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În data de 28 decembrie 201428 decembrie 201428 decembrie 201428 decembrie 201428 decembrie 2014
s-a conferit titlul de "Cet`]ean de
Onoare al jude]ului Timi["  Preafe-
ricitului Daniel Patriarhul Bisericii

Ortodoxe Române în baza hot`rârii
nr. 235/26 noiembrie 2014 a Con-
siliului Jude]ean Timi[. Aceast` zi
a coincis cu întronizarea Înaltprea-
sfin]itului P`rinte Ioan Selejan ca
Mitropolit al Banatului.

În deschiderea evenimentului,
Titu Bojin, pre[edintele Consiliului
Jude]ean Timi[ a dat citire Laudatio-

Preafericitului Daniel -"Cet`]ean
de Onoare al jude]ului Timi["

ului în care au fost eviden]iate meri-
tele Preafericirii Sale, un vrednic
fiu al Banatului, care prin activit`]ile
desf`[urate pe plan ecumenic [i cul-

tural a f`cut cinste bisericii b`n`]ene
[i Jude]ului Timi[. În continuare,
Patriarhului Bisericii Ortodoxe Ro-
måne i-au fost înmânate un colan de
argint împodobit cu mai multe me-
dalioane reprezentând stema jude-
]ului precum [i o medalie [i o plachet`
cu însemnele jude]ului Timi[.

Suntem bucuro[i c` Jude]ul Ti-

mi[ avanseaz` în multe privin]e [i
este o punte de leg`tur` între
România [i Europa Occidental`. V`
mul]umim pentru aceast` frumoas`
[i nobil` distinc]ie [i totodat`, rug`m
pe Bunul Dumnezeu s` binecuvân-
teze Consiliul Jude]ean, pe to]i mem-
brii Consiliului Jude]ean, ora[ul
Timi[oara [i Jude]ul Timi[. Biserica
împreun` cu autorit`]ile locale, aju-
tate de cele centrale, dore[te s` aduc`
bucurie oamenilor, deoarece ace[tia
ne acord` încredere", a precizat
Preafericitul P`rinte Patriarh Daniel.

La rândul s`u, Preafericirea Sa
a d`ruit Consiliului Jude]ean Timi[
icoana cu Sfântul Voievod Martir
Constantin Brâncoveanu, întrucât
anul 2014 a fost dedicat Sfin]ilor
Martiri Brâncoveni în Patriarhia
Român`, dar [i Anul Brâncoveanu,
proclamat de Guvernul României.
Pre[edintele Consiliului Jude]ean
Timi[ Titu Bojin a primit din partea
Patriarhului Daniel, diploma [i me-
dalia Omagial` Sfin]ii Martiri Brân-
coveni. De asemenea, [i noul mitro-
polit al Banatului, Înaltpreasfin]itul
P`rinte Ioan Selejan a primit din
partea Consiliului Jude]ean o diplo-
m` de onoare [i însemnul Jude]ului
Timi[: Leul B`n`]ean. (A.K.)
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Sala Revolu]iei a Palatului Ad-
ministrativ a g`zduit în 22 ianuarie
2015 o conferin]` de prezentare a
rezultatelor proiectului intitulat
"Cre[terea capacit`]ii de manage-
ment printr-o mai bun` comunicare
în cadrul Comitetului Jude]ean
pentru Situa]ii de Urgen]`", proiect
finan]at prin Programul Opera]ional
Dezvoltarea Capacit`]ii Admi-
nistrative 2007-2013. La conferin]`
au luat parte vicepre[edintele CJT,
C`lin Dobra, subprefectul jude]ului
Timi[, Zoltan Marossy [i membrii
Comitetului Jude]ean pentru Situa]ii
de Urgen]`.

Proiectul, cu o durat` de deru-
lare de 28 luni, din 9 octombrie 2012
pân` în 9 februarie 2015, are o va-
loare total` eligibil` (f`r` TVA) de
1.113.212 lei, din care: 946.230,20
lei – valoare eligibil` nerambursabil`
din Fondul Social European [i
22.264,24 lei – cofinan]area eligibil`
a beneficiarului. Obiectivele gene-
rale ale acestui proiect vizeaz` ur-
m`toarele: optimizarea procedurilor
de comunicare interinstitu]ional` la
nivelul institu]iilor cu reprezentare
în cadrul Comitetului Jude]ean pen-
tru Situa]ii de Urgen]`; implemen-
tarea unui mecanism eficient de
comunicare cu cet`]enii de pe raza
jude]ului în situa]ii de urgen]`; in-
struirea a 50 de func]ionari cu rol
de decizie, precum [i membri ai gru-
purilor de suport [i ai Secretariatului
permanent din cadrul Comitetului
Jude]ean pentru Situa]ii de Urgen]`
privind managementul riscurilor [i
al comunic`rii eficiente în situa]ii
de urgen]`.

Rezultatele concrete urm`rite
prin implementarea acestui proiect
sunt: ● analiza procedurilor existente
de comunicare interinstitu]ional` [i
a fluxurilor interinstitu]ionale de date

MANAGEMENT {I COMUNICARE

în cazul situa]iilor de urgen]`;
● analiza proceselor de lucru privind
identificarea [i elaborarea m`surilor
de reducere a riscurilor în func]ie
de impactul [i de probabilitatea pro-
ducerii, precum [i a costurilor de
preven]ie [i de interven]ie ● 1 set
de concluzii [i recomand`ri privind
optimizarea procedurilor de comu-
nicare în situa]ii de urgen]`, precum
[i a proceselor de lucru privind ma-
nagementul riscurilor  ● noi proce-
duri de comunicare implementate
ca rezultat al consultan]ei oferite în
proiect. Num`rul procedurilor va
rezulta în urma analizelor efectuate
anterior ● 1 program training cu
tema "Managementul riscurilor [i
al incertitudinilor" ● 1 program
training cu tema "Procesul decizional
în situa]ii de urgen]`"  ● 1 program
training cu tema "Proceduri de co-
municare în situa]ii de criz`"
● 1 program training cu tema "Stan-
dardele opera]ionale na]ionale [i
interna]ionale privind managementul
situa]iilor de urgen]`" ● 1 training
pentru 50 func]ionari publici im-
plica]i în comunicarea interinstitu-

]ional` pentru situa]ii de urgen]`
● 2 seminarii pe teme de egalitate
de [anse [i dezvoltare durabil`
● Componenta software de co-
municare public` a riscurilor la nivel
jude]ean.

De asemenea, grupurile ]int` aleDe asemenea, grupurile ]int` aleDe asemenea, grupurile ]int` aleDe asemenea, grupurile ]int` aleDe asemenea, grupurile ]int` ale
proiectului includ: proiectului includ: proiectului includ: proiectului includ: proiectului includ:  50 de func]ionari
reprezentan]i în cadrul Comitetului
Jude]ean pentru Situa]ii de Urgen]`
beneficiari ai sesiunilor de training
din cadrul proiectului; Ê 30 de auto-
rit`]i ale administra]iei publice locale
[i institu]ii publice reprezentate în
Comitetul Jude]ean pentru Situa]ii
de Urgen]` beneficiare ale studiilor,
analizelor [i ale ghidului metodo-
logic;  659.512 de locuitori ai jude-
]ului destinatari ai campaniei de pro-
movare a unui comportament pro-
activ [i participativ în situa]ii de
urgen]` în rândul popula]iei [i ai
produselor de comunicare ale pro-
iectului (bannere, pliante, bro[uri,
spot radio, articole în pres`); 30 de
reprezentan]i ai mass-media partici-
pan]i la cele dou` evenimente de
promovare a proiectului.

Jana LAVRITS

Circa 60 de studen]i de la Uni-
versitatea de Vest din Timi[oara au
fost timp de trei zile, în luna ianaurie
2015, la Consiliul Jude]ean Timi[
în vizite de studiu în cadrul c`rora
le-a fost prezentat` institu]ia admi-
nistra]iei jude]ene. Studen]i ai Fa-
cult`]ii de Economie [i de Admi-
nistrare a Afacerilor au avut o întâl-
nire cu vicepre[edintele C`lin Dobra,
consilierul jude]ean Marin Popescu
[i func]ionari publici, la sediul
Palatului Administrativ.

Vicepre[edintele C`lin Dobra
a f`cut o scurt` prezentare a acti-
vit`]ii CJT [i a proiectelor de inves-
ti]ii aflate în prezent în derulare la
nivelul jude]ului Timi[. De aseme-
nea, detalii privind prevederile
legislative, organizarea administra-

tiv`, direc]iile de dezvoltare le-au
fost oferite  studen]ilor de c`tre di-
rectorul executiv al Direc]iei Admi-
nistra]ie Public` Local`, jurist
Doina-Adriana T`rîl`.

În septembrie 2014, Consiliul
Jude]ean Timi[ a aprobat încheierea
unei conven]ii de parteneriat cu Uni-
versitatea de Vest din Timi[oara pen-
tru proiectul intitulat "Studen]ii de
azi, profesioni[tii de mâine". Acest
proiect este cofinan]at din Fondul
Social European prin Programul
Opera]ional Sectorial pentru Dez-
voltarea Resurselor Umane 2007-

VIZITE STUDEN}E{TI DE STUDIU
2013. Obiectivul conven]iei între
CJT [i UVT este stabilirea cadrului
în care se organizeaz` [i se desf`-
[oar` vizitele de studiu ale studen]ilor.

Obiectivul general al proiectului
la nivel na]ional const` în îmbu-
n`t`]irea inser]iei pe pia]a muncii
în domenii profesionale relevante
specializ`rii studiate [i propriului
set de competen]e, prin dezvoltarea
aptitudinilor de munc` a 5.000 de
studen]i ca urmare a particip`rii la
un program integrat de consiliere
[i orientare profesional`.

● Solicitant: Universitatea de
Vest din Timi[oara; ● Partener 1:
SC Gi Group Staffing Company
● Partener 2: Universitatea "Lucian
Blaga" din Sibiu ● Partener 3: Uni-
versitatea din Oradea ● Partener 4:

Universitatea din Bucure[ti ● Parte-
ner 5: Academia de Studii Econo-
mice din Bucure[ti ● Partener 6:
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza"
din Ia[i ● Partener 7: Universitatea
"Constantin Brâncu[i" din Târgu-
Jiu

Obiectivul conven]iei între Con-
siliul Jude]ean Timi[  [i Univer-
sitatea de Vest din Timi[oara este
stabilirea cadrului în care se organi-
zeaz` [i se desf`[oar` vizitele de
studiu ale studen]ilor.

Jana LAVRITS
Bogdan N~D~{TEAN
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Consiliul Jude]ean Timi[,  convoacat în
[edin]`  ordinar` în  data de 28 ianuarie 2015,
în Sala Consiliului din Palatul Administrativ,
a avut  urm`toarea ordine de zi:

1. Proiect de hot`râre privind acoperirea
definitiv` din excedentul bugetului local a
deficitului sec]iunii de dezvoltare a bugetului
Jude]ului Timi[ în anul 2014.

2. Proiect de hot`râre privind utilizarea
excedentului bugetului Jude]ului Timi[ în anul
2015.

3. Proiect de hot`râre privind aprobarea
bugetului propriu al Jude]ului Timi[ [i a buge-
telor unor institu]ii [i servicii publice pe anul
2015.

4. Proiect de hot`râre privind aprobarea
modific`rii Anexei la Hot`rârea Consiliului
Jude]ean Timi[ nr. 178/2013 privind aprobarea
contract`rii unei finan]`ri rambursabile interne/
externe în valoare de pân` la 200.000.000 lei.

5. Proiect de hot`râre privind aprobarea
d`rii în folosin]` gratuit` a unui teren c`tre
Agen]ia Na]ional` pentru Locuin]e în vederea
construirii unor unit`]i locative.

6. Proiect de hot`râre privind aprobarea
însu[irii apartenen]ei la domeniul public al
Jude]ului Timi[ a unui imobil situat în
Timi[oara.

7. Proiect de hot`râre privind aprobarea
însu[irii apartenen]ei la domeniul public al
Jude]ului Timi[ a unor imobile edificate în
incinta Muzeului Satului B`n`]ean Timi[oara.

8. Proiect de hot`râre privind aprobarea
prelungirii contractului de închiriere încheiat
de Jude]ul Timi[ cu Institutul Francez –
Timi[oara.

