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“Cred că regionalizarea este  
singurul mod de dezvoltare  

al României”
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Judeţul Timiș are un buget de  
aproape 100 milioane euro în 2014

Început de an cu planuri importante 
pentru Consiliul Judeţean Timiş. La mijlocul 
lunii ianuarie, consilierii judeţeni au votat 
bugetul judeţului pe anul 2014, care prevede 
la secţiunea de funcţionare suma de 320 
milioane lei, iar la investiţii - aproximativ 95 
de milioane de lei, din care 45 de milioane 
de lei sunt bugetul Consiliului Judeţean 
propriu-zis, iar 50 de milioane de lei – 
contribuţia CJ Timiş la proiectele cu fonduri 
europene. Banii judeţului se vor direcţiona 
spre mai multe proiecte cu impact mare: 
reabilitarea ambulatoriului Spitalului Judeţean 
Timişoara, lărgirea la patru benzi a şoselelor 
către Aeroportul Internaţional “Traian 
Vuia” şi comuna Moşniţa Nouă. Judeţul 
Timiş are un buget de 416.243.000 lei, adică  

92 de milioane de euro, cu 4,7% mai mare decat 
cel din anul 2013.

“Pentru 2014, avem o creştere de 3 la sută 
pe tot bugetul şi o creştere de 4 la sută pe ceea ce 
înseamnă zona de dezvoltare. Am redus foarte mult 
sumele pentru agenda sportivă, de la 79 de milioane 
de lei cât a fost anul trecut, la 64 de milioane de 
lei anul acesta. De asemenea, am redus la sumele 
pentru cultură, faţă de anul 2013 când a fost 4,6 
de milioane acum avem 3,4 milioane. Am majorat 
alocaţia pentru hrană de la 9,5 lei la căminele de 
bătrâni, la unele şcoli speciale, le-am uniformizat 
şi le-am dus la 15 lei pe zi”, a detaliat, pe scurt, 
preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Titu 
Bojin. 

- continuare în pagina 2 -
A.S.

IDEI ECOLOGISTE

Interviu cu consilierul judeţean Traian Stancu
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Programul de audienţe:
La președintele CJ, dl. Titu Bojin 

-marți-miercuri, între orele 10.00- 13.00. 
Înscrierile se fac zilnic, la cabine-

tul Preşedintelui, camera 104, tel.: 
0256/406 323 sau 0256/406 328.

La vicepreședintele CJ, dl. Ionel 
Călin Dobra - luni, între orele 11.00 
- 14.00. 

Înscrierile se fac zilnic, la Registra-
tura CJ Timiş, tel.: 0256/405 413 

La vicepreședintele CJ, dl. 
 Marian Constantin Vasile - mier-
curi, între orele 11.00 - 14.00. 

Înscrierile se fac miercuri, între 
orele 8.00 - 10.00, la camera 204, tel.: 
0256/406 333

La secretarul general al CJ, dl. 
Ioan Dănuț Ardelean - marți, între 
orele 11.00 - 14.00. 

Înscrierile se fac marți, între ore-
le 8.00 - 10.00, la camera 202, tel.: 
0256/406 324.

AUDIENŢE ŞI RELAŢII
CU PUBLICUL

A. COMISIA ECONOMICĂ

PREŞEDINTE: GheoRGhe BoLoGA – USL (PNL)
SECRETAR: RoDICA RADU – USL (PSD)
MEMBRI:   IoN DAVIţoIU – USL (PC),  

PeTRU JURAVLe – PP-DD,  
TIBeRIU LeLeSCU - PDL,  
AUReL LăzUReANU – USL (PSD), 
PoMPILIU STANCIU – USL (PSD)

B. COMISIA DE URBANISM, AMENAJAREA
TERITORIULUI ŞI LUCRĂRI PUBLICE

PREŞEDINTE: MARCeL MIhoC – USL (PSD)
SECRETAR: CoSMIN CoSTA – USL (PNL)
MEMBRI:   LIVIU CoCeAN – USL (PNL), DoRIN 

CUTU – PDL, MIhăIţă BoJIN – PDL, 
IoAN SzATMARI – USL (PSD),  
DAN PLAVoșIN – USL (PSD)

C. COMISIA PENTRU CULTURĂ, ÎNVĂŢĂMÂNT, 
TINERET ŞI SPORT

PREŞEDINTE: ADRIAN NeGoIţă – USL (PSD)
SECRETAR: ADRIAN PășCUTă – USL (PNL)
MEMBRI:   MARIN PoPeSCU – PDL,  

NICoLAe BITeA – PDL,  
ADRIAN PAU – USL (PSD)

D. COMISIA PENTRU SĂNĂTATE ŞI PROTECŢIE
SOCIALĂ

PREŞEDINTE: LIVIU BoRhA – USL (PNL)
SECRETAR: GABRIeLA CRăCIUNeSCU – USL (PSD)
MEMBRI:   BIANCA GAVRILIţă – USL (PSD), 

GeoRGeTA AUReLIA RUS - PDL, 
PAUL MoLDoVAN – PDL

E. COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
LOCALĂ

PREŞEDINTE: ILIe BeRTeA – PP-DD
SECRETAR: TRAIAN STANCU – USL (PC)
MEMBRI:   FLAVIA MARCU-MARINCoNI – USL (PSD),  

DoReL DeMeA – PP-DD,  
MARIUS MARTINeSCU – PDL

F. COMISIA PENTRU RELAŢII ŞI COOPERARE  
INTERNĂ ŞI ExTERNĂ:

PREŞEDINTE: ALAIN RUS – PDL
SECRETAR: oANA GAITA – PDL
MEMBRI:   FLoRIAN zANFIR – PP-DD,  

SoRIN CoCIoBeA – PDL,  
MIhAI RITIVoIU – USL (PSD)

Comisiile Consiliului Judeţean Timiş

Publicaţia „Agendă C.J.T.”
este supliment al Monitorului Oficial

al Consiliului Judeţean Timiş.
Apare în baza O.G. nr. 75 din 28.08.2003

Colegiul de redacţie:
Răzvan Hrenoschi, Jana Lavrits, Smaranda Marcu,  

Bogdan Nădăştean, Alina Sabou, Ada Marincu, 
Petru Vasile Tomoiagă

Administrare ediție electronică: 
Oana Alexa

FOTO: Constantin Duma (Agerpres)

Prepress & tipar: Artpress 
Corectură - BT: Sorin Păunescu
Consilier Editorial: Dinu Barbu

ISSN: 1842-323X

Redacţia: Timişoara,
Strada Regina Maria nr. 3

Telefon: 0256/406 330,
0256/406 401, 0721/531 379

e-mail: agenda.cjtimis@gmail.com 
www.cjtimis.ro

C.J. Timiş sprijină apariţia
revistei Bibliotecii Judeţene Timiş,

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

interculturalitate în DKMT”

Judeţul Timiș are un buget de aproape  
100 milioane euro în 2014

- urmare din pagina 1 -
Consilierii judeţeni au aprobat, în şedinţa din luna ianuarie 

2014, şi proiectele pentru care va fi folosit creditul bancar de 200 
de milioane de lei. “Banii din creditul de 200 de milioane de lei, pe 
care îl vom contracta, vor fi dirijaţi spre susţinerea proiectelor euro-
pene. Noi avem transmisă o listă de proiecte la Uniunea Europeană, 
la Ministerul Fondurilor Europene, la Ministerul Marilor Proiecte. 
Intenţia noastră nu e de a lua aceste credite numai pentru a susţine 
proiectele care sunt în dezvoltare. Am hotărât că vom contracta acest 
credit pentru a fi folosit în infrastructura judeţului Timiş”, a spus 
preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Titu Bojin.

Banii vor fi distribuiţi pentru: restaurarea şi refuncţionali-
tatea Muzeului Banatului Timişoara; Parcul Tehnologic pentru 
energie Alternativă; Centrul judeţean multifuncţional pen-
tru susţinerea afacerilor Timişoara; Sistem integrat de mana-

gement al deşeurilor în judeţul Timiş; Cale majoră rutieră în 
perspectiva descărcării circulaţiei de pe autostradă spre muni-
cipiul Timişoara, prin DN 59; Reabilitare DJ 591/Timişoara – 
Sânmihaiu Român – Cenei; Reabilitare DJ 572, km 34 + 940 
– 128 +519, între localităţile Berzovia (jud.  Caraş – Severin) 
– Buziaş (jud. Timiş) – Lipova (jud. Arad). Se dau bani şi pentru 
sporirea capacităţii de circulaţie pe DJ 609 D, Centură ocolire 
Timişoara – Aeroport; Reabilitare DJ 595 D Giroc (DJ 595) – 
Urseni – Moşniţa Nouă –Moşniţa Veche – Bucovăţ (DJ 609F); 
Reabilitare DJ 692 A Becicherecu Mic (DN 6) – Dudeştii Noi 
– Sânandrei (DJ 692).

Consiliul Judeţean Timiş a mai alocat 100.000 de lei pen-
tru  modernizarea Ambulatoriului de la Spitalul Judeţean 
Timişoara şi alţi 521.000 lei pentru cumpărarea a şapte autospe-
ciale pentru Serviciul de Ambulanţă. Capitolul Sănătate mai are 

alocaţi 1,8 milioane de lei pentru proiecte precum cumpărarea 
de lifturi noi, sistematizarea intrărilor şi înlocuirea tâmplăriei la 
Spitalul Judeţean Timişoara. Pentru unităţile de învăţământ din 
subordine a fost alocată suma de 734.000 de lei, banii urmând a 
fi cheltuiţi pentru lucrări de reparaţii. Suma de 28,3 milioane de 
lei a fost alocată pentru închiderea gropilor de gunoi şi manage-
mentul deşeurilor.

Cu 23,3 de milioane de lei se vor face reparaţii la reţeaua 
de drumuri judeţene. La capitolul “Religie”, Consiliul Judeţean 
Timiş a alocat suma de 700.000 de lei, din care 100.000 de lei 
au fost aprobaţi pentru Catedrala Mântuirii Neamului. Restul 
banilor vor fi împărţiţi cultelor din Timiş, care vor folosi sumele 
pentru investiţii în lăcaşe de cult.

A.S.

ŞEDINŢA ORDINARĂ  C. J. TIMIŞ
C onsiliul Judeţean Timiş s-a întrunit în  şedinţă  ordi-

nară în  data de 21 ianuarie 2014, ora 10.00, în sala 
consiliului din Palatul Administrativ, ocazie cu care 

au fost aprobate următoarele hotărâri:  hotărârea privind ac-
tualizarea Anexei la hotărârea Consiliului Judeţean Timiş 
nr. 17/26.02.2013 privind utilizarea excedentului bugetului 
Judeţului Timiş în anul 2013; hotărârea privind rectificarea 
bugetului Judeţului Timiş pe anul 2013; hotărârea privind 
acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitu-
lui secţiunii de dezvoltare a bugetului judeţului Timiş în anul 
2013; hotărârea privind propunerea de modificare a hotărârii 
Consiliului Judeţean Timiş nr. 46/2013 privind finanţarea unor 
structuri sportive; hotărârea privind utilizarea excedentului 
bugetului judeţului Timiş în anul 2014; hotărârea privind 
aprobarea bugetului propriu al Judeţului Timiş şi a bugete-
lor unor instituţii şi servicii publice pe anul 2014; hotărârea 
privind aprobarea repartizării sumelor defalcate pentru echili-
brarea bugetelor locale pe anul 2014 şi estimării pe anii 2015, 
2016 şi 2017; hotărârea privind aprobarea completării anexei 
la hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 178/2013 privind 
aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne/ex-
terne în valoare de până la 200.000.000 lei; hotărârea privind 
aprobarea asocierii judeţului Timiş prin Consiliul Judeţean 
Timiş cu oraşul Jimbolia prin Consiliul local al oraşului 
Jimbolia şi cu comuna Comloşu Mare prin Consiliul local al 
Comunei Comloşu Mare în vederea finanţării căminelor pen-
tru persoane vârstnice; hotărârea privind aprobarea tarifelor 
pentru unele servicii specifice realizate de Camera Agricolă 
a Judeţului Timiş în anul fiscal 2014; hotărârea privind nee-
xercitarea dreptului de preemţiune din 

partea Judeţului Timiş referitoare la intenţiile de înstrăinare a 
imobilelor cu destinaţie de locuinţe în anul 2014; hotărârea  
privind însuşirea la domeniul public al Judeţului Timiş a unor 
drumuri judeţene şi completarea inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului public al Judeţului Timiş; hotărârea pri-
vind aprobarea alocării unui spaţiu din imobilul Bastionul 
“Theresia” Comisiei de cultură, învăţământ, tineret şi sport; 
hotărârea privind aprobarea prelungirii contractului de închi-
riere încheiat de Judeţul Timiş cu Institutul Cultural Francez; 
hotărârea privind propunerea de aprobare a atribuirii traseelor 
nr. 21 şi nr. 68 din “Programul judeţean de transport persoane 
prin curse regulate pentru perioada 01.01.2014 – 30.06.2019” 
unor operatori de transport rutier în vederea atribuirii licen-
ţelor de traseu; hotărârea privind propunerea de aprobare a 
licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de 
persoane prin curse regulate speciale unor operatori de trans-
port rutier; hotărârea privind propunerea de modificarea a 
“Programului judeţean de transport persoane prin curse re-
gulate pentru perioada 01.01.2014 – 30.06.2019”; hotărârea 
privind aprobarea continuării implementării proiectului “Parc 
Tehnologic pentru energii Alternative”;  hotărârea privind 
aprobarea continuării implementării proiectului “Restaurarea şi 
refuncţionalizarea Castelului huniade al Muzeului Banatului 
Timişoara”; hotărârea privind aprobarea Planului de ocupare 
al funcţiilor publice al aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Timiş pe anul 2014; hotărârea privind aprobarea 
achitării de către Consiliul judeţean Timiş a structurilor spor-
tive cu care este asociat Judeţul Timiş.

J.L.

IDEI ECOLOGISTE 
În cadrul proiectului „Sistem integrat de management 

al deşeurilor în judeţul Timiş”, implementat de Consiliul 
Judeţean Timiş s-a desfăşurat la sfârşitul anului 2013 o cam-
panie de informare cu privire la managementul deşeurilor în 
judeţ, având ca grup ţintă elevii claselor I-IV din 15 şcoli din 
municipiul Timişoara. Copiii au fost informaţi prin mijloace 
adecvate vârstei asupra importanţei protejării mediului.  

