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Fie ca s`rb`torile de anul acesta s` v` umple
sufletul de bucurie, încredere, speran]` [i iubire. Mo[ul
s` v` aduc` cele mai dorite [i nea[teptate cadouri
vou` [i celor apropia]i, iar Anul Nou s` v` aduc`
speran]a unui nou început, energia necesar` pentru
a v` îndeplini toate obiectivele, în]elepciunea de a
aprecia fiecare zi prin micile bucurii pe care vi le
ofer` [i împlinirea celor mai îndr`zne]e vise.

La mul]i ani!La mul]i ani!La mul]i ani!La mul]i ani!La mul]i ani!
FLORIN ZANFIR

Vicepre[edintele C.J. Timi[

     Anul Nou 2015 s` v` aduc` în dar împliniri,Anul Nou 2015 s` v` aduc` în dar împliniri,Anul Nou 2015 s` v` aduc` în dar împliniri,Anul Nou 2015 s` v` aduc` în dar împliniri,Anul Nou 2015 s` v` aduc` în dar împliniri,
bel[ug [i bucurii.bel[ug [i bucurii.bel[ug [i bucurii.bel[ug [i bucurii.bel[ug [i bucurii.

Cr`ciun fericit [i La Mul]i Ani!Cr`ciun fericit [i La Mul]i Ani!Cr`ciun fericit [i La Mul]i Ani!Cr`ciun fericit [i La Mul]i Ani!Cr`ciun fericit [i La Mul]i Ani!
Titu BojinTitu BojinTitu BojinTitu BojinTitu Bojin

Pre[edintele C.J. Timi[Pre[edintele C.J. Timi[Pre[edintele C.J. Timi[Pre[edintele C.J. Timi[Pre[edintele C.J. Timi[

În pragul SfintelorÎn pragul SfintelorÎn pragul SfintelorÎn pragul SfintelorÎn pragul Sfintelor

s`rb`tori ale Cr`ciunului,s`rb`tori ale Cr`ciunului,s`rb`tori ale Cr`ciunului,s`rb`tori ale Cr`ciunului,s`rb`tori ale Cr`ciunului,

v` transmit tuturorv` transmit tuturorv` transmit tuturorv` transmit tuturorv` transmit tuturor

mult` s`n`tate, lini[temult` s`n`tate, lini[temult` s`n`tate, lini[temult` s`n`tate, lini[temult` s`n`tate, lini[te

sufleteasc` [i prosperitate.sufleteasc` [i prosperitate.sufleteasc` [i prosperitate.sufleteasc` [i prosperitate.sufleteasc` [i prosperitate.

Cu ocazia s`rb`torilor de iarn`,Cu ocazia s`rb`torilor de iarn`,Cu ocazia s`rb`torilor de iarn`,Cu ocazia s`rb`torilor de iarn`,Cu ocazia s`rb`torilor de iarn`,
v` transmit, dragi locuitori aiv` transmit, dragi locuitori aiv` transmit, dragi locuitori aiv` transmit, dragi locuitori aiv` transmit, dragi locuitori ai
jude]ului Timi[, cele mai calde ur`rijude]ului Timi[, cele mai calde ur`rijude]ului Timi[, cele mai calde ur`rijude]ului Timi[, cele mai calde ur`rijude]ului Timi[, cele mai calde ur`ri
de s`n`tate [i \mplinire al`turide s`n`tate [i \mplinire al`turide s`n`tate [i \mplinire al`turide s`n`tate [i \mplinire al`turide s`n`tate [i \mplinire al`turi
de cei dragi ! Fie ca noul an s` v` umplede cei dragi ! Fie ca noul an s` v` umplede cei dragi ! Fie ca noul an s` v` umplede cei dragi ! Fie ca noul an s` v` umplede cei dragi ! Fie ca noul an s` v` umple
sufletul de bucurie [i s` v` aduc` lini[te,sufletul de bucurie [i s` v` aduc` lini[te,sufletul de bucurie [i s` v` aduc` lini[te,sufletul de bucurie [i s` v` aduc` lini[te,sufletul de bucurie [i s` v` aduc` lini[te,
speran]` [i \ncredere.speran]` [i \ncredere.speran]` [i \ncredere.speran]` [i \ncredere.speran]` [i \ncredere.

S`rb`tori fericiteS`rb`tori fericiteS`rb`tori fericiteS`rb`tori fericiteS`rb`tori fericite

[i un an nou[i un an nou[i un an nou[i un an nou[i un an nou

plin de realiz`ri!plin de realiz`ri!plin de realiz`ri!plin de realiz`ri!plin de realiz`ri!

C~LIN DOBRA ,C~LIN DOBRA ,C~LIN DOBRA ,C~LIN DOBRA ,C~LIN DOBRA ,

vicepre[edintevicepre[edintevicepre[edintevicepre[edintevicepre[edinte
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Realizarea a patru desc`rc`ri de
pe autostrad`, în jude]ul Timi[, ar
putea începe în 2015, conform
pre[edintelui Consiliului Jude]ean
Timi[, Titu Bojin. Aceste puncte de
desc`rcare ar fi la Bethausen, {a-
novi]a, Reca[ [i pe Calea Aradului,
în Timi[oara, unde va fi creat un
sens giratoriu. "Primarii, prim`riile,
inclusiv Prim`ria Timi[oara vor
sprijini pentru teren. Adic` vom pune
la dispozi]ie terenul gratis. Prim`ria
ar trebui s` rezolve cu terenul, mai
pu]in Timi[oara. Spun acest lucru
pentru c` la Timi[oara sunt 8,5 km,
iar în cazul celorlalte desc`rc`ri este
vorba de câteva sute de metri", a
declarat Titu Bojin. (S.I.)

Sta]ia de epurare a apelor uzate
de la Reca[ a fost pus` în func]iune
în luna octombrie, dup` o investi]ie
de peste 9 milioane de lei, finan]at`
din Fondul de Coeziune al Uniunii
Europene prin Programul Opera-
]ional Sectorial Mediu. Sta]ia de
epurare este proiectat` s` func]io-
neze cu un debit maxim de 105 metri
cubi pe or` [i poate deservi pân`

E nevoie de
patru desc`rc`ri
de pe autostrad`

Sal` polivalent` modern` la Dumbr`vi]a

Investi]ie în tratarea apelor uzate la Reca[
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MEMBRI: MEMBRI: MEMBRI: MEMBRI: MEMBRI: STANCIU POMPILIU,

      LELESCU TIBERIU - PRICOPIE
      JURAVLE PETRU
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SECRETAR:SECRETAR:SECRETAR:SECRETAR:SECRETAR: DAVI}OIU ION,
MEMBRI:MEMBRI:MEMBRI:MEMBRI:MEMBRI:   BOJIN MIH~I}~,

       VASILE MARIAN,
       COCIOBEA SORIN

D. COMISIA PENTRU CULTUR~, ÎNV~}~MÂNT,D. COMISIA PENTRU CULTUR~, ÎNV~}~MÂNT,D. COMISIA PENTRU CULTUR~, ÎNV~}~MÂNT,D. COMISIA PENTRU CULTUR~, ÎNV~}~MÂNT,D. COMISIA PENTRU CULTUR~, ÎNV~}~MÂNT,
TINERET {I SPORTTINERET {I SPORTTINERET {I SPORTTINERET {I SPORTTINERET {I SPORT
PRE{EDINTE:PRE{EDINTE:PRE{EDINTE:PRE{EDINTE:PRE{EDINTE: NEGOI}~ ADRIAN VALENTIN
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Programul de audien]e:Programul de audien]e:Programul de audien]e:Programul de audien]e:Programul de audien]e:
La pre[edintele Consiliului

Jude]ean Timi[, dl.Titu Bojin, dl.Titu Bojin, dl.Titu Bojin, dl.Titu Bojin, dl.Titu Bojin, mar]i
[i joi, între orele 11-13. |nscrierile
se fac \n ziua desf`[ur`rii audien]ei
la Registratur`, telefon 0256/406
406,0256/406 413.

La vicepre[edintele C.J. Timi[,
dl. Ionel C`lin Dobradl. Ionel C`lin Dobradl. Ionel C`lin Dobradl. Ionel C`lin Dobradl. Ionel C`lin Dobra, luni, între orele
11-13. |nscrierile se fac zilnic la
secretariatul cabinet vicepre[edinte,
camera 207, telefon 0256/406 334.

La vicepre[edintele C.J. Timi[,
dl. Florian Zanfirdl. Florian Zanfirdl. Florian Zanfirdl. Florian Zanfirdl. Florian Zanfir, miercuri, între
orele 11-14. |nscrierile se fac
miercuri, între orele 8-10, la
Registratur`, telefon 0256/406
406,0256/406 413.

La secretarul general al
C.J.Timi[, dl. Ioan D`nu] Ardeleandl. Ioan D`nu] Ardeleandl. Ioan D`nu] Ardeleandl. Ioan D`nu] Ardeleandl. Ioan D`nu] Ardelean,
vineri, între orele 11-14. |nscrierile
se fac vineri, între orele 8-10, la
camera 201, telefon 0256/406 324.
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PRE{EDINTE:PRE{EDINTE:PRE{EDINTE:PRE{EDINTE:PRE{EDINTE: BORHA LIVIU
SECRETAR:SECRETAR:SECRETAR:SECRETAR:SECRETAR: MARINCONIMARCU FLAVIA-

     STELU}AGEORGETA)
MEMBRI: MEMBRI: MEMBRI: MEMBRI: MEMBRI: MOLDOVAN PAUL-BOGDAN.

     RUS GEORGETA AURELIA,
     GAVRILI}~ BIANCA - MIRUNA

F. COMISIA PENTRU ADMINISTRA}IE PUBLIC~F. COMISIA PENTRU ADMINISTRA}IE PUBLIC~F. COMISIA PENTRU ADMINISTRA}IE PUBLIC~F. COMISIA PENTRU ADMINISTRA}IE PUBLIC~F. COMISIA PENTRU ADMINISTRA}IE PUBLIC~
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PRE{EDINTE:PRE{EDINTE:PRE{EDINTE:PRE{EDINTE:PRE{EDINTE: DEMEA DOREL IOAN
SECRETAR:SECRETAR:SECRETAR:SECRETAR:SECRETAR: STANCU TRAIAN
MEMBRI:MEMBRI:MEMBRI:MEMBRI:MEMBRI: MARTINESCU MARIUS - TIBERIU,

     CR~CIUNESCU GABRIELA - RODICA,
     PLAVO{IN DEIAN - DAN

G. COMISIA PENTRU RELA}II {I COOPERAREG. COMISIA PENTRU RELA}II {I COOPERAREG. COMISIA PENTRU RELA}II {I COOPERAREG. COMISIA PENTRU RELA}II {I COOPERAREG. COMISIA PENTRU RELA}II {I COOPERARE
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PRE{EDINTEPRE{EDINTEPRE{EDINTEPRE{EDINTEPRE{EDINTE: RUS ALAIN - FLORIN
SECRETAR:SECRETAR:SECRETAR:SECRETAR:SECRETAR: GAI}A OANA - DANA
MEMBRI: MEMBRI: MEMBRI: MEMBRI: MEMBRI: RITIVOIU MIHAI,

     CRI{AN TEODOR ADRIAN,
     CR~CIUNESCU GABRIELA - RODICA

COMISIILE CONSILIULUI JUDE}EAN TIMI{

Din aceast` toamn`, Deta are în sfâr[it o Cas` de Cultur`
potrivit` pentru activit`]ile dintr-un ora[. Cl`direa a fost primit`
ca dona]ie de la Forumul Democrat German, filiala Deta,
dar era în stadiu de degradare. CU fonduri de la bugetul
local, admnistra]ia locala a decis sa renoveze integral cl`direa
alocând suma de 18 miliarde de lei vechi, asta dup` ce încercase
în zadar s` ob]in`, pe un proiect guvernamental, banii necesari
ridic`rii unei case de cultur`. Panglica a fost t`iat` de c`tre
primarul Petru Roman [i Matei Kirsch, pre[edintele Forumului
German din Deta, cet`]ean de onoare al ora[ului. "Deta areDeta areDeta areDeta areDeta are
de astazi o Cas` de Cultur` prin efortul propriu al cet`]enilorde astazi o Cas` de Cultur` prin efortul propriu al cet`]enilorde astazi o Cas` de Cultur` prin efortul propriu al cet`]enilorde astazi o Cas` de Cultur` prin efortul propriu al cet`]enilorde astazi o Cas` de Cultur` prin efortul propriu al cet`]enilor
acestui ora[. Absolut tot ce am f`cut aici a fost finan]at dinacestui ora[. Absolut tot ce am f`cut aici a fost finan]at dinacestui ora[. Absolut tot ce am f`cut aici a fost finan]at dinacestui ora[. Absolut tot ce am f`cut aici a fost finan]at dinacestui ora[. Absolut tot ce am f`cut aici a fost finan]at din
bugetul local, adic` din taxele [i impozitele pl`tite de dum-bugetul local, adic` din taxele [i impozitele pl`tite de dum-bugetul local, adic` din taxele [i impozitele pl`tite de dum-bugetul local, adic` din taxele [i impozitele pl`tite de dum-bugetul local, adic` din taxele [i impozitele pl`tite de dum-
neavoastr`, cei care participa]i la acest moment festiv, deneavoastr`, cei care participa]i la acest moment festiv, deneavoastr`, cei care participa]i la acest moment festiv, deneavoastr`, cei care participa]i la acest moment festiv, deneavoastr`, cei care participa]i la acest moment festiv, de
familiile dumneavoastr`, de vecinii [i prietenii dumneavoastr`familiile dumneavoastr`, de vecinii [i prietenii dumneavoastr`familiile dumneavoastr`, de vecinii [i prietenii dumneavoastr`familiile dumneavoastr`, de vecinii [i prietenii dumneavoastr`familiile dumneavoastr`, de vecinii [i prietenii dumneavoastr`
din ora[. Am dovedit c` putem face singuri ceea ce al]ii ne-din ora[. Am dovedit c` putem face singuri ceea ce al]ii ne-din ora[. Am dovedit c` putem face singuri ceea ce al]ii ne-din ora[. Am dovedit c` putem face singuri ceea ce al]ii ne-din ora[. Am dovedit c` putem face singuri ceea ce al]ii ne-
au refuzat într-un mod total arbitrar [i nedrept",au refuzat într-un mod total arbitrar [i nedrept",au refuzat într-un mod total arbitrar [i nedrept",au refuzat într-un mod total arbitrar [i nedrept",au refuzat într-un mod total arbitrar [i nedrept", le-a transmis
celor din sala arhiplin` primarul Petru Roman. (L.I.)

la 5.500 locuitori. Tehnologia de
epurare cuprinde treapta mecanic`,
treapta biologic` [i treapta de epurare
avansat` pentru eliminarea fosfo-
rului [i azotului [i dezinfec]ia cu
ultraviolete. În plus, tehnologia in-
clude tratarea n`molului prin îngro-
[are [i deshidratare pân` la 35% sub-
stan]` uscat`. Func]ionarea sta]iei
este monitorizat` on-line [i auto-

matizat`, achizi]ia de date [i condu-
cerea proceselor de tratare se face
cu echipamente comandate la dis-
tan]`. Siguran]a este asigurat` printr-
un sistem modern de supraveghere
video. La punerea în func]ie a sta]iei
au fost prezen]i vicepre[edintele C.J.

DetaDetaDetaDetaDeta

Inaugurare la Casa
de Cultur` din Deta

Dou` localit`]i implicate în pro-
iectul "Sportul, un instrument de dez-
voltare a ofertei turistice transfronta-
liere", Dumbr`vi]a [i Szentes, sunt în-
curajate s` dezvolte turismul în jude]ele
Timi[ [i Csongrad, prin Programul de
Cooperare Transfrontalier` Romania-
Ungaria.

Prin acest proiect în Dumbr`vi]a
se va construi o sal` polivalent`, iar
în localitatea maghiar` se va reabilita
[i moderniza [trandul din cadrul
centrului de recreere Szentes.

Sala polivalent` va avea o suprafa]`
de 2.244 de metri p`tra]i. În jurul s`lii
vor fi amenajate parc`ri pentru 100 de
autoturisme [i 3 autocare, cât [i un spa-
]iu verde de recreere. În sala polivalent`
se vor desf`[ura meciuri de baschet,
handbal, volei, fotbal de sal`, tenis, iar
tribuna va avea o capacitate de 500 de
locuri, cu posibilitate de extensie. La
intrare fi amenajat un spa]iu pentru ex-
pozi]ii [i un punct de informare turistic`.
De asemenea, sala polivalent` va fi

dotat` cu echipament sportiv, care s`
permit` organizarea de evenimente
sportive de nivel modern, cu respectarea
normelor interna]ionale.

Pentru ca implementarea proiec-
tului în valoare de 2,14 milioane euro
(din care Dumbr`vi]ei, ca lider de
proiect, îi revin 1,3 milioane euro) s`
fie cât mai transparent` cu putin]`, la
terminarea proiectului se va organiza

în Dumbr`vi]a o conferin]` de disemi-
nare a rezultatelor proiectului, al`turi
de o expozi]ie care va prezenta în
imagini valorile turistice din cele 2
jude]e.

De asemenea, Televiziunea din
Szentes va realiza un film de promovare
a valorilor turistice din cele jude]e, care
va fi prezentat la târgurile de turism
din România [i Ungaria. (S.I.)

