștii Noi a fost gazdă primi-
toare, sâmbătă, 17 mai 2014, unor 
frumoase („mușate”) manifestări 
cu și despre armâni. La ora 14 a 
avut loc Masa rotundă „Armânii 
pe valurile istoriei”,  la care au luat 
cuvântul  prof. univ. dr.  Viorica 
Bălteanu, cercetătorul și istoricul  
bănăţean Ioan Haţegan, prof. univ. 
dr. Vasile Frăţilă, Steryiu Toza, pre-
ședintele Filialei Banat a Asociaţiei 
Armânilor și Megleniţilor din 
România, alţi participanţi la eve-
niment. 

În continuare, profesorul Vasile 
Frăţilă a prezentat  volumul po-
etului Victor Enache (de loc din 
Dudeștii Noi)   DOR – călător, de la 
matcă la izvor, o ediţie română-ar-
mână, carte care vine în continuarea 

altor volume (Di vreari, Frândză di 
zbor armânesc sau Puizii mintiti)  
„cu care Victor Enache a îmbo-
găţit literatura aromână scrisă în 
România”.

La ora 16,30 a început con-
certul, îmbinat cu momente de 
poezie armânească, susţinut de 
formaţia Boaţea Pindului („Vocea 
Pindului”), cei patru cântăreţi 
(Vasile Topa, Gheorghe Bracea, 
Iancu Mataranga, Stere Vlașbei) 
avându-și, toţi, originile în nordul 
Greciei, în străvechea comunitate 
armânească din Munţii Pind.

Seara armânească s-a încheiat 

cu proiecţia filmului „Nu sunt fai-
mos, dar sunt armân”, precedată 
de o expunere făcută de regizorul 
peliculei, Toma Enache.

D.B.

Un proiect ambițios al județului Timiș, de a menține 
în atenție istoria acestor meleaguri, marchează o nouă 
etapă: aducerea „la zi” a filelor de cronică, odată cu 
apariția, la Editura Orizonturi Universitare, a volumu-
lui Panorama Timișoarei și a județului Timiș în date 
(1989-2013), semnat de Mariana Cernicova-Bucă. 
Ideea unei prezentări cronologice a principalelor date is-
torice a fost lansată în 2004 de Consiliul Județean, când 
un colectiv de istorici și cercetători au realizat o pri-
mă sinteză, intitulată Din cronologia județului Timiș 
(autori Vasile Dudaș, Ioan Hațegan, Sorin Berghian, 
Constantin Gomboș și Mariana Cernicova-Bucă). 
Interesul pentru extinderea spațiului acordat perioadei 
recente i-a rămas Marianei Cernicova-Bucă, iar volumul 
prezent este o mărturie a acestei pasiuni de cronicar. În 
420 de pagini sunt prezentate principalele evenimente 
petrecute pe teritoriul acestui județ, informațiile fiind 
culese din surse publice (presă, documente oficiale, măr-
turii validate) în domeniile administrativ, demografic, 
politic, economic, cultural, religios, educațional, militar, 
civic și sportiv. 

Prezentarea publică a volumului a avut loc miercuri, 
14 mai 2014 în Sala de Consiliu a Primăriei Timișoara, 
unde autoarea a declarat că această carte este „mărtu-
ria iubirii față de acest teritoriu minunat”, căruia i-a 
dedicat mare parte din cercetările sale. Profesorii uni-
versitari Horia Ciocârlie (directorul Editurii Orizonturi 
Universitare) și Vladimir Crețu (președintele Asociației 
Orizonturi Universitare) au remarcat importanța unor 
asemenea demersuri și ți-au manifestat susținerea pentru 
eforturile autoarei de a aduce la zi (pentru a treia oară) 
cronologia istoriei recente, punând astfel la dispoziția 
cercetătorilor, dar și a publicului larg elementele nece-
sare reconstituirii transformărilor prin care au trecut 

Timișoara și județul Timiș într-un sfert de veac, iar is-
toricul Vasile Dudaș a încadrat demersul în preocupă-
rile mai largi, dedicate fixării istoriei locale a teritoriu-
lui nostru în ansamblul istoriei naționale și europene. 
În intervențiile lor, profesorii universitari Petru Andea 
și Ivan Bogdanov au evidențiat rolul pe care astfel de 
evenimente editoriale și publice îl au pentru promovarea 
emblemelor Banatului. 

M.B.

Timp global, oră locală pentru 
judeţul Timiş

Dudeştii Noi

SÂMBĂTA ARMÂNILOR
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”Frumuseţea comunei constă în ceea ce facem şi suntem” 
Interviu cu primarul Ioan SasPIŞCHIA

– Domnule primar, ce ați reuşit să realizați 
în comună în ultimii ani? Și ce vă propuneți să 
faceți în continuare ?

– La începutul celor 10 ani de când mă aflu 
în fruntea administrației locale au fost foarte 
multe lucruri de care comunitatea avea nevoie, 
comuna noastră situându-se printre localitățile 
timișene în care lipseau cu desăvîrșire drumuri 
comunale  asfaltate, iar sistemele de alimenta-
re cu apă erau inexistente în toate localitățile 
componente. Apoi, aș mai menționa starea de-
plorabilă a căminelor culturale care nu aveau 
rețea de apă, mobilier, veselă. Cu alte cuvinte, 
nici unul dintre cămine nu putea găzdui eveni-
mentele specifice comunității: nunți, botezuri, 
rugi ale satelor. În privința școlilor, nici una 
dintre cele patru școli și tot atâtea grădinițe nu 
corespundeau cerințelor minime de desfășurare 
a procesului de învățământ: nu existeau gru-
puri sanitare, apă curentă, mobilier școlar. Cât 
privește viața culturală a comunității aceasta 
practic nu exista. În concluzie, a fost necesar 
să abordăm punctual fiecare din aceste proble-
me. Am reușit pe parcursul celor două man-
date și jumătate să asfaltăm toate drumurile 
comunale care leagă localitățile aparținătoare 
de centrul comunei. De asemenea, am intro-

dus sisteme de alimentare cu apă în cele patru 
sate și am demarat realizarea, printr-un pro-
iect pe măsura 322, sistemului de canalizare, 
construcția unei stații de epurare a apelor uzate 
la Pișchia, asfaltarea tuturor străzilor din in-
travilanul localității. Tot pe acest proiect cu 
finanțare europeană am înființat un centru de 
zi pentru bătrâni dotat cu toate cele necesare 
unui astfel de așezământ și am dotat căminul 
cultural din Pișchia cu mobilier și sisteme de 
sonorizare. A fost un proiect nu ușor de mate-
rializat deoarece accesarea fondurilor europene 
și derularea efectivă a lucrărilor a fost un pro-
ces de durată, implicând multă birocrație, pe-
rioada de implementare fiind mai mare decât 
cea pe care ne-am dorit-o și am contractat-o. 
Cât privește viața culturală, definitorie pentru 
orice comunitate, am înființat un ansamblu de 
dansuri populare în care sunt implicați copii 
și tinerii din comună. De asemenea, pentru o 
mai bună reprezentare pe scenele festivalurilor 
și concursurilor de profil ansamblul a fost do-
tat cu costume populare. Mă bucur că demer-
sul nostru de a revigora activitatea culturală a 
fost de bun augur, ansamblul reușind să obțină 
numeroase trofee și distincții peste tot unde a 
evoluat. Am susținut și activitatea sportivă, în 

mod special fotbalul, prin amenajarea terenu-
rilor, asigurarea resurselor financiare (atât cât 
ne-a permis legislația) pentru susținerea echi-
pelor din localități.