9. Proiect de hot`râre privind acceptarea
dona]iei unui autoturism Dacia Logan Laureate
din partea Funda]iei Interna]ional Research
And Exanges Board.

Pe parcursul anului 2014, prin
buna  conlucrare dintre deliberativ
[i executiv în promovarea [i reali-
zarea unor proiecte importante, prin
existen]a unui buget echilibrat [i prin
capacitatea de a gestiona eficient
problemele, activitatea Consiliului
Jude]ean Timi[ s-a remarcat prin:

... proiecte de investi]ii cu finan-... proiecte de investi]ii cu finan-... proiecte de investi]ii cu finan-... proiecte de investi]ii cu finan-... proiecte de investi]ii cu finan-
]are nerambursabile]are nerambursabile]are nerambursabile]are nerambursabile]are nerambursabile (circa 159 755
081 lei) dintre care amintim:

- "Sistem integrat de mana-
gement al de[eurilor în jude]ul Timi[
(Depozit de de[euri, sta]ii de transfer,
centre de colectare [i sortare, închi-
dere de depozite existente);

-"Sistem integrat pentru taxe [i
impozite [i Registru Agricol la nive-
lul jude]ului Timi[";

-"Pist` de cicloturism pe malul
râului Bega, în aval de Timi[oara,
pân` la grani]a cu Serbia, în lungime
de 37 kilometri";

... proiecte cofinan]ate de la... proiecte cofinan]ate de la... proiecte cofinan]ate de la... proiecte cofinan]ate de la... proiecte cofinan]ate de la
bugetul C.J. Timi[bugetul C.J. Timi[bugetul C.J. Timi[bugetul C.J. Timi[bugetul C.J. Timi[ [i derulate de
institu]iile de specialitate subordo-
nate (circa 6.155 000 euro);

- proiecte derulate de ADETIM
[i ADIVEST (3 855 000 euro): "Stu-
diu privind valorificarea poten]ia-
lului turistic de-a lungul Canalului
Bega [i promovarea investi]iilor trans-
frontaliere româno-sârbe", "Produs
de Banat";

BILAN} {I PERSPECTIVE LA CONSILIUL JUDE}EAN TIMI{
-proiecte derulate de Direc]ia

General` de Asisten]` Social` [i
Protec]ia Copilului (circa 2 3000 000
euro);

S-au realizat importante lucr`ri
de infrastructur` în cadrul institu]iilor
de înv`]`mânt special (1 268 000
de lei), la Muzeul Satului B`n`]ean
– Proiectul "Muzeu Viu" DKMT
(1 915 000 lei), cofinan]ându-se pro-
iecte cu finan]are extern` nerambur-
sabil` (21 700 000 lei).

S-au reabilitat drumuri jude]ene
din fondul propriu al C.J. Timi[, a[a
cum au fost lucr`rile la DJ 692
Periam DN 6 [i DJ 693 Or]i[oara-

Seceani. Apoi, prin implementarea
Programului Na]ional de Dezvoltare
Local` 2014-2015, s-au alocat pentru
jude]ul nostru 60 95 000 lei pentru
subprogramele "Modernizarea satu-
lui românesc" Infrastructura  la nivel
jude]ean" [i "Regenerarea urban`
a municipiilor [i ora[elor".

În anul 2014 au fost emise 620
de certificate de urbanism, iar taxele
aferente au ajuns la valoare de 25
498, 43 lei [i 290 de autoriza]ii de
construire/desfiin]are, valoarea taxe-
lor aferente  fiind de 2020 045, 83
lei.

În domeniile cultural [i sportiv
au fost finan]ate manifest`ri [i eveni-
mente ca:

- LitVest - Festivalul Anual de
literatur`, festival la care sunt acor-
date premii de anvergur` na]ional`
unor personalit`]i remarcabile din
domeniu pentru: cartea anului, opera
omnia, revista cultural` a anului;

- participarea la târgurile na]i-
onale [i locale de carte (Gaudeamus
[i Bookfest), cu stand propriu [i
manifest`ri proprii;

- Festivalul interna]ional de
folclor APLEC;

- Ziua Europei;
- acordarea Premiilor "Pro

Cultura", "Pro Juventute" [i "Pro
Sport".

Anul 2014 s-a remarcat [i prin
deschiderea a trei noi puncte de fron-
tier` cu Republica Serbia. Lunga-
Nakovo, Valcani - Urbico [i Foeni
- Ja[a Tomici, finalizându-se astfel
activitatea de sus]inere de c`tre auto-
rit`]ile de pe ambele p`r]i ale grani-
]ei, atât pentru promovarea rela]iilor
bilaterale, cât [i pentru facilitarea
liberei circula]ii a locuitorilor din
zona transfrontalier`.

În aprilie 2014, o delega]ie a
pompierilor voluntari din jude]ul
german Rosenheim, landul Bavaria-
a adus dona]ii în valoare de 10 600
de euro pentru Inspectoratul pentru
St`ri de Urgen]` Banat [i pentru mai
multe institu]ii de asisten]` social`
din jude]ul Timi[.

Din rezerva pentru situa]ii de
urgen]`, C. J. Timi[ a donat 200 000
de lei persoanelor care au avut de
suferit în urma inunda]iilor catas-
trofale din Serbia. Un grup de
pompieri militari de la ISU Banat
s-a deplasat în Serbia, într-o misiune
de întrajutorare.

La propunerea Raionului Nisto-
reni din Republica Moldova a fost
încheiat un protocol de colaborare
între jude]ul Timi[ [i Raionul
Nisporeni.

În octombrie 2014, C. J. Timi[
a primit vizita unei delega]ii din

Provincia chineza Yunnan. În cadrul
întâlnirilor dintre cele dou` p`r]i au
fost discutate posibilit`]i concrete
de colaborare între comunit`]i de
afaceri din jude]ul Timi[ [i Provincia
chinez` Yunnan (o provincie cu o
suprafa]` de peste 394 000 kilometri
p`tra]i [i cu 47 de milioane de
locuitori, bogat` în resure naturale,
cu capitala la Kunming, un ora[ cu
peste 5 milioane de locuitori n.r.)
În acest sens a fost elaborat un pro-
tocol a c`rui semnare este prev`zut`
pentru anul 2015.

Printre proiectele majore cu
finan]are european` planificate a fi
promovate [i derulate în anul 2015
se num`r`:

"Centrul Intermodal de Trans-
port M`rfuri Timi[oara - Remetea
Mare";

- preg`tirea studiilor de fezabili-
tate pentru infrastructura rutier` a
jude]ului, în vederea  acces`rii Pro-
gramului POR 2014-2015, investi]ie
estimat` între 35-40 de milioane de
euro.

- finalizarea Strategiei de Dez-
voltare Economico-Social` a jude-
]ului Timi[, ce va include priorit`]ile
investi]ionale pentru perioada 2014-
2020.

Titu Bojin,
Pre[edintele C.J. Timi[

PLENUL C.J. TIMI{
10. Proiect de hot`râre privind aprobarea

neexercit`rii dreptului de preem]iune din partea
Jude]ului Timi[ referitoare la inten]iile de
înstr`inare a imobilelor cu destina]ie de
locuin]e în anul 2015.

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

12. Proiect de hot`râre privind comple-
tarea Hot`rârii Consiliului Jude]ean Timi[ nr.
243/2014 de aprobare a tarifelor pentru unele
servicii de interes jude]ean.

13. Proiect de hot`râre privind aprobarea
normelor de venit pentru contribuabilii care
realizeaz` venituri comerciale pentru anul
fiscal 2015.

14. Proiect de hot`râre privind acordarea
avizului favorabil pentru repartizarea de c`tre
Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Pu-
blice Timi[oara a unor sume c`tre unit`]ile
administrativ teritoriale din Jude]ul Timi[.

15. Proiect de hot`râre privind aprobarea
tarifelor pentru serviciile specifice realizate
de Camera Agricol` a Jude]ului Timi[ în anul
fiscal 2015.

16. Proiect de hot`râre privind aprobarea
pre]urilor medii ale unor produse agricole
pentru anul fiscal 2015.

17. Proiect de hot`râre privind aprobarea
ocup`rii de c`tre Societatea "Agrar Handler"
S.R.L. a unei por]iuni din DJ 693 km 38+410
stânga.

18. Proiect de hot`râre privind aprobarea
încet`rii conven]iei nr. 6954/24.05.2008 pri-
vind utilizarea de c`tre Societatea "Cresta
Print" S.R.L. a unei por]iuni din DJ 609D.

19. Proiect de hot`râre privind propunerea
de promovare a Proiectului "Interven]ie timpurie".

20. Proiect de hot`râre privind aprobarea
asocierii Jude]ului Timi[ prin Consiliul Jude-
]ean Timi[ cu Ora[ul Jimbolia prin Consiliul
local al Ora[ului Jimbolia [i Comuna Comlo[u
Mare prin Consiliul Local al Comunei
Comlo[u Mare în vederea finan]`rii c`minelor
pentru persoane cu handicap.

21. Proiect de hot`râre     privind aprobarea
Planului de ocupare al func]iilor publice al
Direc]iei de Eviden]` a Persoanelor Timi[ pe
anul 2015.

22. Proiect de hot`râre privind aprobarea
structurii organizatorice a Direc]iei Generale
de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului
Timi[.

23. Proiect de hot`râre privind aprobarea
structurii organizatorice a Camerei Agricole
a Jude]ului Timi[.

24. Proiect de hot`râre privind aprobarea
unor forme de sprijin financiar pentru unit`]ile
de cult apar]inând cultelor religioase recu-
noscute din România din bugetul propriu al

Jude]ului Timi[ pe anul 2015.
25. Proiect de hot`râre privind aprobarea

pl`]ii cotiza]iei anuale c`tre Asocia]ia de Dez-
voltare Intercomunitar` De[euri Timi[.

26. Proiect de hot`râre privind aprobarea
cotiza]iei anuale c`tre Asocia]ia pentru Promo-
varea [i Dezvoltarea Turismului în Jude]ul
Timi[.

27. Proiect de hot`râre privind aprobarea
de c`tre Consiliul Jude]ean Timi[ a cotiza]iei
pentru structurile sportive cu care este asociat
Jude]ul Timi[.

28. Proiect de hot`râre privind stabilirea
componen]ei consiliului de conducere a Tea-
trului de P`pu[i [i Tineret "Merlin" Timi[oara,
institu]ie public` de interes jude]ean.

29. Proiect de hot`râre privind numirea
domnului Gheorghe Tatar  în func]ia de di-
rector al Direc]iei pentru Administrarea Dru-
murilor [i Podurilor Jude]ene Timi[.

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



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

4

ianuarie 2015CJTAGEND~AGEND~AGEND~AGEND~AGEND~

IMI{IMI{IMI{IMI{IMI{

Pentru c` educa]ia [i socializarea merg mân`-n mân`, ambele
având rolul lor în dezvoltarea cât mai armonioas` a unei persoane,
DGASPC Timi[, al`turi de partenerii s`i, ofer` tinerilor reziden]i
ai Centrului pentru Sprijinirea Integr`rii Socio-Profesionale
a Tinerilor Timi[oara, programe [i proiecte care vizeaz` ambele
aspecte. Astfel, în  ultima perioad`, tinerii din acest centru au
primit, cu deosebit interes, vizita reprezentan]ilor Centrului
de Prevenire, Evaluare [i Consiliere Antidrog din Timi[oara
[i ai Centrului Regional Împotriva Traficului de Persoane.
Întâlnirea s-a dovedit a fi una foarte animat` [i bogat` în
informa]ii, tinerii fiind foarte receptivi la discu]iile legate de
riscul consumului de substan]e interzise, precum [i la capcanele
traficului de persoane, mascate, cel mai adesea, sub forma unor
anun]uri ce promoveaz` munca în str`in`tate. Tinerii au pus

Dragostea necondi]ionat`, încrederea, respectul [i siguran]a
oferite copiilor într-o familie reprezint`, poate, "ingredientele"
principale care ajut` un copil s` creasc` s`n`tos [i echilibrat,
care stau la baza dezvolt`rii sale psihologice [i emo]ionale.
Din p`cate, exist` [i situa]ii în care p`rin]ii nu pot sau nu [tiu
s` ofere copiilor un mediu sigur [i stabil pentru cre[tere [i
dezvoltare, precum [i situa]ii în care, din cauza abuzurilor repetate
dintr-o familie se impune instituirea plasamentului în regim
de urgen]`, respectiv scoaterea copiilor din acea familie [i plasarea
lor fie într-o institu]ie reziden]ial` fie, ideal, la un asistent maternal
profesionist. Ace[ti "p`rin]i de profesie" reprezint` alternativa
ideal` pentru copiii afla]i în dificultate [i separa]i, temporar, de
familia natural`. Asisten]ii maternali [tiu [i pot s` le ofere copiilor
c`ldura de care au nevoie [i, totodat`, îi pot educa [i ghida în
a[a fel încât s` aib` un start bun în via]`.