Timi], Florian Zanfir, subprefectul
de Timi[ Zoltan Marossy, directorul
Aquatim Ilie Vlaicu, primarul
ora[ului Reca[ Teodor Pavel,
primarul comunei Mo[ni]a Nou`
Ioan Sorinc`u, alte oficialit`]i [i
speciali[ti în domeniu. (S.I.)
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Consiliul Jude]ean Timi[ s-a
întrunit în [edin]`  ordinar` în data
de 26 noiembrie 2014, în Sala
consiliului din Palatul Administrativ
situat în Timi[oara, cu urm`toarea
ordine de zi:

1.  Proiect de hot`râre privind
propunerea d`rii în folosin]` gratuit`
la Spitalul Clinic de Urgen]` pentru
Copii "Louis }urcanu" Timi[oara
a unor spa]ii situate în imobile din
domeniul public al Jude]ului Timi[
[i date în administrarea Spitalului
Clinic Jude]ean de Urgen]`
Timi[oara.

2. Proiect de hot`râre privind
propunerea d`rii în folosin]` gratuit`
la Spitalul Clinic de Urgen]` pentru
Copii "Louis }urcanu" Timi[oara
a parterului de la imobilul "Pavilion
II" cu o suprafa]` de 552,80 mp situat
în Municipiul Timi[oara, Pia]a
Regina Maria, nr.

3.  Proiect de hot`râre privind
propunerea închirierii unor suprafe]e
de teren din domeniul public al Jude-
]ului Timi[ situate în cadrul Com-
plexului imobiliar Bastionul
"Theresia" pentru amplasare de
standuri, tonete, chio[curi cu
destina]ie de comer] stradal sau de
publicitate.

4. Proiect de hot`râre privind
aprobarea prelu`rii în folosin]` gra-
tuit` de c`tre Consiliul Jude]ean
Timi[ [i Direc]ia de Eviden]` a
Persoanelor Timi[ a unor bunuri de
la Serviciul de Telecomunica]ii
Speciale – UM 0695 Timi[oara.

5.  Proiect de hot`râre privind
aprobarea vânz`rii subsolului
imobilului situat în Municipiul
Timi[oara, Bd. Victor Babe[, nr. 21.

 6.  Proiect de hot`râre privind

PLENUL C.J. Timi[ - 26 noiembrie 2014

aprobarea major`rii capitalului social
la Societatea "Service Cons Prest"
S.R.L.

7. Proiect de hot`râre privind
modificarea [i completarea Norma-
tivului privind dotarea cu autove-
hicule [i consumul lunar de
carburan]i.

8.  Proiect de hot`râre privind
aprobarea neexercit`rii dreptului de
preem]iune din partea Jude]ului
Timi[ la inten]iile de înstr`inare a
unor imobile cu alt` destina]ie decât
cea de locuin]`.

9.    Proiect de hot`râre privind
propunerea de aprobare a licen]elor
de traseu pentru efectuarea trans-
portului public de persoane prin
curse regulate speciale unor opera-

tori de transport rutier.
10. Proiect de hot`râre privind

propunerea de modificare a "Pro-
gramului de transport jude]ean de
persoane prin curse regulate pentru
perioada 01.01.2014 – 30.06.2019".

11. Proiect de hot`râre privind
aprobarea ocup`rii de c`tre
Societatea Agro Pierre S.R.L. a unei
por]iuni din DJ 693 km 2+100
stânga.

12.  Proiect de hot`râre privind
aprobarea "Strategiei de dezvoltare
a infrastructurii jude]ene de drumuri
din jude]ul Timi[ pentru perioada
2015-2020".

13. Proiect de hot`râre privind
aprobarea contract`rii documenta]iei
tehnico – economice necesare reali-

z`rii cu fonduri europene a proiec-
tului de investi]ie "Poligon Agroali-
mentar – Centru jude]ean de colec-
tare, stocare, marketing [i desfacere
produse agricole".

14. Proiect de hot`râre privind
aprobarea promov`rii proiectului
Centru regional intermodal de trans-
port marf` Timi[oara – Remetea pe
POS TRANSPORT 2007 – 2013
pentru elaborarea documenta]iei
tehnico-economice necesare acce-
s`rii finan]`rii lucr`rilor de execu]ie
în noul ciclu de programe al
fondurilor structurale 2014 -2020.

15. Proiect de hot`râre privind
aprobarea execu]iei bugetelor
sec]iunii de func]ionare [i a sec]iunii
de dezvoltare pentru bugetul propriu

al Jude]ului Timi[ pe trimestrul III
2014.

16. Proiect de hot`râre privind
aprobarea modific`rii Anexei la Ho-
t`rârea Consiliului Jude]ean Timi[
nr. 178/2013 privind aprobarea con-
tract`rii unei finan]`ri rambursabile
interne/externe în valoare de pân`
la 200.000.000 lei.

17. Proiect de hot`râre privind
aprobarea bugetului rectificat al
Jude]ului Timi[ pe anul 2014.

18. Proiect de hot`râre privind
aprobarea Planului de ocupare a
func]iilor publice al Direc]iei Gene-
rale de Asisten]` Social` [i Protec]ia
Copilului Timi[ pe anul 2015.

19. Proiect de hot`râre privind
numirea domnului Radosav D`nu]
în func]ia de  manager al Muzeului
Satului B`n`]ean Timi[oara.

20. Proiect de hot`râre privind
stabilirea componen]ei Consiliului
de conducere a Muzeului Satului
B`n`]ean Timi[oara institu]ie pu-
blic` de cultur` de interes jude]ean.

21. Proiect de hot`râre privind
aprobarea componen]ei nominale a
Comisiei de Evaluare a Persoanelor
Adulte cu Handicap Timi[.

22. Proiect de hot`râre privind
aprobarea componen]ei nominale a
Comisiei pentru Protec]ia Copilului
Timi[.

23. Proiect de hot`râre privind
acordarea Diplomei de "Excelen]`"
a Jude]ului Timi[.

24. Proiect de hot`râre privind
conferirea titlului de "Cet`]ean de
Onoare al Jude]ului Timi["
Preafericitului Daniel Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române.

25. Întreb`ri. Interpel`ri.
Diverse. (J.L.)

Consiliul Jude]ean Timi[ a fost convocat în  [edin]`
ordinar` în  data de 17 decembrie 2014, ora 14,00, în
Sala Revolu]iei din Palatul Administrativ, cu urm`toarea
ordine de zi:

1. Proiect de hot`râre privind solicitarea trecerii
imobilului 3445 Timi[oara din domeniul public al
statului [i administrarea Ministerului Ap`r`rii Na]ionale
în domeniul public al Jude]ului Timi[ [i administrarea
Consiliului Jude]ean Timi[.

2. Proiect de hot`râre privind acordul execut`rii
unor lucr`ri de hidroizolare la subsolul imobilului din
Municipiul Timi[oara, b-dul Republicii, nr. 2.

3. Proiect de hot`râre privind modificarea
inventarului bunurilor care apar]in domeniului public
al Jude]ului Timi[.

4. Proiect de hot`râre privind aprobarea acord`rii
cu titlu gratuit a dreptului de uz [i a dreptului de acces
[i utilizare în favoarea Societ`]ii Sold Energy S.R.L.
asupra unei suprafe]e de teren din perimetrul drumului
jude]ean DJ 572 aflat în domeniul public al Jude]ului
Timi[.

5. Proiect de hot`râre privind propunerea de
aprobare a licen]elor de traseu pentru efectuarea
transportului public de persoane prin curse regulate
speciale unor operatori de transport rutier.

6. Proiect de hot`râre privind aprobarea taxelor
jude]ene pentru anul fiscal 2015.

7. Proiect de hot`râre privind aprobarea tarifelor
pentru unele servicii de interes jude]ean în anul fiscal
2015.
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8. Proiect de hot`râre privind aprobarea

normativelor de cheltuieli pentru îmbr`c`minte,
înc`l]`minte, materiale igienico-sanitare, rechizite/
manuale, juc`rii, transport, materiale cultural-sportive,
precum [i a major`rii aloca]iei de hrana pentru copiii
cu vârsta de la zero la trei ani inclusiv, pentru copii/
tineri care beneficiaz` de o m`sur` de protec]ie special`
în sistemul reziden]ial [i pentru mamele protejate în
serviciul maternal al Direc]iei Generale de Asisten]`
Social` [i Protec]ia Copilului Timi[.

9. Proiect de hot`râre privind aprobarea Planului
de ocupare al func]iilor publice pe anul 2015 al aparatului
de specialitate al Consiliului Jude]ean Timi[.

10. Proiect de hot`râre privind aprobarea bugetului
rectificat al Jude]ului Timi[ pe anul 2014.

11. Proiect de hot`râre privind aprobarea demar`rii
procedurilor de preg`tire a proiectului de investi]ie
de infrastructur` rutier` jude]ean` – Centura Timi[oara
Sud – pentru accesarea Programului Opera]ional
Regional 2014 – 2020.

12. Proiect de hot`râre privind numirea domnului
Cre]u Tudor în func]ia de manager al Bibliotecii Jude]ene
Timi[.

13. Proiect de hot`râre privind încetarea Contrac-
tului de management al doamnei Megyes Labadi Eva
la Teatrul pentru Copii [i Tineret "Merlin" Timi[oara.

14. Proiect de hot`râre privind numirea domnului
Ple[a Lauren]iu în func]ia de manager al Teatrului pentru
Copii [i Tineret "Merlin" Timi[oara.

15. Întreb`ri. Interpel`ri. Diverse.  (J.L.)

La împlinirea
unui sfert de secol de
la jertfele timi[orenilor
care s-au revoltat îm-
potriva regimului dic-
tatorial comunist, în
foaierul Consiliului
Jude]ean Timi[ a avut
loc în 18 decembrie
2014 lansarea c`r]ii
"Timi[oara 1989: vo-"Timi[oara 1989: vo-"Timi[oara 1989: vo-"Timi[oara 1989: vo-"Timi[oara 1989: vo-
cile ora[ului",cile ora[ului",cile ora[ului",cile ora[ului",cile ora[ului", ap`rut`
la Editura Eurostampa
(consilier editorial
Eugen Georgescu).
Autor, dna Marianadna Marianadna Marianadna Marianadna Mariana
Cernicova-Buc`Cernicova-Buc`Cernicova-Buc`Cernicova-Buc`Cernicova-Buc`, pu-
blicist [i conferen]iar
la Facultatea de {tiin]e
ale Comunic`rii, Uni-
versitatea Politehnic`
Timi[oara. Evenimen-
tul a avut loc în cl`-
direa în care, în urm`
cu 25 de ani, reprezenta]ii guvernului ceau[ist au fost contesta]i de revolu-
]ionarii timi[oreni, activi[tii partidului comunist român  putând constata
c` principalele cereri ale b`n`]enilor nu erau un [pais mai plin, ci libertate,
democra]ie, vot liber, dreptul la liber` circula]ie [i , mai ales, o Românie
f`r` comunism.  (C.T)

O CARTE DOCUMENT
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Sfânta S`rb`toare a Cr`ciunului
se apropie, iar copiii din centrele
de plasament  a[teapt`, ca toat` lume
de altfel, sosirea lui Mo[ Cr`ciun.
Ei [tiu c` în fiecare an, el va veni
cu un sac plin de daruri, a[a c`
s-au preg`tit s`-l a[tepte cum se
cuvine, cu camere curate [i  frumos
împodobite. Bradul este plin de
podoabe vesele [i str`lucitoare, pe
care le-au realizat cu mult` r`bdare
[i dragoste.  În fiecare institu]ie de
ocrotire  apar]inând  DGASPC
Timi[, copiii au preg`tit  serb`ri cu
specific de iarn` [i colinde cu care
îl vor  întâmpina atât pe Mo[
Cr`ciun, cât [i pe oamenii darnici
care trec pragul centrelor în aceste
zile, pentru a le aduce multe, multe
daruri. Copiii au fost invita]i s` par-
ticipe la  diverse manifest`ri cultural-
educative din comunitate, cu to]ii
bucurându-se de interac]iunea cu al]i
copii. Peste 150 de copii din centrele
de plasament din jude]ul nostru vor
lua parte la tradi]ionalul concert de

Direc]ia General` de Asisten]`
Social` [i Protec]ia Drepturilor Copi-
lului Timi[ a marcat Ziua DrepturilorZiua DrepturilorZiua DrepturilorZiua DrepturilorZiua Drepturilor
CopiluluiCopiluluiCopiluluiCopiluluiCopilului printr- o campanie de
promovare a drepturilor copilului
în rândul copiilor din centrele de
ocrotire [i un concurs de desen cu
tema Copil`rie cu drepturi. Copil`rie cu drepturi. Copil`rie cu drepturi. Copil`rie cu drepturi. Copil`rie cu drepturi. Copiii

Pentru a marca Ziua Interna]ional` a Persoanelor cu Dizabilit`]i, Direc]ia
General` de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului Timi[ a  organizat,
în centrele aflate în structura sa, diverse manifest`ri dedicate beneficiarilor
care sunt persoane cu dizabilit`]i. Spectacole cu muzic`, dans [i recitaluri,
expozi]ii cu lucr`ri realizate de ei, toate acestea au fost  câteva din
alternativele oferite persoanelor cu dizabilit`]i din centrele reziden]iale.

Beneficiarii centrelor reziden]iale din Ciacova au primit, în 3 decembrie
a.c., vizita Grupului de Dansuri Populare din localitate, tinerii oferindu-
le un program artistic, sub sloganul "S` ne bucur`m împreun`". La rândul
lor, beneficiarii CRRN Lugoj au preg`tit, tot în 3 decembrie a.c., o expozi]ie
cu lucr`ri realizate de ei în cadrul atelierelor de ergoterapie, iar la CRRN
Sinersig, tinerii au organizat o serbare cu dansuri [i cântece pe placul
tuturor.

În 1992, la încheierea Deceniului Na]iunilor Unite dedicat Persoanelor
cu dizabilit`]i (1983-1992), Adunarea General` a proclamat ziua de 3
decembrie drept Ziua Interna]ional` a Persoanelor cu Dizabilit`]i (rezolutia
47/3). Deceniul a constituit o perioad` de con[tientizare [i luarea de m`suri
concrete pentru îmbun`t`]irea situa]iei persoanelor cu handicap, pentru
a le oferi acestora [anse egale. Astfel, Adunarea General` a f`cut apel
la statele membre s` marcheze aceast` zi pentru ca persoanele cu dizabilit`]i
s` fie tot mai mult integrate în societate (rezolu]ia 47/88). În aceast`
conven]ie sunt prezentate drepturile [i responsabilit`]ile fiec`ruia [i m`surile
care trebuie luate de c`tre guvernele na]ionale pentru a sprijini drepturile
copiilor cu dizabilit`]i, precum [i ceea ce poate face fiecare dintre noi
pentru aceast` cauz`.

Evenimentul  organizat de DGASPC Timi[  a fost realizat cu sprijinul
financiar al CJ Timi[, prin intermediul "Agendei culturale a Consiliului
Jude]ean Timi[ pe anul 2014".

Copil`rie cu drepturi, dar [i cu îndatoriri
din centrele de plasament au primit
materiale informative din care au
aflat care le sunt drepturile, fiind
implica]i de c`tre educatori [i
instructorii de educa]ie  în diverse
dicu]ii [i dezbateri pe acest` tem`.
De asemenea, le-au fost reamintite
[i îndatoririle pe care le au. Ulterior,

copiii au fost invita]i s` realizeze
desene care s` reprezinte unul sau
mai multe drepturi ale copilului.
Toate desenele copiilor au fost ex-
puse într-o mic` expozi]ie organizat`
la Centru de Plasament pentru Co-
pilul cu Dizabilit`]i Reca[. Într-un
cadru festiv, to]i copiii au primit

diplome de participare [i cadouri.
Adunarea General` a ONU a

recomandat (în 1954, rezolu]ia 836
IX) ca toate ]`rile s` s`rb`toreasc`
o Zi Universal` a Copiilor, care s`
fie marcat` ca Zi a fraternit`]ii [i
în]elegerii între copii din toat` lumea
[i ca Zi a promov`riii bun`st`rii
copiilor lumii. Data de 20 noiembrie
marcheaz` ziua în care Adunarea
general` a adoptat Declara]ia Drep-
turilor Copiilor (în 1959) [i Conven-
]ia Drepturilor Copiilor (în 1989).

Drepturile copilului se reg`sesc
într-o serie de documente inter-

na]ionale care definesc drepturile
[i principiile dezvolt`rii normale
a unui copil. În România, drepturile
copilului fac obiectul Legii 272/
2004 privind protec]ia [i
promovarea drepturilor copilului,
în concordan]` cu conven]iile
interna]ionale în domeniu, la care
România este parte.

Evenimentul  organizat de
DGASPC Timi[  a beneficiat de
sprijinul financiar al CJ Timi[, prin
intermediul "Agendei culturale a
Consiliului Jude]ean Timi[ pe anul
2014".

Ziua Interna]ional`
a Persoanelor cu Dizabilit`]i

Copiii a[teapt` ner`bd`tori
sosirea lui Mo[ Cr`ciun

colinde,  organizat la Catedrala
Mitropolitan` din Timi[oara. Ei vor
asista la slujba religioas` [i vor
colinda, fiind r`spl`ti]i cu daruri din
partea Arhiepiscopiei Timi[oarei.

Seara de Cr`ciun [i cea de Anul

Nou îi va g`si pe to]i beneficiarii
institu]iilor reziden]iale din cadrul
DGASPC Timi[ , copii [i adul]i
deopotriv`, cu mesele îmbel[ugate,
cu bucate tradi]ionale [i mult` voie
bun`.