– Ce vă propuneți să faceți în continuare ?
– În continuare, îmi propun să scriu proiec-

te pentru obținerea finanțărilor necesare, atât 
din fonduri europene, cât și din cele guverna-
mentale, în vederea realizării infrastructurii 
în toate satele componente. Cu toate că avem 
un buget redus față de multe din comunele 
timișene am reușit să realizăm foarte multe 
obiective atrăgând resurse financiare de ordi-
nul miliardelor de lei vechi, comuna noastră 
devenind una de invidiat vizavi de dezvolta-
rea de care a beneficiat în acești 10 ani. Regret 
faptul că deși ne-am dorit foarte mult intro-
ducerea gazului la Pișchia nu a existat nici un 
fel de finanțare europeană sau guvernamentală. 
Acest lucru a fost un dezavantaj  pentru noi 
deoarece posibilii investitori care ar fi putut 
oferi locuri de muncă, contribuind la bugetul 
local au preferat  să dezvolte anumite investiții 
în zona de extravilan Dumbrăvița- Giarmata 
care beneficiază de această facilitate. Sper că pe 
exercițiul financiar 2014-2020 să materializăm 

și acest lucru pentru a veni, pe de o parte, în 
sprijinul locuitorilor de a avea un loc de mun-
că, iar pe de altă parte, pentru a obține fonduri 
cât mai consistente la bugetul local. 

– Într-unul din satele componente se află cel 
mai mare număr de copii  instituționalizați din 
țară.

– Într-adevăr, este vorba de localitatea 
Murani.  După 1990, din cauza lipsei dru-
mului, a locurilor de muncă satul era destul 
de îmbătrânit.  În plus, odată cu desființarea 
fostelor întreprinderi din Timișoara mulți au 
optat să se stabilească în această localitate. De 
asemenea, cei care făceau naveta  în reședința 
de județ, la serviciu, au fost nevoiți să găsească 
alternativă în interiorul localității. Mă refer la 
agricultură și la creșterea animalelor ceea ce s-a 
dovedit că nu puteau satisface nevoile de zi cu 
zi ale lor și familiilor acestora. Așa a apărut, 
pe fondul legislației în domeniu, oportunitatea 
”îmbrățișării”  profesiei de asistent maternal. 
Lucrurile s-au mișcat foarte repede și în câțiva 
ani mare parte din familiile acestui sat au de-
venit angajații Direcției Protecției Copilului 
Timiș, benefic fiind faptul că acestea aveau un 
venit lunar asigurat, dar și o responsabilita-

te foarte mare față de acești copii dintre care 
mulți sunt cu cerințe educaționale speciale. 

– Care este viitorul acestor copii?
– Acești copii trebuiau integrați în clasele 

școlilor din comună, ceea ce a necesitat un efort 
deosebit din partea dascălilor, al asistenților 
maternali asta întrucât nu este simplu ca ac-
tivitatea educațională să se desfășoare la pa-
rametri similar altor școli unde nu sunt copii 
instituționalizați. Cât privește viitorul acestor 
copii consider că este de datoria noastră, atât 
a  administrației locale, cât și a celei județene, 
de a găsi soluții pentru viitor. Concret, odată 
ce aceștia ies din cadrul familiilor în care au 
crescut în ultimii ani au nevoie de o locuință, 
de un loc de muncă adecvat. În acest sens, am 
făcut apel atât la Consiliul Județean, cât și la 
foruri ministeriale, de a găsi finanțare pentru 
construirea de locuințe sociale pentru acești 
tineri care după împlinirea vârstei de 18 ani 
să nu riște să  rămână în stradă. Am avut un 
proiect depus la Ministerul Dezvoltării pentru 
un astfel de campus în cadrul căruia pe lân-
gă locuințele destinate pe o anumită perioadă 
stabilită de Consiliul Local acești tineri aveau 
posibilitatea să urmeze cursuri prin interme-
diul AJOFM Timiș calificându-se în diverse 
meserii specifice nevoilor din comunitate și 
care să îi integreze în aceasta. 

– Pişchia este renumită ca o zonă prielnică 
pentru pescuit şi vânătoare. Beneficiază într-un 
fel comunitatea locală de pe urma desfăşurării 
acestor activități?

– În privința vânătorii, administrația loca-
lă nu este proprietarul fondurilor, caselor de 
vânătoare, această activitate se derulează prin 
intermediul Direcției Silvice județene și a pro-
prietarilor acestor fonduri. Legat de pescuit, cu 
toate că barajul existent pe raza comunei ar pu-
tea  reprezenta o zonă de agrement și recreere 
(locuri de pescuit, hidrobiciclete, locuri pentru 
picnic, înot) în condițiile în care terenul de sub 
luciul de apă ar fi trecut de la ADS în pro-
prietatea comunei am fi avut posibilitatea să 
concesionăm această zonă unui întreprinzător 
și prin caietul de sarcini să prevedem asigura-
rea unor astfel de activități care ar fi atras mulți 
vizitatori. Din nefericire, bălțile din țară au tre-
cut în administrarea unei agenții naționale de 
pescuit (ANPA) terenul fiind intabulat în fa-
voarea acesteia, redevențele obținute din con-
cesiune revenindu-i. Acest fapt nu a fost bene-
fic în nici un caz pentru administrațiile locale ! 

– Care este situaţia  dezvoltării urbanistice a 
comunei Pişchia ?

– Pișchia este situată la 20 de km de 
Timișoara, într-o zonă nepoluată, beneficiind 
de un cadru natural deosebit: suprafețe mari de 
pădure, zone colinare și de câmpie, cursuri de 
apă. Am considerat că dezvoltarea PUZ-urilor 
în comună este oportună și pe lângă PUZ-
urile private, care însumează nu mai puțin de 
500 de locuri de case, Consiliul Local a edificat 
un PUZ de 100 de locuri de casă pe care le-au 
atribuit gratuit, în baza Legii 15/2003, tineri-
lor cu vârsta sub 35 de ani. Din nefericire, oda-
tă cu instalarea crizei economice dezvoltarea 
acestor cartiere nu a fost pe măsura așteptărilor 
tinerilor și administrației locale. Mă refer la 
faptul că tinerii neavând acces la resurse finan-
ciare (credite bancare, programe naționale de 
finanțare), mulți dintre ei nu și-au putut înde-
plini visul de a avea propria locuință. Sperăm 
ca într-o viitoarea etapă, odată cu dezvoltarea 
infrastructurii rutiere (lărgirea actualului drum 
județean) interesul timișorenilor de a construi 
în aceste PUZ-uri să crească, aceștia devenind 
astfel locuitori ai comunei noastre. 

– Ce posibilități de investiții sunt în comună?
– Pentru cei care doresc să investească 

aceștia o pot face în domeniul agriculturii, atât 
pentru producția vegetală și zootehnică, cât și 
pentru înființarea de plantații de viță de vie și 
pomi fructiferi. Sper ca odată cu finanțările 
pe fonduri europene anumiți investitori să 
dezvolte astfel de ferme pe suprafețe însem-
nate de terenuri care se pretează foarte bine 
în acest scop, viticultura și pomicultura fiind 
de tradiție în comuna noastră asigurând toto-
dată numeroase locuri de muncă. Tot în acest 
sens, ne dorim ca în viitor să oferim facilități 
de atragere a investitorilor pentru a deveni cât 
mai independenți din punct de vedere financi-
ar și de a nu sta cu ”mâna întinsă” către bugetul 
național și județean și așa destul de ”firav” în 
aceste vremuri. Vă asigur că nu voi ”rata” nici 
o oportunitate de finanțare menită să con-
tribuie, în continuare, la dezvoltarea tuturor 
localităților noastre, la creșterea calității vieții 
locuitorilor comunei, a celor care mi-au acor-
dat încredere, mie și echipei mele, astfel ca să 
ne putem mândri că suntem locuitori ai acestei 
frumoase și pitorești comune timișene.