Pentru a r`spunde acestor nevoi de ordin social, Direc]ia
General` de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului Timi[ va
organiza în acest an un nou curs de formare a asisten]ilor
maternali profesioni[ti.

Persoanele interesate sunt a[teptate pentru a depune o cerere
de evaluare la Registratura de la sediul DGASPC Timi[, str.
P-]a Regina Maria, nr. 3, Timi[oara sau la sediul de la Lugoj,
strada F`getului, nr. 158, pân` în data de 13.02.2015. Cererea
va cuprinde curriculum vitae al solicitantului, precum [i motivele
pentru care dore[te sa devin` asistent maternal profesionist.

La cererea de evaluare vor fi anexate:
a) copii legalizate de pe actele de stare civil` [i de pe

actele de studii ale solicitantului;
b) o scurt` prezentare a persoanelor cu care locuie[te

solicitantul, în care s` se men]ioneze numele, prenumele [i
data na[terii acestora, precum [i, dup` caz, gradul lor de rudenie
cu solicitantul;

c) certificate medicale eliberate de policlinica de care apar]in,
care s` prezinte o evaluare complet` a st`rii de s`n`tate a
solicitantului [i a persoanelor men]ionate la lit. b);

d) certificate de cazier judiciar ale solicitantului [i ale
persoanelor cu care acesta locuie[te;

e) un document care s` ateste dreptul de folosin]` al
solicitantului asupra locuin]ei, respectiv copie legalizat` de
pe titlul de proprietate sau de pe contractul de închiriere, declara]ie
autentificat` a titularului dreptului de proprietate sau al
contractului de închiriere prin care acesta recunoa[te solicitantului
un drept de folosin]` asupra locuin]ei, cunoscând specificul
activit`]ii pe care solicitantul urmeaz` s` o desf`[oare ca asistent
maternal profesionist, sau, dup` caz, copie legalizat` de pe
contractul de subînchiriere, încheiat în condi]iile legii;

f) declara]ie pe propria r`spundere cu privire la faptul c`
nu se afl` în una dintre situa]iile prev`zute la art. 2 alin. (2)
lit. b) din Hot`rârea de Guvern 679/2013.

În urma depunerii cererii, angaja]ii din cadrul D.G.A.S.P.C.
Timi[ vor efectua o evaluare social` a persoanei solicitante,
care const` în vizite la domiciliul acesteia, discu]ii cu membrii
familiei sale, vecini, prieteni, precum [i o evaluare psihologic`.

Ulterior evalu`rii, persoanele acceptate vor urma cursuriurma cursuriurma cursuriurma cursuriurma cursuri
de formare profesional` în vederea ob]ineriide formare profesional` în vederea ob]ineriide formare profesional` în vederea ob]ineriide formare profesional` în vederea ob]ineriide formare profesional` în vederea ob]inerii atestatului de asistent
maternal profesionist, putând fi angajate numai dup` ob]inerea
acestui document.

Cursurile de formare profesional` vor fi  organizate  la
sediul DGASPC Timi[ [i au o durat` de minim 60 de ore.

Cursul este gratuit, iar persoanele care doresc s` îl urmeze
trebuie s` îndeplineasc` urm`toarele condi]ii:

■ s` aib` capacitate deplin` de exerci]iu;
■   s` prezinte garan]ii morale [i materiale pentru îndeplinirea

corect` a obliga]iilor ce le revin referitoare la cre[terea, îngrijirea
[i educarea copiilor pe care îi vor primi în plasament;

■ s` aib` în folosin]` o locuin]` care s` acopere necesit`]ile
de preparare a hranei, igien`, educa]ie [i odihn` ale utilizatorilor
s`i, inclusiv pe cele ale copiilor care urmeaz` a fi primi]i în
plasament;

■ s` aib` vârsta cuprins` între 25 [i 50 de ani;
■ s` aib` studii medii absolvite cu diplom` de bacalaureat

sau [coal` profesional`.
Conform legii, nu vor putea deveni asisten]i maternali

profesioni[ti persoanele care:
■ au suferit o condamnare prin hot`râre judec`toreasc`

r`mas` definitiv`, pentru s`vâr[irea cu inten]ie a unei infrac]iuni;
■ au fost dec`zu]i din drepturile p`rinte[ti, sau al c`ror

copil a fost declarat abandonat prin hot`râre judec`toreasc`
r`mas` definitiv`;

■ sufer` de boli cronice transmisibile [i boli psihice.
Mai multe informa]ii privind organizarea acestui curs,

precum [i formularele de înscriere, pot fi ob]inute la Serviciile
Management de Caz Zona I [i Zona II din cadrul DGASPC –
telefon 0256-490281, 494030, interioare 111 [i 180, respectiv,
pentru zona Lugoj – 0256-336788.

S`rb`torile de iarn`, cu spiritul Cr`ciunului, au adus
mult` bucurie copiilor din centrele de ocrotire ale DGASPC
Timi[, c`rora le-au fost oferite numeroase momente minunate:
cadouri, vizite, întâlniri cu al]i copii din comunitate, colinde.
Dar, mai presus de aceste aspecte materiale, copiii au primit
darul spiritualit`]ii, al gândurilor bune [i al ecumenismului,
ei fiind invita]i s` participe la mai multe întâlniri frumoase,
ini]iate de mai multe biserici. Multe dintre aceste evenimente
sunt deja tradi]ionale, f`când parte din colaborarea institu]iei
cu cultele din jude]ul Timi[, copiii primind mereu, cu inima
deschis` înv`]`turile [i sfaturile preo]ilor [i pastorilor.

150 de copii institu]ionaliza]i au fost invita]i, înainte de
s`rb`toarea Na[terii Domnului, la Catedrala Mitropolitan`, unde
au asistat la slujba religioas` [i au sus]inut un concert de colinde.
Veni]i din Reca[, Timi[oara, Lugoj [i G`vojdia copiii au

impresionat prin puritate [i prin glasurile lor cristaline, enoria[ii
prezen]i la slujb` aplaudându-i cu bucurie. Preotul Cristian
Pavel, reprezentant al Mitropoliei Banatului, le-a vorbit copiilor
despre importan]a acestui moment pentru cre[tinii din lumea-
ntreag`. La finalul evenimentului la care a  participat [i
conducerea DGASPC Timi[, copiii au primit  pachete cu dulciuri
în dar, din partea Mitropoliei Banatului.

Un alt moment important a fost cel care a avut loc în cea
de-a doua zi de Cr`ciun, la Biserica Cre[tin` Baptist` nr. 1
Betel din Timi[oara. Este vorba despre cea de-a 25-a edi]ie a
evenimentului "Cr`ciunul - o s`rb`toare pentru fiecare", la
care au participat 350 de invita]i: copii din mai multe centre
de plasament din jude]ul Timi[, de la Centrul de Reeducare

Bucurie, speran]` [i c`ldur` pentru copii
pentru Minori Buzia[, un grup de persoane private de libertate
de la Penitenciarul Timi[oara, precum [i persoane f`r` ad`post
de la Azilul de Noapte din Timi[oara. Fiecare dintre institu]iile
care au participat la acest eveniment a preg`tit un program de
cântece [i poezii specifice Cr`ciunului. La finalul  programului,
copiii [i to]i cei invita]i, au participat la o mas` festiv` [i s-au
bucurat de cadourile confec]ionate [i oferite de c`tre membrii
bisericii. Pastorul Bisericii Betel, Petru Bulica,  le-a vorbit
celor prezen]i despre semnifica]ia Na[terii Domnului.

La rândul s`u, Asocia]ia Evanghelist` [i de Caritate "Isus
Speran]a României", împreun` cu Biserica Cre[tin` Baptist`
"Eclesia" din Timi[oara, a organizat cea de-a 23-a edi]ie a
evenimentului "La ieslea lui Isus", manifestare ini]iat` de pastorul
Petru Dugulescu. Au fost invita]i s` participe aproximativ 200
de copii din Centrul "Fra]ii lui Onisim" din Timi[oara, precum
[i din alte institu]ii reziden]iale din jude], dar [i fo[ti copii
institu]ionaliza]i. To]i copiii [i tinerii au participat la un program
special de Cr`ciun, s`rb`torind al`turi de o familie larg` [i
primitoare. La finalul evenimentului, dup` masa de prânz, din
care nu au lipsit bucatele tradi]ionale, to]i participan]ii au primit
mici cadouri.

La Lugoj, Asocia]ia
Precept Ministries, în parte-
neriat cu Direc]ia General`
de Asisten]` Social` [i Pro-
tec]ia Copilului, Asocia]ia
Umanitar` "Un Zâmbet de
Copil" [i A&O Truck Stop
au organizat [i s`rb`torit cea
de a 20 - a edi]ie a mani-
fest`rii "BucuriaÊ Cr`ciu-
nului". La fel ca în fiecare
an, invita]ii speciali au fost copiii din centrele de plasament
din Lugoj [i G`vojdia, precum [i beneficiarii adul]i din Centrele
de Recuperare [i Reabilitare Neuropsihiatric` din G`vojdia [i
Sinersig. To]i cei 250 de participan]i au avut parte de câteva
ore de neuitat. Într-o ambian]` special`, completat` de un prânz
îmbel[ugat, oaspe]ii au fost colinda]i de un grup de colind`tori
din Leucu[e[ti, copiii [i beneficiarii centrelor reziden]iale
preg`tind, la rândul lor, un program special cu ocazia Na[terii
Mântuiorului. La finalul evenimentului, fiecare a primit un
cadou special de Cr`ciun.

Activit`]i deosebite pentru tinerii din centre

numeroase întreb`ri reprezentan]ilor celor dou` institu]ii, inte-
resul crescut fiind urmat de promisiunea acestora c` vor reveni
în acest centru, pentru a le prezenta tinerilor [i câteva filme
în care sunt prezentate experien]ele unor foste victime ale
traficului de persoane [i consumului de droguri.

În cadrul altui parteneriat existent între DGASPC Timi[ [i
AIESEC Timi[oara, tinerii din CSIFPT Timi[oara au primit
vizita unor studen]i din Costa Rica, Pakistan, Turcia [i China.
Împreun` au înv`]at despre cultura fiec`rei ]`ri, despre tradi]ii
[i obiceiuri. Au cântat, dansat, au mers împreun` la filme [i au
vizitat Timi[oara, iar seara au preg`tit mânc`ruri tradi]ionale.
Mai mult, la finele lunii decembrie au mers împreun` la colindat,
studen]ii str`ini înv`]ând, astfel, despre tradi]iile de iarn` din
]ara noastr`. S-au desp`r]it cu bucurie [i cu speran]a c` se vor
revedea, iar în var` se a[teapt` vizita altor studen]i din alte ]`ri.

Nou curs de formare
pentru asisten]ii maternali

Colinde [i glasuri cristaline în Catedrala Mitropolitan`Colinde [i glasuri cristaline în Catedrala Mitropolitan`Colinde [i glasuri cristaline în Catedrala Mitropolitan`Colinde [i glasuri cristaline în Catedrala Mitropolitan`Colinde [i glasuri cristaline în Catedrala Mitropolitan`

Cr`ciunul - o s`rb`toare pentru fiecareCr`ciunul - o s`rb`toare pentru fiecareCr`ciunul - o s`rb`toare pentru fiecareCr`ciunul - o s`rb`toare pentru fiecareCr`ciunul - o s`rb`toare pentru fiecare

La ieslea lui IsusLa ieslea lui IsusLa ieslea lui IsusLa ieslea lui IsusLa ieslea lui Isus

Bucuria Cr`ciunuluiBucuria Cr`ciunuluiBucuria Cr`ciunuluiBucuria Cr`ciunuluiBucuria Cr`ciunului

Pagin` realizat` de Smaranda MARCUPagin` realizat` de Smaranda MARCUPagin` realizat` de Smaranda MARCUPagin` realizat` de Smaranda MARCUPagin` realizat` de Smaranda MARCU
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Având în vedere H.G. nr. 799 din 2014, Direc]ia de
Asisten]` Social` Comunitar` a demarat distribuireadistribuireadistribuireadistribuireadistribuirea ajutoarelor
alimentare c`tre cet`]enii din municipiu Lugoj  afla]i pe Listaafla]i pe Listaafla]i pe Listaafla]i pe Listaafla]i pe Lista
beneficiarilor de alimente POAD 2014 - 2015beneficiarilor de alimente POAD 2014 - 2015beneficiarilor de alimente POAD 2014 - 2015beneficiarilor de alimente POAD 2014 - 2015beneficiarilor de alimente POAD 2014 - 2015 începând cu
data de 15 decembrie 2014, între orele 9 – 16, 15 decembrie 2014, între orele 9 – 16, 15 decembrie 2014, între orele 9 – 16, 15 decembrie 2014, între orele 9 – 16, 15 decembrie 2014, între orele 9 – 16, la magazinul
BUMBACUL,BUMBACUL,BUMBACUL,BUMBACUL,BUMBACUL, situat pe strada Siretului nr. 1.