Pagin` realizat` de Sorina BUCURESCUPagin` realizat` de Sorina BUCURESCUPagin` realizat` de Sorina BUCURESCUPagin` realizat` de Sorina BUCURESCUPagin` realizat` de Sorina BUCURESCU
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La începutul toamnei, au fost semnate,
între Ministerul Dezvolt`rii Regionale [i
Administra]iei [i prim`riile din Timi[,
contracte pentru 69 de proiecte de lucr`ri de
modernizare a drumurilor, ap`, canalizare [i
sta]ii de epurare în jude]ul nostru, dup` cum
urmeaz`:

1. Înfiin]are re]ea de canalizare pentru
localit`]ile Birda [i Sângeorge [i sta]ie de
epurare pentru comuna Birda amplasat` în
localitatea M`n`stire, comuna Birda – 200.000
lei

2. DC 72 {arlota –Buzad – 600.000 lei
3. Alimentare cu ap` în comuna Criciova

– 250.000 lei
4. Realizarea sistemului centralizat pentru

alimentare cu ap` potabil` în localitatea
Co[ava – 193.000 lei

5. Alimentare cu ap` în localit`]ile Saco[u
Mare [i Hodo[ [i extinderea [i modernizarea
re]elei existente în localitatea Darova. Etapa
I - Lucr`ri de alimentare cu ap` în comuna
Darova – 200.000 lei

6. Reabilitarea sistemului de alimentare
cu ap` în localitatea Denta – 500.000 lei

7. Modernizarea sistemului centralizat
de alimentare cu ap` a localit`]ii Dude[tii
Vechi – 200.000 lei

8. Re]ea de canalizare sub presiune [i
sta]ie de epurare a apelor uzate menajere în
comuna Dude[tii Vechi – 200.000 lei

9. Construc]ia sistemului de canalizare
a apelor uzate menajere [i a sta]iei de epurare
a apelor uzate din localit`]ile Dumbrava [i
R`chita – 275.000 lei

10. Canalizare menajer` [i sta]ie de epu-
rare în localitatea Lugojel, comuna G`vojdia
- 150.000 lei

11. Proiect integrat alimentare cu ap`
(strada Nou`, strada B`trân` [i strada Viilor)
în localitatea Giarmata, comuna Giarmata -
200.000 lei

12. Proiect integrat, canalizare (strada
Nou`, strada B`trân` [i strada Viilor) în loca-
litatea Giarmata, comuna Giarmata – 150.000
lei

13. Modernizarea [i extinderea re]elei de
ap` în localitatea Giulv`z, comuna Giulv`z
– 150.000 lei

14. Sta]ie de tratare, sta]ie de pompare
[i reconfigurare re]ea ap` de consum menajer
- comuna Jebel – 1.644.000 lei

15. Alimentare cu ap` [i sta]ie de tratare
în localitatea Alio[, comuna Ma[loc –
919.082,12 lei

16. Alimentare cu ap` [i sta]ie de tratare
în localitatea Remetea Mic`, comuna Ma[loc
– 250.000 lei

17. Canalizare menajer` pentru localit`]ile
Moravi]a [i Stamora German` cu sta]ie de
epurare – 600.000 lei

18. Extindere re]ea de alimentare cu ap`
în comuna Mo[ni]a Nou`, localitatea Mo[ni]a
Nou` [i Mo[ni]a Veche, realizare sta]ie de
pompare de ridicare de presiune – 200.000
lei

19. Extindere canalizare menajer` în
localit`]ile Mo[ni]a Nou` [i Mo[ni]a Veche
– 200.000 lei

20. Alimentare cu ap` în localitatea Otelec
– 350.000 lei

21. Alimentare cu ap` [i sta]ie de tratare
în localitatea Ionel (Iohanesfeld), comuna
Otelec – 150.000 lei

22. Construire canalizare + sta]ie de
epurare - et.I. sta]ie de epurare, comuna Par]a

Lucr`ri majore pentru infrastructura jude]ului
– 600.000 lei

23. Extindere re]ea de ap` potabil` în loc.
Sânmartinu Sârbesc, comuna Peciu Nou –
100.000 lei

24. Înfiin]are sistem de canalizare în
comuna Periam – 150.000 lei

25. Realizare sistem de alimentare cu ap`
[i sta]ie de tratare în comuna Pesac – 500.000
lei

26. Alimentare cu ap` a localit`]ii S`c`laz
– 65.917,88 lei

27. Modernizare [i extindere sistem de
alimentare cu ap` pentru localit`]ile {andra
[i Uihei, comuna {andra – 200.000 lei

28. Sistem alimentare cu ap` [i sta]ie de
tratare, localitatea Saravale – 400.000 lei

29. Construc]ia sistemului de canalizare
a apelor uzate menajere, construc]ia sta]iei
de epurare a localit`]ii {tiuca - 700.000 lei

30. Reabilitarea sistemului de alimentare
cu ap` în localit`]ile Teremia Mare [i Ner`u
– 150.000 lei

31. Re]ea de canalizare menajer` [i sta]ie
de epurare în comuna Tomnatic  – 150.000
lei

32. Alimentare cu ap` sat Bacova –
1.000.000 lei

33. Reabilitarea [i extinderea aliment`rii
cu ap` în sistem centralizat [i realizarea
sistemului centralizat de canalizare în colonia
agricol` Clarii Vii, ora[ Jimbolia – 300.000
lei

34. Reabilitarea aliment`rii cu ap` în
Municipiul Lugoj - 1.400.000 lei

35. Alimentare cu ap` a localit`]ilor Izvin,
Bazo[u Vechi, Petrovaselo, apar]in`toare
ora[ului Reca[ – 800.000 lei

36. Extindere alimentare cu ap` a
localit`]ii Cutina – 150.000 lei

37. Extindere canalizare menajer` a
localit`]ii Cutina – 150.000 lei

38. Modernizare drumuri în comuna Birda
– 50.000 lei

39. Reabilitare drum comunal DC 142-
Intersec]ie DJ 592D-linie CF,Str`zi în Jabar,
com. Boldur – 300.000 lei

40. Modernizare str`zi în comuna C`rpinis
– 300.000 lei

41. Modernizare DC 147, DN 6-
Chevere[u Mare – 300.000 lei

42. Modernizare drumuri comunale in
comuna Denta – 300.000 lei

43. Modernizare str`zi in comuna
Dumbr`vi]a, L=15 km – 200.000 lei

44. Modernizare DC 81 în comuna.
Ghizela – 100.000 lei

45. Modernizare strazi in comuna
Giarmata L=10,655km – 350.000 lei

46. Modernizare str`zi în localitatea
Vizejdia, comuna Gottlob – 100.000 lei

47. Modernizare strazi in localitatea Iecea
Mare – 350.000 lei

48. Modernizare str`zi, L=4,3 km, în
localitatea Jebel – 50.000 lei

49. Modernizare str`zi în comuna Lovrin
– 150.000 lei

50. Construc]ie sta]ie de epurare,
reabilitare [i extindere re]ea de canalizare în
loc. Margina Colonie, comuna Margina –
200.000 lei

51. Amenajare drum comunal DC 95
Remetea Lunc`-Topla, km 4+175,5-8+086,5
– 50.000 lei

52. Reabilitare str`zi în comuna Moravi]a
[i sat apar]inator Stamora German` – 50.000 lei

53. Modernizare DC 97 Mo[ni]a Veche-
Timi[oara – 50.000 lei

54. Modernizare re]ea stradal` Ni]chidorf
– 250.000 lei

55. Modernizare DC 97, Iersnic-Cladova,

km 0+000-5+350, L=5,35km – 400.000 lei
56. Modernizare drumuri de interes local

în comuna Periam – 250.000 lei
57. Modernizare drum comunal DC 154

(DJ 592-Uliuc-Unip), L=7,2 km – 300.000
lei

58. Modernizare str`zi în localitatea
Sandra, L=8.33 km – 250.000 lei

59. Modernizare strazi in comuna
Saravale – 300.000 lei

60. Modernizare DC 37, L-13.79 km –
150.000 lei

61. Modernizare strazi in comuna
Tomnatic – 200.000 lei

62. Canalizare menajer` [i sta]ie de
epurare în localitatea Topolov`]u Mare –
150.000 lei

63. Modernizare str`zi în loc. Susani
comuna Traian Vuia – 500.000 lei

64. Asfaltare str`zi sat Gelu, comuna

Varia[ - 50.000 lei
65. Canalizare menajer` în satele Pietroasa

Mare, Herende[ti [i re]ele de transport la sta]ia
de epurare existent` în comuna Victor Vlad
Delamarina  – 200.000 lei

66. Reabilitare str`zi în ora[ Buzia[ [i
satele apar]in`toare, L= 8,0 km – 450.000
lei

67. Reabilitare DC 113 B`te[ti-Jupâne[ti
– 300.000 lei

68. Modernizare DC 178 km 0+000-
8+460 (sat Percosova) L-8.46km – 150.000
lei

69. Zona extindere sat Tapia-Drumuri
(str`zi) – 550.000 lei

"Suma total` alocat` tuturor celor 131
de proiecte de infrastructur` din Timi[ prin
Programul Na]ional de Dezvoltare Local`
(Ordonan]a de Urgen]` a Guvernului nr. 28
din 2013) este de 30.760.000 lei", a subliniat
pre[edintele Consiliului Jude]ean Timi[, Titu

Bojin.
"În ceea ce prive[te infrastructura rutier`

prioritare sunt în 2015 lucr`rile de extindere
la 4 benzi a drumului jude]ean care face
leg`tura între Timi[oara [i Mo[ni]a Nou` [i
a drumului spre Aeroportul Interna]ional
Traian Vuia din Timi[oara. Sper`m s` g`sim
solu]ii [i s` sprijinim [i noi realizarea Centurii
sud a ora[ului Timi[oara, care a fost inclus`
în Master Planul de la nivel na]ional. Acest
proiect face parte din portofoliul Companiei
Na]ionale de Autostr`zi [i Drumuri Na]ionale
din România. Alte priorit`]i ale institu]iei
administra]iei jude]ene sunt Centrul
Intermodal, Aeroportul Timi[oara, Spitalul
Clinic Jude]ean (incluzând aici Clinica Bega,
Casa Austria [i Ortopedia).", a precizat
pre[edintele C.J. Timi[ în cadrul conferin]ei
de pres` din 18 decembrie 2014.

Jana LAVRITS

Noi puncte de frontier`
la grani]a cu Serbia

Trei puncte de trecere a frontierei înspre Serbia au fost inaugurat, în 8 noiembrie, în
jude]ul Timi[, în prezen]a premierului Victor Ponta [i al omologul s`u sârb, Aleksandar
Vucici.     La eveniment au mai fost prezen]i vicepremierul Gabriel Oprea, precum [i ministrul
ap`r`rii, Mircea Du[a, precum [i politi[ti de frontier` [i pompieri. Oficialii au fost prezen]i
la deschiderea punctului de frontier` de la Lunga - Nakovo (Serbia). Acest drum scurteaz`
cu 30 de kilometri ruta pe care, pân` acum, locuitorii din cele dou` ]`ri trebuiau s` o str`bat`
ca s` ajung` dintr-o parte în alta. În acest context, Victor Ponta a declarat c` nu renun]` la
ideea autostr`zii Timi[oara – Belgrad [i c` se va c`uta finan]area necesar`, îns` nu va fi din
fonduri europene. Celelalte dou` puncte de trecere a frontierei deschise între România [i
Serbia sunt la Valcani [i Foieni. (S.I.)
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Muzeul de Art` Timi[oara, în colaborare
cu Galeria Posibil` din Bucure[ti, a organizat

"Ca mam`, îmi doresc ca fiica
mea s` î[i conduc` via]a dup` anu-
mite valori: adev`r, libertate în gân-
dire [i ac]iune, demnitate, siguran]`
de sine, curaj [i implicare. Îmi este
atât de clar c` ea va face ceea ce
vede acas` [i nicidecum ceea ce i

se spune acas`, încât misiunea mea
pentru tot restul vie]ii este limpede:
s` tr`iesc dup` valorile pe care îmi
doresc s` le modeleze ea.

În septembrie 2014, dup` parti-
ciparea la Primul meu Triatlon de
la Mamaia (o alt` alegere îndr`z-
nea]`), am revenit acas` gândindu-
m` la o fraz` pe care o rostise Florin
Chindea – un coleg de alergare -
în ziua în care am parcurs împreuna
distan]a de 61 de kilometri între
Timi[oara [i Lugoj. Mai în glum`,
mai în serios, în acea zi el mi-a spus:
"Diana, în toamn` te iau cu mine
la suta de kilometri!". F`r` s` vrea,
el a plantat în mine o s`mân]` care,
odat` cu venirea toamnei, a început
s` ias` la suprafa]` din cotlonul min-
]ii mele [i s` creasc`. Drept urmare,
f`r` s` stau prea mult pe gânduri,
am pus mâna pe telefon [i l-am sunat
pe Florin. Acest moment a repre-
zentat pentru mine transformarea
dorin]ei în decizie. Nu ne-a luat mai
mult de 5 minute s` stabilim ziua
de 22 noiembrie ca zi a transpunerii
în realitate a ceea ce pe-atunci p`rea
o idee nebuneasc`, o provocare a

Vasile {irliVasile {irliVasile {irliVasile {irliVasile {irli

Directorul muzical al Disneyland
Paris la Muzeul de Art` Timi[oara

eveniment deosebit în programul conex al
expozi]iei "{tefan Câl]ia – Locuri" de la Palatul

Oamenii de Teatru, Atitudinea lor, Ideile
lor. O Întålnire deschis` Întreb`rilor". N`scut
în jude]ul Timi[, la Varia[, Vasile {irli este
un important compozitor [i produc`tor de
muzic` pentru film [i teatru. Distins cu nume-
roase premii na]ionale [i interna]ionale, la
Montreux, Dresda, Tokyo [.a., compozitorul
s-a stabilit în Fran]a în 1986, unde are nume-
roase colabor`ri în teatru, film (compania
Universal), radio [i televiziune. A lucrat cu
muzicieni celebri, precum Phil Collins sau
Peter Gabriel. Din 1990 este director al depar-
tamentului muzical al parcului Disneyland
Paris, pentru care a compus melodii devenite
clasice: Chante c'est Noel, It's Halloween-
lo-ween, Dancin' (A Catchy Rhythm). Dup`
1989, Vasile {irli a avut mai multe colabor`ri
în ]ar`, atât în film, cât [i în teatru, în special
cu regizorul Silviu Purc`rete – al c`rui
spectacol "Moliendo café" a avut premiera
în  luna noiembrie 2014 la Teatrul Maghiar
din Timi[oara.

Bogdan N~D~{TEAN
FOTO: Constantin DUMA

Baroc, Timi[oara.
Sâmb`t`, 22 noiembrie, a avut loc la

Muzeul de Art` din Timi[oara întâlnirea cu
compozitorul Vasile {irli, cu tema "Muzica
de teatru a lui Vasile {irli". Conform spuselor
compozitorului, "Întâlnirea s-a vrut un Dialog
despre Muzica de Teatru, cu mici exemple
audio. Despre "De ce? Cum?", despre

Diana Cr`iniceanu:Diana Cr`iniceanu:Diana Cr`iniceanu:Diana Cr`iniceanu:Diana Cr`iniceanu:

Experien]a alerg`rii povestit` de ea îns`[i –
100 de kilometri pe traseul Re[i]a – Timi[oara

imposibilului. Aveam la dispozi]ie
2 luni în care s` m` preg`tesc fizic
[i mental pentru atingerea acestui
nou obiectiv îndr`zne]. Aveam ne-
voie de un plan infailibil, pe care
l-am conceput împreuna cu un
mentor în alergare [i un mentor NLP.

Din acel moment, tot ce îmi r`mânea
de f`cut era s` trec la ac]iune [i asta
am f`cut!

{i a sosit [i ziua mult asteptat`.
Cum a decurs ziua de 22 noiembrie
2014? PERFECT… pân` la un
anumit punct! Am avut al`turi echipa
de suport perfect` (format` din 3
lugojeni de-ai mei: Mirela, Alin [i
Sami), iar pe traseu am avut compa-
nia perfect`: pe doamna Rodica

Dr`goi - care î[i propusese s` alerge
51 km - dat fiind faptul c` a doua
zi urma s` împlineasc` 51 ani! Totul
mergea conform planului, am
împ`r]it obiectivul m`re] în obiective
mai m`runte, adic` odat` ajuns` la
kilometrul 20 îmi doream s` ajung
la kilometrul 40, dup` kilometrul
40 îmi doream s` ajung la kilometrul
51 pentru a o felicita pe Rodica [i
pentru a o surprinde cu un cadou
(un tricou personalizat special pentru
ea), dupa kilometrul 51 îmi doream
s` ajung la kilometrul 66, în
localitatea Voiteg, unde urma s` ne
a[tepte doamna Nina cu sandwichuri
[i ceai cald, iar dup` kilometrul 66
urma s` ajung în localitatea {ag, la
doar 14 kilometri de cas`… îns` aici
am f`cut o gre[eal` care m-a costat
scump [i care mi-a întârziat sosirea
în Timi[oara cu câteva ore bune!