I. S.

Sală de sport la Dumbrăviţa
Comuna Dumbrăvița, în parteneriat cu 

localitatea înfrățită Szentes din Ungaria, 
a câștigat un nou proiect european prin 
Programul de Cooperare Transfrontalieră 
România-Ungaria. Proiectul denumit 
“Sportul, un instrument de dezvoltare a 
ofertei turistice transfrontaliere” preve-
de construirea sălii de sport în  comuna 
timișeană și reabilitarea unui obiectiv tu-
ristic la Szentes, iar astfel se încurajează 
evenimentele turistice în ambele localități, 
întărind și relațiile dintre județele Timiș și 
Csongrad. Atât construcția sălii, cât și re-
abilitarea obiectivului turistic din Ungaria, 
trebuie să fie gata în 31 iulie anul viitor. 
Valoarea totală a bugetului aprobat pentru 
ambele localități este de 2,14 milioane de 

euro. Din această sumă 1,41 milioane euro 
revin Dumbrăviței, astfel: 750.000 de euro 
sunt fonduri europene, iar diferență va fi 
suportată din bugetul local. 

Suprafața desfășurată a sălii polivalente 
va fi de peste 2.200 mp. În sală se vor pu-
tea desfășura meciuri de baschet, handbal 
sau volei. Tribuna va avea o capacitate de 
circa 350 de locuri, cu posibilitatea de ex-
tindere. De asemenea, vor fi achiziționate 
echipamente sportive, dar și mese pentru 
tenis de masă, astfel că echipa feminină de 
tenis de masă din comuna Dumbrăvița va 
putea juca în noua sală etapele de Superligă 
la tenis de masă. 

P.D.
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Comuna Bogda, cândva un loc al copilă-
riei fericite, și-a pierdut acest renume după ce 
tabăra din localitate a fost uitată de către au-
torităţi. Părăsită la începutul anilor ‘90, tabăra 
cu 300 de locuri, care a fost cândva proprieta-
tea unui grof austro-ungar, este în paragină și 
responsabilitatea se poate găsi pe undeva prin 
dosare, documente și alte caracteristici biro-
cratice. Secretarul comunei, Mircea Sârbu, om 
de-al locului, ne-a povestit câte ceva despre 
trecutul și prezentul taberei, dar și despre alte 
lucruri importante care se fac sau se dorește a 
fi făcute pe raza comunei. 

„Prin 2008-2009, Ministerul Turismului 
ne-a solicitat să preluăm tabăra de la Bogda, 
noi am făcut toate demersurile solicitate, dar 
nu am primit niciun răspuns apoi și iniţiativa 
nu s-a materializat. Consiliul Judeţean ar fi in-
teresat de preluarea acestui obiectiv, dar cred că 
dacă nu se întâmplă mai repede, atunci tabăra 
se va distruge complet. Acum, acest campus 
este în proporţie de 70% distrus. În 1991 cred 
că a fost ultima dată folosită. Trebuie îmbună-
tăţite condiţiile de cazare, să fie modernizate, 
camerele aveau 10 paturi, igiena se făcea afară, 
era mai degrabă o tabără tip militărie, și la masă 
se mergea în serie. Ca buget local nu putem să 
susţinem refacerea taberei. Părerea mea, ca lo-
calnic, este că un centru social ar fi fost foarte 
nimerit acolo. În judeţul Timiș sunt destul de 
puţine centre sociale, era ceva de perspectivă 
pentru persoanele de vârsta a treia, care nu mai 
au familii, posibilităţi financiare, au probleme 
de sănătate... Ar fi fost un fel de staţiune pen-
tru ei, puteau sta în condiţii de sănătate bune, 
se organizau activităţi, nu erau singuri. În plus, 
apa existentă acolo este bogată în magneziu și 
fier, cândva a fost folosită pentru băi reumatis-
male. Erau băi organizate pe sistem maghiar, 

cu cazan de încălzire, cu vane, se făceau terapii 
timp de două săptămâni. Părinţii mei mai știu 
cum veneau oamenii aduși în cârje, aduși cu 
căruţa și plecau pe picioarele lor, efectul ape-
lor era foarte bun asupra organismului. Noi, 
dacă am fi preluat tabăra, am fi concesionat-o. 

Tabăra are o istorie veche, este de pe vremea 
Austro-Ungariei, era proprietate privată pe 
atunci, era a unui grof. În 1945 a fost naţio-
nalizată, o perioadă a stat în conservare, apoi 
a preluat-o Administraţia Taberelor, prin anii 
60”, își amintește Sârbu. 

Unul dintre cei interesaţi de dezvoltarea lo-
cului a fost chiar marele tenisman Ilie Năstase, 
care a fost la Bogda în urmă cu circa un an și 
jumătate. Din spusesle secretarului comunei, 
Năstase era interesat să facă un campus sportiv, 
dar se pare că au fost prea mulţi bani de inves-

tit. În urmă cu 10-15 ani, la Bogda au existat 
intenţii pentru a se face un teren de golf, pe 
atunci existau pășuni neîmpădurite sălbatic, ca 
acum. Apele termale nu au mai fost testate de 
cine știe când, în schimb s-au mai făcut măsu-
rători pentru calitatea aerului, iar datele arată 

că, la Bogda, este un aer foarte puternic ozonat, 
precum este la Băile Herculane, aer foarte cu-
rat, nepoluat. Nici nu este de mirare, din mo-
ment ce numai Primăria deţine în proprietate 
aproape 500 de hectare de teren împădurit sau 
nu. Pădurea este administrată de Ocolul Silvic 
„Stejarul” din Recaș. „Avem o singură pensi-
une agroturistică, la Altringen. Noi am avut 
intenţia să realizăm o cabană, să servească și 
celor de la Ocolul Silvic și pentru turismul 
de weekend. Vrem să facem un birou pentru 
promovarea turismului, dar nu avem strategia 

necesară. Trebuie făcute trasee turistice, trebu-
ie deschise drumurile de legătură cu comunele 
din jur. Zona e extraordinar de frumoasă, ca 
peisaj, loc de agrement. În 1998 am înfiinţat 
asociaţia Piemontana Banatica, am avut sus-
ţinere din partea CJT, a Prefecturii pentru 
dezvoltarea zonei turistice. În acel program 
am prevăzut foarte multe obiective de interes 
turistic, cu drumuri, cu alei de plimbare prin 
păduri, piste de biciclete, dezvoltarea taberei. 
Sunt mulţi timișoreni care au case de vacanţă. 
Primăria a făcut PUZ-uri în fiecare localita-
te, am parcelat terenul și le-am vândut, mulţi 
și-au construit case de vacanţă pe cele locuri. 
Continuăm în funcţie de cererea pe care o vom 
avea”, mai spune Sârbu. 

Drumurile despre care vorbește secretarul 
și care ar trebui amenajate sunt drumul comu-
nal Charlotenburg (Şarlota) - Buzad, aflat în 
lucru pe 5,2 km, finalizat în proporţie de 80 la 
sută probabil va fi terminat anul acesta, între 
Altringen - Chesinţ, în judeţul Arad, drumul 
judeţean Comeat - Hodoș și legătura dintre 
Buzad cu Nadăș, pentru o ieșire spre Recaș. 
„Avem proiect în lucru pentru extinderea ali-
mentării cu apă în Comeat, apoi ne gândim la 
reabilitarea drumurilor dintre localităţi care 
funcţionau acum 40-50 de ani. Nu sunt foarte 
mulţi kilometri de realizat. Pe infrastructură 
ne-am gândit la reţelele de comunicare, dacă 
sunt puse la punct, atunci va exista un inte-
res mai mare pentru zona noastră”, precizează 
secretarul Consiliului Local. O veste bună ar 
mai fi totuși, zona Bogda nu se află în zona de 
risc seismic, realitatea fiind aflată în urma unor 
prospecţiuni care s-au realizat în trecut. 

Alina SABOU

BOGDA

Celebrul tenisman Ilie Năstase - interesat 
de fosta tabără de la Bogda

l Din păcate, „perla” zonei este tot în degradare, pustie şi cu lacătul pus pe gard

Micii producători agricoli din ju-
deţul Timiş vor avea unde să îşi comer-
cializeze legumele şi fructele odată cu 
deschiderea unor centre de depozitare şi 
în judeţ. Decizia a fost luată în baza 
unui proiect transfrontalier stabilit cu 
autorităţile din Ungaria. 