Pentru municipiul Lugoj s-au întocmit dou` liste de bene-
ficiari  POAD 2014 – 2015, cea ini]ial` care cuprindea un
num`r de  2.741 persoane eligibile la 31 iulie 2014, respectiv
o list` suplimentar` cu un num`r de aproximativ 400 de400 de400 de400 de400 de
persoane eligibile la 1 noiembrie 2014persoane eligibile la 1 noiembrie 2014persoane eligibile la 1 noiembrie 2014persoane eligibile la 1 noiembrie 2014persoane eligibile la 1 noiembrie 2014.

Pân` în prezent, la nivelul municipiului au fost distribuite
ajutoare alimentare pentru un num`r de aproximativ 2.350
de persoane.

Direc]ia de Asisten]` Social` a demarat distribuireadistribuireadistribuireadistribuireadistribuirea
ajutoarelor alimentare c`tre cet`]enii din municipiu Lugoj
afla]i pe listele suplimentareafla]i pe listele suplimentareafla]i pe listele suplimentareafla]i pe listele suplimentareafla]i pe listele suplimentare începând cu data de 15 IANUARIE15 IANUARIE15 IANUARIE15 IANUARIE15 IANUARIE
2015, între orele 9 – 16, 2015, între orele 9 – 16, 2015, între orele 9 – 16, 2015, între orele 9 – 16, 2015, între orele 9 – 16, la magazinul BUMBACUL,BUMBACUL,BUMBACUL,BUMBACUL,BUMBACUL, situat
pe strada Siretului nr. 1. (concomitent se distribui [i pentru
beneficiarii eligibili de pe listele ini]iale care vor trebui s`
se prezinte cu cuponul de la Guvern primit prin po[t` sau în
lipsa acestuia cu buletinul în original).

Beneficiarii ajutoarelor alimentare afla]i pe listele supli-
mentare sunt ruga]i s` se prezinte cu cartea de identitate/
buletinul de identitate în copie [i cu copia: cuponului de
pensie, certificatului de încadrare în grad de handicap, dispo-
zi]iei de acordare a ajutorului social sau a aloca]iei pentru
sus]inerea familiei, talonului privind acordarea indemniza]iei
de [omaj în cazul [omerilor indemnizabili, respectiv carnetului
de [omer vizat în cazul [omerilor neindemnizabili, în func]ie
de categoria din care fac parte. În fiecare diminea]` se elibereaz`
bilete cu num`r de ordine [tampilat de c`tre angaja]ii D.A.S.C.
Lugoj, pentru buna desf`[urare a distribuirii.

Livrarea alimentelor în cadrul POAD 2014 se va face
în dou` cutii de carton cu con]inut identic. Fiecare cutie va
cuprinde 1/2 din cantitatea alocat` pentru o persoan`. O cutie
con]ine: f`in` – 3 kg, m`lai – 3 kg, paste f`inoase – 400 gr.,
ulei – 2 l, zah`r – 2 kg, conserv` din carne de porc în cutie
metalic` de 300 gr. – 4 buc, conserv` din carne de vit` în
suc propriu în cutie metalic` de 300 gr. – 3 buc. [i conserv`

Lugojenii au întâmpinat vineri,
24 ianuarie 2015, aniversarea a 155
de ani de la Mica Unire, printr-o
manifestare cultural-artistic`  a An-
samblului Folcloric "Lugojana", nu-
mit` "S` d`m mân` cu mân`" [i
preg`tit` de maestrul coregraf Puiu
Munteanu. Evenimentul s-a desf`-
[urat în Pia]a Victoriei (în sensul
giratoriu din fa]a Prim`riei), cu
începere de la  ora 12.00. Au fost
prezen]i la s`rb`toare în jur de 100
de dansatori lugojeni. De[i vremea

LUGOJLUGOJLUGOJLUGOJLUGOJ

HOR~ GIGANTIC~

Ajutoare alimentare pentru persoanele aflate pe listele suplimentare
de pateu de ficat în cutie metalic` de 200 gr. – 5 buc.

Conform H.G. nr. 799 din 2014, categoriile de persoane
cele mai defavorizate care sunt destinatari finali în conformitate
cu legisla]ia european` sunt:

▼ familiile [i persoanele singure c`rora le este stabilit,
prin dispozi]ia scris` a primarului, dreptul la venit minim
garantat, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare;

▼ familiile beneficiare de aloca]ie pentru sus]inerea
familiei acordat` în baza legii nr. 277/ 2010 privind aloca]ia
pentru sus]inerea familiei, republicat`, cu modific`rile
ulterioare;

▼ [omerii care beneficiaz` în condi]iile Legii nr. 76/
2002 privind sistemul asigur`rilor pentru [omaj [i stimularea
ocup`rii for]ei de munc`, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare, de indemniza]ie de [omaj în cuantum lunar stabilit
conform prevederilor legale pân` la 400 lei, inclusiv, [i [omerii
înregistra]i la agen]iile pentru ocuparea for]ei de munc` jude]ene
sau a municipiului Bucure[ti care beneficiaz` de indemniza]ie
de [omaj în condi]iile Legii nr. 76/ 2002, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare;

▼ pensionarii sistemului public de pensii ale c`ror drepturi,
ob]inute din pensie sau, dup` caz, din pensii cumulate, se
afl` sub 400 lei/ lun`;

▼ persoanele cu handicap grav [i accentuat,
neinstitu]ionalizate, adul]i [i copii.

Persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/ 1991
privind acordarea de indemniza]ii [i sporuri invalizilor,
veteranilor [i v`duvelor de r`zboi, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, Legii nr. 44/ 1994 privind veteranii
de r`zboi, precum [i unele drepturi ale invalizilor [i v`duvelor
de r`zboi, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
Legii nr. 49/ 1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare, Legii nr. 309/ 2002 privind
recunoa[terea [i acordarea unor drepturi persoanelor care
au efectuat stagiul militar în cadrul Direc]iei Generale a
Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare, Decretului-lege nr. 118/1990 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive
politice de dictatura instaurat` cu începere de la 6 martie
1945, precum [i celor deportate în str`in`tate ori constituite
în prizonieri, republicat, cu complet`rile ulterioare, Ordonan]ei
Guvernului nr. 105/ 1999 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate de c`tre regimurile instaurate în
România cu începere de la 6 septembrie 1940 pân` la 6 martie
1945 din motive etnice, aprobat` cu modific`ri [i complet`ri
prin Legea nr. 189/ 2000, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare, Legii recuno[tin]ei fa]` de eroii-martiri [i lupt`torii
care au contribuit la victoria Revolu]iei române din  decembrie
1989, precum [i fa]` de persoanele care [i-au jertfit via]a
sau au avut de suferit în urma revoltei muncitore[ti
anticomuniste de la Bra[ov din noiembrie 1987 nr. 341/ 2004,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, Legii nr. 109/ 2005
privind instituirea indemniza]iei pentru activitatea de liber-
profesionist a arti[tilor interpre]i sau executan]i din România,
republicat`, Legii nr. 8/ 2006 privind instituirea indemniza]iei
pentru pensionarii sistemului public de pensii, membrii ai
uniunilor de creatori legal constituite [i recunoscute ca persoane
juridice de utilitate public`, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare, Legii nr. 578/ 2004 privind acordarea unui ajutor
lunar pentru so]ul supravie]uitor, cu modific`rile ulterioare,
dac` nu realizeaz` alte venituri în afar` de cele provenite
din drepturile b`ne[ti acordate de aceste legi ale c`ror cuantum
cumulat se afl` sub 400 lei/ lun`. (C.T.)

le-a fost potrivnic`, lugojenii  au
încins o Hor` a Unirii gigantic`  în
sensul giratoriu din fa]a prim`riei.
Au intrat în hor` edilul [ef al Lugo-
jului Francisc Boldea, consilierul
municipal Nicu B`dina [i repre-
zentan]i  ai unor institu]ii aflate în
subordinea municipalit`]ii. La sfâr-
[itul horei, primarul Francisc Boldea
a declarat presei: "E o s`rb`toare a
noastr`, a românilor! Chiar dac` a
fost ploaie, z`pad` sau vreme rea,
a[a cum e [i ast`zi, nu are impor-
tan]`. Ne-am prins în Hora Unirii,
au fost copiii de la ansamblu, au venit
în fa]a Prim`riei p`rin]i, cet`]eni din
ora[ [i e un lucru frumos c` ne-am
prins to]i în hor`. A[a se face de
156 de ani. Avem datoria s` p`str`m
aceast` tradi]ie".  (S.F.)

Scriitoare timi[orean` Nina Ceranu a lansat în 22 ianuarie 2015, la
"Col]ul de cultur`" de la English Pub, ultimul ei roman, "Via]a între
zero [i unu". Volumul a fost prezentat de prof. univ. dr. Viorica B`lteanu,
de la Universitatea de Vest din Timi[oara,  de poetul Eugen Dorcescu,
de poeta caransebe[ean` Maria Bologa [i de profesoara Simona Avram
de la Colegiul Na]ional "Iulia Hasdeu". Moderator a fost Henrieta Szabo,
directoarea Bibliotecii Municipale Lugoj. Evenimentul s-a desf`[urat sub
auspiciile Bibliotecii Municipale Lugoj, a Asocia]iei Scriitorilor din
România, Filiala Timi[oara, a Cenaclului "Anotimpuri" [i English Pub.

"Via]a între zero [i unu" este cea de-a doua prezen]`  a scriitoarei
Nina Ceranu la "English Pub"-ul lugojan:  în  anul 2014 a lansat volumul
bilingv de poezie, în limbile român` [i italian`, "Pulberea de sub piciorul
t`u – Il polvere sotto piede tuo". Prolifica autoare Nina Ceranu are pân`
acum 18 volume publicate. A ob]inut Premiul Femina, oferit de Inspectoratul
pentru Cultur` Timi[ (1993),  Premiul Uniunii Scriitorilor, Filiala Timi[oara
(1993); Premiul Uniunii Scriitorilor, Filiala Timi[oara (2001); Premiul
Funda]iei Lumina la Festivalul Eminescu, Or[ova-Turnu-Severin (2005).

Al`turi de poetul Ilie Chelariu, Nina Ceranu scoate de dou`zeci [i
unu de ani revista  de cultur` "Orient Latin", prin Funda]ia cu acela[i
nume.

Cornel TODOR

"Via]a între zero [i unu"
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Ziua de  29 octombrie 2014 a
marcat împlinirea a 110 ani de exis-
ten]` a Bibliotecii Jude]ene Timi[.

O existen]` marcant` din punct
de vedere cultural, într-o spiral` efer-
vescent` a devenirii, a îmbog`]irii
rolului ei [i al statutului ei într-o
Timi[oar` plin` de  repere culturale,
imperios necesare într-un ora[ euro-
pean: muzee, teatre, oper`, filarmo-
nic`, institu]ii de cultur`...

Pentru a s`rb`tori aceast` vene-
rabil` vârst`, Biblioteca a organizat
un eveniment special cu un invitat
special: Eugen Simion.

Astfel, Pre[edintele Sec]iei de
Filologie [i Literatur` a Academiei
Române, scriitorul Eugen Simion
a acceptat s` ne onoreze cu prezen]a
în ziua de 31 octombrie  în cadrul
a dou` întâlniri, cu noi [i cu publicul
invitat.