Deoarece ultima mas` solid`
(orez cu legume) o luasem la ora
15:00, la ora 19:00 - când am ajuns
în localitatea {ag - am decis s` mâ
opresc sâ mânânc. Nu am stat mai
mult de 10-15 minute, care îns` s-
au dovedit a fi suficiente pentru a-
i permite musculaturii s` se r`ceasc`.
Fiindc` alergasem deja de 14 ore
[i temperatura sc`zuse destul de mult
odat` cu l`sarea întunericului, am
început – brusc - s` tremur de frig,
s` îmi cl`n]`ne zgomotos din]ii [i
s` nu îmi mai pot mi[ca picioarele

de durere. Eram semi-paralizat` [i
nu [tiam cum voi continua.

Am rugat echipa de suport s`
îmi dea ni[te haine s` m` înc`lzesc,
am tras pe mine o bluz` din polar,
o vest` groas`, supra-pantalonii de
ploaie… [i tot tremuram din toate
încheieturile. Am început s` merg
cu pa[i m`run]i, iar Mirela din echipa
de suport mergea al`turi de mine
[i îmi spunea: "Mai repede Diana,
încearc` s` mergi pu]in mai repede".
Pu]in câte pu]in am reu[it s` m`
reînc`lzesc [i s` accelerez mersul,
îns` nu am reu[it s` mai pornesc
alergarea - prin urmare, ultimii 14
kilometri i-am parcurs în 2 ore [i
42 de minute, mergând într-un ritm
mai mult sau mai pu]in alert. Aceste
ultime 3 ore au avut cea mai mare
înc`rc`tur` emo]ional`, am avut cele
mai profunde conversa]ii cu mine,
am plâns, am avut r`bdare, mi-am
men]inut neclintit` credin]a c` îmi
voi transforma visul în realitate
indiferent de obstacolele întâlnite
pe parcurs, mi-am g`sit echilibrul
interior...

Am ajuns în fata Catedralei
Metropolitane din Timi[oara dupa
17 ore [i jum`tate de efort [i 100,95

de kilometri parcur[i!
Ce am înv`]at tr`ind aceast`

experien]` de via]` [i ce o voi înv`]a
la rândul meu pe Ana? Încrederea
în sine [i curajul nu pot fi pur [i
simplu desc`rcate de pe Google, ci
trebuie s` alegem con[tient acele
experien]e de via]` care s` ne ajute
s` le dezvolt`m; Numai situa]iile
neprev`zute ne scot la iveala po-
ten]ialul; Obstacolele nu apar ca s`
ne paralizeze de fric` [i s` ne
opreasc` din drum. Obstacolele re-
prezinta muntele, iar pentru a reu[i
trebuie s` fim dispu[i s` urc`m
muntele; Un campion este campion
înainte de a urca în ring; credin]a
c` vom câ[tiga trebuie s` existe în
noi dinainte de a porni la drum; Dac`
vrem s` progres`m rapid, trebuie
s` înv`]am de la cei mai buni, de
la cei care au parcurs deja acela[i
drum; Nimic nu este imposibil, atât

timp cât suntem dispu[i s` o luam
de la zero pentru a ajunge la
destina]ie; Formula magic` pentru
împlinirea oric`rui vis: Inten]ie +Inten]ie +Inten]ie +Inten]ie +Inten]ie +
Ac]iune + Emo]ie = Manifestare înAc]iune + Emo]ie = Manifestare înAc]iune + Emo]ie = Manifestare înAc]iune + Emo]ie = Manifestare înAc]iune + Emo]ie = Manifestare în
plan fizic a visului interior!plan fizic a visului interior!plan fizic a visului interior!plan fizic a visului interior!plan fizic a visului interior! "
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Mar]i, 9 decembrie, începând
cu ora 14, în sala multifunc]ional`
a Palatului Administrativ, au fost
recompensate, cu premiile "PRO
JUVENTUTE - 2014", perfor-
man]ele celor mai merituo[i elevi
din jude], dar [i abnega]ia cadrelor
didactice care i-au preg`tit.

Premiile "PRO JUVENTUTE"
sunt acordate anual de c`tre Consiliul
Jude]ean Timi[,   pe baza informa-
]iilor primite de la Inspectoratul
{colar Jude]ean Timi[.
Selec]ia elevilor premia]i s-a f`cut
în func]ie de urm`toarele criterii:

❑ participarea, cu rezultate
excep]ionale, la olimpiade [i
concursuri na]ionale, locurile I, II
[i III;

❑ participarea la concursuri [i
olimpiade interna]ionale [i ob]inerea
unor rezultate deosebite locurile I,
II [i III;

❑ rezultate de excep]ie ob]inute
în procesul de preg`tire [colar`.

În cadrul manifest`rii au fost
premia]i 49 de elevi [i 48 de
profesori. Premiile au constat în
plachete, diplome [i sume de bani
în valoare total` de 68.130 lei,
respectiv 36.340 lei  pentru
premierea elevilor [i 31.790 lei
pentru premierea profesorilor.

Festivitatea de premiere a fost
deschis` de domnul Titu Bojin,
pre[edintele Consiliului Jude]ean
Timi[, care i-a felicitat pe performerii
înv`]`mântului timi[ean, iar oficiile
de decernare a premiilor au fost
f`cute de c`tre domnii: Florian
Zanfir -  vicepre[edinte C.J.Timi[,
Adrian Negoi]` – pre[edintele
Comisiei de Cultur`, Înv`]`mânt,
Tineret [i Sport din cadrul C.J.Timi[,
Marin Popescu – consilier jude]ean,
membru al Comisiei de Cultur`,
Înv`]`mânt, Tineret [i Sport din
cadrul C.J.Timi[, Aurelian Sima -
inspector [colar general-adjunct al
jude]ului Timi[ [i R`zvan Hrenoschi
– {ef Serviciu Cultur`, Înv`]`mânt
[i Sport din cadrul C.J. Timi[.

 prof. Daniela PEPA,
Inspector superior

În data de 12 decembrie 2014, în sala multifunc-
]ionala a CJ Timi[, au fost  premiate superlativele
sportive ale anului 2014 Top Olimpic2014 Top Olimpic2014 Top Olimpic2014 Top Olimpic2014 Top Olimpic: Gheorghe Ioana
(foto) – L.P.S.Banatul/C.S.M.Timi[oara, Petreanu
Ionela - C.S.M.Timi[oara, Grosan Robert--
C.S.S.Bega, Pricob Simona- - C.S.M.Timi[oara (foto),
Cioanca Adrian-C.S.U Timi[oara, Marticoni Patricea-
C.S.M. Timi[oara, Munteanu Raluca- C.S.S.Bega,
Cotuna Vlad –C.S.M..Lugoj, Mazilu Alexandra-
C.S.S.Bega, Pastor Adelina- L.P.S.Banatul/

Premiile ProSport 2014

Premiile "PRO JUVENTUTE – 2014"
pentru elevii [i profesorii din jude]ul Timi[

C.S.M.Timi[oara, Olaru Andra –C.S.S Timi[oara
 Au fost  prezen]i la eveniment, Calin Dobra –

vicepre[edinte CJT, Adrian Negoi]`. pre[edintele
comisiei Cultur`, Înv`]`mânt [i Sport, Gheorghe
Bologa-pre[edintele Comisiei Economice,Titi Stancu-
consilier jude]ean, inspectorul adjunct [colar Sima
Aurelian, senatorul Petru Ehegartner Evenimentul a
fost prezentat de [eful Serviciului Cultur`, Inv`]`mânt
[i Sport din cadrul C.J. Timi[, dl. R`zvan Hrenoschi.

Iosim RADOVAN
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Premiilor "Pro Cultura Timi-
siensis", cea mai important` serie
de distinc]ii culturale din jude]ul
nostru, a ajuns la cea de-a XIII-a
edi]ie.

Potrivit propunerilor premiate
din partea institu]iilor de cultur`
[i uniunilor de crea]ie din Timi-
[oara, la edi]ia din acest an au fost
r`spl`tite pentru talentul [i d`ruirea
lor 21 de personalit`]i ale vie]ii
cultural – artistice. Astfel, la cate-
goria "seniori", au fost desemna]i:
coregrafa Brându[a St`nescu, pro-
fesorul Onu] Danciu, muzeograful
Ioan Traia, prozatorul {tefan
Ehling, solistul Csaba Airizer,
violonistul Mircea T`taru, actri]a
Geta Iancu [i pictorul Octavian
Maxim. Fiecare laureat a primit
o diplom` de onoare, o plachet`
[i 700 de lei.

De asemenea, la categoria
"certitudini", au fost desemna]i:
dirijorul Sebastian Ro[ca, actorii
Georg Peetz [i András Csaba
Molnos, scenograful Albert Alpár,
etnologul Maria Mândroane, etno-
logul Maria Hadiji, eseistul Clau-
diu Arie[anu, solistul vocal Bog-
dan Zahariea, violonistul Codrin
Emandi, scenografa Geta Medin-
ski, actri]a Lumini]a Tulgara, ac-
torul Colin Buzoianu [i nu în ul-
timul rând, pictorul Bogdan Ra]`.
Fiecare laureat a primit o diplom`
de onoare, o plachet` [i 500 de
lei.

Festivitatea de decernare a
premiilor a avut loc în 5 decembrie,
de la ora 14, la sala multifunc-
]ional` a Palatului Administrativ,
în prezen]a pre[edintelui Consi-
liului Jude]ean Timi[ dl. Titu Bo-
jin, a vicepre[edin]ilor CJT C`lin
Dobra [i Florian Zanfir, a mem-
brilor Comisiei pentru Cultur`,
înv`]`mânt, tineret [i sport [i a unui
numeros public.

Ada MARINCU

 Premiile Pro Cultura Timisiensis 2014

Csaba Molnos, o certitudine premiat` de dl. vicepre[edinteCsaba Molnos, o certitudine premiat` de dl. vicepre[edinteCsaba Molnos, o certitudine premiat` de dl. vicepre[edinteCsaba Molnos, o certitudine premiat` de dl. vicepre[edinteCsaba Molnos, o certitudine premiat` de dl. vicepre[edinte
Florian ZanfirFlorian ZanfirFlorian ZanfirFlorian ZanfirFlorian Zanfir

Dl Pre[edinte Titu Bojin [i R`zvan Hrenoschi, deschizåndDl Pre[edinte Titu Bojin [i R`zvan Hrenoschi, deschizåndDl Pre[edinte Titu Bojin [i R`zvan Hrenoschi, deschizåndDl Pre[edinte Titu Bojin [i R`zvan Hrenoschi, deschizåndDl Pre[edinte Titu Bojin [i R`zvan Hrenoschi, deschizånd
festivitatea de premierefestivitatea de premierefestivitatea de premierefestivitatea de premierefestivitatea de premiere Dl. Pre[edinte Titu Bojin, felicitånd laurea]iiDl. Pre[edinte Titu Bojin, felicitånd laurea]iiDl. Pre[edinte Titu Bojin, felicitånd laurea]iiDl. Pre[edinte Titu Bojin, felicitånd laurea]iiDl. Pre[edinte Titu Bojin, felicitånd laurea]ii

Actri]a Geta Iancu [i scriitorul Ioan Jurca RovinaActri]a Geta Iancu [i scriitorul Ioan Jurca RovinaActri]a Geta Iancu [i scriitorul Ioan Jurca RovinaActri]a Geta Iancu [i scriitorul Ioan Jurca RovinaActri]a Geta Iancu [i scriitorul Ioan Jurca Rovina

Moment de reculegere pentru laurea]ii Pro Cultura pleca]i dintre noiMoment de reculegere pentru laurea]ii Pro Cultura pleca]i dintre noiMoment de reculegere pentru laurea]ii Pro Cultura pleca]i dintre noiMoment de reculegere pentru laurea]ii Pro Cultura pleca]i dintre noiMoment de reculegere pentru laurea]ii Pro Cultura pleca]i dintre noiUn public elevatUn public elevatUn public elevatUn public elevatUn public elevat
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Violonistul Mircea T`taru, premiat de dl. consilierViolonistul Mircea T`taru, premiat de dl. consilierViolonistul Mircea T`taru, premiat de dl. consilierViolonistul Mircea T`taru, premiat de dl. consilierViolonistul Mircea T`taru, premiat de dl. consilier
Adrian Negoi]`Adrian Negoi]`Adrian Negoi]`Adrian Negoi]`Adrian Negoi]`

"Incanto Quartetto" \n deschiderea festivit`]ii"Incanto Quartetto" \n deschiderea festivit`]ii"Incanto Quartetto" \n deschiderea festivit`]ii"Incanto Quartetto" \n deschiderea festivit`]ii"Incanto Quartetto" \n deschiderea festivit`]ii
de premierede premierede premierede premierede premiere

Pictorul Bogdan Ra]`Pictorul Bogdan Ra]`Pictorul Bogdan Ra]`Pictorul Bogdan Ra]`Pictorul Bogdan Ra]`

Pre[edintele Comisiei pentru Cultur`,Pre[edintele Comisiei pentru Cultur`,Pre[edintele Comisiei pentru Cultur`,Pre[edintele Comisiei pentru Cultur`,Pre[edintele Comisiei pentru Cultur`,
Adrian Negoi]`, \nmånåndu-i diploma [i plachetaAdrian Negoi]`, \nmånåndu-i diploma [i plachetaAdrian Negoi]`, \nmånåndu-i diploma [i plachetaAdrian Negoi]`, \nmånåndu-i diploma [i plachetaAdrian Negoi]`, \nmånåndu-i diploma [i placheta

lui Sebastian Ro[calui Sebastian Ro[calui Sebastian Ro[calui Sebastian Ro[calui Sebastian Ro[ca

Scenograful Albert Alpar, o certitudineScenograful Albert Alpar, o certitudineScenograful Albert Alpar, o certitudineScenograful Albert Alpar, o certitudineScenograful Albert Alpar, o certitudine
Sculptorul Octavian Maxim primind premiulSculptorul Octavian Maxim primind premiulSculptorul Octavian Maxim primind premiulSculptorul Octavian Maxim primind premiulSculptorul Octavian Maxim primind premiul

Pro Cultura TimisiensisPro Cultura TimisiensisPro Cultura TimisiensisPro Cultura TimisiensisPro Cultura Timisiensis

Solistul vocal Csaba Airizer,Solistul vocal Csaba Airizer,Solistul vocal Csaba Airizer,Solistul vocal Csaba Airizer,Solistul vocal Csaba Airizer,
premiat de dl. vicepre[edinte Florian Zanfirpremiat de dl. vicepre[edinte Florian Zanfirpremiat de dl. vicepre[edinte Florian Zanfirpremiat de dl. vicepre[edinte Florian Zanfirpremiat de dl. vicepre[edinte Florian Zanfir

Prozatorul {tefan Ehling, premiat de dl. pre[edinteProzatorul {tefan Ehling, premiat de dl. pre[edinteProzatorul {tefan Ehling, premiat de dl. pre[edinteProzatorul {tefan Ehling, premiat de dl. pre[edinteProzatorul {tefan Ehling, premiat de dl. pre[edinte
Titu BojinTitu BojinTitu BojinTitu BojinTitu Bojin Dl Ioan Traia, laureat Pro Cultura Timisiensis 2014Dl Ioan Traia, laureat Pro Cultura Timisiensis 2014Dl Ioan Traia, laureat Pro Cultura Timisiensis 2014Dl Ioan Traia, laureat Pro Cultura Timisiensis 2014Dl Ioan Traia, laureat Pro Cultura Timisiensis 2014

Etnologul Maria Jadiji primind premiul Pro CulturaEtnologul Maria Jadiji primind premiul Pro CulturaEtnologul Maria Jadiji primind premiul Pro CulturaEtnologul Maria Jadiji primind premiul Pro CulturaEtnologul Maria Jadiji primind premiul Pro Cultura
Timisiensis 2014Timisiensis 2014Timisiensis 2014Timisiensis 2014Timisiensis 2014

Dna Maria Måndroane, primind premiul Pro CulturaDna Maria Måndroane, primind premiul Pro CulturaDna Maria Måndroane, primind premiul Pro CulturaDna Maria Måndroane, primind premiul Pro CulturaDna Maria Måndroane, primind premiul Pro Cultura
TimisiensisTimisiensisTimisiensisTimisiensisTimisiensisDomnul pre[edinte Titu Bojin \nmånånd diplomeDomnul pre[edinte Titu Bojin \nmånånd diplomeDomnul pre[edinte Titu Bojin \nmånånd diplomeDomnul pre[edinte Titu Bojin \nmånånd diplomeDomnul pre[edinte Titu Bojin \nmånånd diplome

 Premiile Pro Cultura Timisiensis 2014



cyan cyan cyan cyan cyan magenta magenta magenta magenta magenta yellow yellow yellow yellow yellow blackblackblackblackblack

10

decembrie 2014CJTAGEND~AGEND~AGEND~AGEND~AGEND~

IMI{IMI{IMI{IMI{IMI{

Necesitatea [i oportunitatea apari]iei unui
centru jude]ean de natur` s` sprijine valo-
rificarea produc]iei agricole jude]ene, rezid`
din faptul c` jude]ul Timi[ are cea mai mare
suprafa]a agricol` a ]`rii, peste 700.000 hec-
tare. Poten]ialul agricol al jude]ului Timi[ este
remarcabil, îns` este insuficient valorificat,
tocmai din cauza inexisten]ei unei pie]e interne
de valorificare a produselor agricole de genul
legume – fructe.