Micuţii concurenţi au avut 
prilejul de a-şi exprima propriile 
idei ecologiste printr-un desen, 
iar cei 45 de finalişti, cu cele mai 
reuşite creaţii, au beneficiat de 
expunerea lucrărilor lor la sediul 
Consiliului Judeţean Timiş şi de 
premierea acestora. Premiile s-au 
acordat în cadrul unei ceremonii 
care s-a desfăşurat în 24 ianu-
arie  în Sala Multifuncţională 
a Palatului Administrativ şi au 
constat în: premiul întâi – o bi-

cicletă, premiul doi – o pereche de role şi premiul trei – o 
trotinetă. Toţi ceilalţi finalişti au primit menţiuni – câte un 
set de instrumente pentru desen/pictură. evenimentul s-a 
dsfăşurat în prezenţa vicepreşedintelui C.J. Timiş, dl prof. 
Călin Dobra.

Proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor 
în judeţul Timiş” este cofinanţat de Uniunea europeană prin 
Fondul european de Dezvoltare Regională (FeDR) în ca-
drul Programului operaţional Sectorial Mediu.  J.L.
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“Cel mai păgubos lucru pentru noi, 
oamenii, este inactivitatea!”

Ioan Dorel Demea s-a născut la 22  
iunie 1963, în localitatea 
Gurahonț, județul Arad. 
Clasele primare le-a ab-
solvit la Gurahonț, după 
care a urmat cursurile 
liceului „Ion Slavici” din 
Arad. Are absolvit un 
master în Administrarea 
Afacerilor. A lucrat în 
cadrul CFR, ca şef de 
Gară la Băile Calacea, iar 
în anul 2000 a fost timp 
de şase luni viceprimar al 
comunei Sânandrei. Din 
această funcție şi-a dat 
demisia pentru că, după 
cum mărturiseşte: „Nu 
puteam să fac nimic pen-
tru oamenii din comună 
şi pentru localitate. eram 
legat de mâini şi eu chiar voiam să fac câte 
ceva. Aveam o serie de inițiative, de proiecte, 
pe care nu eram lăsat să le pun în aplicare. Nu 
aveam pârghiile necesare pentru a mă impune, 
dar nici sprijinul necesar. Cum tot răul are în 
el puțin bine şi tot binele are şi ceva rău, a fost 
bună şi această perioadă, pentru că am câştigat 
ceva experiență în administrație, chiar dacă a 
fost tristă. omul poate să învețe şi din bine, 
şi din rău. Consider că cel mai păgubos lucru 
pentru noi, oamenii, este inactivitatea, să nu 
faci nimic, să lâncezeşti. Iar eu am fost întot-
deauna un om de acțiune”.

Între anii 2004 – 2011 a fost primar al co-
munei Sânandrei, timp în care comuna a cunos-
cut o dezvoltare fără precedent. La Sânandrei 
au fost renovate o serie de instituții, a fost 
construită o Platformă de Festivități. În peri-
oada Demea s-au dezvoltat la Sânandrei şase 

sporturi: oină, echitație, şah, lupte, gimnastică 
şi fotbal, sporturi care au 
antrenat peste 200 de ti-
neri. De asemenea, a luat 
ființă o formație artistică 
de bună calitate, la care 
au activat numeroşi tineri 
din comună. Rezultatele 
nu au întârziat să se arate: 
de recordurile sportivilor 
din Sânandrei se vor-
bea în toată țara, echipa 
de şah a comunei având 
rezultate de excepție, re-
zultate bune obținând şi 
echipa de oină ori tinerii 
de la echipa de lupte.

Pentru cine nu-l 
cunoaşte, Dorel Demea 
este un om aprig, gata de 
acțiune, iute la gând şi 

la vorbă şi, mai ales, gata oricând să te ajute 
dacă îi stă în puteri. Întrebat despre secretul 
de a reuşi în munca de administrație, răs-
punde: „Secretul în munca de administrație 
îl constituie, în primul rând, crearea unor noi 
locuri de muncă. De aici începe şi aici se ter-
mină totul. Dacă ai locuri de muncă multe la 
nivel de comună, implicit şi aceasta se dezvol-
tă. Se câştigă bani, se cheltuiesc bani, cetățenii 
comunei pot să construiască, să întreprindă 
ceva şi asta dă viață comunei. Cât am fost la 
Sânandrei, au fost create aproximativ 4.000 de 
locuri de muncă. Veneau să lucreze la noi şi din 
localitățile învecinate, chiar şi din Timişoara. 
Aşa a fost posibil tot ceea ce am realizat în 
acea perioadă. În altă ordine de idei, am avut o 
dezvoltare a intravilanului cu 1.200 de hectare, 
ceea ce a dus de asemenea la o dezvoltare rapi-
dă şi fără precedent a comunei”.

În prezent, Dorel Demea este consilier 
județean, fiind membru în Comisia pentru 
Administrație Publică Locală. și pe vremea 
când a muncit la CFR, şi ca primar, dar şi 
în prezent, Dorel Demea a lucrat cu oame-
nii şi pentru oameni. Vorbind despre acest 
lucru, ne spune: „Se ştie, cel mai greu este să 
lucrezi cu oamenii. Întâlneşti firi şi caractere 
diferite. Trebuie să ai răbdare, să-i înțelegi, 
să te apropii de ei, să le asculți păsurile. Dar 
dacă ți-ai ales această muncă de mecenat, tre-
buie să o duci până la capăt. și după atâția 
ani de administrație, pot spune că am ceva 
experiență în domeniu. Munca de la primăria 
din Sânandrei mă ajută astăzi ca şi consilier 
județean. și aici, încerc pe cât pot să-i reprezint 
pe acei care m-au ales. La nivel de Consiliu 
Județean am susținut descărcarea de pe au-
tostrada Timişoara – Arad pentru ramificația 
Sânandrei şi, de asemenea, am susținut asfalta-
rea Drumului Județean  Sânandrei – Dudeştii 
Noi – Becicherecu Mic, cu ieşire la şoseaua 
Timişoara – Sânnicolau Mare. Am mai avut 
un proiect de susținere a vestigiilor istorice 
de la Corneşti, unde este unul dintre cele mai 
vechi şi mai mari sisteme de apărare din țară 
format din trei valuri de pământ.

De curând, am susținut împrumutul de 
200 de milioane de lei, pe care-l face Consiliul 
Județean Timiş, conştient fiind că fără acest 
împrumut ne va fi foarte greu. Prima sută de 
milioane, care va veni în acest an, va fi folosită 
pentru implementarea a zece obiective foarte 
importante pentru județul nostru, printre care 
se numără finalizarea lucrărilor la deponeul 
de la Ghizela, reabilitarea Drumului Județean 
Sânandrei – Dudeştii Noi – Becicherecu Mic, 
se vor aloca sume pentru recondiționarea 
Muzeului Banatului şi altele”.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

Comisia pentru Agricultură la nivelul C. J. Timiș 
- o necesitate !

Județul Timiş este cel mai agricol județ din 
țară, cu o suprafață totală de 700,000 hectare şi 
cu o suprafață arabilă de cca. 530,000 hectare. 
Pe lângă aceste suprafețe mari de teren arabil, 
județul Timiş deține cel mai de calitate sol din 
România: peste 30% din teren este de calitate 
şi fertilitate de clasa I-a şi II-a. 

În anii agricoli cu condiții pedoclimatice 
favorabile şi cu producții mari de cereale, în 
județul Timiş se realizează până la 1,5 mili-
oane tone de cereale, producție ce asigură se-
curitatea alimentară a peste 50% din populația 
României. Capacitatea de depozitare a cere-
alelor a județului Timiş depăşeşte 2 milioane 
de tone, ceea ce este o reuşită a producătorilor 
agricoli de a-şi rezolva favorabil depozitarea şi 

prețul pe o perioadă concurențială lungă, fără 
bursă, plină de intermediari şi speculanți. 

Comisia care se propune să funcționeze 
pe lângă CJT se va numi Comisia pentru 
Agricultură, Silvicultură, Mediu și Dezvoltare 
Rurală. Prin această comisie se vor derula toa-
te activitățile de profil din denumire şi o com-
ponentă care vizează strategii de înființare a 
învățământului de profil profesional agricol, 
împreună cu cei de la Inspectoratul școlar 
Județean Timiş. S-a simțit nevoia acestei comi-
sii de fiecare dată când, la alte comisii, în spe-
cial la cea economică, trebuia să ne pronunțăm 
pe probleme din agricultură, mediu şi dezvol-
tare rurală, fără a avea suficient timp de apro-
fundare şi analiză a subiectelor în discuție. De 
cele mai multe ori a fost nevoie să se înființeze 
o comisie specială pentru soluționarea proble-
melor ca: prețurile de referință a produselor 
agricole supuse impozitului forfetar, pregătirea 
şi lansarea programului de creştere a efective-
lor de animale pentru disponibilizarea acestora 
la export, aşa cum este cazul propunerilor de 
export bovine pentru China etc.

Prin Programul Național de Dezvoltare 
Rurală (PNDR) 2014 – 2020 o să apară me-
todologii noi de aplicare a programelor de 

finanțare prin cele 13 măsuri ce vor ființa înce-
pând din acest an având la dispoziție sume ce 
depăşesc 50 - 70,000 euro şi interesul agricul-
torilor tineri pentru promovarea măsurii 112, 
iar pe total suma promovată pentru susținerea 
măsurilor de finanțare depăşeşte 80 milioane 
euro. 

Programul de mediu este la fel de impor-
tant pentru județul Timiş şi mai ales pentru 
Timişoara, unde există o aglomerație industri-
ală ce produce poluare, care este scăpată de sub 
control. 

Silvicultura reprezintă un capitol ce intră 
în atenția autorităților județene prin plantarea 
cu noi suprafețe de păduri, perdele de protecție 
pentru şosele, livezi şi plantații de arbuşti, toa-
te aducătoare de profit şi aer curat pentru toți 
bănățenii. 

În Timiş, s-a creat deja un avans substanțial 
în ceea ce priveşte interesul oficialităților pen-
tru agricultura care aduce aport economic de 
peste 10% la creşterea PIB-ului național şi a 
depăşirii programelor de venituri prin con-
stituirea Camerei Agricole Județene în urma 
alegerilor din anul 2013 şi prin aportul unor 
specialişti cu experiență în structura de con-
ducere a acestei Camere Agricole Județene şi 

apoi naționale. 
Pe toți cei care sunteți interesați în promo-

varea agriculturii județului Timiş, vă aşteptăm 
cu propuneri concrete la Comisia de Revizuire 
a Regulamentului de Funcționare a Consiliului 
Județean Timiş. 

Tiberiu LELESCU
Consilier Județean 

Noutăţi din 
comuna 

Sânandrei
Consiliul Local Sânandrei a apro-

bat, în prima şedinţă din 2014, înfiinţarea 
Serviciului Public Local Comunitar de 
evidenţă a Persoanelor. Cel mai probabil 
din toamna acestui an, locuitorii comunei 
îşi vor putea face cărți de identitate direct 
la Primăria din comună, şi nu vor mai fi ne-
voiţi să meargă la Timişoara. La Primăria 
Sânandrei vor fi eliberate acte de identitate, 
acte de identitate provizorii sau vize de flo-
tant. Propunerea de înființare a acestui ser-
viciu a venit din partea primarului Claudiu 
Coman. 

Comuna Sânandrei a încheiat anul 2013 
cu o datorie de patru miliarde de lei vechi, 
reuşindu-se achitarea sumelor diferenţă 
până la 31 de miliarde de lei vechi, sumă cu 
care se preluase mandatul în 2012. Primarul 
Coman doreşte să aplice pentru obţinerea 
de fonduri europene, printre care asfaltarea 
tuturor străzilor. 

S.A.
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Şanse sporite la muncă pentru persoanele cu dizabilităţi
Fundaţia „Pentru Voi” şi Federația oNPhR au organizat, 

la sfârşitul lunii decembrie 2013, dezbaterea publică Barierele de 
integrare profesională ale persoanelor cu dizabilităţi. Dezbaterea a 
reunit reprezentanți ai instituțiilor publice şi private care oferă 
servicii sociale pentru persoanele vulnerabile, specialişti din ca-
drul oNG-urilor, angajatori şi persoane cu dizabilităţi. Scopul 
dezbaterii a fost acela de a găsi punţi de comunicare în vederea 
demolării barierelor în calea angajării în muncă a persoanelor 
cu dizabilităţi. Cu această ocazie, au fost prezentate rezulta-
tele obţinute în cadrul activităţilor desfăşurate în Centrele de 
Angajare Sprijinită excelnet din ţară şi din Portugalia, precum 
şi o serie de modele de bună practică în serviciile sociale oferite 
persoanelor cu dizabilităţi intelectuale. 

„Fundaţia „Pentru Voi” a înfiinţat în premieră serviciul de an-
gajare asistată în 1999 care a fost recunoscut de-a lungul anilor 
ca model de bună practică la nivel naţional şi internaţional, reu-
şind angajarea a peste 80 adulţi cu dizabilităţi intelectuale pe piaţa 
liberă a muncii şi în unităţi protejate şi îndrumarea permanentă 
consilierea vocaţională a peste 100. Din 2012, în cadrul Fundaţiei 
funcţionează şi un Centru de Angajare Sprijinită, ceea ce reprezin-
tă pentru noi încă o confirmare a rezultatelor pentru care am mun-
cit în ultimii 15 ani.” a declarat Laila Onu, director executiv al 
Fundaţiei „Pentru Voi”.

“Colaborarea dintre ONG-uri şi instituțiile de stat este foarte 
importantă, DGASPC Timiş apreciind în mod deosebit implica-
rea Fundației “Pentru Voi” în transformarea sistemului de asistență 

socială pentru persoanele cu 
dizabilități. Zeci de persoa-
ne cu dizabilități au în pre-
zent un loc de muncă datorită 
programelor de suport oferite 
de fundație, devenind, astfel, 
cât se poate de independente. 
Apreciez inițierea şi derularea 
acestui curs de calificare pentru 
beneficiarii CRRN Găvojdia şi 
sunt convinsă că tot ceea ce au 
învățat în aceste săptămâni îi 
va ajuta pe beneficiarii noştri 
să apete deprinderi de viață 
independentă”, a declarat 
Emilia Milutinovici, direc-
tor general DGASPC Timiş.

Dezbaterea este urma-
rea unei serii de evenimente 

organizate de Fundaţia „Pentru Voi” în ultimele luni, dedicate 
atât specialiştilor care lucrează cu persoane adulte cu dizabili-
tăţi – sesiune de pilotare “Profile şi competenţe profesionale” 
în colaborare cu CReFoP, workshop “Imbunătăţirea accesului 
persoanelor cu dizabilităţi la formare profesională” în colabora-
re cu CRIPS, dar şi persoanelor cu dizabilităţi intelectuale. este 
vorba despre 2 cursuri în format uşor-de-înţeles, adaptate ne-
voilor acestei categorii de persoane: un curs de calificare nivel I 
în ocupaţia de lucrător în cultura plantelor la care au participat 
20 persoane de la CRRN Găvojdia şi 20 de la Fundaţia „Pentru 
Voi”, şi un curs de iniţiere – comunicare în limba oficială, la 
care au participat 20 beneficiari ai Fundaţiei. „Pentru Voi” este 
unul dintre puţinii furnizori de cursuri de calificare predate în 
format uşor-de-înţeles şi adaptate persoanelor cu dizabilităţi 
intelectuale. 