Prima întâlnire a fost dedicat`
lui Sorin Titel, în conferin]a intitulat`
"]ara neîndep`rtat` a lui Sorin Titel",
în ideea de sus]inere public` a ini]ia-
tivei Bibliotecii de a purta numele
"Sorin Titel".

Ce putea fi mai conving`tor,
mai aplicat, decât cuvintele lui
Simion despre Titel, într-un discurs
– poveste, într-o memorabil` trecere
prin via]a  [i opera scriitorului
b`n`]ean?

Academicianul a subliniat
faptul c` oamenii de litere din acea

Rembrandt este unul dintre cei mai
importan]i pictori olandezi, care prin gravurile
sale [i picturile în ulei a devenit unul din cei
mai celebri arti[ti ai tuturor timpurilor. De
asemenea, a servit drept exemplu multor
genera]ii de pictori de renume. Modul în care
utilizeaz` clar-obscurul, dar [i culorile, felul
în care exprim` plastic adev`rul, ar`tând în
egal` m`sur` calit`]ile [i defectele, frumosul
[i urâtul, îl situeaz` pe olandez în galeria
select` a marilor mae[tri ai artei.

"Apogeul artei gravurii" de la Muzeul
de Art` Timi[oara reprezint` cea mai
important` expozi]ie de gravuri ale lui
Rembrandt van Rijn în România, incluzând
273 de gravuri din totalul de 286 realizate
de maestru de-a lungul vie]ii sale.

Gravurile originale au fost ob]inute prin
imprimare de pe pl`cile lui Rembrandt aflate
la Muzeul Luvru, restaurate [i prelucrate de
Amand Durand între anii 1865-1867, la
solicitarea Bibliotecii Na]ionale Franceze.
Gravurile se afl` acum în Colec]ia Euro Art
Luxembourg. Rembrandt a impus gravura ca

EUGEN SIMION – B.J.T. - 110 ani !
vreme, ca [i cei din zilele noastre,
l-au considerat pe Sorin Titel un
scriitor reprezentativ al Banatului,
cu un loc aparte în cadrul literaturii
române.

În scurta sa existen]`, Sorin Titel
a scris opere interesante, complexe,
în care descrierile unor evenimente
de natur` biografic` contureaz` ima-
ginea unui Banat nou în literatura
român`. Acest Banat este re-creat
tocmai cu scopul de a dezv`lui seme-
nilor o lume specific`, înc`rcat` de
tradi]ii  [i obiceiuri, lume care d`i-
nuie[te de veacuri în aceast` zon`,
într-o existen]` supus` fr`mânt`rilor
[i schimb`rilor...

Cuvintele lui Simion, persua-
sive, spuse cu un ton de o sobrietate
cald`, au înv`luit [i captivat audien]a,
cei prezen]i savurând alternarea
mimico-gestual`, atât de expresiv`
a lectorului...

Al`turi de scriitori renumi]i pre-
cum Nicolae Breban, Nora Iuga, Ru-
xandra Cesereanu, Cornel Ungu-
reanu, Adriana Babe]i [i al]ii, Eugen
Simion semneaz` demersul nostru
scris.

Al doilea moment al evenimen-
tului nostru s`rb`toresc l-a avut în
centrul aten]iei tot pe Eugen Simion,
domnia sa lansându-[i cu aceast`
ocazie volumul despre Emil Cioran
întitulat "Cioran o mitologie a des`-
vâr[irilor".

Publicul s-a delectat cu o pre-
zentare f`cut` de autor în primul rând
în spiritul în]elegerii motivelor care
l-au determinat s` abordeze marea
crea]ie cioranian` [i anume dilema:
"Cioran un modern antimodern ?"

Cartea lansat` analizeaz` toate
etapele importante ale operei filozo-
fice strâns legate "existen]ial"de via]a
lui Cioran.

Întreprinderea literar` ampl` a
lui Eugen Simion are în centrul ei
omul Cioran, cu toate fantasmele
fiin]ei sale, o fiin]` controversat`
ca atitudine [i gândire, [i opera sa
filozofic` într-o continu` prefacere,
de la începuturile ei timpurii în jurul
vârstei de 18 ani...Vârst` la care teri-
bilul adolescent debuta "în ale cuge-
tarii"cu afirma]ii provocatoare, cu
abord`ri interesante privind expe-
rien]a spiritual`...toate într-o formu-
lare în manier`  proprie, spre exem-
plu: "...adolescen]a român` trebuie
s` urce pe scena vie]ii spirituale f`r`
complexe pentru a-[i impune
experien]a..."

Nu o dat`, Cioran "joac`" rolul
de "prestidigitator" în exprimarea
[i afirmarea  unor idei,  "jonglând"cu
interferen]a influen]elor unor autori
importan]i în domeniul filosofiei,
str`ini [i autohtoni  pecum
P.P.Negulescu, Nae Ionescu, Mircea
Florian, Mircea Vulc`nescu, Paul
Sterian, ...  riguros studia]i, "selec-

tând" cuget`ri [i analize despre expe-
rien]ele lor  spirituale, intelectuale,
despre istoria omenirii, despre
filosofia vie]ii [i a mor]ii...

Eugen Simion "merge la pas"
cu opera filosofului, analizând [i
ad`stând "psihanalitic" asupra eta-
pelor din via]a [i opera  lui Cioran
într-un volum de mare întindere [i
de mare valoare.

Întâlnirea cu Eugen Simion  a
fost  un adev`rat regal de informa]ie
literar`, cultural`, str`lucitul scriitor
interesând pân`-n ultima clip` întrea-
ga audien]` eterogen` [i mai ales
elevii, prezen]i în num`r foarte mare,
printr-un discurs elevat, accesibil,
prin atitudinea cald` [i pozitiv` fa]`
de ei.

Aproape 100 de elevi din cla-
sele a XI-a [i a XII-a au participat:
de la  Colegiul "C.D.Loga" (dou`
clase) cu profesoara Corina Costea,
de la Liceul "J.L Calderon", cu
profesorul Bogdan Graore, de la
Colegiul Economic "F.S.Nitti" cu
profesoarele Eugenia Toma [i
Ramona Chira.

Evenimentul Bibliotecii a fost
onorat [i de participarea scriitorilor,
criticilor literari, profesorilor uni-
versitari, arti[tilor plastici, mem-
brilor Asocia]iei Seniorilor din
Timi[oara, reprezentan]ilor mass-
media: Viorel Marineasa, Mircea
Pora, Viorel Boldureanu, Iosif Cheie

Pantea, Paul Eugen Banciu, Adrian
Dinu Rachieru, Szabo Henrieta,
Cri[u Dasc`lu, David Ioan, George
Lân`, Veronica Balaj, Cornel Secu,
Nicolae Vlad, Silvia Negru, Stela
Ana Micota, Adriana Weimar, Dara
Anderwald.

De asemenea, au participat co-
legii bibliotecari de la B.J.T. împre-
un` cu managerul-scriitor, Tudor
Cre]u.

Carmen Gabriela MIRCEA
B.J.T.

Rembrandt – Rembrandt – Rembrandt – Rembrandt – Rembrandt – Apogeul Artei GravuriiApogeul Artei GravuriiApogeul Artei GravuriiApogeul Artei GravuriiApogeul Artei Gravurii

Muzeul de Art` Timi[oara, 10 decembrie 2014 - 10 martie 2015
form` artistic` de
sine st`t`toare pentru
toate genera]iile care
i-au urmat. Gravu-
rilor li se datoreaz`,
în primul rând, r`s-
pândirea timpurie [i
foarte rapid`, inter-
na]ional`, a faimei
acestui artist de ex-
cep]ie. Nimeni altul
nu a reu[it la fel de
bine s` scoat` în
eviden]` nu numai
asem`narea, ci [i
însu[irile psihice ale
modelului. În po-
fida crizei religioase
din epoc` în ]`rile de Jos, scenele biblice
constituie o mare parte a operei sale, în cadrul
c`rora nu adopt` îns` nici un statut confesional.

Gravurile sale cuprind multe alte teme, cum
ar fi scene de gen, scene mitologice, peisaje,
nuduri (compozi]ii libere) [i probabil cele mai
elaborate portrete. Acestea redau cu fidelitate
[i în cele mai mici detalii chipurile modelelor,
fie c` este vorba de patricieni plini de emfaz`,
b`trâni simpli sau cer[etori.

Prezenta colec]ie de lucr`ri grafice ale
lui Rembrandt, a c`rei realizare a fost posibil`
la aceast` scar` numai gra]ie restaur`rii [i
reconstruc]iei pl`cilor de cupru de c`tre
Durand, prin inventivitatea sa tehnic` deose-
bit`, ofer` posibilitatea unic` de a reuni un
num`r atât de mare de opere ale lui Rembrandt
într-o expozi]ie.

Expozi]ia "Apogeul artei gravurii"
reprezint` începutul unei colaborar`ri între
Muzeul de Art` Timi[oara [i Euro Art
Luxembourg, care î[i propune s` aduc`
la Timi[oara arti[ti precum Salvador Dali,
Pablo Picasso, Albrecht Dürer sau Marc
Chagall. (B.N.)
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Boala Limbii albastre de la animale,
similar` cu Ebola de la om – nu are leac

Pentru c` suntem în plin` iarn`
cu z`pezi viscolite, începând din luna
ianuarie 2015, în via]a celor care
tr`iesc în spa]iul rural, se fac din
ce în ce mai des sim]ite ofertele
privind programele oferite de UE
pentru tinerii agricultori.

Unul din aceste programe este
cel care vizeaz` cre[terea iepurilor
de cas`: cum s` ob]ii fonduri euro-
pene pentru aceast` afacere cu iepuri
[i cum s` î]i asiguri pia]a de des-
facere. }`ri precum Ungaria, Polo-
nia, Italia [i Fran]a solicit` cantit`]i
mari de carne de iepure, mai ales
în condi]ii de refrigerarea [i, mai
ales, datorit` faptului c` este conside-
rat` o carne foarte dietetic`, reco-
mand` celor care au restric]ii în a
consuma, spre exemplu,  carne de
porc. Cre[terea iepurilor de cas`

Cum s` devii un fermier bogat în cel mult un an?

Evaziunea fiscal` din pie]ele agroalimentare timi[ene dep`[e[te orice limit`
de suportabilitate.  S-a stabilit actul normativ care are menirea de a clarifica modalit`]ile
prin care un produc`tor agricol î[i poate valorifica produsele în pie]e: legea micilor
produc`tori, legea 145 / 2014, prin care se reglementeaz` cum s` se ajung` în pia]`
numai cu forme legale de transport. Produc`torii sunt la mâna comercian]ilor [i
intermediarilor, care de]in [i ei un certificat de produc`tor, având probabil doar un
lan] de teren agricol, pe undeva în jude], dac` nu chiar într-o zon` muntoas`. În
baza acestui document, de cele mai multe ori ob]inut în fals, cump`r` [i transport`
zeci [i sute de tone de legume [i fructe în pie]e, f`r` ca totul s` fie legal. Se începe,
de regul` cu salate [i ridichi, se continu` cu ro[ii, pepeni, castrave]i [i vinete, iar
prin actul de comer] se realizeaz` valoare ad`ugat` [i profit, f`r` ca cineva s`
pl`teasc` TVA [i impozit pe undeva.

Prin implementarea Legii 145, orice produc`tor care vrea s` î[i vând` produsele
proprii trebuie s` de]in` certificat de produc`tor, iar ca element de noutate, trebuie
s` de]in` [i carnet de comercializare, care este ca un facturier tip`rit de Imprimeria
Na]ional`. Nici un kilogram de legume nu va mai putea circula pe drumurile na]ionale
f`r` carnet de comercializare pe care s`-l de]in` fermierul. Carnetul de comercializare
con]ine pe prima fil` informa]ii privind identitatea fermierului [i date despre dimensiune
exploata]iei. Va fi extrem de greu ca un fermier s` vând` într-un an, mii de tone

de cartofi de pe un singur hectar de teren. Organele fiscale vor avea informa]ii cu
privire la poten]ialul fiec`rui fermier [i volumul de produse agricole valorificate.
Cine vrea s` fie comerciant trebuie sa-[i fac` un SRL, s` pl`teasc` TVA [i s`
practice pre]uri corecte pe pia]`, pentru c`, prin Legea 145, li se va interzice folosirea
carnetului de comercializare pentru produse care nu provin din gospod`rie proprie.
Fermierul pl`te[te impozitul pe suprafa]` [i efective de animale, iar prin lege, aparent
se percepe impozitarea suplimentar` [i se intensific` birocra]ia, numai c`, prin
apari]ia acestui cadru legislativ se încearc` intrarea în legalitate [i crearea unui
mediu organizat [i lipsit de posibilit`]i de evaziune.