Din 1989 [i dup` renun]area la economia
planificat` [i centralizat`, nu s-a mai pus nimic
în loc în acest domeniu, nu s-au g`sit solu]ii
specifice economiei de pia]` prin promovarea
centrelor tradi]ionale de achizi]ii [i desfacerea
produselor agricole de genul legume – fructe.
Sunt necesare solu]ii pentru punerea la punct
a infrastructurii necesare pentru func]ionarea
pie]elor de aprovizionare [i desfacere. Lipsa
unui sistem informa]ional la dispozi]ia [i pe
m`sura în]elegerii micilor produc`tori agricoli,
creeaz` dificult`]i în în]elegerea sistemului

De peste un an, Prim`ria Biled
este condus` de viceprimarul Cris-
tian David, acum primar interimar.
La acest interimat s-a ajuns dup`
ce prefectul de Timi[ l-a suspendat
din func]ie pe primarul ales, Leontin
Du]`, dup` ce acesta fost condamnat
definitiv la închisoare cu suspendare
pentru fraudare a fondurilor euro-
pene. Alegeri nu s-au organizat înc`
[i nici nu se prevede un termen apro-
piat. În condi]iile acestea de incer-
titudine, administra]ia a mers mai
departe cu planurile, în limta
fondurilor.

"În 2014 am f`cut o serie de
investi]ii: pietruirea drumurilor din
localitate, am depus un proiect care
este eligibil pentru a cump`ra un
microbuz cu 20 de locuri, un tractor,
un toc`tor, a[tept`m finan]area de
la UE, am pavat curtea de la c`minul
cultural, s-a realizat [i gardul [i
s-a f`cut o teras`. Au fost montate

BILEDBILEDBILEDBILEDBILED

"Sper s` atragem primele fonduri europene pentru comuna noastr`"

"POLIGON ALIMENTAR"
Sau Centrul jude]ean de colectarea, stocarea, marketing,Sau Centrul jude]ean de colectarea, stocarea, marketing,Sau Centrul jude]ean de colectarea, stocarea, marketing,Sau Centrul jude]ean de colectarea, stocarea, marketing,Sau Centrul jude]ean de colectarea, stocarea, marketing,
procesare [i desfacere produse agricole legume – fructeprocesare [i desfacere produse agricole legume – fructeprocesare [i desfacere produse agricole legume – fructeprocesare [i desfacere produse agricole legume – fructeprocesare [i desfacere produse agricole legume – fructe

trei noi sta]ii de autobuz, cele vechi
fiind improprii. Am acordat 60 de
locuri de cas` pentru tinerii cu vârsta
pân` în 35 de ani. A fost pus` în

func]iune re]eaua de ap`, o mic`
parte care a mai r`mas trebuie
definitivat` în 2015. Re]eaua este
nou`. Mai avem nevoie de o

finan]are ca s` o definitiv`m, în 2015
sper ca toat` lumea din comun` s`
aib` ap` de la re]eaua nou`. Am f`cut
lucr`rile la re]eaua de ap` din fonduri
proprii. Pot s` m` mândresc [i cu
echipa de fotbal, care a terminat  pe
locul 1, în liga a 5-a, 15 victorii din
15 partide. Sper s` putem promova.
Pân` la finele lui 2014 mai avem
de turnat 500 m de asflat în zona
central` [i în zona cimitirului", spune
primarul interimar.

Dorin]a cea mai mare a edilului
este atragerea de fonduri europene,
dar [i de investitori. "Avem un plan
urbanistic zonal unde este prev`zut`
zon` industrial` [i de produc]ie. Pân`
acum, în Biled nu a fost atras` nicio
sum` din fonduri europene pentru
comunitate, dar sper c` pe viitor s`
intr`m pe acest trend [i noi. S`
vedem în 2015 ce bani putem atrage
în func]ie de sesiunile care vor fi.
Avem câ]iva investitori în Biled, nu

st`m prost la acest capitol. Avem
o fabric` de lifturi, una de ambarca-
]iuni nautice, avem o firm` de trans-
port care aduce un aport [i la num`rul
de angaja]i [i ca sume pl`tite la pri-
m`rie. Mai avem un mare depozit
de cereale în zon`. Cu atragerea de
fonduri europene, am vrea s` facem
un spa]iu de agrement, care s` aib`
inclusiv un [trand, locuri de joac`
[i pentru agrement", mai spune
Cristian David.

Pentru tineri se vor acorda în
perioada urm`toare 15 locuri pentru
case. Cartierul este proiectat, îns`
trebuie s` existe implicarea adminis-
tra]iei pentru a se face lucr`ri de
infrastructur`, pietruiri, re]ea elec-
tric` necesar` [antierelor care se vor
deschide. O necesitate ar fi [i con-
struirea unei centuri de ocolire a co-
munei, deoarece traficul dintre Timi-
[oara [i punctul de trecere a frontierei
de la Cenad este intens. (A.S.)

în ansamblul s`u. Absen]a unor oferte pentru
preg`tirea popula]iei din spa]iul rural la noile
cerin]e specifice unei pie]e libere [i concu-
ren]iale,  lipsa culturii acestora în domeniul
economiei de pia]a, lipsa asigur`rii consultan]ei
de specialitate precum [i lipsa unei sus]ineri
[i oferte bancare specifice clientelei din spa]iul
rural, sus]in apari]ia acestui proiect, într-o
perioad` în care s-au promovat tot felul de
parcuri industriale [i de alt` natur`, agricultura
r`mânând, sub acest aspect, pe locul doi, sau
chiar ultimul.

Promovarea acestui proiect de c`tre auto-
rit`]ile publice locale se sus]ine prin absen]a
promov`rii lui de c`tre ini]iativa privat`, mai
ales în domeniul legume - fructe. Prin
programul 2014 – 2020, exist` demersuri CJT
– ADETIM [i parteneriat transfrontalier cu
jude]ul Csongrad, ca proiect strategic PNDR
cu finan]are european` asigurat`.  Ca exemplu,
în Spania, timp de 20 ani, urmarea a implic`rii
statului, autorit`]ile publice regionale, pe o

suprafa]` de 90 de hectare, genereaz` un volum
de activitate în domeniul alimentar de peste
5 miliarde euro / an. Scopul proiectului este
de a restabili lan]ul produc`tor – pia]` de
consum, verig` lips` în actuala form` de
marketing românesc.

Proiectul de investi]ie se afl` inclus în
planul de ac]iune al jude]ului Timi[ pentru
anul 2014, prin Programul strategic de
dezvoltare al jude]ului Timi[ [i aprobat de
CJT 213/18.12.2013. Solu]ia propus` const`
în efectuarea unui studiu de pia]`, studiu de
fezabilitate integrat, proiectul tehnic [i

Prim`ria Municipiului Lugoj a încheiat,
în noiembrie 2014, lucr`rile de reabilitare a
primei cl`diri din cadrul etapei I de reabilitare
a cl`dirilor istorice Êsituate în pia]a Josif
Constantin Dr`gan care reprezint` centrul
istoric al ora[ului. Este vorba de cl`direa în
care î[i desf`[oar` activitatea Poli]ia Muni-
cipiului Lugoj (fost sediu al Prim`riei Muni-
cipiului Lugoj). Lucr`rile au vizat reabilitarea
fa]adei principale [i a celei laterale de pe strada
Avram Iancu prin refacerea în totalitate a
tencuielilor exterioare [i a ornamentelor
aferente, schimbarea tâmpl`riei (ferestre [i

Prima cl`dire din centrul istoric
reabilitat` de c`tre municipalitate

documenta]ia tehnico-economic`, care are
valoare de circa 300,000 euro. Durata de
realizare estimativ` a proiectului este de circa
15 luni [i, consider c` acest proiect, având
în vedere specificul [i profilul agricol al
jude]ului Timi[, trebuia s` apar` înainte
oric`rui Parc Industrial, Parc Comercial, mall,
Centru Intermodal, etc.

Cine crede în acest proiect pe profil agricol
are asigurat` reu[ita într-o economie de pia]`
liber` [i de viitor.
Vicepre[edinte Camera Agricol` Timi[

Tiberiu LELESCU

u[i) [i realizarea finisajelor pentru a se realiza
un aspect cât mai apropiat de cel ini]ial al
cl`dirii. De asemenea, a fost reabilitat
acoperi[ul, [arpanta [i învelitoarea. Lucr`rileÊ
de reabilitare a celei de-a doua cl`diri, respectiv
cea care a apar]inut fostei Securit`]i continu`.
În paralel, au loc lucr`rile de refacere a
interioarelor [i recompartimentare în vederea
realiz`rii de bune condi]ii pentru viitoarea
activitate a Serviciului Public Local pentru
Eviden]a Persoanelor [i a Biroului de
Pa[apoarte care urmeaz` s` func]ioneze în
cl`dire dup` reabilitarea acesteia. (P.L.)
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Comuna Lenauheim se poate l`uda cu
cel mai fertil sol din aceast` parte de ]ar`,
o spun studiile de specialitate, iar agricultura
este o activitate de baz` pentru localnici,
dar [i pentru investitori care au ales s` î[i
desf`[oare activitatea pe raza acestei unit`]i
administrative. Totu[i, activitatea nu este
folosit` la maximum pentru productivitate,
politicile agricole deficitare l`sând semne
[i în comuna de ba[in` a lui Nikolaus Lenau.
Primarul Ilie Suciu a lansat câteva idei pentru
a se profita de toate beneficiile activit`]ilor
agricole, îns` a întâmpinat piedici din start.

Înainte de a aborda subiectul agriculturii,
discut`m cu edilul din Lenauheim despre
administra]ie, un domeniul în care activeaz`
pentru al doilea mandat. "A fost un an greu
2014. Am f`cut totu[i investi]ii importante.
În 2012, am depus cererea de finan]are
pentru un drum agricol, iar acum suntem
cam la 60 la sut` din lucr`ri executate. Este
o finan]are de 1 milion de euro, pentru 7,3
km de drum cu asfalt. Este o lucrare de
amploare, ne bucur`m c` o realiz`m, va fi
în beneficiul agricultorilor [i mai ales al
cet`]enilor, cei care locuiesc în Graba]i [i
Lenauheim nu mai intr` cu utilajele prin
localit`]i. Pe fonduri europene am dotat
c`minele culturale pe care le vom termina
în acest an (în valoare de 50.000 euro) [i
am semnat un contract tot pe fonduri UE,
pentru achizi]ionarea unui buldoescavator,
cu aproximativ 84.000 euro. Administra]ia
local` a asigurat sumele necesare la [coli
pentru buna desf`[urare a activit`]ilor, am
rezolvat problema transportului profesorilor
la [coal`, alocându-le sumele necesare
pentru decontarea navetei profesorilor, am
ajutat la renovarea bisericilor din cele trei
localit`]i. La biserica catolic` s-a schimbat
acoperi[ul, am contribuit [i noi cu fonduri

LENAUHEIMLENAUHEIMLENAUHEIMLENAUHEIMLENAUHEIM

Primarul Ilie Suciu: "E trist c` de 25 de ani
nu reu[im s` facem ceva cu agricultura"

locale, al`turi de enoria[ii [i de Diecez`.
Biserica este în categoria monumente
protejate, este obiectiv turistic, fiind
construit` prin 1770. S-au mai f`cut repara]ii
la Muzeul Nikolaus Lenau. Avem un mare
regret c` am pierdut aproximativ 40 la sut`
din suprafa]a muzeului prin retrocedare.

S-a dat sentin]` judec`toreasc` [i nu am
avut ce face decât s` aplic`m sentin]a. Nu
s-a terminat procesul înc`, mai avem o pist`
[i poate g`sim o solu]ie".

În ceea ce prive[te re]eaua de ap` [i
canalizare, pentru canalizare cel mai
probabil c` nu va exista prea curând o astfel
de investi]ie. Ilie Suciu explic` [i motivele:
"Ap` avem în toate cele trei localit`]i, pentru
canalizare am început un demers pentru
Ordonan]a 28, dar ne-am împotmolit la
finan]are. E nevoie de sume mari pentru
toate cele localit`]i: 15 milioane de euro
în total. E foarte greu ca din bugetul local

s` prevedem sumele acestea. A[tept`m
finan]`rile europene care vor veni anul viitor,
s` vedem ce scrie în ghidurile de aplicare
[i unde putem aplica", a precizat Suciu.

Alte investi]ii realizate sunt asfalt`ri
pe distan]e mai mici, în satele apar]in`toare
– Graba]i [i Bulg`ru[. "Am asfaltat pe

fonduri proprii, urmeaz` s` mai asfalt`m
un kilometru, am promis c` îl fac [i cam
ce promit eu fac. Mai am bani [i a[ mai fi
vrut s` fac [i acest kilometru la Lenauheim
[i la Bulg`ru[, dar s` vedem cum e vremea.
Vreau s` fac an de an, din fonduri proprii,
m`car 2 km, cum putem s` ne adun`m banii.
Pe fonduri externe merge foarte greu [i
întotdeauna suntem supu[i unei analize c`
noi tr`im mai bine decât al]ii [i trebuie s`
ia al]ii fondurile. Nu întotdeauna e adev`rat
asta. Noi suntem între dou` drumui
na]ionale, iar la mijloc investitorii nu prea
vin pentru c` aleg drumul drept [i s` fie
mai aproape de vam`. Dac` nu e[ti la drumul
mare, tr`ie[ti ca la periferie", m`rturise[te
primarul.

Dup` ce a testat accesarea de fonduri
guvernamentale, administratorii locali au
în]eles c` este un domeniu greoi, care consu-
m` [i bani [i energie, pentru ca finalizarea
s` fie uneori f`r` succes. "Am dat o gr`mad`
de bani pe studii [i nu se realizeaz` nimic.
Am spus c` nu mai dau bani [i fac lucr`ri
cu banii mei, local. Dac` în fiecare an fac
2 km, în câ]iva ani acop`r tot. {i cu ordo-
nan]a 28 (pentru aprobarea Programului
na]ional de dezvoltare local`, n.r.), ce se
face? Se încheie contracte, vine construc-
torul, lucreaz` f`r` bani [i te treze[ti c` î]i
blocheaz` prim`ria [i atunci ce faci? Am
spus c` nu mai fac lucruri m`runte, ci lucruri
care s` dureze. E adev`rat c` sunt multe
lucruri de f`cut. {i dup` ce termini toate
str`zile, tot mai este ceva de f`cut. Prefer
s` m` axez pe lucruri mari de infrastructur`,

Experien]` cu fondurileExperien]` cu fondurileExperien]` cu fondurileExperien]` cu fondurileExperien]` cu fondurile
europeneeuropeneeuropeneeuropeneeuropene

Camerele agricole, doar peCamerele agricole, doar peCamerele agricole, doar peCamerele agricole, doar peCamerele agricole, doar pe
hârtie?hârtie?hârtie?hârtie?hârtie?

care ]in mult, r`mâne timp [i pentru altceva,
dar în paralel facem [i cele necesare. Durerea
mare este c` unii cet`]eni nu prea [tiu s`
aprecieze c` se fac lucruri în comun` [i
atunci distrug", mai spune Ilie Suciu.

Agricultura este o parte important` din
activitatea localnicilor, îns` se simte nevoia
unor unit`]i de procesare a produselor
agricole. Lipsa acestui serviciu duce la
vânzarea produselor destul de ieftin. "Avem
firme puternice, care de]in [i peste 1000
de hectare de teren. Acele firme se dezvolt`,
au angaja]i de aici, majoritatea sunt localnici,
sunt angajatori de bun` credin]` [i fiecare
î[i vede de treab`. Din p`cate, nu avem o
unitate de procesare a produselor agricole,
mai ales c` avem cel mai bun sol din toat`
zona de ]ar` [i, dac` s-ar construi un depozit
de legume-fructe cred c` am putea dezvolta
agricultura unde fiecare s` câ[tige pu]in.
Cineva trebuie s` ia produsele de la ace[ti
oameni care pun în gr`din` pe 10 ari, 3
hectare, 10 hectare, ei trebuie s` aib`
siguran]a c` au unde s` le vând`. Nu e vorba
de cultura mare, de cartofi, de exemplu,
ci de celelalte produse care trebuie procesate
– ro[ii, castrave]i, ardei, gogo[ari, fructe.
Ar trebui ca un plan na]ional de dezvoltare
al agriculturii s` includ` [i construirea
acestor depozite – nu multe, c` iar le facem
degeaba – ar trebui f`cute în zone unde e
tradi]ie, cum e Gottlob, Vizejdia,
Lenauheim, în aceste zone trebuie f`cute
aceste depozite [i unit`]i de procesare a
produselor leguminoase", detaliaz` primarul.

Când s-au înfiin]at camerele agricole,
în urm` cu câ]iva ani, s-a sperat c`
agricultura va beneficia de o mai mare
aten]ie, dar realitatea este, spune Suciu, c`
aceste structuri nu ajut` la nimic. "Am crezut
c` ne vor ajuta, c` tot ce înseamn` agricultur`
va trece pe la ei [i, de fapt, nimic, nu se
ocup` cu nimic. Avem ni[te func]ii, oameni
numi]i, dar în teritoriu, s` mearg` ceva spre
agricultori, nimic. E trist c` de 25 de ani
nu reu[im s` facem ceva cu agricultura.
Pentru noi, dezvoltare înseamn` s` avem
plus valoare pe produsele agricole, s` le
punem în borcan [i s` le vindem, acolo e
cea mai mare valoare. Fiind o activitate
pe raza comunei, e clar c` taxele se întorc
[i spre comunitate, o parte din ele. Trebuia
s` avem [i noi camer` agricol` la
Lenauheim, am [i reparat un spa]iu, trebuia
s` îi fie arondat` {andra [i Comlo[u Mare.
Nu s-a mai continuat nimic", spune,
nemul]umit, primarul din Lenauheim.
Administra]ia local` ar fi dispus`, totu[i,
s` contribuie la realizarea unui proiect viabil
adresat agricultorilor din zon`, cu condi]ia
s` existe [i dorin]a fermierilor care acum
se feresc de ideea unor asocia]ii.