La dezbatere au fost prezenți şi trei absolvenți ai acestor 
cursuri, cu toții arătându-se bucuroşi de oportunitatea pe care 
au avut-o. „Am învățat despre orz, ovăz, orzoaică.... Acum ştiu 
cum se pregăteşte pământul, cum se curăță şi cum trebuie plantate 
legumele şi florile. Nu ştiu foarte multă teorie, dar ştiu practică. Am 
o grădină mică, cu flori frumoase, pe care le îngrijesc şi le iubesc 
foarte mult”, a spus Alexandra N., una dintre beneficiarele pro-
iectului.

Toate activităţile sunt organizate în cadrul proiectului 
Excelent - Înfiinţarea unei reţele de centre de excelenţă în furnizarea 
serviciilor de reabilitare şi integrare profesională pentru persoane cu 
dizabilităţi, ca grup vulnerabil pe piaţa muncii, co-finanţat din 
Fondul Social european prin Programul operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi implementat de 
Federaţia o.N.P.h.R. (organizația Națională a Persoanelor cu 
handicap din România) şi partenerii săi. 

Smaranda MARCU

Un cămin cald pentru  
suflete calde

Unul dintre apartamentele de tip familial din cadrul 
Centrului de Plasament Găvojdia are o față nouă: 
renovat complet, modernizat, amenajat în culori vii şi 
plăcute, cu fotografii şi tablouri, cu mobilier nou, s-a 
transformat într-un cămin cald şi primitor, o adevărată 
casă pentru cele 12 fete care locuiesc aici. Acest lucru a 
fost posibil datorită implicării şi dedicației de care au dat 
dovadă pastorul Gearl Spicer şi enoriaşii săi din cadrul 
Bisericii one heart din Atlanta, Georgia – SUA, alături 
de reprezentanții Asociației Legământul harului şi de 
pastorii Ionel Tuțac şi Gigel olariu. Timp de câteva luni, 
toți cei menționați mai sus, alături de voluntari din SUA 
şi din România, au lucrat la renovarea apartamentului 
din cadrul centrului. Apartamentul este format din două 
dormitoare, două camere de zi, o baie, o bucătărie şi o 
cameră destinată educatorului supraveghetor.

Aceasta nu este prima acțiune umanitară derulată de 
Biserica one heart în centrele sociale din județul Timiş, 
colaborarea având o durată de aproximativ un deceniu 
şi fiind intermediată de pastorul Ionel Tuțac. În fiecare 
vară, Biserica one heart sponsorizează organizarea unei 
tabere de vară pentru copiii instituționalizați, tabără în 
care copii din mai multe centre au ocazia să socializeze 

unii cu ceilalți, să desfăşoare numeroase activități 
recreative şi educative şi să îşi consolideze stima de sine 
şi încrederea în viitor.

Prezentă la inaugurare, doamna emilia Milutinovici, 
directorul general al DGASPC Timiş, a mulțumit 
inițiatorilor acestui proiect, manifestându-şi, totodată, 
speranța că, în viitor, colaborarea între mediul privat 
şi sistemul public de asistență socială va fi mai 
intensă:   „Gestul dumneavoastră este unul deosebit, 
care demonstrează cât de mult vă interesează soarta şi 
viitorul acestor copii şi vă sunt recunoscătoare pentru 
eforturile depuse. Vă mulțumesc pentru implicarea în 
toate activitățile pe care le derulați pe plan social, în 
județul Timiş, şi îmi doresc ca şi alții să urmeze exemplul 
dumneavoastră şi să se implice mai mult în susținerea 
copiilor şi a sistemului de protecție socială.”

La rândul său, pastorul Gearl Spicer a evidențiat 
importanța unei familii, a unui mediu de creştere 
familial pentru fiecare copil, arătând că fiecare copil este 
important şi că fiecare copil trebuie educat să creadă în 
propriile forțe, în propriul viitor. 

Smaranda MARCU

Proiect  
experimental 

Miercuri, 22 ianuarie, în Sala Revoluției din cadrul Palatului 
Administrativ, a avut loc semnarea Acordului destinat implementării 
unui proiect experimental de sprijinire a reinserției familiilor cetățenilor 
români aparținând minorității romilor. Acordul vizează familiile 
cetățenilor români de etnie romă, revenite din Franța, beneficiare ale 
unui ajutor de revenire acordat de oficiul Francez pentru Imigrație 
şi Integrare. Semnatarii acordului au fost prefectul de Timiş, dom-
nul eugen Dogariu, preşedintele Consiliului Județean Timiş, domnul 
Titu Bojin, directorul oficiul Francez pentru Imigrație şi Integrare, 
domnul  Yannick Imbert şi domnul  Alain Jeannot, vicepreşedinte al 
Departamentului Rhone. 

Alain Jeannot, vicepreşedinte al Departamentului Rhone, a subliniat 
faptul că anul trecut, în 21 noiembrie a fost semnat un act de reînnoire a 
convenţiei Timiş-Rhone şi că semnarea acordului „este un pas important 
care accentuează prietenia noastră începută în urmă aproape 20 de ani”. 

De asemenea, preşedintele CJT Titu Bojin a spus că „Problema rein-
serţiei romilor este foarte delicată şi sunt convins că prin semnarea aces-
tui act şi realizarea acestui proiect, deşi de mică anvergură, vom putea să 
atragem şi comunitatea romilor în integrarea socială şi economică”.

Jana LAVRITS
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- Dle Traian Stancu, v-aţi implicat în fiecare mandat în re-
vitalizarea aerodromului Cioca de pe Calea Toronotalului. În ce 
stadiu suntem acum?

Traian Stancu: După trei mandate de consilier jude-
ţean, am reuşit în sfârşit să intrăm în legalitate cu aeroportul 
Cioca, este o dorință vechea de-a mea. A fost numit Consiliul 
de Administrație,  iar Primăria Timişoara şi-a exprimat dis-
ponibilitatea de a intra în asociere cu noi pentru dezvoltarea 
aeroportului. Se doreşte ca la aeroport să fie o pistă de 1.000 
de metri, pentru avioane mici, să înființăm un aeroclub. Ar fi 
bine să îi ducem şi pe cei cu aeromodelele tot la Cioca. După 
părerea mea, nu într-un timp foarte îndepărtat, va fi o bază a 
Inspectoraului pentru Situații de Urgență „Banat”, deoarece ei 
au probleme cu multe achiziții pentru care nu au spaţii. Această 
secție ISU poate deservi Timişoara, având acces şi la autostradă, 
foarte aproape de centură. o parte din teren este al CJ Timiş, o 
parte a Primăriei Timişoara, care are şi clădirile. Sper să trecem 
acest test şi împreună cu Primăria să facem ceva bun pentru 
cetățenii oraşului Timişoara şi pentru tineri. Rolul administra-
ţiei publice judeţene este să pună la dispoziţie infrastructura 
şi cred că greşeala mare cu aeroportul Cioca  e că am ţinut un 
teren închis, fără acces către societăţile care desfăşurau această 
activitate de aviaţie, chiar şi cea de stropit. există piste de zbor 
în diferite zone ale judeţului Timiş făcute de societăţi priva-
te, ierbate, în condiţii improprii. Nu îmi doresc ca CJ Timiş şi 
Primăria să obţină un mare profit direct de acolo prin închiri-
ere, ci prin dezvoltarea aviaţiei comerciale şi sportive în Timiş. 

- Este nevoie de investiţii suplimentare pentru modernizarea 
aeroportului?

Traian Stancu: este o suprafaţă suficient de mare, este un 
teren, unde sunt puţuri de mare adâncime, unde, dacă, Doamne 
fereşte, va fi cazul unui cutremur mare, lumea poate fi cazată pe 
câmp, ţinând cont de baza ISU, care să aibă şi staţie de salvare şi 
tot ce trebuie pentru urgenţe. Am avut o idee în proiectul nos-
tru, prin care pe latura de vest a aeroportului să concesionăm 
teren pentru cei cu avioane mici, ultrauşoare, să îşi facă hangare 
uşoare, fără fundaţie. Acele avioane se pot ţine în hangare şi nu 
ar încurca cu nimic, ba chiar ar fi protecţia terenului. Cred că se 
pot face 50 de hangare. Sunt 90 şi ceva de hectare de teren, iar 
Primăria mai are şi ceva în plus. Ar fi o reuşită pentru Timiş, 
ţinând cont, totuşi, că suntem judeţul lui Traian Vuia. În clădire 
ar putea fi spaţii de birouri. Nu văd însă o investiţie în clădiri, ci 
în pistă şi în autorizarea pistei, în prima fază. Pe piste de 1 km 

se pot face curse şi cu avioane de până la 50 de locuri. 
- Concret, în 2014, ce vom vedea nou la Cioca?
Traian Stancu: În 2014 mi-aş dori foarte mult să finalizăm 

asocierea cu Primăria şi să începem lucrările la pistă, dacă este 
posibil. Avem o pistă ierbată acum, nu este omologată, suma de 
autorizare nu este mare, dar direcţia de aterizare va trebui să fie 
alta. este dorinţa mea ca om politic, ca şi consilier judeţean, ca 
om care m-am implicat, să ducem această chestiune spre dez-
voltare. 

- Ce alte proiecte aţi avut ca şi consilier judeţean şi ce scop veţi 
urmări pe viitor?

Traian Stancu: Unul dintre proiectele din primul man-
dat, în 2004, a fost ideea de a lega toate centrele de comună cu 
municipiul Timişoara prin asfalt. Acest lucru s-a realizat, mai 
avem un singur centru de comună nelegat cu asfalt, Brestovăţ, 
care se va finaliza odată cu autostrada. Îmi doresc să se realizeze 
legătura drumului dintre Izvin cu autostrada. Sunt acolo 10 km 
de autostradă nefolosiţi şi 28 de km pentru a ieşi în centura 
Lugojului, iar pe drumul naţional sunt 21 de km... Sper ca în 
vara asta să se găsească o formulă pentru a face o descărcare 
provizorie pentru ca şi cei 10 km să poată fi folosiţi, iar cei 
care vin din zona Făget şi de la hunedoara sigur vor urca pe 
autostradă şi se vor evita şi localităţile. e nevoie de 100 m de 
asfalt, un sens de circulaţie şi două semne de „Cedează trece-
rea”! Începând de anul acesta îmi doresc să venim cu o idee de 
sprijinire a asfaltării drumurilor comunale, în ideea de a se în-
cepe în ordinea mărimii satului respectiv, iar satele să fie legate 
de centrele de comună. Trebuie să terminăm de pietruirile în 
comune şi sate! 

- Sunteţi un susţinător al ideii de regionalizare. De ce?
Traian Stancu: Îmi doresc foarte mult regionalizarea, este 

un motiv pentru care am candidat pentru un nou mandat. Îmi 
pare rău că s-a respins la Curtea Constituţională şi proceduri-
le se vor întârzia. Cred că este singurul mod de dezvoltare al 
României din punctul de vedere al administraţiei şi locale şi 
centrale. Cu un consiliu regional nu vom mai vedea gondole 
către nicăieri şi şcoli care se închid. Trebuie ca investiţiile din 
regiune, judeţ, localităţi, să fie avizate pe plan local. Nu îmi do-
resc ca regionalizarea să fie în aşa fel încât consiliul regional să 
ia de la Guvern şi să ţinem banii la noi în straiţă şi să nu îi dăm 
mai jos.  Investiţiile ar trebui să fie mult mai bine gândite. Dacă 
cineva vrea să facă şcoală nouă în sat, dar nu are copii, un consi-
liu regional nu îi va da avizul, dar ministerul i l-a dat.

- Aveți şi un proiect legat de lacul Surduc. Despre ce este vorba?
Traian Stancu: La Surduc, vreau să avem o pistă omologată 

internaţional, pentru canotaj şi caiac, adică pentru toate spor-
turile de apă. Ar face parte dintr-un program de dezvoltare a 
regiunii de est a judeţului Timiş. Am făcut o vizită împreună 
cu elisabeta Lipă, a văzut lacul, a fost şi antrenorul federal şi 
părerea a fost că este o zonă extraordinară, condiţiile sunt foarte 
bune, vântul, distanţa faţă de autostradă... România nu are nicio 
pistă omologată şi mi-aş dori foarte mult să fie prima pistă la 
noi. În Timişoara apare prima dată canotajul în România, pe 
canalul Bega.

- Ce trebuie să facă administraţia judeţeană pentru ca această 
premieră să fie şi realizabilă?

Traian Stancu: CJ Timiş trebuie să iniţieze un proiect, 
împreună cu Apele Române, un proiect european. Nefiind un 
sport comercial, are dreptul la finanţare. CJ Timiş poate fi pro-
prietarul acestei infrastructuri. Nu doresc hoteluri, pensiuni, nu 
e rolul CJT să facă aşa ceva. Implicarea administraţiei în econo-
mie e dăunătoare, CJ Timiş trebuie să facă infrastructură şi să 
îşi câştige banii din taxe, impozite pe profit, TVA, taxe pentru 
locuri de muncă. Atunci e o ţară normală şi vom fi şi noi nişte 
oameni normali. 

A consemnat Alina SABOU

“Cred că regionalizarea este singurul mod de 
dezvoltare al României”

Interviu cu consilierul judeţean Traian Stancu

„Sigmar Polke – muzică de origine necunoscută”
Muzeul de Artă Timişoara, îm-

preună cu Centrul Cultural German 
din Timişoara şi Institutul pentru 
Relaţii externe, a inaugurat în data 
de 30 ianuarie, ora 18, expoziţia 
„Sigmar Polke – muzică de origi-
ne necunoscută” la Palatul Baroc. 
expoziția, care a fost creată în anul 
1996 pentru Institutul pentru Relații 
externe şi care a putut fi vizionată 
deja în marile muzee ale lumii, aduce 
în prim plan patruzeci de opere ale 
renumitului pictor, grafician şi ar-
tist în domeniul fotografiei Sigmar 
Polke, asigurând în acelaşi timp şi o 
viziune de ansamblu asupra creaţiei 
diversificate a marelui artist; o creaţie 
presărată cu nuanţe de umor, ironie şi 
ambiguitate.