Prin apari]ia poligonului agricol prin Programul Transfrontalier româno-maghiar
ini]iat de Consiliul Jude]ean Timi[, aceast` problem` a desfacerii [i a marketingului
legume-fructe, se va rezolva favorabil atât pentru produc`tori, cât [i pentru consumatori.
Necesitatea apari]iei unor depozite în vederea achizi]ion`rii produselor agricole
de genul legume-fructe, constituie o prioritate absolut` pentru soarta agricultorilor
b`n`]eni.

{mecherii [i evaziuni fiscale
în pie]ele agroalimentare timi[ene

necesit` o investi]ie mic`, are pia]a
de desfacere intern` care este în
continu` dezvoltare, precum [i o
pia]` de export cu un poten]ial uria[.
Dac` nu ai bani de investi]ie, nu ai
nici spa]iu prea mare, solu]ia exist`
prin aceea c` nu necesit` spa]ii de
cre[tere foarte mari, ci doar spa]ii
îngr`dite, boxe care se realizeaz`
la comand` de c`tre institu]iile
specializate de producere, a[ternuturi
u[or de amenajat, iar cheltuielile cu
echiparea microfermei [i procurarea
furajelor [i a materiei prime sunt
sc`zute. Iepurii sunt u[or de crescut
[i valorificat prin amenajarea
propriului abator, care necesit` avize
[i autoriza]ie de func]ionare.

Cre[terea iepurilor este o afacere
care î]i asigur` mereu aflux de nu-
merar. Industrializarea [i m`rirea

afacerii cu iepuri de cas` se poate
face [i din fonduri europene neram-
bursabile. Cre[terea iepurilor este
printre pu]inele afaceri profitabile
din România care a trecut testul tim-
pului. Pre]ul pe pia]a intern` la car-
nea de iepure este relativ mic, îns`
condi]iile în care este avantajoas`
este exportul de carne de iepure în
]`rile în care exist` tradi]ie [i care
apreciaz` foarte mult calit`]ile gusta-
tive ale acesteia [i a faptului c` nu
con]ine colesterol.  Afacerea de cre[-
tere a iepurilor este pe lista activi-
t`]ilor agricole eligibile, prime[ti sfa-
turi referitoare la cum s` ob]ii fonduri
europene,  ce documente ai nevoie,
cum s` întocme[ti [i s` redactezi
planul de afaceri, precum [i unde s`
depui documenta]ia [i cum s` ob]ii
date despre evaluarea proiectului.

Boala Limbii albastre
afecteaz` în special ovinele,
bovinele [i caprinele. Ro-
mânia face parte din lista zo-
nelor restric]ionate din Euro-
pa privind exportul de ani-
male rumeg`toare, în spe-
cial.

Boala a fost adus` din
Egipt printr-un roi de ]ân]ari
purtat de vânturi, nu este
contagioas` [i se transmite
doar prin musculi]ele în]ep`-
toare. Pân` în prezent, au fost
depistate 24 de serotipuri ale
virusului. Virulen]a [i rata de mortalitate ale sero-
tipurilor variaz` considerabil. Boala este sezonier`,
în func]ie de perioada de abunden]` a speciilor
de ]ân]ari, ace[tia fiind singurii transmi]`tori ai
bolii, cu o frecven]` în cre[tere la sfâr[itul verii
[i începutul toamnei.

Boala afecteaz` în special ovinele, ceea ce
pentru jude]ul Timi[ este o pierdere imens`, mai
ales dac` ]inem cont c` jude]ul nostru de]ine peste
1 milion de ovine, ceea ce reprezint`, ca procent,
peste 10% din efectivul na]ional al oilor.

Bovinele [i caprinele, chiar dac` sunt purt`-
toare de virus, nu prezint` semne clinice de boal`.
Boala se transmite în exclusivitate prin vectorul
musculi]a în]ep`toare hematofag` din genul culi-
coidelor. Boala Limbii albastre nu afecteaz` oa-
menii [i nu exist` riscul ca boala s` fie transmis`
prin carne [i lapte. Pentru combaterea bolii, ca
principal` m`sur` [i singura ca reac]ie, ar fi vac-
cinarea înso]it` de m`suri auxiliare, precum ar
fi restric]ia [i supravegherea mi[c`rii animalelor
[i tratamentul semnelor clinice auxiliare. Vacci-
narea cu toate vaccinurile posibile ajut` la redu-
cerea bolilor clinice [i a pierderilor, la controlarea
extinderii bolii [i faciliteaz` comer]ul cu animale
vii. Ca semne clinice constat`m inflamarea mem-
brelor, congestia mucoaselor [i  hemoragii - toate
acestea în func]ie de varietatea serotipurilor virale,
iar ca tratamente nespecifice ar fi dezinsec]ia [i

dezinfec]ia periodic` a zonelor [i spa]iilor populate
cu  specia ovin`.

Din fericire, cele mai multe dintre animale
se vindec` de boal`, de[i procentul de mortalitate
[i morbiditate produce pagube economice greu
de calculat, având în vedere [i faptul c`, numai
în anul 2014, primul în care boala Limbii albastre
a ajuns în România, pierderile prin restric]iile la
export a ovinelor au ajuns la peste 1 miliard de
euro. La aceast` dat`, peste 1 milion de tineret
ovin f`tat în anul 2014 exist` prin depozite, datorit`
refuzului din partea ]`rilor cu tradi]ie în consum
de carne de oaie [i mai ales datorit` acestei boli.

În România, carnea de oaie este consumat`
cu predilec]ie într-o anumit` perioad` a anului,
iar produc]ia realizat` dep`[e[te cu mult consumul
intern. Ultima ]ar` în care se exporta, Iordania,
a interzis [i ea importul de ovine [i bovine din
România din cauza bolii Limbii albastre, iar cres-
c`torii vor fi nevoi]i s` sacrifice mii de bovine
[i ovine din cauza acestei boli, a c`rui destina]ie
deocamdat` nu o cunoa[tem. O solu]ie ar fi totu[i
ca [i cresc`torii de ovine s` fie desp`gubi]i
conform HG 1214 / 2009 [i în condi]iile în care
ace[tia se acoper` cu cadru legal ce permite aceste
desp`gubiri. În ceea ce m` prive[te, consider c`
este absolut necesar` implicarea statului pentru
a sprijini cresc`torii de ovine prin asigurarea vacci-
n`rilor [i tratamentelor în condi]ii de gratuitate.

Pagin` realizat` de Tiberiu LELESCU,Pagin` realizat` de Tiberiu LELESCU,Pagin` realizat` de Tiberiu LELESCU,Pagin` realizat` de Tiberiu LELESCU,Pagin` realizat` de Tiberiu LELESCU,
Vicepre[edinte Camera Agricol` Jude]ean` Timi[Vicepre[edinte Camera Agricol` Jude]ean` Timi[Vicepre[edinte Camera Agricol` Jude]ean` Timi[Vicepre[edinte Camera Agricol` Jude]ean` Timi[Vicepre[edinte Camera Agricol` Jude]ean` Timi[
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Muzeul Banatului din Timi[oa-
ra, în parteneriat cu Universitatea
de Vest, a vernisat recent, în man-
sarda Bastionului Therezia, expozi]ia
intitulat` sugestiv, Timi[oara în
amurgul Evului Mediu.

Acest eveniment expozi]ional
de excep]ie prezint`, deopotriv`,
publicului iubitor de istorie, dar [i
speciali[tilor, rezultatele deosebite
ob]inute de cercet`rile arheologice
preventive efectuate recent în centrul
istoric al ora[ului în 2013-2014, în

Trebuie s` te duci, cel pu]in o
dat`, pe la  românii din Ungaria,
s` stai de vorb` cu ei, s` petreci clipe
de s`rb`toare între ei, s`-i ascul]i,
s` le vorbe[ti [i s`-i... prive[ti, s`
îi în]elegi pentru a-]i da seama c`
NIMIC nu îi desparte de ]ara
MAM~! Nici m`car grani]a, pe care
acum o treci simplu, ca [i cum ai
lua o gur` de aer (acela[i de ambele
p`r]i ale frontierei!) sau o înghi]itur`
de ap`...

Iar dac` faci precum tinerii co-
lind`tori din Tome[ti (în frunte cu
acela[i statornic [i neobosit Vasile
St`nil`, directorul Casei de cultur`),
cei care de 10 ani încoace se duc
în fiecare decembrie s`-i colinde pe
fra]ii lor, ai toate argumentele s`
afirmi c` fiecare popas în mijlocul
românilor din Chitichaz, Bedeu,
Biharkereztes, Jula, Apateu, Pocei
sau Micherechi înseamn` a fi...
ACAS~ la românii din Ungaria!

...12 decembrie 2014...12 decembrie 2014...12 decembrie 2014...12 decembrie 2014...12 decembrie 2014. Abia tre-
cuse de ora 5,00 a dimine]ii când
microbuzul înc`rcat (full) cu colin-
d`torii din Tome[ti [erpuia deja prin-
tre dealurile de deasupra F`getului
în drum spre Jula. Începe drumul
pentru cel de-al X-lea Festival al
colinzilor ce urma s`-i bucure, s`-
i însufle]easc` [i s`-i minuneze pe
românii no[tri din estul Ungariei.

Genera]iile se schimb`, a[a  c`
de data aceasta solii artei populare

De peste 10 (zece!) ani, colindând...ACAS~, la românii din Ungaria!
[i tradi]iilor de colinde b`n`]ene au
fost Vasile St`nil`, liderul grupului,
Daniel Veleu – [eful trupei de
colind`tori, urma]i de Bogdan
Medelean, P`rvoi Daniel, Roland
{ter, Doru St`nil`, Ioan Albu, Daniel
Sele[an, Adrian Moisescu, Ovidiu
Marinescu, Emanuel Coman, Crinel
L`daru, Ovidiu Bele[, Sele[an
R`zvan [i Dan L`daru.

Era pu]in peste ora 10,00 când
în curtea Redac]iei "CRONICA"  a "CRONICA"  a "CRONICA"  a "CRONICA"  a "CRONICA"  a

A}RU A}RU A}RU A}RU A}RU (Autoguvernarea pe ]ar` a
Românilor din Ungaria) r`sunau
primele acorduri muzicale [i plecau
în eter primele colinde. CORINA,
colega noastr` de breasl` de la ziarul
CRONICA, a f`cut oficiul de gazd`
primindu-i pe tinerii din Tome[ti
pentru prima lor reprezenta]ie. Cum
sediul A]RU din Jula  se afl` doar
la câteva sute de metri, aici fiind al
doilea popas, a fost o [ans` pentru
a-i scoate din case pe cei câteva zeci
de localnici de pe traseu pentru a-
i asculta, a-i admira [i a-i aplauda
pe mesagerii români care au oferit
cu d`rnicie, tuturor, colindele lor!

Primi]i de pre[edintele A}RU
Jula, dl. Tiberiu Juhasz, de al]i
membri, de p`rintele Petru Pu[ca[
[i Delia Kovacs, Redactor {ef la
"CRONICA", colind`torii din Banat
au demonstrat c` [tiu s` fie pe
m`sura primirii gazdelor.

Dealtfel acest sentiment a fost

înt`rit [i mai departe, atât la
Biharkereztes, unde o sal` a Casei
de cultur` i-a primit cu o sal` plin`
pân` la refuz, cât [i la Bedeu, unde
localnicii, români [i unguri, nici nu
au mai avut loc cu to]ii, câteva zeci
de persoane fiind nevoite s`-i
urm`reasc`, de afar` [i s`-i asculte
pe colind`torii din România.