În zilele de 16 - 17 aprilie, dele-
gațiile României și Ungariei, alcătu-
ite din reprezentanți ai auto ri tăților 
publice județene și centrale, s-au 
întâl nit la Oradea pentru a stabili 
liniile majore ale programului trans-
frontalier 2014-2020. Din partea 
Timișului, la dezbateri a luat par-
te vicepreședintele Consiliului Ju-
dețean, Marian-Constantin Vasile, 
delegat permanent al grupului de lu-
cru. În urma rundelor prelungite de 
negocieri, cele două părți au ajuns la 
un numitor comun, în joc fiind însăși 
soarta întregului program transfron-
talier, care risca să fie pierdut în în-
tregime din cauza întârzierilor acu-
mulate în definirea acestuia. A fost 
convenită suma ce va fi alocată direct 
proiectelor strategice și anume 50% 
din valoarea întregului program, adi-
că aproximativ 95 milioane de euro. 
Aceasta vizează investiții cu impact 

semnificativ pentru comunitățile 
situate pe graniță, privind drumuri 
transfrontaliere, centre de legu-
me-fructe, centre pentru situaţii de 
urgență, secții de spitale, sisteme de 
management integrat al apelor, sis-
teme de transport ecologic ș.a.m.d.

Judeţele Timiș și Csongrad au 
conlucrat pentru a realiza patru 
proiecte. Cel mai important este 
centrul de legume - fructe, imple-
mentat de județul Timiș (parteneri: 
Dieceza Romano-Catolică din ju-
deţul Csongrad, Consiliul Judeţean 
Csongrad, Consiliul Judeţean Timiș, 
Universitatea de Ştiinţe Agricole și 
Medicină Veterinară a Banatului) 
care presupune un sediu în Timișoara 
și două sedii secundare în emisfera 
vestică și estică și funcțiuni de colec-
tare, stocare, preprocesare, vânzare și 
diverse platforme de operare. Ţinta 
de desfacere a mărfii va fi euroregiu-
nea DKMT și Uniunea Europeană. 
“Vrem să avem și un parc propriu 
logistic, cu ajutorul căruia să ridi-
căm marfa de la ușa fermierului. 
Beneficiile acestui proiect sunt cre-
area de locuri de muncă și susţinerea 
micilor producători. Important este 

ca toată marfa de legume-fructe care 
se produce să nu mai fie aruncată, 
să fie furnizată ieftin către proce-
satorii locali și către consumatorii 
finali, eliminând intermediarii care 
adaugă comisioanele proprii. Un alt 
aspect este încurajarea fermierilor să 
reînceapă să producă legume-fructe, 
pentru că, din păcate, în ultimii ani, 
tendinţa a fost descrescătoare. Vrem 
să încurajăm asocierea între produ-

cători, astfel vom avea o mai mare 
putere de planificare a producţiei 
și de negociere”, a detaliat Marian-
Constantin Vasile. 

Proiectul este estimat la o valoare 
de 18 milioane de euro, iar judeţului 
Timiș îi vor fi alocate circa 11  - 12 
milioane de euro din fonduri euro-
pene. Construirea spaţiilor ar putea 
demara în 2015. Celelalte trei pro-
iecte gândite împreună cu partenerii 

din Csongrad au ca lider de proiect 
județul maghiar și se referă la con-
struirea a două drumuri transfron-
taliere în zona Cenad - Beba Veche, 
precum și realizarea unui studiu de 
fezabilitate al căii ferate Timișoara 
- Szeged. Valoarea totală a acestora 
fiind prea mare, cel mai probabil vor 
fi alese doar unul sau două proiecte.

S.I.

Producătorii agricoli vor avea trei centre de comercializare a produselor „made in Timiş”
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GIARMATA

Primar în comuna Giarmata din vara lui 2012, Virgil Bunescu 
se poate făli cu faptul că a reuşit să vitalizeze activitatea din localita-
te, după ani de stagnare. Primul an de mandat l-a încheiat cu mul-
ţumirea de a fi reuşit să achite toate datoriile administraţiei locale, în 
sumă de circa 19,5 miliarde de lei vechi, iar din 2013 a început să se 
axeze pe pregătirea unor proiecte de mare impact pentru Giarmata. 

„Am mers pe două căi pentru a pregăti mari proiecte pen-
tru Giarmata, care necesită foarte mulți bani și pregătire biro-
cratică și tehnică, dar și financiară. Am făcut lucrurile care se 
puteau face imediat din bugetul local: am finalizat școala din 
Cerneteaz, era o lucrare începută și staționa când am devenit 
primar, este o școală frumoasă, așteptăm să avem și mai mulți 
copii. Am finalizat un alt contract: construcția unui pod de acces 
către Cerneteaz. Am refăcut podul vechi care nu este monu-
ment istoric, dar era o construcție veche, de pe la 1790, l-am 
refăcut și l-am păstrat. Am făcut infrastructura la sala de sport: 
parcarea, gaz, curent, apă, toate care cădeau în sarcina primăriei. 
Anul acesta sperăm să finalizăm în totalitate cu o amenajare și 
de parc. În 2013 am asfaltat două porțiuni de străzi și avem acces 
direct spre autostradă în zona de nord a comunei. Am închis 
un fel de inel pe care să se poată circula în comună. Am pregă-
tit din timp proiectele mai mari, avem de asfaltat toate străzile 
din Cerneteaz și din Giarmata. Totalul este de circa 35 km, din 
care sunt asfaltați 5 km. Am semnat contractul cu Ministerul 
Dezvoltării, prin CJ Timiș, pentru apă-canalizare pe trei străzi, 

pe 4,8 km și pentru alţi 10,3 km modernizare 
străzi asfaltate în comună. De asemenea, suntem 
prinși în programul operaţional regional, împreu-
nă cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară și 
societatea Aquatim pentru restul rețelei. Vom fo-
losi bugetul nostru, bani de la Guvern și Aquatim. 
Prognozez că cel târziu în 2017 să finalizăm toată 
infrastructura: apă, canalizare și să avem drumuri 
asfaltate. Am făcut un program pe trei ani de zile 
cu sursele de finanțare. Există două surse mari: 
Ministerul Dezvoltării, care acum ne asigură 169 
miliarde lei vechi și aproape 300 miliarde lei vechi 
prin planul operațional regional, împreună cu 
Aquatim. Aceste sume, împreună cu bugetul local,  
ar fi circa 200 miliarde lei vechi pe 3 ani”, a calculat 
Bunescu.

Pe lista de investiţii comunitare se află și mo-
dernizarea școlii din Giarmata. În 2008 s-a semnat 
un contract de construire a unui corp de clădire, 
cu 3 nivele, pe 3000 mp, dar a fost sistată lucrarea, din lipsă de 
finanțare. În 2010, lucrarea ajunsese la 20%, dar s-a oprit. Prin 
ADR Vest, administraţia din Giarmata va depune un proiect 
de continuare a lucrărilor prin finanțare cu fonduri europene, 
primarul având speranţa să câștige suma necesară de 27 miliarde 
lei vechi. „Aș vrea să facem un campus frumos, vom moderniza 
clădirea veche a școlii. Va fi o școală nouă, terenuri de sport, 
vrem un loc plăcut pentru elevi”, spune edilul.  Până la finele 
lui 2014, în Giarmata va exista și un centru de permanență:  se 
va reface sediul pompierilor, se va acorda spaţiu pentru poliția 
locală, un serviciu de asistență medicală de urgență, toate  vor 
fi într-un singur loc și se va răspunde la un singur telefon. „La 
final de 2014 vor vedea și șase străzi asfaltate la Cerneteaz, trei 
la Giarmata, centrul de permanență și curtea școlii vechi care va 
fi amenajată. Suntem prinși și într-un proiect al Ministerului 
Dezvoltării, de modernizare a căminului cultural, în valoare de 
13 miliarde lei vechi”, enumeră Virgil Bunescu.