Sigmar Polke (1941-2010) a fost 
preocupat încă din primii ani de 
creaţie de realizarea unor conexiuni 
între imagine şi realitate, artă şi via-
ţa cotidiană. Prin intermediul unor 
teme de excepţie şi a unor tehnici ex-
perimentale, Sigmar Polke dezvăluie 
aspecte noi ale artei.  În creațiile sale din expoziţia „Muzică 
de origine necunoscută” Sigmar Polke tematizează traseul 
fluid sau picurat al culorilor, urma fluidă a culorii urmând 
un traseu imprevizibil. Imaginile dobândesc în plus şi o notă 

poetică datorită unor titluri cu re-
zonanţă absurdă, inspirate din pro-
verbe, sloganuri şi maxime universa-
le. Pentru realizările sale de excepţie 
în domeniul artei, lui Sigmar Polke i 
s-au decernat o serie de premii şi de-
coraţii. Astfel, în anul 2000 Sigmar 
Polke a obţinut  „Inelul împăratului 
– premiu artistic al oraşului Goslar” 
(„Goslarer Kaiserring”), cea mai 
înaltă distincţie care se decernează 
în Germania pentru realizările în 
domeniul artei contemporane. 

expoziția poate fi vizitată la 
Muzeul de Artă Timişoara din 30 
ianuarie până în 2 martie 2014 de 
marți până duminică în intervalul 
orar 10-18. Programul cadru, după 
deschiderea expoziției de către cri-
ticul de artă, Ileana Pintilie şi de 
Wiebke Trunk, referent IFA, în  30 
ianuarie, şi  Workshop-ul cu Wiebke 
Trunk în  31 ianuarie 2014, mai cu-
prinde tururi ghidate prin expoziție 
(11, 18 şi 25 februarie, intervalul orar 
11 – 169, Picture hopping cu elevi 

ai Liceului de Arte Plastice Timişoara: 19 februarie 2014, 
ora 14, Picture hopping cu studenți ai Facultății de Arte şi 
Design Timişoara: 26 februarie, ora 15. Seară de lectură cu 
cercul literar „Die Stafette”

Muzeul de Artă 

Eveniment dedicat 
comemorării Zilei 

Holocaustului
27 ianuarie, aniversarea eliberării lagărului de concentrare de la 

Auschwitz, a devenit „Ziua europeană a Holocaustului şi a prevenţiei 
crimelor împotriva umanităţii”. Muzeul de Artă, alături de Institutul 
Francez şi Comunitatea evreilor din Timişoara, s-au implicat pen-
tru crearea unui moment dedicat tuturor celor care s-au opus şi se 
opun barbariei sub toate formele sale. Astfel, duminică, 26 ianua-
rie a.c., în Sala Baroc a a Muzeului de Artă din Timişoara (Piața 
Unirii, nr.1) a avut loc un Concert de muzică clasică evreiască. 

Invitați au fost  Sarah IANCU – violoncel şi David BISMUTh 
– pian (Franţa).  Din program: Alkan, Algazi, halphen, Ulmann, 
Milhaud, Achron, Ravel, Bloch, Laks, Bruch, Nin-Culmell, 
Sostakovici. Concertul a fost prefaţat de o conferinţă despre sem-
nificaţia comemorării zilei holocaustului, susţinută de prof. dr. 
Victor Neumann, directorul Muzeului de Artă Timişoara.

B.N.Bogdan NĂDĂŞTEAN
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organizarea şi desfăşurarea celor şapte ediţii  ale concur-
sului „Lada cu zestre”, manifestare de mare amploare, ne-a de-
monstrat că artele tradiţionale ale neamului nostru mai sunt 
încă vii în sufletul românului şi a tuturor minorităţilor ce locu-
iesc pe aceste plaiuri, constituind patrimoniul cel mai de preţ în 
cultura neamurilor. 

Participarea la fiecare ediţie a cca. 5000 de artişti demon-
strează dragostea românului, indiferent de vârstă, pentru artele 
tradiţionale, în acest fel artiştii amatori din judeţul nostru îşi 
cinstesc înaintaşii. 

Rezultatele obţinute până în prezent au fost posibile da-

torită implicării permanente a autorităţilor locale, instituţiilor 
culturale din mediul rural, a şcolii şi a bisericii, creându-se un 
front comun pentru organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii 
a festivalului, Consiliului Judeţean Timiş organizând partici-
pând şi sprijinind financiar prin Agenda culturală această ma-
nifestare. și, totodată, impunând reflectarea satului tradiţional 
timişean în toate aspectele dezvoltării sale plenare, de-a lungul 
timpului.

Cea de-a VIII-a ediţie a festivalului „Lada cu zestre” se do-
reşte a fi extrem de consistentă calitativ, apreciindu-se o creştere 
a calităţii în toate sferele artistice pe care le cuprinde festivalul.  
și în acest an, concursul se va desfăşura în două etape: etapa 
zonală şi etapa judeţeană, pe cele trei secţiuni cu care timişenii 
deja s-au obişnuit: Secţiunea I - Datini şi obiceiuri folclorice, 
dansuri populare, alte genuri artistice ce implică elemente sau 
tablouri coregrafice; Secţiunea II - expoziţii, gastronomie, re-
citatori dialectali, publicaţii şi cărţi de autori locali; Secţiunea 
III - Coruri şi grupuri corale, solişti vocali şi instrumentişti, 
orchestre, tarafuri, alte genuri muzicale.   

Festivalul „Lada cu zestre” se va desfăşura conform urmă-
torului program:

ETAPELE INTERCOMUNALE FAZA ZONALĂ: 

I. A.  - 2 martie 2014 – Orașul Buziaș 
Participă localităţile: Buziaş, Chevereşu Mare, Tormac, 

Sacoşu Turcesc, Nițchidorf, Moşnița Nouă, Boldur, Darova, 
Racovița (9 localități).

B. - 2 martie 2014 – Orașul Făget  
Participă localităţile: Traian Vuia, Tomeşti, Pietroasa, 

Curtea, Margina, Bârna, Fârdea, Dumbrava, Mănăştiur, Făget 
(10 localități).

II. A. - 9 martie  2014 – Comuna Coștei
Participă localităţile: Coştei, Belinț, Balinț, Bethausen, Bara, 

ohaba Lungă, Ghizela, Secaş, Criciova, Găvojdia, Nădrag (11 
localități).

B. - 9 martie  2014 – Orașul Jimbolia 
Participă localităţile: Jimbolia, Comloşu Mare, Lenauheim, 

Gottlob, Cărpiniş, Iecea Mare, Checea, Teremia Mare, 
Tomnatic (9 localități)

III. A. - 16 martie 2014 – Orașul Recaș 
Participă localităţile:Remetea Mare, Topolovățu Mare, 

Brestovăț, Bucovăț, Recaş, Giroc (6 localități).

B. - 16 martie 2014 – Comuna Foeni 
Participă localităţile:Foeni, Uivar, otelec, Livezile, Giera, 

Giulvăz, Peciu Nou (7 localități).
IV. A. - 23 martie 2014 – Orașul Sânnicolau – Mare 
Participă localităţile: Sânnicolau Mare, Lovrin, Dudeştii 

Vechi, Beba Veche, Cenad (5 localități). 
B. - 23 martie 2014 – Comuna Periam 
Participă localităţile: Periam, Sâmpetru Mare, Saravale, 

Variaş, Pesac (5 localități).
V. A. - 30 martie 2014 –  Comuna Voiteg 
Participă localităţile: Deta, Denta, Voiteg, Birda, Banloc, 

Moravița, Jamu Mare (6 localități).
B. 30 martie 2014 – Comuna Jebel 
Participă localităţile: Jebel. Pădureni, Ghilad, Ciacova, 

Liebling, Sânmihaiu Român, șag, Parța (8 localități).
VI. A. - 6 aprilie 2014 – Comuna Giarmata 
Participă localităţile: Dumbrăvița, Giarmata, Pişchia, Fibiş, 

Bogda, Maşloc, orțişoara, Săcălaz, Sânandrei (8 localități). 
B. - 6 aprilie 2014 – Dudeștii Noi 
Participă localităţile: Valcani, Biled, Becicherecu Mic, 

șandra, Satchinez, Dudeştii Noi (7 localități).

FAZA JUDEŢEANĂ a Festivalului „Lada cu zestre” va avea 
loc în data de 31 mai 2014 la sediul CCAJ Timiş – Secţiunea: 
Gastronomie, Muzică, expoziţii, Recitatori), respective în data 
de  1 iunie 2014 la Casa Armatei şi CCAJ Timiş – Secţiunea 
Coregrafie.

ediţia din acest an a festivalului se va încheia cu „Gala fol-
clorului bănăţean”- Spectacol de Gală al Fesivalului „Lada cu 
zestre”, ediţia a VIII-a, ce va avea loc în data de 15 iunie 2013 
la sala Filarmonicii Banatul din Timişoara sau Parcul Rozelor 
din Timişoara. 

Ada MARINCU
Răzvan HRENOSCHI

“Cântecele Românilor” 
cu Ansamblul Profesionist „Banatul”

Consiliul Judeţean Timiş, prin Centrul de 
Cultură şi Artă al Judeţului Timiş, a organizat 
miercuri, 22 ianuarie, în sala Capitol a Filarmonicii 
Banatul din Timişoara, spectacolul intitulat sugestiv 
„Cântecele Românilor”, dedicat Unirii Principatelor 
Române din 24 ianuarie. evenimentul a fost susţi-
nut de Ansamblul Profesionist „Banatul”, alături de 

care a urcat pe scenă şi formaţia de dansuri “Banatul 
Junior”. Soliştii vocali ai serii au fost Mariana 
Anghel, Ana Pacatiuş, Carmen Popovici Dumbravă, 
Dumitru Teleagă, Dana Gruescu, Desanca Lalici, 
Liliana Pricop, Luminiţa Istodor şi tinerii inter-
preţi: Iasmina Iova, Daniel Scorobete, Roxana 
Chiriţă, Cristian Tomoni, Alexandra Vepreciuc, iar 
solişti instrumentişti Ilie şi Radu Vincu, Adrian 
Safta şi Jurca Andrei, Mircea Ardeleanu, Ion 
Peptenar, Daniel Iova, Dan Galea, Mădălin Luca, 
Boban Constantinovici. La conducerea muzicală 
s-a aflat Sebastian Roşca iar coregrafia spectacolului 
i-a aparţinut lui Milosav Tatarici.

Ada MARINCU

„Lada cu zestre”, la a VIII-a ediţie
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Zâna lacului, în premieră 
la Teatrul „Merlin”

Întâia premieră a anului 2014 la Teatrul „Merlin” aduce în scenă un basm cla-
sic, zâna lacului, scenariul original fiind creat de un experimentat şi talentat  actor 
păpuşar, Maria Gornic, care semnează şi regia artistică.

o prea frumoasă 
prințesă a fost răpită de 
un temut zmeu şi ținută, 
cu o vrajă puternică, sub 
apele unui lac, pentru a 
deveni mireasa sa. Prințul 
din poveste, Mălin, ca 
orice prinț care îşi ur-
mează destinul, porneşte 
de îndată în căutarea ei şi 
colindă tot pământul, dar 
nu reuşeşte să o găsească. 
Până când, într-o zi, pe 
malul unui lac, o zăreşte 
pe zâna lacului de la care 

află că e chiar prințesa Mălina.
Aşa începe povestea clasică a prințesei căreia i s-a pierdut urma, scrisă după tipa-

rul specific basmelor. Deşi putem recunoaşte cu uşurință situațiile şablon, acestea sunt 
transpuse cu originalitete în momente amuzante, captând atenția prin jocul păpuşilor, 
dar şi printr-un umor contemporan şi de foarte bună calitate al textului. Astfel, apri-
gul nostru  zmeu nu e neom, nu e defel o ființă cu o psihologie misterioasă, aparte. el 
este surpriza spectacolului.Totuşi, curățenia sufletească, darurile pe care le primeşte 
prințul şi istețimea lui rămân importante,reuşind să-l facă să izbândească în lupta cu 
zmeul, ca în orice basm care ştim că se termină cu bine.

„M-am gândit la o poveste care să respecte schema clasică a basmului şi tradiția 
artei păpuşăreşti, totul filtrat prin prisma actorului păpuşar.” ( Maria Gornic, regizor 
artistic) 

Spectacolul se adresează copiilor între  2 şi 11 ani, iar păpuşile sunt tip marionetă 
primitivă cu fire. echipa artistică este formată din: Maria Gornic, regia artistică şi 
scenariul, Krisztina Nagy, scenografia, Mariana Ivaşcu, asistent regie Cu mare poftă 
de joc s-au regasit împreună: Mariana Ivaşcu, Laurențiu Pleşa, Diana Boboc, octavia 
Petrişor, Adrian Balint. Premiera a avut loc duminică, 26 ianuarie, la sediul Teatrului 
„Merlin”.

Daniela CREțU

Hora Unirii la Lugoj
Primăria Municipiului Lugoj în colaborare cu Casa de Cultură a Municipiului Lugoj au marcat vineri, 24 

ianuarie 2014, împlinirea a 155 de ani de la Unirea Principatelor Române.
e v e n i m e n t u l 

a avut loc în Piaţa 
Victoriei unde din 
partea Ansamblului 
folcloric „Lugojana” 
peste 100 de dansa-
tori s-au prins într-
o horă a Unirii. Au 
intrat în horă şi o 
parte dintre cetăţenii 
şi oficialii prezenţi. 
Manifestarea, care s-a 
bucurat de o nume-
roasă asistenţă, a durat 
circa 15 minute.

M.B.
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Consiliul Judeţean Timiș 
2014

Călin Ionel Dobra 
Vicepreședinte

Marian Constantin Vasile 
Vicepreședinte

Gabriela Rodica Crăciunescu

Bianca Miruna Gavriliţă Deian Dan Plavoşin Ioan Ştefan SzatmariMihai Ritivoiu Adrian NegoiţăAdrian Pau Aurel Lăzureanu

Pompiliu Stanciu

Cosmin Costa

Georgeta Marinconi Traian Stancu Ioan Daviţoiu Dorin CutuMarcel Mihoc

Adrian Păşcuţă

Oana Gaita

Liviu Cocean

Georgeta Rus

Liviu Borha

Tiberiu Lelescu

Gheorghe Bologa Nicolae Bitea Rodica Marina Radu

Componenţa Consiliului Judeţean Timiş, ca urma-
re a alegerii unor consilieri în funcţia de deputat în 
Parlamentul României sau a numirii în structurile 
centrale de la Bucureşti, s-a modificat din iunie 2012 
şi până în prezent. Ca atare, la 1 februarie 2014 
Consiliul Judeţean Timiş avea următoarea structură: 

Sorin Cociobea Ioan Dorel Demea Petru Juravle

Marius Martinescu

Florin Zanfir Ilie Bertea

Paul Moldovan Alain RusMihai Bojin

TITU BOJIN
Președinte
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Primarul din comuna Bârna este la al patrulea mandat în 
conducerea localităţii: trei mandate de primar şi unul de vice-
primar. Întrebat dacă a remarcat diferenţe pozitive sau negative 
între mandate, Pecora spune că a fost aceeaşi constantă: „Nu pot 
compara mandatele. Banii nu ar ajunge niciodată. Trebuie să te 
zbaţi să obţii bani. Ce am făcut în comună am făcut mai mult 
pe fonduri europene, nu pe bani de la Guvern. Dacă vrei să faci 
ceva, mandatul este greu. Dacă laşi pe mâine totul, cu gândul 
că mai e o zi, atunci totul trece foarte uşor. Din primul mandat, 
nu am avut niciodată program de audienţe, este un program 
continuu de audienţe, pe stradă, la primărie, la mine acasă, la ei 
acasă dacă m-au chemat, oriunde”, mărturiseşte edilul.