Alina SABOU
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Un num`r de 15 drumuri jude]ene vor intra în modernizare, asfaltare [i repara]ii
cu bani de la Consiliul Jude]ean Timi[ [i de la Ministerul Dezvolt`rii Regionale.
Valoarea total` a lucr`rilor pe cele 15 drumuri este de peste 140 de milioane de
lei, iar participarea financiar` a consiliului jude]ean, respectiv a banilor de la minister
pe PNDL, se face anual – pe perioada 2014 - 2016. Unele dintre aceste drumuri
sunt în lucru, altele urmeaz` s` fie licitate. Printre aceste drumuri se num`r`:
S`c`laz – Sânmihaiu Român, Mo[ni]a Veche – Bucov`], Deta-Opati]a-Birda, Balin]-
Nevrincea-Susani, Banloc-Parto[, Dobre[ti-Ohaba, Otve[ti-Berini, Tormac-{ipet
(aici se [i lucreaz`), Lugoj-Ezeri[-Valea Lung`. "Avem posibilitatea s` d`m [i
spre drumurile comunale din banii pe care-i vom primi spre drumurile jude]ene.
Toate cele 15 lucr`ri vor fi licitate, au fost acceptate", a spus Titu Bojin, pre[edintele
Consiliului Jude]ean Timi[. (S.I.)

Regia Na]ional` a P`durilor - Romsilva
a marcat, la 2 decembrie 2014, 110 ani de
func]ionare cu continuitate a Parcului de vân`-
toare {arlota, din cadrul Direc]iei Silvice
Timi[.  }inut binecuvântat de Dumnezeu [i
cu bog`]ia faunei de interes cinegetic, Banatul
este, în prezent, una dintre zonele cu vechi
tradi]ii în practicarea vân`torii [i a culturii
vânatului. Astfel, înc` din anul 1890,
st`pânitorul p`mânturilor din Charlottenburg,
contele Siegfried von Wimpffen, construie[te
aici o Cas` de vân`toare. Apoi, în 1902, începe

împrejmuirea [i amenajarea p`durii ca parc
de vân`toare, pe o suprafa]` ini]ial` de 18
hectare, care ajunge în final, la 1195 hectare.
Acest parc a fost colonizat cu exemplare de
cerb lop`tar aduse din Serbia, iar mai apoi
[i din Boemia, Germania [i Austria.

Dup` primul r`zboi mondial, P`durea [i
Parcul de vân`toare {arlota trec sub admi-
nistrarea statului, prin structurile sale succesive
de administra]ie silvic`. Din acel moment [i
pân` ast`zi, prin grija genera]iilor de silvi-

CINEGETICCINEGETICCINEGETICCINEGETICCINEGETIC

Muzeul cinegetic {arlota

Drumurile Timi[ului se repar`

cultori s-a p`strat preocuparea pentru amena-
jarea [i gospod`rirea acestei p`duri ca 'parc
de importan]` cinegetic` deosebit` pentru
protec]ia cerbului lop`tar'. Datorit` rezultatelor
bune [i a experien]ei dobândite de-a lungul
timpului în gospod`rirea cinegetic` a efec-
tivelor de cerb lop`tar, Parcul de Vân`toarea
de la {arlota a constituit principala surs` pentru
colonizarea cerbului lop`tar pe alte terenuri
de vân`toare din toat` ]ara, constituindu-se
48 de popula]ii în cira 30 de jude]e. Din cele
cca 1000 de exemplare colonizate, s-a reu[it

men]inerea în prezent, în 28 de nuclee
popula]ionale. Totodat`, de-a lungul timpului,
cerbul lop`tar crescut la {arlota a fost colonizat
[i în Germania, Austria, Bulgaria [i nu numai.

Consecvent` în demersul s`u de asigurare
a unui management durabil al efectivelor de
vânat din cuprinsul fondurilor cinegetice în-
credin]ate spre gestionare, Romsilva adminis-
treaz` în prezent, dup` modelul de la {arlota,
un num`r de 11 ]arcuri de vân`toare, înfiin]ate
pentru cultura unor specii precum: cerbul

lop`tar, mistre]ul, cerbul comun [i muflonul.
Pentru marcarea corespunz`toare a mo-

mentului aniversar, Romsilva a  inaugurat,
la 2 decembrie, Muzeul cinegetic Charlotten-
burg. Menit s` constituie surs` de informare
pentru publicul larg referitor la vânatul [i
vân`toarea din Banat, muzeul  func]ioneaza
în casa fostului [ef al ocolului din perioada
interbelic`, ing. Wrbitsky, renovat` [i ame-
najat` conform noii destina]ii.

Aceast` ac]iune se circumscrie preocu-
p`rilor conducerii Romsilva pentru promo-
varea public` a activit`]ii legate de îndeplinirea
obiectului s`u de activitate, de performan]a
realizat` în gestionarea sustenabil` a valoro-
sului patrimoniu forestier (deci [i faunistic
— cinegetic) pe care îl administreaz`. Este
Benefic`, în acest sens, experien]a dobândit`
prin administrarea unui a[ez`mânt similar,

dar de mai mare anvergur`, Muzeul cinegetic
al Carpa]ilor Posada, pe care Romsilva îl
administreaz` din anul 2004.

Muzeul cinegetic de la {arlota se dore[te
a fi un centru de educa]ie pentru publicul
larg în problematica atât de actual` a
ecologiei, a ac]iunilor permanente ale
Romsilva, pentru promovarea unui
management modern, sustenabil, în acord
cu reglement`rile comune existente la nivel
european, precum [i cu acordurile, conven]iile
[i tratatele interna]ionale la care România
este parte sau la care a aderat.

La inaugurarea Muzeului au fost prezen]i
directorul Romsilva Adam Cr`ciunescu,
pre[edintele C.J. Timi[ Titu Bojin, prefectul
de Timi[ Eugen Dogariu, directorul Direc]iei
Silvice Timi[ Nicu[or }î]u, speciali[ti în do-
meniul forestier [i cinegetic. (B.P.R.)
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Cu adev`rat asta au [i f`cut autorii
volumului ,,Deta - album monografic,,Deta - album monografic,,Deta - album monografic,,Deta - album monografic,,Deta - album monografic".  Au
scris istorie, o istorie a microzonei, încadrat`
des`vâr[it în contextul general al epocii. Au
ad`ugat, astfel, înc` o treapt` la scara evolu]iei
acestei localit`]i, dup` cea din 1925, când a
ap`rut "Monografia comunei Deta" de Alex.
Chevere[an.

Tip`rit` [i ap`rut` la U.R.C. XEDOS SRL
Timi[oara, în 2012, lucrarea îi are ca autori
pe Dan N. Buruleanu, concept [i coordonare,
[i pe profesorul [i muzeograful Ion Traia,
realizatorul textului. Fotografiile sunt semnate
de Dan N. Buruleanu [i Cristian Gheorghe.

Cartea este rezultatul unor îndelungi [i
laborioase cercet`ri [i c`ut`ri. Au r`sfoit ,,cro-
nice b`trâne", au consultat surse scrise [i
verbale, au z`bovit într-un imaginar tunel al
timpului [i au confirmat cu prisosin]` cugetarea
lui Andrei Ple[u: "omul cultivat este cel care,
atunci când nu [tie ceva, [tie unde s` caute".

Volumul, într-o]inut` elegant`, copertat,
cu foarte multe imagini color de-o excep]ional`
calitate, se autodefine[te estetic prin sobrietate
[i prestan]` editorial`. Coper]ile [i cele 256
de pagini închid între ele pagina de titlu, un
cuvânt înainte semnat de Dl. Petru Roman,
primarul ora[ului Deta, con]inutul structurat
pe 7 capitole, pagina cu bibliografia selectiv`
[i cuprinsul. În]elegerea textului este înlesnit`
[i de explica]iile bibliografice din subsolul
paginilor.

Sufletele autorilor, înc`rcate de povara
responsabilit`]ii, precum [i ale edililor care
au f`cut posibil` aceast` apari]ie, s-au desc`-
tu[at aducându-ne în fa]` aceast` comoar`
g`sit` în meandrele istorice ale localit`]ii
noastre, iar domniile lor a[teapt` acum dreapta
judecat`.

Am parcurs aceast` carte de excep]ie [i
am consemnat sumar, pe capitole, principalele
aspecte prezentate, rostind judec`]i de valoare,
îns` doar cu privire la organizarea [i redactarea
materialului scris sau foto, reducând totul la
o modest` recenzie.

Din primul capitol, intitulat ,,Cadrul geo-
grafic", afl`m coordonatele geografice ale
a[ez`rii, urmate de informa]ii despre relief,
clim`, ape, vegeta]ie, flor` [i faun`, acestea
fiind înso]ite de ilustra]ii color, vederi pano-
ramice [i imagini punctuale.

Ce-al de-al doilea capitol, care ne intro-
duce în istoria microzonei Deta, are cele mai
multe pagini rezervate: 46. Afl`m despre
descoperirile arheologice din zon`, despre
rezultatele cercet`rilor în perimetrul firmei
Eybl [i despre atestarea documentar` a loca-
lit`]ii, care se opre[te la anul 1360.

Autorii st`ruie asupra vie]ii în microzon`
sub ocupa]ia turceasc` [i cea austro-ungar`,
înt`rind vizual descrierea cu ilustra]ii deosebit
de sugestive: "Venirea [vabilor în Banat",
,,Prima locomotiv` care a trecut prin Deta",
,,Gara în anul 1900".

Interesante sunt [i informa]iile despre felul
cum cele dou` r`zboaie mondiale au tulburat
via]a localnicilor Afl`m despre monumentele
ridicate întru cinstirea eroilor, despre înrolarea
[vabilor în armata german`, despre episodul
unei lupte aprige la est de Deta, soldat cu
mor]i, iar la pagina 66 este relatat` fapta de
eroism a telefonistei Elena Ghenescu, r`mas`
de-acum în con[tiin]a detenilor.

Autorul textului ne reaminte[te de perioa-
da colectiviz`rii, de Rusaliile îndurerate ale
anului 1951, de deport`rile unor germani în
URSS [i încheie capitolul cu listele deporta]ilor
în B`r`gan

Realizatorii monografiei, în capitolul, 3
se refer` la organizarea administrativ` [i la
institu]ii, fac o incursiune istoric` de profunzi-
me, valorificând materialele documentare cer-

O apari]ie editorial` de excep]ie
"A scrie istorie înseamn` a te elibera de trecut""A scrie istorie înseamn` a te elibera de trecut""A scrie istorie înseamn` a te elibera de trecut""A scrie istorie înseamn` a te elibera de trecut""A scrie istorie înseamn` a te elibera de trecut"

cetate. Ne informeaz` c` Deta apare ca ora[
în anul 1660, iar mai târziu, printr-un ordin
imperial, la 17 august 1810, localitatea va
purta denumirea de ora[ târg. Afl`m c` Prim`-
ria din Deta a fost zidit` în anul 1868 [i cu-
noa[tem listele cu primarii din Deta [i Opati]a.
Sunt reprezentativ alese trei personalit`]i: a

prim- pretorului Peter Ostoici, a lui Anton
Kratzer, primar între 1882-1887, din Deta [i
a lui Iosif Palici, primar la Opati]a în perioada
1920-1922.

Primim informa]ii de mare valoare [i
despre institu]ii: judec`torie, po[t`, pompieri,
societatea de vânat, bibliotec` (înfiin]are, fond
de carte, bibliotecari), muzeu, spital, finan]e,
poli]ie, jandarmi. Textul informativ este argu-
mentat cu imagini de epoc` [i, comparativ,
cu ilustra]ii color de azi: spitalul, parcul,
biblioteca, prim`ria.

Urm`toarele 35 de pagini ale monografiei
sunt rezervate [colii [i activit`]ii culturale,
cuprinse în capitolul 4. Se face un istoric al
[colii din Deta [i afl`m despre primii înv`]`tori
de dup` 1812. Un spa]iu mai mare este oferit
celor doi profesori: Peter Jager (1829-1860)
[i Peter Fischer, numit director în 1882. Întru
amintirea lor st` m`rturie placa comemorativ`
din fa]a [colii generale. Primim [i alte infor-
ma]ii despre {coala industrial` de fete, cea
de ucenici, precum [i despre liceul din Deta
(înfiin]are, evolu]ie, directorii etc.). Sunt gr`i-
toare ilustra]iile de epoc`, precum [i cele din
prezent, dar mai ales o fotografie de mare
for]` sugestiv` pentru viitorime, pe dou` pa-
gini(126, 127) cu elevi în curtea [colii. Vesti-
menta]ia, expresia fe]elor, limbajul nonverbal
al grupului sunt mesaje ale [colarilor de azi
pentru urma[i.

Despre [coala din Opati]a afl`m lista cu
înv`]`torii din monografia preotului de pioas`
amintire Tiberiu Marginean]u, la pagina 133.

Activitatea cultural` completeaz` tematica
acestui capitol. Autorii ne dau informa]ii
despre societ`]ile literare, reuniunile de cânt`ri,
o tipografie din anul 1875, apari]ia ziarului

local, ,,Dettaen Zeitung", Clubul atletic(1921),
forma]iile de dansuri populareactuale: româ-
ne[ti, maghiare, sârbe[ti, bulg`re[ti, prezentate
pe mai multe pagini, precum [i Casa Na]ional`
din Opati]a, de curând finalizat`.

În capitolul al V-lea, realizatorii mono-
grafiei ne ofer` date despre istoricul bisericii
catolice [i al celei ortodoxe din microzon`.
Afl`m c` cea mai veche însemnare despre
biserica din Opati]a o întâlnim într-un docu-
ment din 1767 [i c`, într-un timp, credincio[ii
ortodoc[i din Deta au apar]inut de Opati]a,
apoi, din 1905, ei trec la parohia din Denta.
Actualul edificiu din Opati]a s-a rezidit în
anul 1875, iar în iunie 1928, biserica a fost
lovit` de un tr`snet n`prasnic, cu urm`ri
nepl`cute. Avem la îndemân` lista cu preo]ii
[i imagini de epoc` [i de azi.

Volumul ne ofer` multe informa]ii despre
biserica catolic` din Deta: istoricul ei, lista
cu preo]ii [i date despre temelia din 1898.
În urm`toarele pagini, dl Dan Buruleanu
organizeaz` o adev`rat` expozi]ie foto, de
la imagini cu schele pân` la edificiul actual,
feeric luminat, toate dând m`sura artistic` a
impun`toarei construc]ii, dar [i valoarea
talentului celui care le-a izvodit pe pelicul`.

Parohia ortodox` se înfiin]eaz` la 13 oc-
tombrie 1922, iar primul preotortodox român
din Deta a fost înv`]`torul Petru Bizerea
(1923). Serviciul divin se celebreaz` în diferite

loca]ii improvizate pân` în anul 2009, când
se sfin]e[te noua biseric`. Date despre noul
l`ca[ ne ofer` preotul paroh Ioan Ciprian
Blagoe, la pagina 195. Protopopiatul se mut`,
din 1960, de la Ciacova la Deta [i, la aceea[i
pagin`, afl`m numele protopopilor. Imagini
cu exteriorul [i interiorul bisericii (naosul,
iconostasul [i alte detalii) completeaz` de
minune universul spiritual din urbea noastr`
[i dau o not` de solemnitate cre[tin` în fa]a
monumentalei biserici proto- popiale din ora[.

Ultima parte din acest capitol ne infor-
meaz` [i despre celelalte biserici existente:
sârb`, penticostal`, baptist`, martorii lui
Iehova. Se încheie acest capitol cu secven]e
din cimitirul ora[ului, o adev`rat` galerie de
art` în aer liber, cu statui sculptate de me[teri
italieni.

Penultimul capitol, al VI-lea, în cele 20
de pagini, face o sumar` analiz` demografic`
a localit`]ii. Afl`m despre evolu]ia num`rului
de locuitori, despre coloniz`ri, despre valurile
de emigr`ri, despre deport`ri, despre structura
etnic` a popula]iei din cele dou` a[ez`ri. Ora[ul
s-a afirmat, spun autorii, ,,ca surs` a unei
interculturalit`]i cu dimensiune activ`".

În ultimul capitol al monografiei, intitulat
,,Deta de ieri [i de azi", realizatorii scot din
labirintul arhivelor [i din oglinda prezentului
alte detalii, pe care ni le ofer` cu generozitate.
Afl`m informa]ii despre me[te[ugari,
industria[i, comercian]i, despre Fabrica de
furnire, despre Cooperativa de lapte, despre
C`r`mid`ria [i Uzina electric` din ora[. Mai
citim c`, în 1968, Deta prime[te pentru a treia
oar` în istoria sa statutul de ora[.

Ultimele pagini ale albumului, dup` un
periplu imaginar în trecut, ne aduc, cu textul
[i cu bog`]ia de imagini, în prezent.

Selectez, nu neap`rat într-o anu- mit`
ordine, principalele obiective din dinamica
dezvolt`rii din ultimii ani:

Se introduce gazul metan (1992) se aduce
ap` termal` la [trand, se construiesc primele
blocuri ANL, se inaugureaz` centura rutier`,
se ridic` o modern` sal` de sport [i biserica
ortodox`, sunt modernizate spitalul [i [trandul
termal, precum [i infrastructura stradal`.