Investiţii pe bandă rulantă

Primarul comunei previzionează că bugetul local va fi mai 
mare în următorii ani, ţinând cont că va urma o creștere a veni-
turilor, având în vedere că în zonă cresc investițiile de când s-a 
deschis autostrada A1. „Se polarizează investiții în zona de nord 
a Timișoarei, între centura Timișoarei și autostradă. Pe anul 
acesta avem prognozate câteva investiții mari. Anul acesta se va 
finaliza o fermă de sturioni, investiție de 9 milioane de euro, o 
altă investiție este de 2 milioane de euro într-o moară, firma 
Hella se va extinde în acest an cu încă două corpuri de biro-
uri, pentru a face cercetare și proiectare, nu producție. Mai este 
și firma Hemilton, o firmă americană, cu manageriat elvețian, 
care urmează să înceapă construcția fabricii. Ei fac consumabile 
medicale, alături de aparatură medicală. Este o firmă care se re-
lochează din Elveția în Giarmata. Este o investiție de aproape 

15 milioane de euro. În prima fază vor fi 200-300 de angajați, 
mergând până la 550 de angajați. Am dat și certificat de urba-
nism pentru o investiție într-un depozit al firmei Continental 
pe suprafață de 4 hectare și, de asemenea, pentru o investiție 
în industria automotive, producţie tobe de eșapament. Acestea 
sunt investiții certe, mai sunt câteva care se tatonează, dar sunt 
sigur că în zona asta se va investi foarte mult. Avem o suprafață 
de 100 și ceva de hectare care ar fi pretabile acordării terenuri-
lor pentru investitori într-un parc industrial, dar este pășune și, 
din păcate, legea nu ne permite. Cerneteazul are perspectivă de 
dezvoltare, dacă facem asfalt. Sunt multe locuri de casă, cred că 
va crește spectaculos așezarea. Există un proiect la CJ Timiș de 
a se realiza o altă descărcăre către autostradă în zona Sânandrei. 
Această descărcare trece la 2 km de Cerneteaz, dacă facem acel 
drum, satul va avea acces la autostradă, imediat se vor schimba 
lucrurile. Sigur va fi o cerere mare, este un sat liniștit, frumos”, 
spune, optimist, primarul. 

Tinerii, aşteptaţi să locuiască la Giarmata 

Pentru tinerii care doresc să își ridice o casă la Giarmata, 
Consiliul Local a prevăzut o zonă cu 503 locuri, probabil cea 
mai mare suprafață din țară. „Vrem să o dăm tinerilor sub 35 
de ani. 350 de locuri de casă se vor da pentru ei, iar restul până 
la 503 se vor vinde, să putem face infrastructura. Este terenul 
primăriei. S-a făcut PUZ-ul, am delimitat străzile, le-am dat și 
nume. Străzile vrem să le facem la stadiul de piatră, dacă tot va 
fi șantier. Cu banii de pe terenurile vândute se adună un milion 
și ceva de euro, sper să putem duce și curentul și rețea de apă 
cu acești bani. Cam în doi ani am putea pretinde și transport 
către Timișoara, cred că ar fi simplu dacă s-ar deschide o linie 
de autobuz care să se lege cu viitoarea platformă industrială care 
va exista aici”, a mai spus Virgil Bunescu. 

Alina SABOU

„Sunt sigur că la Giarmata se va investi foarte mult”
Interviu cu primarul Virgil Bunescu

Treizeci și opt de primari din județul Timiș au tri-
mis o scrisoare deschisă în atenția Guvernului pe tema 
exodului angajațiilor din primării în condițiile în care 
specialiști precum arhitecți sau contabili câștigă în 
instituțiile publice locale puțin peste salariul minim pe 
economie. În aprilie, la inițiativa primarului orașului 
Sânnicolau Mare, Dănuț Groza, primarii din Timiș au 
avut o întâlnire de lucru în cadrul căreia au pus la punct 
o campanie care a debutat cu o scrisoare deschisă adre-
sată Ministerului Administrației Publice, Ministerului 
Muncii și premierului Victor Ponta. “Nivelul scăzut de 
salarizare al funcționarilor din primării afectează direct 
modul în care se face administrație la nivel local și afec-
tează interesele cetățenilor. Nu poți face peformanță cu 
oameni demotivați, care se află la limita subzistenței 
și ale căror salarii au fost tăiate în mod abuziv de mai 
multe ori”, a declarat Dănuț Groza, primarul orașului 
Sânnicolau  Mare  și unul dintre membrii grupului de 

inițiativă care solicită îmbunătățirea condițiilor de mun-
că ale funcționarilor.

În scrisoarea deschisă, cei treizeci și opt de pri-
mari cer aplicarea reglementărilor legale, în principal 
Legea 284/2010, care să permită acordarea unor sala-
rii competente în funcție de pregătirea și competențele 
funcționarilor, alături de amnistie fiscală datoriilor sta-
bilite în baza sporurilor acordate pentru funcționarii 
publici și imputate de Curtea de Conturi, atâta timp cât 
aceleași sporuri au sentințe definitive cu rezoluții diferi-
te la nivel national, unele fiind câștigate prin instanță al-
tele nu. O altă cerință a aleșilor locali din Timiș este sta-
bilirea salariilor de bază ale funcționarilor din instituțiile 
publice prin aplicarea coeficientului de ierarhizare din 
Legea 284/2010 a salarizării personalului plătit din fon-
duri publice prin modificarea valorii de referință de la 
600 lei la nivelul salariului minim brut pe economie.

S.M.

Primarii din Timiş cer salarii decente pentru angajaţii 
din administraţie

Când au loc rugile din Timiş?
29 mai  – Înălțarea Domnului: Ciacova, Silagiu, Banloc, Lucareț, 

Găvojdia, Gherman, Livezile (ruga sârbească), Sânmartinu Sârbesc (ruga 
sârbească), Şuștra.

8 iunie -  Pogorârea Sf. Duh – Rusaliile: Deta, Recaș, Şemlacu Mare, 
Cebza, Partoș (ruga ortodoxă), Babșa, Mânăstire, Botinești, Ohaba Forgaci, 
Teș, Bobda, Checea (ruga ortodoxă romana), Chevereșu Mare (ruga ortodoxă 
română), Dumbrăvița (ruga ortodoxă română), Fârdea, Ghiroda, Giera (ruga 
sârbească), Giulvăz, Gottlob, Clopodia, Breazova, Dejan, Moșnița Veche, 
Nădrag, Nițchidorf, Peciu Nou, Crivina de Sus, Pișchia, Săcălaz, Nerău, Ictar, 
Jupani, Variaș (ruga ortodoxă română), Gelu (ruga ortodoxă română), Victor 
Vlad Delamarina, Visag

14 iunie: Bătești
24 iunie: Cenad (hramul Mănăstirii Sf. Ioan Botezătorul)
26 iunie: Cenad (hramul bisericii ortodoxe române)
29 iunie – Sf. Apostoli Petru si Pavel: Petroman, Temerești, Jabăr, Cenad 

(hramul bisericii greco-catolice), Dragșina, Jdioara, Curtea, Dudeștii Vechi 
(ruga ortodoxă), Zolt, Sălbagel, Lovrin, Coșevița, Pietroasa, Colonia Fabricii, 
Topolovățu Mic, Sudriaș, Surducu Mic, Herendești. 

S.I.
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MAŞLOC

Proiecte interesante se dorește a fi dezvol-
tate în comuna Mașloc și nu mai vorbim des-
pre reţele de apă, canalizare, străzi asfaltate, ori 
fabrici care produc, ci despre proiecte sociale, 
care să vină în ajutorul cetăţenilor cu vârste în-
aintate, familiilor tinere sau copiilor. Desigur că 
infrastructura nu este omisă de către primarul 
Francisc Barta, însă viziunea edilului implică și 
o altfel de dezvoltare. 