Paharele de vin ale gazdelor au
fost golite în grab`, iar cozonacii
gusto[i [i pufo[i au fost servi]i din
mers pentru a se încadra în program
pentru c` urma  s` ajungem în satul
Pocei, ultimul popas al primei zile.
Comuna, situat` la mic` distan]` de
Debre]in,  [i-a f`cut  bunul obicei
de-a lungul anilor s`-i primeasc` pe
colind`torii din Tome[ti cu toat`
suflarea strâns` în biserica din lo-
calitate (cei care au înc`put!) sau
în curtea acesteia. Înaintea tinerilor
români în fa]a asisten]ei numeroase
[i-au prezentat spectacolele atât micii
arti[ti ai comunei (copii de-o
[chioap`!) cât [i corul distinselor
doamne cu p`rul grizonat. Apoi, în-
treaga asisten]` i-a ascultat [i aplau-
dat, minute în [ir, pe colind`torii
din Tome[ti pe care i-au înso]it apoi
pe jos la cantina [colii unde o mas`
s`rb`toreasc` (pe cinste!) a re]inut
delega]ia româneasc` [i gazdele pân`
aproape de miezul nop]ii.

Am dormit  peste noapte  la
S`cal, am dormit bu[tean dup` o zi
lung` [i istovitoare. Vasile St`nil`
mi-a povestit a doua zi, dup`  ce
m-am trezit, c` somnul meu a fost
mai greu decât a[ fi putut crede!
Pentru c` nu am auzit... DELOC
cum, între orele 1 [i 2 din noapte,
tinerii pe care-i înso]eam au cântat
[i colindat, în ritmuri de saxofon,
încât...s-au mi[cat pere]ii [i podeaua
camerei! S` fi fost o simpl` repeti]ie
sau s` fi fost...exteriorizarea pasiunii
lor, v` las pe dumneavostr` s` hot`-
râ]i!

A doua zi, 13 decembrie 2015,
la S`cal de[teptarea pentru locuitorii
comunei a fost dat`, înc` de la ora

7,30, ora local`, de concertul de
colinzi care a adunat peste 100 de
persoane! Dup` concertul matinal
de la S`cal, a urmat deplasarea la
Chitichaz, împreun` cu dl. Gheorghe

Grosz, pre[edintele Asocia]iei Cultu-
rale a Românilor din localitate, cel
care din momentul intr`rii pe terito-
riul Ungariei [i pân` la momentul
desp`r]irii a fost o gazd`  UNICAT,
o gazd` PERFECT~, care a f`cut
în a[a fel încât tinerilor colind`tori
veni]i din România s` nu le lipseasc`
NIMIC! Cuvintele sunt neputincioa-
se pentru a-i mul]umi acestui OM!

La Chitichaz totul a început cu
o vizit` la Prim`rie, unde îns`[i
Doamna Primar a deschis atât insti-
tu]ia cât [i...inima Domniei Sale!
A urmat apoi popasul...prelungit la
CASA Muzeu, vizitat` de grupul
românesc cu acela[i Gheorghe
Grosz pe post de ghid, transformat
apoi în... buc`tar pentru a ne osp`ta
cu ni[te cârna]i ungure[ti pican]i,
ca la...mama ungurilor acas`!

Partea a doua a zilei cu concertul
de Colinde de la Biserica din loca-
litate [i apoi în  sala de festivit`]i a
comunei Chitichaz, s-a înscrie în
normalul unor raporturi care înt`resc
ideea unicit`]ii [i leg`turilor stabilite
între colind`torii din Tome[ti [i ini-
moasele comunit`]i române[ti enu-
merate în acest articol.

Ce ar mai fi de ad`ugat la
aceste? Poate faptul c` înc` o dat`

liantul sufletesc care une[te românii
este idestructibil atunci când vine
vorba de bucuria de a fi împreun`
în momente speciale. Reporterul se
simte dator s`-i mul]umeasc`

domnului Vasile St`nil`, cel care
în urm` cu 4 ani l-a adus în aceast`
matc` a colabor`rii, la fel domnului
Gheorghe Grosz, cel care este un
român exemplar, tuturor românilor
[i ungurilor pe care i-a cunoscut cu
aceste prilejuri [i s` se bucure c`
prin aceste drumuri a fost ([i)
c`r`u[ul miilor de c`r]i în limba
român`, donate împreun` cu colegul
Radu Ciprian Pop în numele Radio
România Timi[oara, în cadrul
ac]iunii "Badea Cîr]an – ai carte,
ai parte", c`r]i ajunse la noi din
iubirea [i altruismul ascult`torilor
[i prietenilor no[trii"

Text [i foto: Ioan Alex.T`tarIoan Alex.T`tarIoan Alex.T`tarIoan Alex.T`tarIoan Alex.T`tar
Radio Timi[oara

P.S. Trebuie s` iei parte la aceste
momente, respectiv concertele de
colinde sus]inute în mijlocul comu-
nit`]ilor române[ti de afar` pentru
a sim]ii valoarea unor scene de-a
dreptul UNICE [i EMO}IONANTE:
atunci când etnici români, cu tâmple
c`runte, se apropie de tinerii români
îmbr`ca]i în minunatele costume
populare [i - cu lacrimi în ochi! -
le mângâie [i le ating cu puternic`
emo]ie! Gesturi care înseamn` mai
mult decât o mie de cuvinte, decât
mii de pagini de istorie…

Muzeul Banatului:Muzeul Banatului:Muzeul Banatului:Muzeul Banatului:Muzeul Banatului:
Timi[oara în amurgul Evului Mediu

pie]ele Libert`]ii, Unirii, Sfântu
Gheorghe, precum [i str`zile Vasile
Alecsandri, F. Grisellini [i Eugeniu
de Savoya.  Expozi]ia este structurat`
în [ase segmente conceptuale [i înce-
pe prin prezentarea tuturor desco-
peririlor f`cute pe teritoriul actual
al ora[ului, începând cu mileniul al
VII-lea în. Chr., continuând cu cele
din prima epoca a fierului (sec. VIII-
VI în Chr.), perioada roman` târzie
(sec. III-IV) [i perioada migra]iilor.
Sunt expuse vase din lut ars, dar [i

unelte din piatr`, os [i fier, care atest`
faptul c` Timi[oara este o vatr` de
cultur` [i civiliza]ie multimilenar`.

Un loc central în cadrul concep-

tului expozi]ional îl ocup` perioada
1552-1716, când Timi[oara, [i o
parte a Banatului, au f`cut parte din
Imperiul Otoman. Vizitatorii pot ad-
mira obiecte de uz casnic, arme de
epoc`, dar [i arhitectura militar`,
civil` [i religioas` din cetatea
Timi[oarei acelor vremuri.

 De asemenea, prin intermediul
fotografiilor f`cute în timpul cerce-
t`rilor, sunt prezentate  casele Timi-

[oarei medievale, dar [i cl`dirile pu-
blice [i edificiile de cult. În fluxul
expozi]ional, un loc aparte este rezer-
vat managementului apei, ora[ul
având înca din secolul al XV-lea
un sistem de aduc]iune, fiind singu-
rul ora[ din aceast` parte a Europei
care a avut un sistem atât de modern
[i eficient. O parte important` a ex-
pozi]iei prezint` printr-o reconsti-
tuire la scar` a unui fragment a
zidului de nord al cet`]ii, a[a cum
a fost documentat de cercet`rile din
Pia]a Unirii. Lâng` aceast` recon-
stituire sunt expuse arme de epoc`,
dar [i diferite proiectile de artilerie
folosite la asediul ora[ului de c`tre
trupele imperiale, conduse de
Eugeniu de Savoya în 1716.

Seria reconstituirilor este urmat`
de cea a unui mormânt de inhuma]ie
din perioada otoman` care a fost
descoperit în Pia]a Sfântu Gheorghe.
Acesta face parte din cea mai mare
necropol` medieval` descoperit` pe
vatra Cet`]ii, în care au fost cercetate
peste 160 de morminte. Nu au fost
neglijate nici descoperirile de natur`
ecleziastic`, fiind ilustrate, atât prin
exponate tridimensionale dar [i prin
fotografii, zidurile geamiei, con-
struit` în secolul al XVI-lea în
actuala pia]` Sfântu Gheorghe, [i

Vas cu inscrip]ie în limba turc`,Vas cu inscrip]ie în limba turc`,Vas cu inscrip]ie în limba turc`,Vas cu inscrip]ie în limba turc`,Vas cu inscrip]ie în limba turc`,
descoperit îndescoperit îndescoperit îndescoperit îndescoperit în

Pia]a Sfântu GheorghePia]a Sfântu GheorghePia]a Sfântu GheorghePia]a Sfântu GheorghePia]a Sfântu Gheorghe
".... 'arif olan çûn hukm-i haddin".... 'arif olan çûn hukm-i haddin".... 'arif olan çûn hukm-i haddin".... 'arif olan çûn hukm-i haddin".... 'arif olan çûn hukm-i haddin

... bilur kâle [mukâleme or... bilur kâle [mukâleme or... bilur kâle [mukâleme or... bilur kâle [mukâleme or... bilur kâle [mukâleme or
kâleme [] ne hacetkâleme [] ne hacetkâleme [] ne hacetkâleme [] ne hacetkâleme [] ne hacet

soylemek...".soylemek...".soylemek...".soylemek...".soylemek...".
" În]eleptul î[i [tie limitele" În]eleptul î[i [tie limitele" În]eleptul î[i [tie limitele" În]eleptul î[i [tie limitele" În]eleptul î[i [tie limitele

gândirii, a[a c` nu trebuie s`-igândirii, a[a c` nu trebuie s`-igândirii, a[a c` nu trebuie s`-igândirii, a[a c` nu trebuie s`-igândirii, a[a c` nu trebuie s`-i
aduci aminte c` (.......)"aduci aminte c` (.......)"aduci aminte c` (.......)"aduci aminte c` (.......)"aduci aminte c` (.......)"

cele ale bisericii iezuite din secolul
XVIII.

Toate aceste date sunt introduse
prin panouri prin care vizitatorul
intr` în contact cu textele din secolul
al XVII-lea ale unor c`l`tori, precum
Evliya Celebi [i Heinrich Ottendorf,
dar [i ale unor cartografi [i arhitec]i
care au desenat la scar` harta Cet`]ii
Timi[oarei [i ale bisericii iezuite.

Expozi]ia va putea fi vizitat`
pân` la începutul lunii aprilie [i
invit`m, [i pe aceast` cale, pe to]i
iubitorii de trecut s`-i treac` pragul.

prof. univ. dr. Florin
DRA{OVAN
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Se zice c` noble]ea unui popor
rezid` [i din istoria sa, iar un popor
beneficiaz` de istorie numai în
m`sura în care ea a fost consemnat`.
Dac` acest lucru este valabil la nive-
lul istoriei ,,mari" la fel de valabil
este [i la nivelul istoriei m`runte a
monografiilor s`te[ti. Monografia
ilustrat` a satului R`chita scris` de
Dan Buruleanu [i Ioan Traia  ap`rut`
în  anul 2012 la editura  Solness,
Timi[oara în condi]ii grafice deo-
sebite, autodefinit` estetic prin  so-

brietate [i prestan]` editorial` con-
firm` aceast` aser]iune. Odat` cu
lansarea c`r]ii, într-o atmosfer` zidi-
toare de suflet [i cu o notabil` [i
cople[itoare prezen]`, în toamna
anului 2012, satul R`chita a primit
o marc` identitar` [i a intrat în circu-
itul cultural al Banatului.