Este prezent` marea industrie, prin firmele
Ebyl Taxata [i Alu Metal, dar [i firme mici,
ca Lux [i Essegy Tex, Consum Coop, Niadal
Abatex [i Ro-Lasnene.

Edilii [i-au propus realizarea unui parc
industrial, amenajarea Casei de Cultur`, noi
parc`ri [i moderniz`ri stradale, o sta]ie de
biogaz la Opati]a [i alte proiecte dintr-o list`
destul de stufoas`.

Valoarea de document pentru urma[i este
înt`rit` de foarte multe imagini din actualitate,
de o hart` a localit`]ii, la pagina 252, [i de
o vedere din satelit a ora[ului.

În sfâr[it, a sosit [i vremea concluziilor.
Autorul textului, dl prof. Ion Traia, având
în urm` experien]a altor nou` monografii,
st`pâne[te tehnica document`rii, iar opera de
fa]` îi înt`re[te [i mai mult imaginea de a fi
unul din cei mai buni monografi[ti din jude],
iar artistul foto, directorul de imagine, dl Dan
N. Buruleanu, coordonatorul lucr`rii, se defi-
ne[te prin fine]ea, acurate]ea, for]a sugestiv`
[i selectarea ilustra]iilor în economia textului.
Iat` o lucrare de excep]ie, care r`mâne o lec]ie
pentru ,,comunitate", a[a cum afirm` în prefa]`
dl primar Petru Roman [i adaug ca o dovad`
zguduitoare c` ,,pergamentul este mai rezistent
decât mortarul [i stânca" (Ana Blandiana).

Recuno[tin]` [i laude celor care s-au gân-
dit la acest act de cultur` [i s` dea Dumnezeu
ca nobila împlinire intelectual` s` d`inuie peste
timp ca o oglind` în care trecutul [i prezentul
î[i reflect` simbolic str`lucirea.

 Prof. Iosif Marius CIRCA
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Autorit`]ile locale [i cele jude]ene [i asocia]iile revo-
lu]ionarilor din Timi[oara au preg`tit un program complex
pentru a marca cei 25 de ani de la Revolu]ia început` în
ora[ul de pe Bega: lans`ri de carte, expozi]ii foto, depuneri
de coroane, [edin]e festive, momente de reculegere, decer-
n`ri de premii [i distrinc]ii, concerte etc.

16 decembrie 2014, prima zi cu evenimente dedicate
anivers`rii Revolu]iei din 1989, a început cu un omagiu
adus unuia dintre cei care a oprit tramvaiele în Pia]a Maria,

pentru a chema oamenii al`turi de el, împotriva regimului
dictatorial: dezvelirea bustului poetului Ion Monoran. Bustul
este amplasat la cap`tul Podului Traian, la intersec]ia dintre
Splaiul Tudor Vladimirescu [i Bulevardul 16 Decembrie
1989, [i a fost realizat de sculptorul timi[orean Aurel Gh.
Ardeleanu. Prezent` la eveniment a fost [i familia lui Ion
Monoran, emo]ionat` c` imaginea acestuia a fost p`strat`
cu atâta c`ldur` la Timi[oara. Au luat cuvântul Florian
Mihalcea de la Societatea Timi[oara, primarul Nicolae
Robu, scriitorul Viorel Marineasa, dar [i fiul poetului,
Paul Monoran.

Dup`-amiaza zilei de 16 decembrie 2014 a fost marcat`
de [edin]a festiv` a Consiliului Local Timi[oara, la care
au luat parte revolu]ionarii timi[oreni. Prezent la Timi[oara,
pre[edintele ales al Romåniei, Klaus Iohannis a depus o
coroan` la Cimitirul Eroilor [i a aprins  o lumânare în
amintirea eroilor Revolu]iei la Catedrala Mitropolitan`.

Aproximativ 500 de revolu]ionari membri în 12 asocia]ii
din Timi[oara au primit, în 17 decembrie, la Consiliul
Jude]ean Timi[, plachete pentru a marca trecerea celor
25 de ani de când au contribuit la na[terea democra]iei în
România. În prezen]a actualilor lideri ai administra]iei,
dar [i a celor care au ocupat func]iile de prefec]i [i sub-
prefec]i, pre[edin]i [i vicepre[edin]i CJT, primari [i vice-
primari ai Timi[oarei, din 1990 încoace, au primit distinc]ii
membri din Asocia]ia Victoria a Lupt`torilor în Revo-
lu]ie,ÊAsocia]ia Fr`]ie, Egalitate, Colaborare,ÊFrontul Sal-
v`rii Na]ionale,ÊAsocia]ia Funda]ia Na]ional` a Revolu]iei
din Decembrie 1989,ÊAsocia]ia 16 Decembrie,ÊAsocia]ia
Lupt`torilor din Timi[oara Aresta]i în Revolu]ie,ÊAsocia]ia
Forumului Revolu]iei din Decembrie 1989 Libertatea Timi-
[oara,ÊAsocia]ia Revolu]ia 1989,ÊAsocia]ia Liga Na]ional`
a Lupt`torilor Participan]i în Revolu]ia Româ-

25 de ani de libertate: 1989 - 2014
n`Ê[iÊAsocia]ia Lupt`torilor în Flac`ra Revolu]iei Lugoj
1989. "Avem datoria de a nu uita evenimente din 1989,
de a ne cinsti eroii prin ac]iuni diplomatice. Comemor`m
pe parcursul acestei s`pt`mâni victimele revolu]iei cu o
suit` de evenimente, dar [i cu puternice emo]ii", a spus
pre[edintele CJ Timi[, Titu Bojin. Al]i 500 de revolu]ionari
au primit diplome din partea administra]iei jude]ene.

Un mar[ tradi]ional a avut loc în 17 decembrie, în
organizarea suporterilor ASU Poli, la fel ca în fiecare an.
Cei peste 500 de suporteri care au participat la eveniment
au f`cut prima oprire la Catedrala Mitropolitan`, unde
au scandat împotriva comunismului [i i-au cinstit pe cei
care [i-au pierdut via]a în urm` cu 25 de ani, pe acelea[i
trepte ale catedralei. Mul]imea a strigat: "P`cat! P`cat,
de sângele v`rsat!", "Libertate", "Timi[oara".  Mar[ul a
continuat prin Pia]a Victoriei c`tre Opera Na]ional`
Timi[oara. Aici, sutele de oameni care au participat la
eveniment au îngenuncheat pentru a spune o rug`ciune
[i a ]ine un moment de reculege. Dup` câteva minute,
suporterii [i-au continuat drumul pe pietonala M`r`[e[ti.
Aici s-au oprit din nou [i au aprins fumigene, scandând

împotriva comunismului. De asemenea, num`rul celor
prezen]i a crescut pentru c` mai mul]i timi[oreni li s-au
al`turat poli[tilor. De pe M`r`[e[ti, suporterii [i-au continuat
mar[ul c`tre Memorialul Revolu]iei. Ultima oprire a fost
cea de la Cimitirul Eroilor unde poli[tii au depus câteva
coroane pentru a-i omagia pe eroii Revolu]iei Române
din decembrie 1989.

Miercuri, 17 decembrie, este Zi de doliu în Timi[oara,
în memoria revolu]ionarilor uci[i. La ora 10.00, a avut
loc Slujba de pomenire a eroilor martiri, la Catedrala
Mitropolitan` din Timi[oara, urmat` de depunerea de
coroane la Monumentul Crucificare, din fa]a catedralei,
unde este montat` [i o plac` comemorativ` cu mor]ii din
revolu]ie. La ora 13.30, a avut loc deplasarea la Cimitirul
Eroilor pentru slujba de pomenire a eroilor martiri îngropa]i,
urmat` de depuneri de coroane la monumentul ce vegheaz`
mormintele eroilor de la Timi[oara. Zeci de candele cu
pozele celor uci[i în acele zile fierbin]i au fost aprinse [i
a[ezate lâng` Flac`ra Etern` din Cimitirul Eroilor.

Omagiu adus eroilor martiriOmagiu adus eroilor martiriOmagiu adus eroilor martiriOmagiu adus eroilor martiriOmagiu adus eroilor martiri

Plachete din partea CJ Timi[Plachete din partea CJ Timi[Plachete din partea CJ Timi[Plachete din partea CJ Timi[Plachete din partea CJ Timi[

Cu gândul la eroii Timi[oarei...Cu gândul la eroii Timi[oarei...Cu gândul la eroii Timi[oarei...Cu gândul la eroii Timi[oarei...Cu gândul la eroii Timi[oarei...

Joi, 18 decembrie, Forumul Revolu]iei din Decembrie
1989 Libertatea – Timi[oara, a marcat cei 25 de ani de la
Revolu]ia din Decembrie 1989 pe sc`rile Catedralei
Mitropolitane Timi[oara, unde au fost cântate colinde cu
corul Teologic din Timi[oara [i au fost depuse candele
în memoria eroilor martiri.

În 19 decembrie, vineri, un moment important al zilei
a fost decernarea titlului de Cet`]ean de Onoare pentru
regizorul austriac de origine român`, n`scut în Timi[oara,
RobertÊDornhelm.ÊÎn cadrul proiectuluiÊ"Dup` 25 de
ani"Êa avut loc [i proiec]iaÊ"Recviem pentru Dominic",Êun
film de RobertÊDornhelm. Regizorul a fost nominalizat
în mai multe rânduri la premiul Oscar pentru filmele sale
documentare. Filmul "Recviem pentru Dominic"
nominalizat la Globul de Aur, la categoria "Cel mai bun
film str`in", a fost realizat în decembrie 1989 în timpul
Revolu]iei din Timi[oara [i este inspirat de o întâmplare
real` cu caracter autobiografic.

În 20 decembrie 89 Timi[oara a devenit primul ora[
liber de comunism din România. Pentru a aminti de acest
moment, Funda]ia Na]ional` a Revolu]iei din Decembrie
1989 Timi[oara în colaborare cu Forumul Revolu]iei din
Decembrie 1989 Libertatea – Timi[oara, Asocia]ia 16
Decembrie Timi[oara 1989 [i Asocia]ia Revolu]ionar`
Fr`]ie, Egalitate, Colaborare, Cooperare a organizat
simpozionul "Timi[oara 25 de ani de la declan[area
Revolu]iei Române". Sâmb`t` seara, mii de timi[oreni s-
au aflat în Pia]a Victoriei pentru a lua parte la concertul
"Rock pentru Revolu]ie", pe scen` urcând Pro Musica,
Phoenix, Riblja Èorba [i Bajaga i Instruktori. Ceremoniile
dedicate Revolu]iei s-au încheiat cu tradi]ionalul pelerinaj
la Slatina, jud. Olt "Pe urmele Martirilor timi[oreni disp`ru]i
în Revolu]ie". Asocia]ia Memorialul Revolu]iei 16-22
decembrie 1989 Timi[oara a depus coroane la Troi]a Eroilor
Români din centrul ora[ului – Unitatea Militar` de Poli]ie
din Slatina (Poarta II) – [i la Spitalul Jude]ean Slatina,
apoiÊa avut loc o slujb` de pomenire, depuneri de coroane,
urmat` de rug`ciuni [iÊcolinzi.

{i tot såmb`t`, \n Sala Revolu]iei din Palatul
Administrativ, a avut loc dezbaterea "Adev`rul Revolu]iei

din Decembrie", coordonat` de conf. univ. dr. Lorin Fortuna.
Printre participan]i s-a num`rat [i dl. Viorel Ladislau Sasca,
fost consilier jude]ean [i revolu]ionar.

Eroii nu mor niciodat`! Cinste lor!Eroii nu mor niciodat`! Cinste lor!Eroii nu mor niciodat`! Cinste lor!Eroii nu mor niciodat`! Cinste lor!Eroii nu mor niciodat`! Cinste lor!
Alina SABOU

Foto: Constantin DUMA
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Drumuri asfaltate, un c`min
cultural modern [i un azil de b`trâni
nou construit sunt urm`rile unei fi-
nan]`ri cu fonduri europene câ[tigate
de Prim`ria S`c`laz. C`minul cultu-
ral este înc` în lucru, administra]ia
local` f`când un împrumut bancar
pentru a achita ultima tran[` de bani,
necesari pentru cofinan]are. Prim`ria
S`c`laz a func]ionat f`r` Consiliu
Local o perioad` lung`, motivele
fiind unele neîn]elegeri politice, a[a
c` proiectele [i alte demersuri au
fost blocate. Odat` ce situa]ia a
revenit la normal, creditul a putut
fi contractat, iar lucrarea la azil a
mers mai departe, având accept de
prelungire a termenului de execu]ie
pân` în prim`vara anului viitor.

"Mai avem o investi]ie prin
Aquatim, care este concesionarul
nostru de ap`-canal pe S`c`laz, [i
se lucreaz` la re]eaua de canalizare.
Se lucreaz` [i la aduc]iunea apei de
la Timi[oara. Nu vom mai folosi
acele foraje de mare adâncime.
Avem aprobate opt studii de feza-
bilitate, a[tept cu ochii pe calculator
s` vedem când se va da drumul la
fondurile europene începând cu
2015. Avem preg`tite asfalt`ri pen-
tru cele dou` localit`]i componente,
re]eaua de ap` din Beregs`u Mic
trebuie reabilitat`, ei au re]ea veche,
reabilitarea c`minului din Beregs`u
Mare. Canalizarea pentru cele dou`
sate este o investi]ie de 180 mld lei
vechi. Tot ce vrem noi s` facem în
urm`torii  2-3-5 ani totalizeaz` 600
mld lei vechi, deci aproximativ 10-
12 milioane de euro. F`r` ordonan]a
28 a Guvernului [i f`r` fondurile
europene nu vom reu[i s` realiz`m
din bugetul local aceste investi]ii.
Bugetul local al S`c`lazului totali-
zeaz` undeva la 110 miliarde lei
vechi, din care 35 mld lei vechi pe
an sunt datorii pentru plata ratelor
pe care le avem.  30-35 mld de lei
vechi se duc la [coli. De[i au devenit
cu personalitate juridic` [i au cont
separat în Trezorerie, nu în]eleg de
ce banii vin în bugetul local [i se
duc la ei înapoi. Ar trebui ca partea
de la Finan]e s` le-o dea direct lor,
sunt [i ordonatori de credite.
Diferen]a de 20-25 mld de lei pe
an sunt cheltuilelile de func]ionare
ale prim`riei", a explicat pe larg Ilie
Toda[c`, primarul din S`c`laz.

Una dintre problemele cu care
se confrunt` Prim`ria S`c`laz este
neplata taxelor [i impozitelor.
Persoanele fizice sunt datornice la
Prim`rie, având de plat` suma de
28 miliarde de lei vechi, iar firmele,
persoanele juridice au datorie de 60
miliarde de lei vechi. O cauz` este
la parcul industrial. Ini]ial a fost con-
cesionat tot terenul de c`tre firme,

Pentru evitarea posi-
bilelor toxiinfec]ii [i
infest`ri cu trichineloz`,
v` recomand`m s` nu
cump`ra]i carne de porc
[i produse ob]inute de la
acesta, din locuri [i spa]ii
neautorizate. Nu cump`-
ra]i carne procesat` decât
din unit`]i autorizate care,
prin controlul efectuat de
inspectorii ANSVSA, garanteaz` c` aceasta provine din abatoare autorizate,
unde se asigur` permanent asisten]a sanitar-veterinar`. Dac` porcul este
bolnav de trichineloz`, cei care consum` carnea infestat` se vor îmboln`vi
[i vor fi supu[i unui tratament îndelungat, existând  posibilitatea apari]iei
unor complica]ii majore. Înainte de a consuma carnea de porc pe care
tocmai l-ai t`iat, trebuie s` mergi la doctorul veterinar din localitate pentru
a verificare dac` animalul nu este infestat cu larvele viermilor de Trichinella
spiralis. Se recolteaz` câte 20-30 grame de carne din zona lombar`, din
mu[chiul diafragmei, mu[chii intercostali [i cei de la baza limbii. Larvele
de Trichinella tr`iesc în preparate proaspete din carne de porc, în special
în cârna]i, [unc` [i pastram`. De unde cumperi carnea de porc s` te asiguri
c` vânz`torul este autorizat sanitar-veterinar, c` nu a sacrificat porcul în
condi]ii în afara abatorului autorizat [i c` s-a f`cut în mod obligatoriu
inspec]ia sanitar-veterinar`, iar carnea este [tampilat` pentru a avea siguran]a
c` este bun`. Opera]iunea de control al c`rnii, de regul`, nu dureaz` mai
mult de 15 minute, iar pe raza fiec`rei comune exist` câte un punct sanitar-
veterinar pentru controlul trichineloscopic.

La om, boala se transmite prin consum de carne de porc sau vânat
infestat, insuficient fiart` sau fript`. Boala la om debuteaz` cu tulbur`ri
gastrointestinale, grea]`, dureri abdominale difuze, vom` [i stare febril`
pe o durat` de 2-3 s`pt`mâni. Edemele fe]ei sunt primele simptome de
boal`, iar diagnosticul se pune relativ u[or dup` ce v` ve]i prezenta la
medicul specialist. Vindecarea provine în urma unui tratament pe o perioada
îndelungat` [i este deosebit de costisitor, cu toate riscurile de s`n`tate
ce rezid` dup` aceast` boal`. Examenul trichineloscopic este obligatoriu
prin lege, iar cei ce nu respect` aceste condi]ii obligatorii atenteaz` la
securitatea alimentar` a semenilor, iar cei care nu efectueaz` [i pun în
circula]ie carne de porc necontrolat` sunt pasibili de amenzi de pân` la
2,000 lei, iar abatoarelor li se anuleaz` autoriza]ia de func]ionare.