Mai întâi, Barta ne vorbește despre lucrările 
specifice unei administraţii. „Am dat drumul la 
două lucrări foarte importante de alimentare cu 
apă la Alioș și la Remetea Mică, sate aparţină-
toare. Avem autorizația de construcție pentru o 
platformă de gunoi de grajd prin care atragem 
în jur de 470.000 de euro. Aceste trei proiecte 
sunt de bază și se vor face. Rețeaua de apă este 
cu fonduri guvernamentale, iar platforma de 
gunoi este realizată cu fonduri europene. Luna 

viitoare vom semna execuția. Este o investiție 
a Ministerului Mediului. În Timiș mai exis-
tă o investiție similară la Peciu Nou. Noi am 
avut mari probleme cu pășunea, iar situația s-a 
rezolvat prin schimbarea destinației terenului 
unei foste livezi, care era în paragină. În con-
trapartidă, am scos terenul din categoria de 
pășune, fiind mutat în locul livezii. Alimentarea 
cu apă a fost o promisiune electorală. La doi 
ani de atunci, cred că mi-am îndeplinit 70% 
din promisiuni. Centrul de comună nu are că-
min, asta e cea mai mare problemă a noastră”, 
spune primarul. Plaftorma de gunoi va veni 
în ajutorul celor care deţin animale, dar nu au 
unde depozita gunoiul de grajd. Proprietarii 
vor face un contract cu Primăria Mașloc, care 
va asigura transportul gunoiului pe platforma 
respectivă, iar după o perioadă, poate fi ridicat 
de pe platformă pentru a-l folosi în agricultu-
ră sau se poate comercializa. Acest proiect nu 

va aduce un disconfort cetățenilor și se va afla 
la distanță de circa 500 metri de ultima casă 
din sat. Capacitatea platformei este calculată 
pentru efectivul de animale de pe raza comunei 
Mașloc cu satele aferente, dar se poate extinde, 
la nevoie. În valoarea de 470.000 de euro intră 
și utilaje pentru gestionare, tractor, remorcă, în-
cărcător frontal, așa că proprietarii nu trebuie să 
își facă probleme transportare către platformă.

Proiecte cu fonduri din 
Norvegia 

Primarul Francisc Barta este decis să folo-
sească la capacitate maximă oportunităţile de 
finanţare care se oferă și are ajutor în persoa-
na angajată pentru a urmări apariţia acestor 
oportunităţi. Unul dintre proiectele predate 
și pentru care se așteaptă jurizarea pe fonduri 

din Norvegia este înfiinţarea unei brutării so-
ciale. „Nu știm dacă o să avem câștig de cau-
ză, dar sperăm. Am vrea ca zilnic copiii de la 
școală și de la grădiniță să primească cornulețe. 
Norvegienii au oferit sprijin pentru toate 
comunitățile care vor să depună proiecte so-
ciale. Noi la asta ne-am gândit, pentru că aici 
este o grădiniță modernă. Era vorba să aibă 
program prelungit, dar nu avem dotarea nece-
sară. Prin acest proiect primim dotare pentru o 
bucătărie și pentru brutărie. Ar trebui să facem 
o grădiniță cu program prelungit, sunt mulți 
care lucrează în oraș și nu au unde să lase copii. 
Nu se va comercializa pâinea, dar pentru cazu-
rile sociale va funcționa cel puțin 5 ani. Nu am 
decis încă, dar s-ar putea ca la fiecare sfârșit de 
săptămână persoanele în vârstă și cei cu veni-
turi mici să primească 1-2 pâini, dar în princi-
pal scopul brutăriei va fi pentru copii. Cred că 
în 2 luni de zile vom primi răspuns, dacă am 

câștigat finanţarea sau nu. Bugetul proiectului 
care include brutăria ar fi de 871.000 lei, cos-
turi eligibile”, a detaliat Barta. Pentru copiii cu 
cerințe educative speciale, în cadrul competiției 
„Țara lui Andrei”, comunitatea are posibilita-
tea de a câștiga dotarea a două cabinete pen-
tru acești copii, în valoare de 15.000 de euro. 
Pentru structura școlară, se dorește aplicarea 
unui proiect pentru extinderea clădirii școlii, 
fiind nevoie de încă patru săli de clasă. Pe fon-
duri norvegiene, se dorește și accesarea finanţă-
rii pentru proiecte culturale.

„Am pregătit și vom preda în luna mai pro-
iectul «Dezvoltarea economiei sociale», care  
presupune înființarea unor întreprinderi soci-
ale. Toate primăriile se bazează pe infrastruc-
tură, dar asta nu ne oferă locuri de muncă ime-
diat. Suntem la 35-40 km de Timișoara, naveta 
este scumpă, salariile sunt mici, este descurajant 
pentru ei. Prin înființarea întreprinderilor soci-
ale încercăm să îi angajăm pe oameni la nivelul 
comunei. Avem câteva idei, una ar fi fabricarea 
mobilierului de grădină, a pavelelor și tot aici ar 
intra gestionarea platformei de gunoi, iar prin 
întreprinderea socială s-ar face cursuri de pre-
gătire”, a spus primarul. Pe raza comunei, com-
pania Smithfield are 2-3 angajați la ferma din 
Mașloc. Mai există o societate care are ca acti-
vitate prelucrarea laptelui, unde sunt angajate 
10-12 persoane, iar șapte persoane lucrează la o 
făbricuță cu componente electronice, ce dorește 
ca pe viitor să se mai dezvolte. Sunt și câţiva 
fermieri în comună, există o fermă de vaci la 
Alioș și una la Mașloc. Foarte mulți mașloceni 
fac naveta la Timișoara, dar abonamentul este 
peste 200 de lei lunar, sumă care se simte la bu-
getul familiei. 

„Avem probleme cu ciobanii, ca exemplu, 
un cioban care are 100 de oi trebuie să aibă în 
proprietate și 5 ha de pășune, or ciobanii de la 
noi nu au, iar cei care au avut teren arabil l-au 
vândut, așa că cer de la primărie. Anul acesta 
am prelungit contractele până în decembrie, 
dar de anul viitor vrem să scoatem parcelele la 
licitație. Cine câștigă câștigă, iar ceilalți... asta 
este. Acum sunt 23 de contracte cu ciobanii”, a 
menţionat Francisc Barta. 

Blocaje în dezvoltarea satului 
românesc

O altă problemă care îi deranjează pe tineri 
este lentoarea cu care se rezolvă solicitărilor lor 
de a primi terenuri pentru case. „Cum poți să 
dezvolți satul românesc dacă nu poți da o par-
celă de 500 mp unei familii tinere care vrea să 

se stabilească în mediul rural? Noi avem în jur 
de 40 de cereri la Mașloc, vreo 10 la Remetea 
Mică și vreo 20 la Alioș. Avem foarte multe 
cereri. De enșpe ori am ridicat problema, cum 
să facem să le dăm tinerilor teren dacă ne blo-
chează legea pășunilor. Tinerii vin și spun că au 
depus anul trecut cererea, eu le spun să aștepte, 
dar până când? Avem și delimitarea plațurilor 
pentru case, dar e pe pășune. Am tineri care au 
plecat la Fibiș pentru că au primit teren aco-
lo, deoarece legea a apărut în noiembrie 2011, 
anterior se putea rezolva printr-o hotărâte de 
consiliu. La noi a fost noroc cu suprafața de 
livadă, pe baza respectivă vom încerca să mai 
scoatem o porțiune. Livada are 6 hectare, până 
acum am scos terenul pentru platforma de gu-
noi. Transferul acesta a durat de 2 ani de um-
blat și nu mai spun cât a costat. Ne-am angajat 
să facem și trebuie să facem, ne convine sau 
nu. În lege scrie că pentru lucrări în interesul 
comunei se fac excepții de la legea pășunilor, 
dar nimeni nu ne bagă în seamă până nu vine 
de la Ministerul Agriculturii un aviz favorabil”, 
explică primarul. 