Vorbind de fonduri europene, aflăm că în 2013 s-a reuşit 
finalizarea unui proiect în valoare de 2,5 milioane euro, care 
a inclus canalizarea în localităţile Pogăneşti, Drinova, Jureşti 
şi Sărăzani, asfaltări de drumuri comunale pe traseul Drinova 
- Boteşti - Botineşti, un after-school în Bârna, modernizarea 
căminului din satul Jureşti, două foraje de apă de adâncimi mari 
în Botineşti şi Boteşti. Tot în 2013 am construit un centru de 
informare turistică, pe care vrem să îl deschidem la începutul 
lunii februarie. Urmează şi tranşa a doua de plată pentru că 
vrem să demarăm câteva proiecte de turism rural, agroturism... 
Comuna se pretează fiind şi foarte aproape de lacul Surduc,  
cred că am putea să realizăm câteva venituri creând locuri de 
muncă, la pensiuni”, spune primarul. Acesta recunoaşte că în 
comuna Bârna nu sunt încă pensiuni. De altfel, şi locurile de 
muncă sunt foarte puţine. Pe raza comunei există două cari-
ere de piatră, la una nici nu mai este activitate, temporar, şi 

în rest sunt exploatări forestiere, magazine alimentare, aşa că 
investițiile în turismul rural ar fi binevenite. 

Anul 2013 a fost încheiat cu datorii, recunoaşte Pecora, care 
a explicat că pentru că s-a făcut modernizarea străzilor în Bârna 
cu un contract de finanţare pe trei ani, 2014 este ultimul an din 
contract, aşa că în acest an trebuie achitate sumele restante. “Pe 
viitor ne-am propus să mai modernizăm nişte drumuri, între 
Sărăzani şi Botineşti, drum comunal, 1,6 km, şi din Botineşti 
coborârea spre Surduc, care duce spre lac, 1,2 km. Încercăm 
să dezvoltăm comuna prin locuri de muncă, pentru că asta e 
necesar. Le-am cam pregătit pe toate, canalizare, modernizare 
drumuri, apă curentă avem în fiecare sat. De Bârna aparţin încă 
şase sate. Populaţia este de circa 1.640 de persoane”. 

Problemele comunei
Cei mai mulți tineri din comună sunt plecaţi peste hotare, 

iar când se întorc construiesc case. Până anul trecut, oamenii 
căutau apartamente în Lugoj, dar primarul spune că, mai nou, 
sunt situaţii de vânzare la Lugoj şi vor să revină la sat. “Ne în-
curcă legea cu păşunile, pentru că nu ni se dă voie să mai dăm 
locuri pentru extindere şi construcţii de locuinţe. Tinerii cer, 
terenul intravilan s-a scumpit, prea puţini vând. Sperăm ca po-
pulaţia să crească”, afirmă primarul. 

Cea mai mare problemă pe care o ridică primarul este cu 
crescătorii de ovine, toţi vor subvenţii pentru păşuni, dar nu le 
întreţin. “Am verificat situaţia, dintre toţi, doar doi şi-au cu-
răţat păşunea. Am sesizat anul trecut şi APIA, nu s-a luat ni-
cio măsură împotriva lor, dar anul acesta vom ieşi pe teren fără 
menajamente şi le vom rezilia contractele în situaţia în care nu 
îşi curăţă şi nu îşi amenajează păşunea. Dacă nu se va schimba 
legea, va continua tot aşa”, a decis primarul. 

o situație regretabilă este în satul Pogăneşti, unde s-a con-
struit, în urmă cu trei ani, o şcoală nouă, care acum, după co-
masarea şcolilor, stă închisă. “La Pogăneşti funcţionează doar 
grădiniţa. Mai avem două grădiniţe care dacă nu vor avea copii 
până la toamnă va trebui să le închidem, la Drinova şi Sărăzani. 
școlarii sunt aduşi acum la Bârna, a fost greu pentru că nu aveam 
spaţiu suficient, o perioadă i-am transportat la Pogăneşti, cei-
lalţi erau la Bârna, până am rezolvat. e păcat, am investit foarte 

mulţi bani în şcoala aia şi e închisă. La Pogăneşti sunt prea 
puţini copii. În zonă sunt majoritatea ucrainieni. La Pogăneşti 
sunt circa 400 şi ceva de persoane. Singura soluţie pentru şcoală 
ar fi să se facă un spaţiu pentru un magazin alimentar, să se 
facă o intrare separată de afară şi să fie amenajat, pentru că ce-
rinţă există. Sunt nouă săli de clasă acolo. Întreţinerea e foarte 
scumpă, nu o putem lăsa aşa de izbelişte. Dacă am putea să 
închiriem, ar fi ideal, ar fi un leu în plus şi pentru şcoală. În 
ceea ce priveşte transportul elevilor, ni s-a promis că ni se va da 
un microbuz nou prin Inspectoratul școlar, sper să îl primim”, 
precizează Pecora.

Niciun investitor în apa minerală
Prin 2009, în satul Pogăneşti s-a descoperit apă minerală, 

odată cu executarea unui foraj la 200 m adâncime. În urma 
analizelor făcute la Bucureşti, a reieşit că este apa aproape mai 
bună decât la Buziaş. Apa minerală acum este în reţeaua publi-
că, beau şi oamenii, beau şi vacile. Maşinile de spălat funcţio-
nează tot cu apă minerală. „Va trebui să facem un alt foraj de 
apă potabilă şi am vrea să îmbuteliem. Dacă se vor mai aproba 
proiecte pe fonduri europene, dacă putem să facem o această 
investiţie, ne-am permite să facem un alt foraj. Am mai avut 
firme interesate să îmbutelieze apa, dar le-am pus condiţia să 
facă alt foraj şi să bage apă în reţea. Niciunul nu a mai finalizat 
procedurile pentru a prelua acest foraj”, îşi aminteşte edilul din 
comuna Bârna.

BÂRNA

“De când sunt primar, am program continuu de audienţe!”
Primarul Dumitru Pecora: 

Fațada Primăriei din Bârna este în reparații

LUGOJ
Luni, 27 ianuarie 2014, Consiliul Local al 

Municipiului Lugoj s-a întrunit în şedinţa ex-
traordinară  privind aprobarea  bugetului pe 
anul 2014. Proiectul de buget  a fost apreciat 
de către toţi consilierii locali, fiind votat în una-
nimitate de consilierii locali. 
Bugetul municipiului Lugoj pe 
acest anul 2014 cuprinde 80 
de obiective de investiţii, unul 
dintre acestea fiind  progra-
mul de reabilitare prin asfalta-
re a unor străzi din municipiu. 
„Vom asfalta în trei etape 31 de 
străzi din oraş, la care se adau-
gă 5 străzi din satele aparţină-
toare Tapia şi Măguri, în total 
36 de străzi”, susţine primarul 
Francisc Boldea. Pentru toa-
te aceste străzi, documenta-
ţiile tehnice respectiv studiile 
de fezabilitate şi proiectele de 
execuţie au fost întocmite în ul-
timii doi ani. A fost scoasă la licitaţie execuţia 
pentru etapa a doua de asfaltare privind  stră-
zile: Smârdan, Lalelelor, Victor Babeş, 1 Mai, 
Teiului, Alexandru Vlahuţă, Vasile Alecsandri, 
G.A. Petculescu, Traian Grozăvescu, Liviu 
Rebreanu, Splaiul Sporturilor.

Următoarea etapă, a treia, va cuprinde tot 
11 străzi după cum urmează: Dobrogeanu 
Gherea, Brazilor, Castanilor, Panselelor, Vlad 
ţepeş, ștrandului, Spinanţei, Pescarilor, Simion 
Bărnuţiu, Bela Bartok, Cartierul J.C. Drăgan. 
Pentru celelalte străzi din municipiu, care nu 
au fost asfaltate până în prezent şi nu sunt cu-
prinse în programul pe acest an, se vor realiza 
documentaţiile tehnice, astfel încât până la fi-

nele anului 2015 toate străzile din oraş să fie 
asfaltate.

o altă dorinţă exprimată de Primăria 
Lugoj  este reabilitarea interiorului Teatrului 
Municipal „Traian Grozăvescu”, care de 42 de 

ani nu a suferit nici un fel de 
lucrări de modernizare, având 
mobilierul vechi şi uzat, mo-
cheta distrusă şi tavanul dete-
riorat. „Am solicitat încă de la 
prima întâlnire conducerii să 
se documenteze asupra mo-
dernizării unor instituţii ase-
mănătoare din ţară, personal 
am dat exemplu modernizarea 
Teatrului Municipal „Maior 
Gheorghe Pastia” din Focşani. 
Dorim să avem o idee concretă 
asupra unui viitor proiect de 
reabilitare a interiorului teatru-
lui. Mai mult, am suplimentat 
deja cu 60% bugetul instituţiei, 

alocând pentru început suma de 300.000 lei cu 
destinaţie precisă pentru aceste lucrări de rea-
bilitare pe care dorim să le demarăm în a doua 
parte a lunii iunie. Vom coopta în urma unui 
concurs de soluţii, o echipă de arhitecţi care să 
realizeze proiectarea. Cred că o clădire care are 
în faţă bustul şi poartă şi numele marelui tenor 
„Traian Grozavescu”merită să fie modernizată 
şi înnobilată, merită un interior cu o altă înfăţi-
şare” a precizat primarul Francisc Boldea.

Un alt  program important  pe care mu-
nicipalitatea îl va demara priveşte reabilitarea 
grădiniţelor din Lugoj.  Reabilitarea va avea 
loc treptat, lucrările urmând să înceapă cu 
Grădiniţa cu Program Normal nr. 2 de pe strada 

Kogălniceanu pentru care este prevăzută 
în buget suma de  100.000 lei, Grădiniţa 
cu Program Normal nr. 7 de pe strada 
episcop dr. Ioan Bălan, tot cu 100.000 
lei prevăzuţi în buget şi Grădiniţa cu 
Program Prelungit nr. 3 de pe strada 
Făgetului căreia i-a fost alocată suma 
de 40.000 lei pentru refacerea faţadei. 
Programul va continua cu reabilitarea  
Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 5 şi 
apoi cu celelalte la care municipalitatea 
este proprietar.

Ca şi la Timişoara, cetăţenii Lugojului 
au beneficiat, în perioada 1-31 decembrie 2013,  
de gratuite pe mijloacele de transport în comun 
ale municipalităţii. e vorba de un număr de 
22.894 de cetăţeni, iar în perioada 1-27 ianua-
rie 2014 au beneficiat de transportul gratuit un 
număr de 25.366 de călători, o medie de peste 
1.300 de persoane zilnic. „Considerăm deosebit 
de benefice măsurile prin care am oferit gratu-
itate pe mijloacele de transport în comun, mai 
ales în condiţiile în care subvenţia la transport 
nu a crescut foarte mult, suma de 45.000 lei pe 
lună fiind rezonabilă faţă de efectele acestor 
măsuri”, consideră şeful executivului. În urma 
discuţiilor cu conducerea SC Meridian 22, soci-
etate care la fel ca şi Salprest S.A. a încheiat anul 
financiar 2013 cu rezultate bune, a fost achiziţi-
onat un autobuz cu 101 locuri care va fi folosit 
pe traseele mai aglomerate.

Chestiunea câinilor comunitari rămâne de 
actualitate în oraşul de pe Timiş.  În data de 27 
ianuarie 2014 în jur de 220 de câini se aflau în 
adăpostul din Lugoj,  au fost adoptaţi şapte câi-
ni, doi au murit iar 20 se estimează că se află în 
libertate în oraş, urmând ca în prima decadă a 

lunii februarie 2014 să aibă loc  o nouă inventa-
riere a câinilor fără stăpân aflaţi în libertate pe 
teritoriul oraşului. „Reafirm aici că nu suntem 
preocupaţi de eutanasiere ca soluţie pentru câi-
nii fără stăpân din oraş, pentru că reuşim să le 
asigurăm hrana în adăpost fără eforturi financi-
are mari. Sunt optimist în acest sens, mai ales că 
din luna martie, de când Asociaţia „Free Amely” 
îşi va inaugura padocul propriu sperăm ca în 
adăpostul municipalităţii să rămână doar circa 
100 de câini, situaţie favorabilă pentru noi, ce 
poate fi ţinută sub control”, a declarat primarul 
municipiului Lugoj.

În ceea ce priveşte Regulamentul parcărilor 
de reşedinţă din municipiu, după ce vor fi ter-
minate  lucrările la parcările din Micro I, Micro 
IV şi Cotu Mic, se va intra în linie dreaptă pen-
tru parcările de reşedinţă, după inventarierea 
tuturor locurilor de parcare, activitate aflată în 
desfăşurare. Referitor la lucrările de reabilitare a 
reţelei de alimentare cu apă din municipiu, re-
ţeaua de pe strada Timişoarei va fi extinsă până 
în dreptul pasajului de la centura ocolitoare a 
municipiului.

PROGRAME IMPORTANTE ALE PRIMĂRIEI 

Francisc Boldea

C.T.

Alina SABOU
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Costel Medelean, primar: 

Mircea Grecu, primar: 

Început de an nefericit pentru comuna 
Curtea. La finele lunii ianuarie, pe când se 
pregătea bugetul pentru anul 2014, pe adresa 
Primăriei a venit o înştiințare că, în termen de 
6 luni, administrația locală trebuie să restituie 
suma de 15 miliarde de lei vechi, contravaloarea 
unor lucrări considerate neeligibile. În man-
datul anterior primarului Mircea Grecu, s-a 
câştigat un proiect finanțat din fonduri euro-
pene, în valoare de 2,5 milioane euro. Proiectul 
nu poate fi finalizat, deoarece Agenția de Plăți 
pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit a decis, în 
urma unui control, că anumite cheltuieli făcute 
la căminul cultural nu erau eligibile.