Tiberiu LELESCU
Vicepre[edinte Camera Agricol` Timi[

Cum s` ne ferim de intoxica]ii
prin infesta]ia cu trichineloz`

Una dintre cele mai moderne investi]ii din domeniul agriculturii –
sediul IPSO Agricultur`, aflat pe DN 69, Km 10+292, în apropierea localit`]ii
Sânandrei, o investi]ie de 2 milioane euro, a fost inaugurat` la începutul
lunii septembrie. Societatea ofer` solu]ii complete  pentru agricultur`:
distribu]ie de ma[ini [i utilaje, piese de schimb [i service. În paleta de
furnizori se num`r` m`rci variate, de la renumitele John Deere, Manitou
[i Kuhn la Bednar  FMT, Fliegl, Pichon, Perard, Kemper, Zurn, Geringhoff,
Grasdorf, Laforge. Cu o suprafa]` de 15.000 mp, noul sediu IPSO Agricultur`
include o magazie de piese de schimb [i un atelier de service cu o capacitate
generoas`, care permite repara]ia simultan` a pân` la 8 utilaje.  Unul
dintre serviciile speciale ale IPSO Agricultur` din Timi[ este comanda
de piese de schimb în regim de urgen]`. Astfel, produc`torii agricoli pot
face comanda pân` în ora 15:00 a fiec`rei zile, urmând ca piesele s` fie
livrate în 24 de ore.      (S.I.)

Investi]ie important`
în comuna Sânandrei

S~C~LAZS~C~LAZS~C~LAZS~C~LAZS~C~LAZ

Primarul Ilie Toda[c`:
"Legea p`[unilor îngr`de[te
dreptul de proprietate"

cu gândul de a-[i dezvolta anumite
afaceri. Concesiunile au început s`
nu mai fie pl`tite. "La firme po]i
controla situa]ia, dac` e insolven]`,
putem radia de pe datorie suma care
o are de pl`tit, dar la persoane fizice
e greu. Legea spune s` punem se-
chestru, dar ce s` le iau? Noi aveam
anual restan]e de pân` în 2 miliarde
de lei vechi. La o comun` cu aproape
10.000 de locuitori era o sum` destul
de mic`. Când am ajuns la suma de
acum, chiar îmi fac probleme, cum
vom putea rezolva situa]ia asta?
Nivelul de încasare este de sub 50%
la to]i colegii mei. Anul acesta în
septembrie, la S`c`laz, s-a inaugurat

o investi]ie într-un parc industrial
privat, pe 9 hectare. S-a pornit o
fabric` unde sunt 80 de angaja]i, vreo
40 din S`c`laz, activitatea fiind de
producere a materialului stomato-
logic de uz uman [i material de uz
veterinar, un fel de geluri.

În comuna periurban`, se acord`
acum cam 70-80 de autoriza]ii de
construc]ie de case pe an. Au fost
date [i terenuri pentru tineri, 200
în total, din care peste 150 de pla]uri.
"Am f`cut o inventariere la tot ce
am dat pân` acum doi ani [i dac`
nu au construit pe terenuri trebuie
s` le lu`m. Cam 18 terenuri vor
trebui radiate din cartea funciar` [i
le vom atribui mai departe. Cred c`
mai avem peste 130 de cereri. Teren
nu mai avem, nu putem folosi
p`[unea. Problema mare a comunei
este cu locuin]ele. Am depus din
2010 la Ministerul Dezvolt`rii un
proiect pentru un bloc social, cu 60
de apartamente. Avem peste 250 de
cereri de locuin]e. Din p`cate, nem]ii
au plecat dup` 90, mai avem vreo
3 persoane de etnie german`, au
vândut locuin]ele, copiii au acum
24 de ani, s-au c`s`torit, au copii
[i este foarte greu s` faci o cas` în
zilele astea. A[a c` oamenii vin la
prim`rie s` cear`, a[a am fost
obi[nui]i, c` statul trebuie s` dea",
spune Toda[c`.

Dup` apari]ia legii 112 din 96,
oamenii au început s` î[i cumpere
casele. În proprietatea Prim`riei sunt
acum maximum 25 de case [i 98
de apartamente, în locul fostei unit`]i
militare. Oamenii locuiesc în acestea
în chirie, iar un apartament, chiar
[i a[a mic, se poate da doar dac`
pleac` cei care le ocup`, îns` sunt
[anse mici.

"Nu avem rezerve de teren,
suntem bloca]i [i cu legea p`[unilor,
nu [tiu ce au de gând guvernan]ii
cu aceast` lege. Mai avem 680 de
hectare de p`[une, ordonan]a spune

s` se respecte înc`rc`tura pe hectar.
Pe 16 ha în chirie ar trebui s` aib`
160 de oi, dar el are 800. Cum pot
s` îl oblig`, s` le taie, s` le vând`?
Nu [tiu cum se descurc`. Acum 5
ani am avut pe total comun` 400
de bovine [i 6.000 de oi, acum 120
de bovine [i 15.000 de oi. A început
s` se dea [i subven]ie pe cump`rare
de ovine, a[a c` oamenii [i-au
cump`rat. Unii au cump`rat [i teren
pentru a-[i sus]ine activitatea, dar
majoritatea sunt în concesiune. În
comunele periurbane, noi vrem s`
facem zone iondustriale, locuin]e,
dezvoltare. Eu cred c` se îngr`de[te
dreptul de proprietate, dac` e p`[une
privat`, de ce nu ne putem folosi
de ea cum dorim? Înainte de a fi
acea lege, am dat teren pe legile
retroced`rii din p`[une. Dup`
apari]ia ordonan]ei, nu poate folosi
cele 5 hectare, nu îl poate cultiva,
nu poate face nimic. Nu e corect
s` apar` guvernul cu o ordonan]`
[i s` spun` cum s` î]i folose[ti bunul
t`u. Ni se îngr`de[te dreptul la
dezvoltare. Dac` vine Mercedes [i
vrea teren, nu le putem da nimic.
Legea a ap`rut din ini]iativa lui
Valeriu Tab`r`, to]i l-am atacat, ne-
a spus c` se va rezolva [i c` e o
lege proast`, dar nu s-a schimbat
nimic".

Alina SABOU

Datornici la Prim`rieDatornici la Prim`rieDatornici la Prim`rieDatornici la Prim`rieDatornici la Prim`rie

Comuna cu mii de ovine!Comuna cu mii de ovine!Comuna cu mii de ovine!Comuna cu mii de ovine!Comuna cu mii de ovine!
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Zilele trecute, în comuna Ghilad, a avut loc Simpozionul
interna]ional "Tradi]ii [i obiceiuri, acas` [i peste hotare".
Simpozionul se afl` la edi]ia I [i a fost g`zduit de Gr`dini]a
cu program prelungit din localitate. Ideea organiz`rii
simpozionului a pornit de la faptul c` tradi]ia [i obiceiurile

populare au constituit de-a lungul vremii o modalitate de
p`strare a identit`]ii na]ionale. Cunoa[terea [i respectarea
valorilor unui popor a generat ideea form`rii unei gândiri [i
con[tiin]e na]ionale, prin implementarea tradi]iilor [i obice-
iurilor în educarea elevilor.

Oaspe]ii simpozionului au fost primi]i la Ghilad de condu-
cerea comunei, reprezentat` de primarul Cornel Guran, de
conducerea {colii Gimnaziale, reprezentat` de directorul

Corul "Sfânta Maria" al Parohiei
Ortodoxe Giarmata Vii a aniversat
un deceniu de activitate. Cu acest
prilej a avut loc un program aniversar
desf`[urat la Biserica Ortodox` din
localitate. Evenimentul a început cu
Sfânta Liturghie Arhiereasc`, dup`
care a urmat un recital coral [i
interpretativ sus]inut de aniversa]i
[i de oaspe]ii acestora.

Au r`spuns invita]iei la acest
moment aniversar corul Catedralei
Mitropolitane din Timi[oara; corul
"Doina Banatului" al parohiei
Ortodoxe Timi[oara - Iosefin; corul
"Teofora Dacic` Timisiensis" al
parohiei Timi[oara – Dacia; corul
"Doina" al parohiei G`taia; corul
"Învierea" al parohiei Teregova [i
corul "Sfântul Mare Mucenic
Gheorghe" al parohiei Ortodoxe
Ghiroda. "Pentru comunitatea
noastr`, ziua aceasta a însemnat o
pagin` frumoas` de istorie. Împreun`
cu enoria[ii, cu locuitorii acestei
a[ez`ri, am aniversat zece ani de
activitate a corului ™Sfânta Maria¤
în Parohia Ortodox` Giarmata Vii.
Am invitat [i, spre bucuria mea
deplin`, au r`spuns invita]iei cele
mai renumite coruri din jurul
Timi[oarei [i cred c` din Banat. În

Corul "Sfânta Maria" din Giarmata Vii a s`rb`torit
un deceniu de cântece [i slave biserice[ti

"Tradi]ii [i obiceiuri, acas` [i peste hotare"
Simpozion interna]ional – edi]ia I GhiladSimpozion interna]ional – edi]ia I GhiladSimpozion interna]ional – edi]ia I GhiladSimpozion interna]ional – edi]ia I GhiladSimpozion interna]ional – edi]ia I Ghilad

acela[i timp, Îl rug`m pe Bunul
Dumnezeu s` ne d`ruiasc` putere
pentru a merge mai departe", a spus
preotul  paroh  al comunei Giarmata
Vii, Vasile Suciu.

Astfel, fiecare forma]ie coral`,
ai c`ror membri au fost îmbr`ca]i
în straie de s`rb`toare, a interpretat
melodii de preasl`vire, dar [i colinde.
Pre] de dou` ore întreaga biseric`
a r`sunat de vocile blajine ale
interpre]ilor, iar cei prezen]i în Casa
Domnului au ascultat melodiile care
le-au indus în suflet sentimentul de

pace. Nici nu se putea altfel, având
în vedere cu cât` d`ruire interpre]ii,
dirijorii, dar [i preo]ii parohi se dedi-
c` corurilor. Iar acest lucru l-a m`rtu-
risit însu[i preotul paroh al institu]iei
biserice[ti care a fost gazd`, Vasile
Suciu: "În cei 21 de ani de activitate,
cel mai mult am pus suflet în acest
cor. S` armonizezi 40-50 de oameni
e un lucru greu de f`cut [i numai
Dumnezeu poate s` î]i dea puterea
asta".

Corul "Sfânta Maria" este câ[ti-
g`tor a multor edi]ii jude]ene a unor

prestigioase festivaluri. Împreun`
cu profesorul Nicolae Belean, el a
ob]inut de trei ori locul I la
Festivalul-concurs "Lada cu zestre",
organizat de Centrul pentru Cultur`
[i Art` al Jude]ului Timi[ [i Consiliul
Jude]ean Timi[.

Dup` încheierea momentului
interpretativ, toate forma]iile corale
au primit distinc]ii [i diplome pentru
participarea la momentul aniversar
al corului "Sfânta Maria".

Totodat`, pentru a marca împli-
nirea a zece ani de muzic` biseri-
ceasc`, a fost înregistrat [i un CD
cu melodiile corului "Sfânta Maria",
interpretate sub îndrumarea dirijo-
rilor Nicolae Belean [i Cezar Mihail
Verlean.

Ac]iunea din incinta bisericeas-
c` s-a încheiat cu un moment muzi-
cal la care au participat toate forma-
]iile corale. În acest sens, "pentru
a marca Ziua Na]ional` a României
[i datorit` faptului c` biserica este
mama neamului românesc", dup`
cum a afirmat consilierul cultural
al Mitropoliei, Zaharia Pere[, to]i
interpre]ii de muzic` bisericeasc`
prezen]i au cântat, în cinstea nea-
mului româneasc, melodia ,,Rug`-
ciunea românului". Au continuat

apoi cu un "Mul]i ani tr`iasc`!"
dedicat tuturor s`rb`tori]ilor de
Sfântul Andrei.

Bineîn]eles c` în cadrul eveni-
mentului nu a fost uitat regretatul
mitropolit Nicolae Corneanu.
Presfin]ia Sa a fost amintit de preotul
Zaharia Pere[. "Este primul an în
care avem un singur mare regret.
Mitropolia Banatului a pierdut un
mare om, care vreme de 50 de ani
a fost un adev`rat p`rinte pentru noi
to]i, un om care a l`sat ca testament
un singur gând [i anume s` g`sim
un mitropolit care s` duc` mai
departe cele ce am început pentru
ca biserica noastr` s` mearg` înainte
[i s` ne dedic`m întru totul lui
Dumnezeu. A fost un sus]in`tor
autentic al credin]ei, culturii [i
identit`]ii na]ionale. Un om care a
reu[it s` demonstreze, practic, c`
iube[te activitatea coral` [i nu numai.
Va r`mâne în sufletul nostru, al celor
care l-am cunoscut, ca un adev`rat
Mitropolit, iubitor de preo]i, cinstitor
de credincio[i [i un om respectabil
din toate punctele de vedere".

Momentul aniversar s-a încheiat
la C`minul Cultural din Ghiroda,
cu o agap` fr`]easc`.

Petru Vasile TOMOIAG~

Teodor C`pucean, de prof. Geta Popu]e, coordonatorul
principal de proiect, [i de celelalte cadre didactice din
înv`]`mântul pre[colar [i [colar. Edilul comunei le-a urat
participan]ilor un c`lduros "bun venit" [i succes în realizarea
obiectivelor proiectului. Al`turi de reprezentan]ii de la {coala
Gimnazial` Ghilad [i Prim`ria comunei Ghilad au mai fost
prezen]i reprezentan]i ai Inspectoratului {colar Jude]ean Timi[,
ai Gr`dini]ei P.P. nr. 38 Timi[oara, ai {colii Gimnaziale "Martin
{uboni" din Jebel, ai {colii Gimnaziale "Maria Brindea" din
Pesac, iar din afara ]`rii, oaspe]i de la {coala Elemenar`
"Mihail Sadoveanu" din Grebenac, Serbia, de la Primary
School Hamminkstraat Gaandern, din Olanda, [i Kinderland
din Cochem, Germania.Organizatorii acestui proiect consider`
c` folclorul întrege[te [i cre[te valoarea fiin]ei na]ionale a
poporului nostru: "A[a cum nu poate fi vorba despre viitor
dac` nu ai trecut, tot a[a nu po]i vorbi despre un popor, dac`
nu îi cuno[ti crea]ia popular` [i folclorul care îi umple sufletul",
este una dintre motiva]iile care au condus la organizarea
manifest`rii.În acest sens, simpozionul a avut ca principale
obiective: sistematizarea cuno[tin]elor elevilor [i pre[colarilor
despre varietatea tradi]iilor (române, sârbe, germane, olandeze),
educarea atitudinii de admira]ie [i respect fa]` de acestea;
educarea în vederea form`rii viitorului cet`]ean european
ce î[i va p`stra identitatea na]ional` [i va respecta cultura
altor etnii; oferirea unor contexte educa]ionale care s` permit`
formarea competen]elor [i atitudinilor specifice unei educa]ii
interculturale, iar nu în ultimul rând, formarea unui
comportament social, etic [i moral, precum [i a unei atitudini
aprobatoare fa]` de cei ce transmit aceste tradi]ii [i obiceiuri
populare nestemate [i incontestabile ale fiec`rei na]iuni.Într-
o atmosfer` cald`, a[adar, la Ghilad, oaspe]i [i gazde au ar`tat
c`, prin copiii de ast`zi, tradi]ia popular` româneasc`, în
general, [i cea din Banat, în special, va fi dus` mai departe.
De altfel, în comuna Ghilad folclorul este la mare cinste,
tradi]iile din b`trâni sunt perpetuate prin genera]iile tinere
[i exist` chiar [i un muzeu al satului, semn c` oamenii de
aici nu [i-au uitat obâr[iile.Nu în ultimul rând, comuna Ghilad
este câ[tig`toarea unui proiect european transfrontalier,
împreun` cu localitatea Grebenac din comuna Bela Crkva
(Serbia), o parte însemnat` din finan]are fiind atribuit` tocmai
pentru p`strarea [i ducerea mai departe a folclorului
b`n`]ean.Simpozionul a mai cuprins [i o mini-expozi]ie cu
obiecte, port popular [i unelte din comuna Ghilad, cu tema
"Tradi]ii [i obiceiuri, acas` [i peste hotare", iar to]i cei care
au expus au primit diplome de participare.Simpozionul a

continuat cu un moment muzical [i coregrafic, specific zonei
Banatului, în care forma]iile de dansuri [i tinerii soli[ti vocali
au adus în fa]a audien]ei o parte dintre jocurile [i cântecele
de referin]` ale folclorului b`n`]ean. Iar spectacolul s-a bucurat
de un real succes, fiind o reu[it` pentru care merit` felicit`ri
to]i cei implica]i.Simpozionul interna]ional organizat la Ghilad
a fost un bun prilej de reafirmare a identit`]ii b`n`]ene [i
na]ionale. Este demn de remarcat ([i de urmat) exemplul
autorit`]ilor locale din Ghilad, care, a[a cum aminteam, sprijin`
p`strarea [i ducerea mai departe a tradi]iilor [i obiceiurilor
populare, dar [i cel al cadrelor didactice de la institu]iile de
înv`]`mânt din comun`, care au reu[it s` organizeze un
eveniment cultural de excep]ie, din toate punctele de vedere.

Petru Vasile TOMOIAG~