Spaţiu licitat pentru Poşta 
Română

La fel ca în mai toate comunele, există sin-
cope în distribuirea scrirorilor, facturilor către 
cetăţenii din mediul rural. Asta după ce Poșta 
Română a intrat într-un proces de restructura-
re, iar comunele au rămas fără sedii pentru fac-
torii poștali. La Mașloc, se va scoate la licitaţie 
un spaţiu, în incinta Primăriei. „Poșta ar trebui 
să închirieze un spațiu sau să plătească factorul 
poștal ca să închirieze. Cred că fiecare comună 
în parte va găsi modalitatea legală de a ajuta, 
noi vom scoate la licitație o suprafață de câțiva 
metri pătrați. Va fi un program de 4 ore la ofi-
ciul poștal și 4 ore pe teren. Metrul pătrat este 
minimum 16 lei, prin hotărâre a Consiliului 
Județean. Trebuie să rezolvăm situația pentru 
că populația este nemulțumiță, noi ca primă-
rie nu suntem mulțumiți, am fost anunțați de 
Enel că se întrerupe iluminatul public, noi nu 
primisem factura emisă de ei. Sunt niște lucruri 
pe care trebuia să le rezolve Poșta Română. 
Momentan doamna are acasă spațiul pentru 
oficiul poștal. Trebuie să rezolvăm cumva, avem 
o populație îmbătrânită și nu au posibilitatea 
să meargă la oraș pentru a plăti facturi, a-și lua 
pensia. Nici nu putem da spațiul gratuit, pentru 
că nu este legal”, a fost explicaţia oferită de pri-
marul din Mașloc. 

Alina SABOU

Domeniul social, considerat la fel de important ca infrastructura

Ministrul Transporturilor, Dan Şova, a inspectat, dumi-
nică, 19 mai 2014, tronsoanele de autostrăzi de pe raza jude-
ţului Timiș, în compania președintelui Consiliului Judeţean 
Timiș, Titu Bojin, a prefectului Eugen Dogariu, și a altor re-
prezentanţi ai administraţiei judeţene. La șantierul de pe lotul 
2 al autostrăzii Timișoara-Lugoj, ministrul Transporturilor a 
cerut constructorului Tirrena Scavi să urgenteze lucrările de 
construcţie, solicitare care a fost adresată și constructorului 
Selina de pe Lugoj-Deva, lotul 2. “Dacă nu vor reuși să termi-
ne până în decembrie 2015, în septembrie 2015 vom proceda 
la «fazare» (în funcţie de stadiul lucrărilor la acea dată - n.r.). 
Avem un memorandum deja aprobat în Guvern, Comisia 
Europeană a aprobat «fazarea» geologică propusă de noi, 
a proiectelor, în așa fel încât să fie finanţate și din alocarea 
2007-2013 și din alocarea 2014-2020, dar în același timp ne 
bazăm pe forţa de lucru a companiilor”, a declarat Dan Şova 

după vizita pe șantiere. Ministrul a mai spus că a discutat și 
cu omologul său din Ungaria despre autostrada care va fi con-
struită de ţara vecină până la graniţa cu România și că aceasta 
va fi finalizată cu aproximativ nouă luni mai depede decât cea 

din ţara noastră. “Ei vor ajunge cu autostrada la graniţă cu 
nouă luni înaintea noastră. Am avut mai multe discuţii. Ei 
nu au spaţii de parcare a TIR-urilor pe perioada în care nu se 
trece la graniţa, facem totul la noi. A fost o discuţie întreagă 
și sunt întâlniri periodice cu colegii din Ungaria”, a mai spus 
Şova.

Lotul 2 al autostrăzii Timișoara- Lugoj are o valoare tota-
lă de 423.356.307,32 lei fără TVA. Finanţarea este asigurată 
din Fonduri Europene (Fonduri de Coeziune – 85 la sută) și 
fonduri de la bugetul de stat (Guvernul României -15 la sută). 
Acest tronson va avea 25,6 kilometri, zece poduri și podeţe și 
15 pasaje rutiere. Primul tronson al acestei autostrăzi a fost 
deschis circulaţiei în octombrie 2012, fiind realizat de asocie-
rea Spedition UMB - Tehnostrade - Carena SpA Impresa di 
Construzioni.

S.I.

Ministrul Transporturilor a cerut urgentarea lucrărilor la autostrăzile din Timiş
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AGENDĂ

În perioada 25-28 martie 2012 s-a desfășurat la 
Oslo, Norvegia, la sediul Asociației Norvegiene a 
Autorităţilor Locale şi Regionale (KS) vizita de studiu 
din cadrul proiectului „Îmbunătățirea dialogului soci-
al pentru funcţionarii publici”. Proiectul este finanţat 
printr-un grant acordat de Guvernul Norvegiei, prin in-
termediul Granturilor Norvegiene 2009-2014 în cadrul 
Programului Muncă Decentă şi Dialog Tripartit.

La întâlnire au participat membrii echipei de proiect 
precum şi reprezentanții din partea promotorului proiec-
tului (Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici), parte-
nerului național (Asociația Municipiilor din România), 
precum şi din partea instituțiilor / autorităților publice 
beneficiare (Instituţii ale Prefectului, Consilii județene 
şi Primării din municipiile reședință de județ – Timiș, 
Galați, Iași, Brașov şi București, precum şi Primăria 
Sectorului 6 Bucureşti) – responsabili cu implementa-
rea şi/sau monitorizarea activității şi mecanismelor de 
dialog social. Judeţul Timiș a fost reprezentat de Rodica 
Aurelian – Şef Serviciul resurse umane în cadrul Primăria 
Municipiului Timișoara, Mihaela Boran – Şef Serviciul 
Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Comunicare 
şi Relaţii Publice în cadrul Instituţiei Prefectului – 
Judeţul Timiș și Doina-Adriana Tărîlă, director execu-
tiv al Direcţiei Administraţie Publică Locală din cadrul 
Consiliului Judeţean Timiș.

Agenda întâlnirii a cuprins dezbateri şi prezentări 
relevante referitoare la modelul nordic privind dialogul 
social, rolul sindicatelor în contextul dialogului tripartit, 
implementarea conceptului de muncă decentă în admi-
nistraţia publică din Norvegia.

Concluziile vizitei de studiu: Prezentarea unei 
„hărţi instituţionale” care a reflectat multe asemănări, 
dar și deosebiri cu sistemul administraţiei publice din 
România. Diferenţele vizând modul de implementare 
a mecanismelor de dialog social care sunt mai degrabă 
de natură culturală și axiologică (responsabilitate, impli-
carea tuturor părţilor, constructivism, interes general); 
Dialogul în triunghiul administrației (angajatori) – sin-
dicate (funcținari publici) – societatea civilă (organizaţii 
neguvernamentale, cetățeni) care pune accentul pe co-
operare, nu pe competiţie. Este vizat interesul general 
prin creșterea performanței în administrație și implicare 
civică; Negocierile dintre administrație și sindicate au 

fost constructive inclusiv în contextul depășirii cu suc-
ces a crizei economice. Au fost chiar perioade convenite 
în care a funcţionat un fel de „pact social”, respectat de 
toate părțile, în care accentul a fost pus pe identifica-
rea și implementarea unor soluţii viabile de depășire a 
crizei; Structurile corespondente Comisiei paritare au 
o activitate mai puțin formalizată, fiind preocupate de 
asigurarea condiţiilor și a unui mediu de lucru decent, 
în contextul respectării drepturilor angajaților (conce-
dii, asigurare medicală), dar și asigurării calității mun-
cii angajaților, în termeni de eficiență și eficacitate; În 
procesul de recrutare/promovare, reprezentanții sindi-
cali nu au rol decizional, dar reprezintă un real suport 

în adoptarea unor decizii care să asigure atât respectarea 
unor principii etice (ex: egalitatea de șanse și de trata-
ment, nediscriminare, siguranţă și securitate socială), dar 
și performanţa instituţională şi individuală, în contextul 
atingerii unor obiective stabilite.