“În urma controlului făcut de APDRP, un 
domn Borza a considerat că lucrările sunt ne-

eligibile, deşi la vremea respectivă, din spuse-
le fostului primar, exista o expertiză în urma 
căreia s-a aprobat de FeADR construcţia şi 
reparaţiile la căminul din Coşava. Aceste date 
nu s-au luat în considerare la acest control. 
În cadrul proiectului cu finanțare europeană 
s-au făcut reparaţii la şcoli şi asfaltări în satul 
Coşava şi la Curtea. La lucrările de la cămin 
s-a ajuns la executarea silită. Nu sunt lămurit 
de ce sunt lucrări neeligibile. Până nu rezolv 
problema aceasta, nu am linişte. Trebuie să plă-
tim în 6 luni suma de 15 miliarde de lei vechi, 
iar noi avem buget de 5 miliade de lei vechi 
pe an. Nu avem de unde să punem aceşti bani. 
Sunt în căutarea unui avocat, să vedem ce pu-
tem face. Suntem blocaţi cu totul”, ne spune, 

descumpănit , 
Mircea Grecu. 

Dacă pro-
blema cu re-
stituirea sumei 
echivalentă cu 
peste 330.000 
de euro n-ar fi 
existat, prima-
rul spune că 

avea câteva proiecte importante pentru anul 
2014. Primul este construcţia unui pod peste 
Bega. “există un pod acum, dar puntea a fost 
luată de apă în iunie 2012, acum e distrus în 
proporţie de 80 la sută. Construcţia unui pod 
este imperios necesară”, explică Grecu. Alte 
proiecte ar fi terminarea asfaltării în comuna 
Curtea şi terminarea reţelei de apă potabilă în 
satul Coşava. “Aş fi vrut să vă spun câte vreau 
să facem, am avut tot sprijinul de la Consiliul 
Judeţean. Am preluat o moştenire grea şi nu 
ştiu cum mă descurc. Nu avem investitori pe 
raza comunei, pentru că titlurile de proprie-
tate nu au fost date la foartă multă lume, aşa 
că oamenii nu au putut să îşi vândă terenuri-
le. Sperăm ca în vara asta să terminăm acest 
proces şi să le dăm tuturor documentele care 
le atestă drepturile”, mai spune primarul. 
Populaţia comunei este îmbătrânită, iar tinerii 
au plecat la oraş. Fiecare îşi lucrează bucăţica 
lui de teren, alte investiții în agricultură nee-
xistând. Curtea are în administrare alte două 
sate – Coşava şi homojdia, iar populaţia totală 
este de 1.250 de locuitori. 

În Curtea există şi o biserică veche (ridica-
tă în 1794 şi pictată între 1804-1806), a cărei 

restaurare nu s-a finalizat încă, dar monumen-
tul este acoperit, pentru a fi ferit de intemperii. 
În interior, există o pictură foarte valoroasă, 
care trebuie protejată. “Sper ca Mitropolia să 
găsească în vara asta fonduri şi să termine lu-
crarea”, a precizat Mircea Grecu.

Alina SABOU

Puținele localități din Timiş care au zonă muntoasă rămân 
aproape nedescoperite de bănățeni, asta pentru că infrastructura 
nu te îmbie să le cauți pe hartă. Primarul din comuna Tomeşti, 
Costel Medelean, spune că a cerut de ceva vreme autorităților 
să acorde mai mult sprijin pentru această parte a județului. “Ne 
dorim promovarea zonei montane din Timiş, suntem trei co-
mune: Pietroasa, Tomeşti şi Nădrag. Avem vârful Padeş aici, nu 
trebuie multe investiții, doar infrastructură, acces spre vârf, că 
apoi restul vin de la sine. Dacă nu ai acces pentru turism până 
acolo, degeaba avem muntele. Regret că banii din Timiş se duc 
în județele învecinate sau în Ungaria. Nu e totuna să pleci de la 
Valea lui Liman şi să faci maximum o oră până în vârf, cu orice 
maşină, alta e să faci patru ore, să îți rupi maşina, să nu ai acces, 
că a doua oară nu mai mergi şi nici nu recomanzi altcuiva”, 
spune Medelean. 

“Nedeea Românilor” s-ar putea 
muta la Românești

zona este cunoscută, totuşi, pentru activitatea culturală şi 
sportivă de tradiție: concursul de ciclism din luna mai, la care 
anul trecut au participat peste 500 de ciclişti, printre care şi 
campionul Ungariei, apoi este Festivalul “Nedeea românilor” de 
la Valea lui Liman, după aceea concertul din peştera Româneşti, 
ajuns la a 30-a ediție în acest an. “Nicio comună din Timiş nu 
are activitate culturală aşa renumită ca noi, la Româneşti. Am 
făcut un referat către autorități şi pentru protecția potecii de ur-
care la peşteră., pentru a preveni accidentele. Am putea să mu-
tăm centrul de greutate la Româneşti inclusiv pentru «Nedeea 
Românilor». Trebuie să facem acolo o scenă, un amfiteatru, loc 
este, peisajul este foarte frumos. Trebuie extinsă rețeaua elec-
trică, asta ar însemna cheltuieli mai mari. Sunt şanse minime 

ca festivalul să fie la Româneşti anul acesta”, spune Medelean. 
Acesta explică de ce s-a ajuns să se discute despre mutarea fes-
tivalului de muzică populară de la Valea lui Liman. “La Valea 
lui Liman nu mai avem niciun metru pătrat de pământ. S-a 
retrocedat scena, tribuna, terenul din jur, pentru noi ar fi un 
chin organizarea festivalului la Liman. Trebuie să mergem cu 
rugăminți la toți proprietarii pentru parcarea autobuzelor cu 
formațiile care participă, pentru a avea acces la curent electric, 
nu putem amplasa nici măcar toalete ecologice. Mă gândesc 
să mutăm festivalul la Româneşti, chiar dacă nu va fi cu un 
impact aşa mare ca la Valea lui Liman, dar dacă ne organizăm 
bine, poate ieşi şi mai bine. În 2013 s-a ținut la Liman, dar cu 
eforturi foarte mari”, a spus edilul din Tomeşti, aflat la primul 
mandat de primar, după ce anterior a fost viceprimar. 

Proiecte pentru 2014
În 2013, la Tomeşti s-a finalizat proiectul pe măsura 322, de 

2,5 miloane euro, care a cuprins 10 km de străzi asfaltate, un 
after school nou, o grădiniţă şi casa de cultură modernizate. 
Administrația locală mai are de achitat suma de 5 miliarde de lei 
vechi în baza unui credit bancar, contractul fiind reeşalonat până 
în 2016. „Am refăcut un pod în satul Baloşeşti, în centrul satului, 
care s-a rupt cu un camion cu nisip. Am început să consolidăm 
un pod în Româneşti, am reuşit să facem doar picioarele până 
acum pentru a se putea circula pe timpul iernii. Am mai făcut un 
pod în localitatea Luncanii de Jos. La căminele culturale suntem 
puţin descoperiţi, mai este nevoie de dotări. La Româneşti am 
schimbat tâmplăria, s-a zugrăvit, dar vrem să intre într-o repara-
ţie mai amplă. Am reparat drumurile agricole. Am avut problema 
cu râul Bega, dar am reuşit să decolmatăm şi să degajăm o por-
ţiune care crea inundaţii la un gater, la mănăstire, la păstrăvărie ”, 
aminteşte Medelean. 

Pentru 2014, există în plan investiția în noul sediu al Primăriei. 
Clădirea în care este găzduită acum Primăria nu a fost prevăzută 
la proiectare cu acest scop, iar în adevărata clădire a Primăriei îşi 
desfăşoară acum activitatea asociaţia de pensionari, Poliţia, sedii 
de partide politice, poşta şi două firme. “Clădirea fiind veche se 
degradează pe zi ce trece. Avem un Grup de Acțiune Locală în 
comuna Dumbrava, prin care am prins finanțare pe fonduri eu-
ropene pentru reabilitarea Primăriei vechi. Vom demara lucrările 
şi apoi ne vom muta la acel sediu. Clădirea care e acum Primărie 
era înainte laborator pentru uzina de apă. Costul reabilitării este 

de 96.000 de euro, din care 54.000 euro achităm de la bugetul 
local”, spune Medelean. 

Altă investiție care se are în vedere este asfaltarea unui tron-
son de drum între Baloşeşti – Jupâneşti, pe 3,2 km, lucrare pen-
tru care primarul se va consulta cu cetățenii din cele două sate, 
pentru a vedea de unde să înceapă şantierul. “există posibilita-
tea să începem de la Jupâneşti spre Baloşeşti sau invers, sunt 3,2 
km, costurile sunt mai mici în zona extravilană, se poate face o 
suprafață mai mare, iar dacă oamenii solicită să facem întâi în sat, 
atunci probabil va fi o suprafață mai mică, pentru că sunt mai 
multe cheltuieli, ziduri de sprijin, accese, şanțuri şi atunci auto-
mat suprafața va fi mai mică. Încă nu am luat o hotărâre. Acum 
e drum pietruit, dar este degradat. Drumul ar face legătura cu 
Făgetul în linie dreaptă. Lucrarea aceasta va fi finanțată parțial 
din sumele distribuite de la CJ Timiş, valoarea totală a proiectu-
lui este de 32 miliarde de lei vechi”, mai spune primarul.  

Comuna este deficitară la partea de apă-canal, serviciul fi-
ind predat la societatea Aquatim, în care se pun speranțe pentru 
a prinde un proiect pe exercițiul financiar 2014-2020, pentru 
a branşa satele Tomeşti şi Româneşti la rețeaua din Tomeşti-
Colonie. o investiție ce se doreşte în 2014 este repararea cămi-
nului de la Luncani şi realizarea unui centru civic, cu un parc 
pentru copii. “Am fost zonă industrială, ne e destul de greu, sunt 
mulți pensionari, iar agenți economici tot mai puțini. Singura 
soluție e agricultura. Ca o alternativă la industrie, consider că vi-
itorul este agricultura, creşterea animalelor, sunt subvenții destul 
de bunicele, sper ca statul să mai reducă din birocrație”, a conclu-
zionat Costel Medelean. 

Alina SABOU

Blocaj în administraţia comunei

Cea mai spaţioasă biserică de lemn păstrată 
în Banat, la Curtea, este în restaurare

“Nicio comună din Timiș nu are activitate culturală 
așa renumită ca noi”

Actualul sediu al Primăriei

Viitorul sediu al Primăriei
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Comuna Margina este cea mai mare 
comună ca întindere din judeţul Timiş. 
Are 132 km pătraţi, 10 localități, dar, 
ca număr de populaţie, cifrele sunt mici, 
în jur de 2.360 de persoane, după cum 
ne-a spus primarul Ionel Costa. Inginer 
agronom de profesie, până în 1989 a lu-
crat la CAP Margina. Din 1991 - 1996 
a lucrat la Direcţia Agricolă, iar din 
1996 lucrează la Primăria Margina. Se 
mândreşte cu faptul că are 31 de ani de 
activitate în comună, din care 10 ani ca 
primar, şi cu ceea ce a reuşit să facă pen-
tru oameni, deşi condițiile nu sunt din-
tre cele mai favorabile, mai ales pentru 
o comună care avea, cândva, activitate 
industrială. “Nu am niciun proces penal, 
cred că am procedat corect cu ce am făcut 
pentru comună şi pentru oameni”, spune 
Costa. 

Din bugetul anual, doar 6-7% sunt 
venituri proprii

edilul nu se fereşte să vorbească despre 
greutățile comunei şi nici despre neajunsurile 
legislative care nu fac bine comunităților cu 
populație mică, dar cu întindere mare. “Fiind 
gradul mare de răspândire al comunei, ne con-
fruntăm cu multe probleme. Nemulţumirea 
noastră cea mai mare este că nu am reuşit să 
sensibilizăm niciun Guvern ca alocarea fondu-
rilor la nivel de comune să se facă nu doar în 

funcţie de populaţie, ci în funcţie de gradul de 
dispersie al comunei sau de numărul de loca-
lităţi sau kilometri de drumuri comunale sau 
alte criterii, cum ar fi lungimea reţelelor elec-
trice sau a reţelei de apă. Din punctul acesta 
de vedere, populaţia fiind de doar 2.360 per-
soane, suntem comună de gradul 3, dar după 
întindere ar trebui să fim cel puţin de gradul 2, 
dacă nu de grad 1. Ni s-au repartizat ani de zile 
fonduri conform unei comune de gradul 3, iar 
acest lucru se regăseşte în gradul de subdezvol-
tare al comunei. A doua particularitate mare 
a comunei a fost că, până în 2.000, am fost 
comună preponderent industrială. Aici erau 
peste 1.000 de locuri de muncă, acum nu mai 
este niciunul. Forţa de muncă nu era doar din 
comună, ci şi din localitățile învecinate. Lipsa 
locurilor de muncă se regăseşte şi în dezvolta-
rea comunei, în gradul de realizare a obiective-
lor pe care le avem. Din total buget la nivel de 
an, doar 6 sau 7% sunt venituri proprii. Restul, 
93-94%, sunt bani veniţi de la bugetul de stat. 
Suntem o comună care depindem aproape în 
totalitate de bugetul de stat. Cam aşa este în 
toată partea asta a județului, dar în proporţia 

asta aşa de mare nu cred să fie nicio comună”, 
detaliază primarul din Margina.

Discuția cu primarul  despre bani ne duce 
spre subiectul cel mai popular în prima lună a 
unui an: stabilirea bugetului. “Bugetul pe 2014 
e puţin mai mare față de anul trecut, asta este 
mai bine. Bugetul e format din două părţi: bu-
getul de funcţionare, unde marea parte o preia 
şcoala, fiind mai mulţi angajaţi, au aproape 8 
miliarde de lei vechi numai la salarii. Primăria 
are salarii sub 4 miliarde lei vechi. Mi se pare o 
anomalie, am ridicat problema de multe ori. eu 
ajut întotdeauna învăţământul, până la ultimul 
leu am dat pe şcoli. Nu e normal, ca sistem, 

ca unde învaţă 300 de copii să 
consume 8 miliarde, şi un sis-
tem care gestionează 2.300 de 
persoane să consume 4 miliar-
de. Am spus asta şi la nivel de 
premier, sunt nişte lucruri pe 
care trebuie să le vadă şi să le 
gândească şi ei. Învăţământul 
are 3,7% din PIB, zic ei, dar 
adevărul e că e mult mai mult, 
pentru că nu se contabilizează 
cât dau primăriile. Noi, ca pri-
mărie mică, mai dăm peste un 
miliard de lei în plus, bani care 
apar ca o cheltuială a primăriei. 
Dacă s-ar aduna toate sumele 

probabil se ajunge la 6% din PIB, cât doresc 
ei. Vreau ca banii să fie mai bine folosiţi, atât 
de ei, cât şi de noi, iar sistemul de învăţământ 
să îşi dovedească utilitatea! Putem să băgăm şi 
10% din PIB, dacă rezultatele sunt aceleaşi, nu 
are nicio valoare”, afirmă Ionel Costa. 

Planuri pentru 2014

Conform edilului local, sunt patru investi-
ţii mari prevăzute anul acesta. Prima este înce-
perea lucrărilor la staţia de epurare şi extindere 
reţea canalizare în Margina Colonie, localita-
tea unde trăiau muncitorii care lucrau la fosta 
fabrică. Fabrica “Solventul” avea diverse faci-
lităţi pentru muncitori, blocurile de vizavi de 
fabrică aveau apă, căldură, canalizare, tot de la 
fabrică, încă de prin anii ’70. Din ’95, locuitorii 
nu au mai avut canalizare, iar după ce s-a desfi-
inţat fabrica, s-a „închis robinetul” la tot ce era 
acolo. Primăria nu a putut prelua canalizarea 
de la o societate comercială, pe bani publici, şi 
nu o putea întreţine dacă nu era în proprietatea 
comunei.

“Am făcut nenumărate solicitări, din 2009, 
dar abia anul trecut, cu sprijinul dl. preşedinte 

Titu Bojin, am început lucrările de canalizare 
prin fonduri județene şi fonduri proprii. Dacă 
anul acesta vin banii, vrem să o şi pornim anul 
acesta, se va face o altă reţea. În prima fază 
am făcut doar canalizarea în zona blocurilor, 
sunt 8 blocuri, cu peste 100 de familii. Noi le 
furnizăm şi apa curentă, pe care o primeau tot 
de la fabrică. Într-o bună zi, le-au tăiat tot, a 
trebuit ca în câteva zile să rezolvăm problema. 
era prin 2005-2006. Am reuşit să contorizăm 
şi blocurile, fiecare în parte şi au fost momente 
grele, pentru că oamenii nu au vrut să intre în 
asociaţii de proprietari. Am pierdut proiecte 
din cauza asta, proiectul era eligibil pe cana-
lizare, dar trebuia să se facă asociaţie, or ei nu 
voiau nicicum. Am făcut multe demersuri şi 
nu au vrut, nici în momentul de faţă nu sunt 
organizați în asociație. Am găsit soluţia să con-
torizez blocul integral şi cheltuiala se împarte 
pe familii. Strategia pe care am mers în 2004, 
când am devenit primar, avea ca ţintă rezolva-
rea problemelor de infrastructură. Prioritatea 
zero erau drumurile comunale, iar apoi urma 
alimentarea cu apă. Am reuşit ca în 10 ani să 
am 9 localităţi care au alimentări cu apă. ţin 
mult la asta, să aibă omul apă în casă. 70% din 
drumurile comunale am reuşit să le asfaltăm 
în perioada asta. Avem 48 de km de drumuri 
comunale”, detaliază Costa. 

A doua investiție plănuită a avea 
loc în 2014 este reabilitarea cămi-
nului cultural din Margina-sat, ur-
mată de amenajarea cursului pârâu-
lui Valea Bujorii, o porţiune de 410 
metri e făcută, mai sunt 295 metri. 

Cel mai important proiect pe 
acest an este pe fonduri europene: 
modernizarea străzilor la Sinteşti, 
Margina-sat şi Margina Colonie. 
“Proiectul tehnic este finalizat, în 
primăvară vom face licitaţia pentru 
execuţia lucrării. Vom moderniza 
11,5 km de străzi din comună, vom 
realiza un after school, care va fi şi 
dotat, şi se vor achiziţiona costume populare 
pentru cămine. Am aflat că am mai câştigat un 
proiect pentru un centru de informare turisti-
că. În urmă cu mulţi ani, am avut un telecentru 
care a fost desfiinţat, în cadrul acestuia m-am 
ocupat şi am făcut promovarea zonei, am făcut 
şi pliante, trasee, hărţi, îmi plăcea să mă ocup 
de asta”, mai spune primarul.

Satul Bulza mai are 17 locuitori

Un plan important pentru 2014 este şi cre-

area unei legături rutiere cu localitatea Bulza, 
situată la 15 km de Margina. La Bulza mai 
sunt 17 persoane, cu vârste între 60 la 90 de 
ani. Pentru a ajunge în satul respectiv se face 
un ocol prin județul Arad, pe un drum fores-
tier, prin pădure, pe unde distanţa este de 50 
de km. “Am găsit înţelegere la dl preşedinte 
al CJT Titu Bojin şi drumul respectiv a fost 
preluat la CJT, cu condiţia ca anul acesta, din 
fondurile CJT, să fie făcut. Mi se pare anor-
mal ca în 2014 să avem o localitate într-un 
judeţ ca Timişul unde să nu ai drum. Nu am 
elicopter la nivel de comună ca să mă deplasez 
acolo! Din cei 15 km până acolo, o parte sunt 
asfaltaţi. Drumul trece prin trei localităţi. Din 
Margina până în zorani sunt 1,75 km asfaltaţi, 
de la zorani până la Groşi sunt 6,75 km, asfal-
taţi sunt 5 km. Din Groşi până la Bulza sunt 6 
km. Ar fi de asfaltat aproape 8 km”, precizează 
Ionel Costa. 

Trecerea de la industrie  
la agricultură se face anevoios

Până în 2010, populaţia din comuna 
Margina era pregătită pentru munca în indus-
tria chimică şi a lemnului şi mai puţin pentru 
agricultură. zona nu e cea mai favorabilă pen-
tru agricultură, dar producţiile erau destul de 
bune înainte de 1989. “După 2010 s-a desfi-
inţat fabrica de oțet. oamenii nu cred că s-au 
adaptat apoi, pentru a se apuca de agricultură. 
Scăderea populaţiei s-a făcut pentru că cei care 
nu s-au adaptat s-au mutat la oraş. 10-20% din 
populație a plecat, tinerii au plecat, au rămas 
bătrânii. Plecând tinerii, bătrânii au decedat, 
au rămas casele lor şi s-au vândut la preţuri 
mici, aşa că le-au cumpărat familii din alte 
judeţe, tot oameni săraci. Pe aceştia trebuie să 
îi ajutăm, să le rezolvăm problemele. Ai noştri 
au plecat şi au lăsat un gol, care s-a umplut cu 
probleme sociale. Locurile de muncă şi agri-
cultura ar putea schimba comuna, soluţiile de 
la nivel naţional se aplică şi la noi. Ca inginer 
agronom, ştiu multe despre agricultură, avem 
soluri bune, şi mai puţin bune, în general s-ar 
putea cultiva cam 50% din suprafaţa arabilă cu 
rezultate bune. Pe vremuri cultivam rapiţă, orz 
şi grâu, porumb, soia, floarea soarelui, sfeclă de 
zahăr, sfeclă furajeră şi ceva legume. România 
nu poate să iasă din starea în care e, la fel ca şi 
comuna Margina, decât cu locuri de muncă şi 

cu agricultură. eu sufăr ca inginer agronom, ca 
român, ca primar, când văd că 80% din produ-
sele alimentare sunt aduse de afară. Dacă era 
invers proporţia, înţelegeam. ţara asta se înda-
torează, inclusiv eu, ca om, ca primărie. e trist 
că nu ştim ce să facem cu ce avem”, concluzi-
onează primarul din cea mai întinsă comună 
timişeană, Margina. 

Lipsa locurilor de muncă se regăsește  
în dezvoltarea slabă a comunei

Biserica de lemn cu hramul Cuvioasa Paraschiva din comuna Margina

Fosta fabrică de Oțet

Primăria Margina

Alina SABOU
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douăzeci de ani de fapte culturale în Timișoara
Revista de literatură şi 

arte „orient latin” şi editura 
„eubeea” au aniversat douăzeci 
de ani de existenţă în peisajul 
cultural timişorean. În tot tim-
pul acesta, principalul pilon care 
le-a asigurat funcţionarea a fost 
Fundaţia Culturală „orient la-
tin”, doar în perioada ministeri-
atului lui Ion Caramitru revista 
primind, timp de doi ani, un 
modest sprijin şi recunoaştere 
din partea Ministerului Culturii.

Revista „orient latin” este 
singura publicaţie culturală din 
România, din mediul privat, 
care a supravieţuit în aceste două 
decenii ce au trecut şi apare ne-
întrerupt din anul 1993. În pa-
ginile ei au semnat, de-a lungul 
timpului, sute şi sute de scriitori 
din Timişoara şi întreg vestul 
ţării, au debutat numeroşi tineri, ea susţinând literatura 
banatică, în întregul ei, sub semnul său programatic suge-
rat de sigla de inspiraţie brâncuşiană şi deviza nichitiană 
„Limba română este patria mea!” În afară de paginile alo-
cate scriitorilor, revista are o zonă consistentă de infor-
maţii literare utile , un calendar al scriitorilor şi pagini de 
semnal ale noilor apariţii editoriale.

editura „eubeea” a publicat sute de autori timişo-
reni şi din vestul ţării, între care şi numeroşi scriitori cu 
resurse materiale modeste sau care nu mai sunt printre 
noi. Amintim, dintre ei, pe Damian Ureche, Gheorghe 
Pruncuţ, Victor ţache ţintoi sau Iosif Costinaş... editura 
a organizat numeroase lansări de carte în parteneriat cu 
Filiala Timişoara a Uniunii Scriitorilor, Casa de Cultură 
a Muncipiului Timişoara, dar şi la Lugoj, Caransebeş, 
oraviţa, Reşiţa, Făget, Turnu Severin, Deva, precum şi 
alte numeroase localităţi din vestul ţării. În paralel, Revista 
„orient latin”, sub egida fundaţiei cu acelaşi nume, în par-
teneriat cu Teatrul Naţional, Teatrul Merlin, Filarmonica 
„Banatul”, Facultatea de Muzică, Casa de Cultură a 

Muncipiului Timişoara, Centrul Judeţean de Cultură sau 
Clubul „The Note”, a organizat, în ultimii opt ani, opt edi-
ţii ale zilei Mondiale a Poeziei, în 21 martie, la care au 
participat sute de literaţi, actori, artişti plastici, muzicieni 
şi cinefili veniţi din toată zona noastră geografică. 

Cea mai recentă iniţiativă a revistei a fost organiza-
rea, în colaborare cu Teatrul Vechi „Mihai eminescu” din 
oraviţa, a „Nopţii de veghe pentru Mihai eminescu”, care 
se desfăşoară în noaptea de 14/15 iunie, începând de la 
ora 21. Au avut loc două ediţii, care s-au bucurat de succes 
şi participarea a numeroşi scriitori. o nouă iniţiativă, care 
va debuta în 2014, este organizarea unei universităţi de 
vară, în două sesiuni, la care vor fi invitate personalităţi 
definitorii pentru zona noastră, care vor conferenţia sub 
egida unei sintagme semnificative: „Colocviile banatice”. 
Cei care ostenesc, de două decenii, sub egida „orient la-
tin” sunt dr. Nina Ceranu, scriitor şi editor, precum şi Ilie 
Chelariu, scriitor şi jurnalist, efortul lor nefiind în zadar: 
în Timişoara şi toată zona de vest s-a creat o emulaţie care 
era de mult necesară... 

Orient latin

M.B.

Marţi, 28.01.2014, Muzeul Presei 
“Sever Bocu” din Jimbolia a fost gaz-
da unui eveniment remarcabil, la care a 
avut loc decernarea premiului “Mihail 
Avramescu”, premiu care se acordă anual 
unui scriitor consacrat. Laureatul de anul 
acesta a fost scriitorul Dragomir Ciobanu 
care, până în prezent, a publicat mai bine 
de zece lucrări, atât de beletristică, cât şi 
opere cu caracter monografic (dintre care 
amintim doar Monografia Bibliotecii 
orăşeneşti Jimbolia, apărută în anul 
1975). 

evenimentul a fost deschis de cu-
vântul domnului prof. ștefan Mleşniţă, 

directorul onorific 
al Muzeului Presei 
“Sever Bocu”, ur-
mat de prezentarea 
făcută  părintelui 
Mihail Avramescu 
atât de prof. Cibanu 
Dragomir, cât şi de 
preotul Ioan Budulan. 
Cel care a înmânat 
premiul a fost prima-
rul oraşului, Darius 
Adrian Postelnicu. La 
eveniment au parti-
cipat reprezentanţi ai autorităţilor lo-

cale, ai Consiliului 
Local Jimbolia, preoţii 
ortodocşi din loca-
litate, dar şi un nu-
măr mare de elevi ai 
Liceului Tehnologic 
Jimbolia, dornici de a 
afla lucruri noi despre 
cel care a păstorit su-
fletele credincioşilor 
din oraş mai mulţi ani, 
mai ales despre activi-
tatea scriitoricească a 
acestuia.

 Premiul „Mihai Avramescu” este 
acordat din anul 2006 celor care s-au 
preocupat de cercetarea operei lui Mihai 
Avramescu - personalitate polivalentă a 
vieţii culturale şi duhovniceşti din ţară, 
slujitor al bisericii ortodoxe în cadrul 
Parohiei din Jimbolia mai bine de un de-
ceniu - a fost acordat, la cea dintâi ediţie, 
scriitorului Cornel Ungureanu. 

Iniţiativa a aparţinut Fundaţiei româ-
no-germane «Petre Stoica» şi Consiliului 
orăşenesc Jimbolia - de fapt, mare-
lui poet Petre Stoica  şi fostului primar 
Gábor Kaba.

Mona CRASNOŞANU 

SCRIITORUL DRAGOMIR CIOBANU,  
LAUREAT AL PREMIULUI “MIHAI AVRAMESCU”AVRAMESCU, ENIGMATICUL

Unul dintre personajele cele mai “fascinante, 
excentrice şi enigmatice” ale filosofiei, teologiei 
şi literaturii româneşti din secolul XX, Mihai 
Avramescu (1909-1984) a trăit vreme înde-
lungată la Jimbolia. Marcu-Mihai Avramescu 
era iniţiat în ezoterism, fiind un adept al france-
zului René Jean Marie Joseph Guénon (Abd al-
Wahid Yahya). Avramescu este cel care l-a sti-
mulat în această direcţie pe prietenul său Mircea 
Eliade, cu care a editat, la începutul anilor ‘30, 

revista de conţinut ezoteric „Memra“ („Cuvânt”, în limba ebraică). 
Va debuta în „Bilete de papagal“ a lui Tudor Arghezi sub numele de 
Marc Abrams (1928) cu schiţa „Urangutanul din calorifer”. Are apoi 
accente literare urmuziano-kabalistice (sub pseudonimul Jonathan 
X. Uranus se manifestă ca un apropiat al cercurilor de avangardă). 
Considerat magician, astrolog, grafolog, fizionomist, ghicitor, ocultist 
etc., cu o viaţă boemă extravagantă, în 1936 se botează orthodox ro-
mân. În 1939 e student al Facultăţii de Teologie din Bucureşti. 