În data de 29.04.2014 a avut loc la sediul Consiliului 
Județean Timiș seminarul de bune practici, ocazie cu 
care au fost diseminate informațiile și cunoștințele do-
bândite pe parcursul vizitei de la Oslo. Astfel, au fost 
prezentate: rezultatele studiului „Comisia paritară și 
sindicatul. Mecanisme de dialog social pentru condiții 
de muncă decentă în administrație publică”; experiența 
voluntarilor în relația cu administrația publică și au fost 
decernate certificatele voluntarilor implicaţi în derularea 
studiului cantitativ.

 Director executiv Doina-Adriana TĂRÎLĂ
Direcţia Administraţie Publică Locală

Vicepreședintele CJ Timiș, 
Călin Dobra, a primit în 7 apri-
lie 2014, la sediul Palatului 
Administrativ, vizita unei dele-
gaţii din Polonia, formată din re-
prezentanţi ai Consiliului Local 
al orașului Elblag, ai unor cluburi 
sportive din respectiva localitate și 
profesori de educaţie fizică. De al-
tfel, între Consiliul Local Elblag și 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiș 
există în derulare un proiect din 
fonduri europene Comenius Regio, 
pe teme legate de domeniul sportiv 
și intitulat „Sport, pur și simplu”. 
Desfășurarea acestui proiect este 
motivul pentru care această delega-

ţie este prezentă în Timișoara.
În cadrul întrevederii, Călin 

Dobra a făcut câteva precizări lega-
te de modul în care instituţia admi-
nistraţiei judeţene se implică în sus-
ţinerea sportului de performanţă și 
a sportului de masă.  „Avem asocieri 
cu mai multe cluburi sportive (fot-
bal, rugby, baschet, handbal), cărora 
le alocăm în ficare an fonduri.   În 
plus, sprijinim financiar alte 25 de 
cluburi sportive.Nu în ultimul rând, 
aș aminti „Agenda principalelor 
manifestări cultural-artistice, spor-
tive și de tineret”, a subliniat vice-
președintele Călin Dobra.

Jana LAVRITS

“Îndrăzneşte să reuşeşti!” este slo-
ganul sub care Adunarea Regiunilor 
Europene (ARE) a organizat la în-
ceputul lunii aprilie, în regiunea 
Edirne, Turcia, mai multe eveni-
mente ce au vizat stimularea antre-
prenoriatului în Europa. În prima 
zi a manifestărilor vicepreşedintele 
Consiliului Judeţean Timiş şi 
preşedintele Comisiei Economice şi 
de Dezvoltare Regională din cadrul 
ARE, Marian-Constantin Vasile a 
participat la trei workshopuri, unde 
s-a discutat despre internaţionalizarea 
IMM-urilor şi afacerilor, despre 
crearea întreprinderilor sociale şi de-
spre egalitatea de şanse. Concluziile 
workshop-urilor au fost dezbătute 
apoi în cadrul unei conferinţe la 
care au participat reprezentanţi ai 
unor regiuni europene şi oficialităţi 
din Turcia – miniştri, guvernatori, 
preşedinţi de regiuni.

“În urma acestei conferinţe va fi 
conceput un raport politic ce va fi tri-
mis instituţiilor europene. În document 

se vor regăsi aspecte legate de dezvol-
tarea culturii antreprenoriale, inclusiv 
aspecte ce ţin de educaţie şi atitudine 
corectă a autorităţilor faţă de eşecul po-
sibil sau survenit al întreprinzătorilor, 
de asumarea unor capitaluri de risc de 
către administraţiile publice, de oferi-
rea datelor publice necesare investito-
rilor şi de acordarea unor ajutoare de 
stat pentru anumite categorii de firme. 
Internaţionaliazarea afacerilor este 
recomandată autorităţilor publice  şi 
companiilor private pentru crearea 
sinergiilor necesare la nivel european, 
prin colaborarea cu instituţii special-
izate precum Camerele de Comerţ. 
Importantă este şi iniţiarea şi imple-
mentarea clusterelor – a asocierilor de 
firme – întrucât astfel acestea pot fi mai 
puternice împreună. Întreprinderile 
sociale sunt de asemenea un subiect 
important, potenţialul acestora nefiind 
valorificat nici pe departe atât cât ar 
trebui, chiar dacă acestea creează multe 
locuri de muncă”, a declarat Marian-
Constantin Vasile, vicepreşedintele 

Consiliului Judeţean Timiş.
De asemenea, preşedintele 

Comisiei Economice şi de Dezvoltare 
Regională din cadrul ARE, Marian-
Constantin Vasile, şi preşedintele 
Comisie 2, Uno Karsten Petersen, 
au prezidat şedinţele plenare semes-
triale ale celor două comisii. Au fost 
abordate mai multe subiecte, printre 
care priorităţile anului 2014 în trans-
porturi, energie şi dezvoltare rurală. 
Concluziile celor două zile au fost 
discutate în şedinţa Biroului Executiv 
al ARE – organism de management 
permanent al Adunării. Tot în cadrul 
şedinţei au fost discutate chestiuni 
organizatorice ale ARE.

S.A.

Mesaj adresat antreprenorilor

Proiectul „Îmbunătăţirea dialogului social pentru 
funcţionarii publici”, desfăşurat sub coordonarea 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice - Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

DELEGAȚIE DIN POLONIA

Întâlniri de lucru cu doi comisari europeni, cu primarul metropolei 
Montreal din Canada, participarea la Summitul European de Afaceri 
și participarea la ședinta Biroului Executiv al Adunării Regiunilor 
Europene, acesta este rezumatul pe scurt al vizitei de trei zile la Bruxelles a 
vicepreședintelui Consiliului Județean Timiș, Marian-Constantin Vasile, 
în perioada 13-15 mai 2014. Vicepreședintele CJ Timiș s-a întâlnit cu 
cei doi comisari ai Uniunii Europene, Johannes Hahn, responsabil pen-
tru politicile de dezvoltare regională și Androulla Vassiliou, responsabil 
pentru educație, cultură, multilingvism si tineret, discuțiile axându-se 
pe dezvoltarea concretă a antreprenoriatului în Uniunea Europeană și 
România, inclusiv în rândul tinerilor, modalitatea de a aloca fondurile 
europene între regiunile statelor membre și necesitatea descentraliză-
rii și întăririi autorităților publice de la nivelul acestora. Participarea la 
Summitul European de Afaceri a însemnat un contact foarte bun pentru 
vicepreședinte și județul Timiș cu o mulțime de factori publici și privați 
importanți, demnitari, directori de instituții publice, președinți de asociații 
de talie europeană, companii private, etc, sesiunea de deschidere fiind 
onorată pe tot parcursul ei de domnul Jose Manuel Barosso, președintele 
Comisiei Europene.

“Întâlnirea oficială cu doamna Androulla Vassiliou, comisar european 
pentru educație, cultură, multilingvism și tineret, a însemnat un alt mo-
ment important, subiectele discutate fiind legate de programele și proiec-
tele de sprijinire a tinerilor în Europa: programul de mobilitate și stagiu 
profesional Eurodyssey, școlile de vară, încurajarea antreprenoriatului între 
tineri și sprijinirea educației bazate pe nevoile pieței de muncă”, a declarat 
Marian-Constantin Vasile. Finalul activităților derulate la Bruxelles a fost 
reprezentat de o întâlnire a echipei restrânse de conducere a Adunării 
Regiunilor Europene cu primarul metropolei canadiene Montreal, cele 
două părți abordând pragmatic posibilitățile de dezvoltare a relațiilor eco-
nomice între regiunile din Europa și regiunile acestei țări nord-americane.

S.I.

CJ Timiş, reprezentat la Summitul 
European de Afaceri de la Bruxelles

A.R.E.