Îşi întrerupe studiile din cauza politicii rasiale a regimului 
Mareşalului Ion Antonescu. Îşi susţine licenţa abia în anul 1949, 
cu teza Qabbalah. Gnosa tradiţională a Legii Vechi. Este hiroto-
nit în anul 1951 preot la Biserica Albă. Părintele Mihail va sluji la 
Stavropoleos, Schitul Mai cilor şi Uricani. Divorţează şi este transfe-
rat preot paroh la Tulcea, apoi în Banat, la Jimbolia (1962). Persona-
litatea iradiantă a pă rintelui Mihail Avrames cu i-a influenţat în 
anii ‘70 pe Mandics György - matematician, antropolog literar, exeget 
barbilian, ufolog, dar şi pe criticul literar Cornel Ungureanu, ori pe 
poeţii Şerban Foarţă şi Marcel Tolcea (…).   (după Dinu Barbu, Mic 
atlas al judeţului Timiş, 2013)

CASETE MARTOR 

Tudor Crețu a publicat în 2013, la editura Tracus Arte, un roman-(tele)vi-
ziune, Casete martor. Despre: sistemul de învățământ, văzut dinăuntru, în toa-
tă „splendoarea” sa (Clasă); Timişoara de noapte (eşiri). eTC, cu litere mari. 
Autorul e la al doilea roman şi la a cincea carte. Două de poezie (Dantelăriile 
Adelei, 2001, şi obiectele oranj, 2005), una de critică (Developări literare, 
2011) şi omul negru, roman apărut, în 2008, la Cartea Românească. opera e 

în plină configurare, paleta de culori… 
literare, neverosimilă. Unde mai pui 
că urmează, în 2014, încă două titluri: 
Jurnal fantasmatic şi Fragmente conti-
nue. Poeme live. Volume cu ani buni (şi 
răi) de sertar, de „dospit”. 

Povestea lui eduard Cristea, perso-
najul principal, a atras atenția. Cartea, 
lansată la Gaudeamus, cel mai mare 
târg de carte al țării, a atras atenția, 
Tudor Crețu fiind, la nici două luni de 

la apariția romanului, nominalizat la Gala Tinerilor Scriitori, categoria Tânărul 
Prozator al anului 2013. La rândul său, criticul Felix Nicolau a situat Casete 
martor printre celei mai importante patru apariții literare ale anului. 

o proză de fuziune, în care poetul este „angajatul” prozatorului, trudind în 
favoarea poveştii şi potențând-o. Un montaj nonlinear al textului, cu salturi şi 
rupturi de fir epic. o poveste mai concretă decât hârtia pe care e imprimată şi 
un biografism imprevizibil. Un „caz” al zilelor noastre. 

Marius STAIDEA
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Relaţie transfrontalieră Timiș-Ungaria
Sala Revoluţiei a Palatului Administrativ a găzduit 

în 15 ianuarie o întâlnire de lucru pe tema dezvoltării de 
proiecte de infrastructură rutieră pe relaţia transfrontalieră 
Timiş-Ungaria. Au luat parte vicepreşedintele C.J. Timiş  
Marian-Constantin Vasile, reprezentantul Cabinetului 
premierului Ungariei, Kertesi Tamas, şi a firmei care re-
alizează proiectarea investiţiilor de infrastructură rutieră. 

De asemenea, au fost prezenţi reprezentanţi ai 
Serviciului urbanism al CJT, ADeTIM, Direcţiei pentru 
Administrarea Drumurilor şi Podurilor Judeţene Timiş şi 
ai Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Timişoara şi 
primarii localităţilor Beba Veche- Ioan Bohâncanu, Cenad 
- Gabriel Ilaş  şi Dudeştii Vechi - Gheorghe Nacov. 

oaspeţii maghiari au precizat că scopul întrevederii 
este discutarea în detaliu, din punct de vedere tehnic, a 
propunerilor de proiecte. Totodată, au spus că 13 din cele 
63 de proiecte de infrastructură de drumuri transfrontalie-
re România-Ungaria sunt într-un stadiu destul de avansat, 
considerate finanţabile prin fonduri europene.

În ceea ce priveşte relaţia rutieră Timiş-Ungaria, s-a 
discutat în principal despre realizarea/actualizarea studiilor 
de fezabilitate, în vederea obţinerii de finanţări europene 
transfrontaliere pentru drumurile dintre Cenad-Cenadul 
unguresc, Kiszombor-Cenad, Kiszombor-Pordeanu, 
Kubekhaza-Beba Veche, Kiszombor-Beba Veche şi 
Kubekhaza-Beba Veche. 

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş Titu Bojin şi secretarul jude-
ţului Ioan Dănuţ Ardelean au avut în 14 ianuarie 2014, la sediul Palatului 
Administrativ, o întrevedere cu dr. Michael Soormann (Preşedinte/Ceo 
Artemis Asset Management Group), pe tema investiţiilor pe care le are 
această firmă în judeţul Timiş. 

Artemis Real este parte a companie elveţiene Artemis holding AG 
şi începând cu anul  2008 dezvoltă afaceri imobiliare în judeţul Timiş. În 
prezent, deţine în judeţul Timiş peste 120 de ha de teren. La Sânanadrei, 
societatea are în proprietate, cu dechidere la DN 69 Timişoara-Arad, 
un parc industrial în suprafață totală de 5,5 ha,  care cuprinde un număr 
total de 9 parcele cu diverse suprafețe, începând de la 3.663 mp,  până 
la 29.649 mp. Pe raza comunei Dudeştii Noi, cu deschidere la drumul 
comunal DC46, deţine un parc industrial în suprafață totală de 25 ha şi 
care cuprinde un număr total de 24 parcele cu diverse suprafețe, începând 
de la 3665 mp. şi până la 56725 mp. De asemenea, deţine în proprietate 
terenuri utile  în comuna Giarmata şi în zona Aeroportului Internaţional 
Timişoara. 

În cadrul întrevederii, Titu Bojin a subliniat importanţa dezvoltă-
rii economice a judeţului Timiş  şi a atragerii de investitori străini. De 
asemenea, i-a oferit oaspetelui său informaţii privind oportunităţile de 
investiţii şi principalele proiecte ale Consiliului Judeţean Timiş. 

J.L.

Regiunile din europa îşi vor putea cunoaşte mai bine 
atuurile, în urma unui proiect al Adunării Regiunilor 
europene (ARe), iniţiat de Comisia 1 – Comisia 
economică şi de Dezvoltare Regională. Subiectul a fost 
abordat zilele trecute la Strasbourg, în cadrul unei şedinţe 
a Biroului executiv al Adunării. „obiectivul proiectului 
este de a identifica, dezvolta şi exploata atuurile regiunilor 
din europa, Ue şi non-Ue, în acest sens urmând să fie 
lansată, împreună cu alte instituţii, o platformă inteligentă 
regională. Aceasta presupune, într-o primă etapă, realiza-
rea unui studiu comparativ folosind un indicator de mă-
surare a dezvoltării regiunilor creat de ARe, care include 
PIB-ul, calitatea vieţii şi alţi indicatori statistici”, a declarat 
Marian-Constantin Vasile, vicepreşedintele Consiliului 
Judeţean Timiş şi preşedintele Comisiei economice şi de 
Dezvoltare Regională din cadrul ARe. 

Sectorul IMM-urilor este esenţial pentru econo-
mia tuturor regiunilor astfel că Adunarea Regiunilor 
europene, prin Comisia 1, intenţionează să dezvolte 
platforma „o sută de IMM-uri dinamice din europa”. 
Acestea vor beneficia de promovare prin intermediul 
ARe, conform codului etic propriu, de la apariţii în cata-
loagele Adunării, până la accesarea unei infrastructuri on-
line pe care Adunarea Regiunilor europene o va crea. „Un 
alt subiect abordat în cadrul şedinţei a fost legat de parti-
ciparea ARe la Summitul european de Afaceri 2014, care 
va avea loc pe 14 şi 15 mai la Bruxelles. Pentru acest eveni-
ment, la care vor fi prezenţi peste 1.500 de participanţi din 

60 de ţări şi comisari europeni, Comisia 1 pregăteşte un 
workshop”, a mai spus Marian-Constantin Vasile. 

În cadrul şedinţei Biroului executiv au fost abordate 
şi alte subiecte, printre care bugetul pe anul în curs şi mo-
dalităţi de lucru inovatoare. Un alt eveniment important 
pregătit de ARe este Pactul de la Istanbul, de asemenea 
în luna mai a acestui an. Prin această acţiune se urmăreşte 
promovarea regiunilor membre ARe în rândul celor mai 
puternice 40 de regiuni care nu sunt membre ale Adunării 
Regiunilor europene, atragerea acestora din urmă  fiind 
un alt obiectiv al evenimentului. Atât Summitul cât şi 
Pactul oferă regiunilor, inclusiv judeţului Timiş, o vizibi-
litate majoră. 

S.I. 

Proiecte de finanţare europeană pentru  
domeniul turismului din Timiș

Potenţialul turistic al judeţului Timiş va fi mai bine va-
lorificat, ca urmare a înfiinţării unei asocieri de tip cluster în 
domeniul turismului.  Documentele privind înfiinţarea au fost 
parafate în 27 ianuarie 2014, în Sala de Consiliu a Palatului 
Administrativ din Timişoara, în prezenţa celor 22 de membri 
fondatori. 

“După şase luni de muncă am reuşit să ne adunăm toţi la 
aceeaşi masă şi am finalizat toate procedurile legale pentru înfi-

inţarea clusterului în domeniul turismului. A avut 
loc şedinţa AGA de constituire şi sunt 22 de membri 
fondatori, printre care Consiliul Judeţean Timiş, 
Consiliul Local Timişoara, ADR Vest, ADETIM, 
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură, 
Universitatea de Vest Timişoara, societăţile care ad-
ministrează staţiunile Buziaş şi Călacea, agenţii, 
operatori de turism şi firmele care se ocupă cu instrui-
rea personalului sau care asigură servicii pentru eve-
nimente. Preşedintele asocierii este Sorin Munteanu, 
directorul SC Tratamente Balneare SA Buziaş şi 
totodată vicepreşedintele Organizaţiei Patronale a 
Turismului Balnear din România. Nu va fi o muncă 

uşoară, însă este foarte important faptul că fiecare membru vine cu 
ceva: strategii, resurse, programe, contacte şi altele. Sunt convins 
însă că rezultatele nu se vor lăsa aşteptate pentru că judeţul Timiş 
are un mare potenţial turistic. Se poate dezvolta turismul de tran-
zit, cel cultural, turismul de business şi turismul balneo-climateric. 
Lacul Surduc, staţiunile Buziaş şi Călacea, Cula turcească de la 
Ciacova, Rezervaţia Ornitologică Satchinez sau clădirile istorice 
din Timişoara sunt doar câteva dintre obiectivele care trebuie şi 

vor fi puse mai bine în valoare”, a declarat Marian-Constantin 
Vasile, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Timiş, iniţiatorul 
proiectului de înfiinţare a clusterului.

În perioada următoare va fi stabilit aparatul executiv al 
clusterului şi vor fi identificate elementele pentru crearea unui 
brand. De asemenea, vor fi schiţate proiecte, care vor putea 
fi definitivate şi depuse spre finanţare în momentul în care 
Uniunea europeană va anunţa liniile de finanţare pentru do-
meniul turismului. “Uniunea europeană apreciază că aceste 
asocieri de tip cluster vor contribui semnificativ la atingerea 
obiectivelor Strategiei 2020 şi prin urmare în exerciţiul finan-
ciar 2014 – 2020 va aloca mai multe fonduri în această direcţie. 
Noi aşteptăm definirea liniilor de finanţare, procedură care ar 
urma să fie gata la mijlocul acestui an. Până atunci, vom sta-
bili aparatul executiv şi vom elabora o strategie, iar după ce 
Uniunea europeană va trasa liniile de finanţare, vom putea de-
pune proiectele”, a declarat Marian-Constantin Vasile. Tot în 
27 ianuarie a fost constituit clusterul în domeniul agriculturii. 
În judeţul Timiş mai există clustere în domeniile IT, automoti-
ve, energie şi tipografie.

S.A.

Timișul se poate afla pe traseul căii 
ferate Paris - Constanţa

o cale ferată de mare viteză ar putea trece prin Timiş, pe ruta Paris-
Constanţa, dacă Guvernul va fi de acord asupra traseului feroviar. „este un 
proiect foarte important pentru Uniunea europeană, o cale ferată de mare 
viteză care să unească Parisul de portul Constanţa şi care să treacă prin Viena, 
Budapesta şi Bucureşti. Partea ungară a stabilit deja traseul pe teritoriul ţării 
vecine, urmând să meargă prin Budapesta – Szeged, iar din Szeged până în 
Timişoara. Se pune problema pe ce rută să ajungă la Timişoara. Traseul româ-
nesc va fi stabilit de comun acord între cele două guverne, român şi ungar, im-
plicate fiind Ministerele Transporturilor şi cel al economiei”, a spus Marian-
Constantin Vasile, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Timiş. 

o variantă a acestui traseu este cu intrare în România prin Nădlac, în jude-
ţul Arad, dar în cazul acesta ar fi vorba despre câteva zeci de kilometri în plus, 
care ar costa foarte mult. Mai există două trasee posibile prin judeţul Timiş, 
care să intre prin Cenad sau în apropiere. A patra variantă prevede ca noua cale 
ferată să treacă şi prin Serbia, pe traseul Szeged – Kikinda, pe lângă graniţa ro-
mânească, iar apoi ar intra în ţară prin Jimbolia şi apoi spre Timişoara. Viteza 
estimată pentru trenurile ce vor merge pe această cale ferată este de 250 km/
oră. 

„Noul ciclu financiar european 2014-2020 prevede sprijin categoric acordat 
dezvoltării reţelei feroviare. Astfel de proiecte pot fi finanţate prin aşa numitele ITI 
(Investiţii Teritoriale Integrate) care presupun să iei surse de finanţare din mai mul-
te programe, respectiv, din Programul Operaţional Regional, din Transfrontalier 
CBC, din Programul de transport care va fi program operaţional de infrastructură 
şi din aşa numita finanţare direct de la Bruxelles facilităţi de conectare europene”, a 
mai spus Marian Vasile. 
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