Monografia ilustrat` a satului
R`chita cuprinde desf`[urarea isto-
riei oficiale a  satului între dou` re-
pere: anul 1453, prima atestare docu-
mentar` [i anul 2012, toat` aceast`
perioad` lung` de timp, este struc-
turat` pe capitole [i se reg`se[te în
paginile monografiei. Astfel avem
capitole ce descriu cadrul geografic,
cadrul istoric, via]a cultural`, insti-
tu]iile satului, biserica, [coala, tra-
di]iile [i obiceiurile din sat, per-
sonalit`]ile marcante ale satului [i
un set mare de fotografii, toate f`cute

Monografia ilustrat` a satului R`chita

Satul R`chita sau mica Londr` pentru cunosc`toriSatul R`chita sau mica Londr` pentru cunosc`toriSatul R`chita sau mica Londr` pentru cunosc`toriSatul R`chita sau mica Londr` pentru cunosc`toriSatul R`chita sau mica Londr` pentru cunosc`tori

Un fapt deosebit a fostUn fapt deosebit a fostUn fapt deosebit a fostUn fapt deosebit a fostUn fapt deosebit a fost
participarea la prima expozi]ieparticiparea la prima expozi]ieparticiparea la prima expozi]ieparticiparea la prima expozi]ieparticiparea la prima expozi]ie
mondial` de la Paris din 1889mondial` de la Paris din 1889mondial` de la Paris din 1889mondial` de la Paris din 1889mondial` de la Paris din 1889
a ]`ranului înst`rit Alexandrua ]`ranului înst`rit Alexandrua ]`ranului înst`rit Alexandrua ]`ranului înst`rit Alexandrua ]`ranului înst`rit Alexandru

Gheju zis Li]` BogatuGheju zis Li]` BogatuGheju zis Li]` BogatuGheju zis Li]` BogatuGheju zis Li]` Bogatu
din R`chita. Materializareadin R`chita. Materializareadin R`chita. Materializareadin R`chita. Materializareadin R`chita. Materializarea
particip`rii este o poz` aparticip`rii este o poz` aparticip`rii este o poz` aparticip`rii este o poz` aparticip`rii este o poz` a

turnului Eiffel din anul 1889turnului Eiffel din anul 1889turnului Eiffel din anul 1889turnului Eiffel din anul 1889turnului Eiffel din anul 1889
p`strat` în satul R`chita.p`strat` în satul R`chita.p`strat` în satul R`chita.p`strat` în satul R`chita.p`strat` în satul R`chita.
Se pare c` acest ]`ran aSe pare c` acest ]`ran aSe pare c` acest ]`ran aSe pare c` acest ]`ran aSe pare c` acest ]`ran a

"sponsorizat" [i pe prefectul"sponsorizat" [i pe prefectul"sponsorizat" [i pe prefectul"sponsorizat" [i pe prefectul"sponsorizat" [i pe prefectul
maghiar al vremii pentru a semaghiar al vremii pentru a semaghiar al vremii pentru a semaghiar al vremii pentru a semaghiar al vremii pentru a se

putea deplasa în Fran]aputea deplasa în Fran]aputea deplasa în Fran]aputea deplasa în Fran]aputea deplasa în Fran]a

Alexandru Gheju zis Li]` BogatuAlexandru Gheju zis Li]` BogatuAlexandru Gheju zis Li]` BogatuAlexandru Gheju zis Li]` BogatuAlexandru Gheju zis Li]` Bogatu

Duba[ii de la R`chitaDuba[ii de la R`chitaDuba[ii de la R`chitaDuba[ii de la R`chitaDuba[ii de la R`chita

Mormântul preotului de pioas`Mormântul preotului de pioas`Mormântul preotului de pioas`Mormântul preotului de pioas`Mormântul preotului de pioas`
amintire Ion Medeleanuamintire Ion Medeleanuamintire Ion Medeleanuamintire Ion Medeleanuamintire Ion Medeleanu

din curtea bisericiidin curtea bisericiidin curtea bisericiidin curtea bisericiidin curtea bisericii

[i s` o îmbun`t`]easc`.
În redactarea acestei lucr`ri [i

în organizarea lans`rii admirabile
a acestei c`r]ii  am fost ajuta]i într-
o manier` deosebit` de  primarul
comunei Dumbrava, dl Ioan Ihasz
dar [i de mul]i localnici c`rora le
mul]umim [i pe aceast` cale.

De asemenea în analiza [i sin-
teza lucr`rii ne-am ghidat dup` câte-
va principii care în timp au devenit
personale [i uzuale în aplica]iile pe
care le facem [i care le-am folosit
în con]inutul lucr`rii [i  anume: con-
sider`m c` vatra satului (intravilanul)
are atât func]ie reziden]ial` cât [i
economic`. Facem aceast` afirma]ie
bazându-ne pe faptul c` în ultim`
instan]` în cadrul vetrei satului se
produc aproape toate bunurile mate-
riale [i spirituale necesare vie]ii unei
comunit`]i.

Mo[ia (extravilanul) mai ales
în cazul în care este umanizat` prin
diverse ad`posturi pentru oameni,
animale, nutre]uri întrune[te atât
func]ia de ad`post, cât [i pe cea de
produc]ie, accentul c`zând dup` cum
se în]elege pe func]ie, cea de pro-
duc]ie.

Popula]ia este cea care face sim-
bioza dintre vatr` [i mo[ie, oricum

de norme bine închegat, elaborat de
mult` vreme [i verificat continuu
în practic`, pe concepte [i valori care
fac s` func]ioneze sistemul. Identi-
tatea comunit`]ilor î[i g`se[te expre-
sia în grai, în port, în modul de com-
portare, în toate manifest`rile vie]ii
lor culturale, ce  au note proprii care
le diferen]iaz` zonal.

Tr`im ast`zi într-o perioad` în
care, din p`cate, spiritualitatea [i
tradi]ia satului tradi]ional înseamn`
din ce în ce mai pu]in, mai ales pen-
tru genera]iile viitoare [i ne oblig`
s` tragem  trista concluzie c` avanta-
jele deschiderii spre o lume modern`
[i în continu` schimbare are pre]ul
s`u, de multe ori periculos de subtil.

Ioan TRAIA

dup` o trudnic` documentare. În pri-
vin]a con]inutului nu vreau s` intru
în detalii, las pe seama cititorului
s` afle informa]iile dorite. Totu[i
aceast` monografie permite recon-
stituirea trecutului acestui sat, având
meritul de a aduce într-o form` sin-
tetic` informa]ia la zi [i de a l`muri
o serie de aspecte neclare din mai
multe perioade istorice. Sunt convins
c` lucrarea nu este nici exhaustiv`
[i nici perfect`, dar l`s`m gene-
ra]iilor viitoare sarcina s` o dezvolte

rela]ia: vatr`, hotar – (mo[ie) este
atât de puternic` încât ele formeaz`
un tot, un sistem inseparabil, creator
[i consumator de civiliza]ie [i
cultur`.

Ca o concluzie ce se desprinde
din con]inutul elaborat al acestei
lucr`ri putem afirma c` via]a co-
munit`]ilor, cum este cazul satului
R`chita, este bazat` pe un sistem

S-au împlinit la 24 ianuarie 152 de ani
de la Unirea Principatelor Române, Moldova
[i }ara Româneasc`, sub conducerea domni-
torului Alexandru Ioan Cuza. A fost un pri-
lej deosebit pentru comunitatea timi[orean`
s` participe la manifest`rile militare, religioase
[i culturale culturale culturale culturale culturale la care au fost prezente oficialit`]i
ale muncipiului, reprezentan]i ai administra]iei
publice jude]ene [i locale, veterani de r`zboi,

MICA UNIRE S~RB~TORIT~ LA TIMI{OARA
structuri militare, reprezentan]i ai unor orga-
niza]ii politice [i apolitice.

Ceremonia a avut loc în fa]a Inspecto-
ratului de Poli]ie al jude]ului Timi[, de pe
Bulevardul Take Ionescu [i a debutat cu in-
tonarea imnului de stat interpretat de muzica
militar` a Brig`zii 18 Infanterie "Banat". Ofi-
cialit`]ile locale, primarul Nicole Robu, vice-
pre[edintele C.J. Timi[ C`lin Dobra, au evocat

momentul Unirii de la 24 ianuarie 1859 [i a
personalit`]ii Principelui Unirii, domnitorul
Alexandru Ioan Cuza.

Cu binecuvântarea Înalt Preasfin]itului
P`rinte Nicolae, Mitropolitul Banatului, a
participat la evenimentele închinate acestei
zile Preasfin]itul P`rinte Paisie Lugojanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timi[oarei,
care a oficiat slujba de Te Deum, înconjurat
de un sobor de preo]i de la catedrala
Mitopolitan`, precum [i Pr. Cristian R`duic`,
de la biserica Inspectoratului de Poli]ie [i Pr.

Radu Bogdan, preot militar.
Dup` oficierea serviciului religios au

avut loc depuneri de coroane la bustul
domnitorului Alexandru Ioan Cuza din fa]a
Inspectoratului de Poli]ie, de c`tre oficia-
lit`]ile jude]ene [i locale, precum [i aso-
cia]iilor politice [i apolitice. Ceremonia
închinat` acestei zile s-a finalizat cu defilarea
g`rzii de onoare. În dup` amiaza zile, în Pia]a
Victoriei, timi[orenii au serbat Mica Unire
formând o hor` în acordurile fanfarei " Pro
Amici]ia". (C.T.)
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Pentru comuna Ghilad anul
2014 a fost unul de jubileu, s`rb`-
torind 10 ani de la reînfiin]area
comunei. {i, ca mai întotdeauna, la
împlinirea unei vârste rotunde, e bine
s` se fac` un bilan], atât pentru a
se vedea ce s-a realizat, cât [i pentru
a cump`ni proiectele de viitor.

- Au trecut 10 ani de când Ghi-- Au trecut 10 ani de când Ghi-- Au trecut 10 ani de când Ghi-- Au trecut 10 ani de când Ghi-- Au trecut 10 ani de când Ghi-
ladul s-a reîntors la statutul de co-ladul s-a reîntors la statutul de co-ladul s-a reîntors la statutul de co-ladul s-a reîntors la statutul de co-ladul s-a reîntors la statutul de co-
mun`. Cum a fost la început?mun`. Cum a fost la început?mun`. Cum a fost la început?mun`. Cum a fost la început?mun`. Cum a fost la început?

- Greu, de nu vreau s`-mi aduc
aminte. Se apropia iarna anului 2004
[i noi nu aveam asigurat` nici m`car
înc`lzirea la prim`rie [i la cele dou`
corpuri de cl`dire ale [colii. Dar,
cu ajutorul Bunului Dumnezeu,
pân` în luna noiembrie a acelui an
am reu[it s` introducem înc`lzirea
central` în toate cele trei cl`diri.
Apoi, începând cu anul 2005, am
demarat lupta cu noroiul [i cu
reabilitarea celorlalte obiective din
cele dou` localit`]i, ajungând în
anul 2014 s` putem spune, f`r` fals`
modestie, c`, împreun` cu locuitorii
din Ghilad, am reu[it s` recuper`m
decalajul dintre noi [i alte comune,
care nu au fost desfiin]ate o perioad`
de peste 40 de ani, cum a fost cazul
nostru.

- Pute]i s` aminti]i câteva dintre- Pute]i s` aminti]i câteva dintre- Pute]i s` aminti]i câteva dintre- Pute]i s` aminti]i câteva dintre- Pute]i s` aminti]i câteva dintre
realiz`ri?realiz`ri?realiz`ri?realiz`ri?realiz`ri?

- A[ aminti aici câteva dintre
obiectivele pe care le-am îndeplinit
în acest interval de zece ani. Am
pietruit toate str`zile, atât din Ghilad,
cât [i din Gad. Am reparat cele dou`
[coli [i am creat condi]ii optime
pentru elevi de a înv`]a, iar pentru
cadrele didactice de a-[i desf`[ura
activitatea. Am construit o gr`dini]`

GHILADUL, DE LA SAT LA COMUN~
de vorb` cu primarul Cornel Gurande vorb` cu primarul Cornel Gurande vorb` cu primarul Cornel Gurande vorb` cu primarul Cornel Gurande vorb` cu primarul Cornel Guran

nou`, cea cu program prelungit, am
reparat cele dou` c`mine culturale
[i am ridicat un dispensar modern,
în care avem trei cabinete [i o far-
macie. Am transformat în realitate
un deziderat al locuitorilor din Gad,
[i anume drumul care leag` satul
de centrul de comun`, Ghilad, drum

care nu exista decât pe hart`. Am
realizat un sistem centralizat de ali-
mentare cu ap` pentru cele dou`
localit`]i care alc`tuiesc comuna, cu

posibilitatea ca apa s` fie tratat` în
prealabil cu ozon. S-a reu[it asfal-
tarea drumului jude]ean de la ie[irea
din Ciacova, pân` la ie[irea din Ghi-
lad spre Deta. Am reabilitat re]eaua
de iluminat stradal în Ghilad [i Gad,
montând becuri economice. Am
amenajat, de asemenea, centrul civic
al comunei, de care suntem foarte
mândri [i care creeaz` o imagine
de buni gospodari pentru to]i cei care
ne viziteaz` localitatea.Am construit
[i dotat Remiza de pompieri. Am
construit [i am dotat un Muzeu al
Satului [i am amenajat un parc
pentru copii.

Cu sprijinul Consiliului Jude-
]ean Timi[ s-a reparat podul din
centrul Ghiladului, am asfaltat dru-
mul Ghilad-Deta, care pot spune c`
se num`r` printre cele mai impor-
tante realiz`ri. Acum se finalizeaz`
[i podul cu dou` benzi peste Lanca
Birda. Bineîn]eles, au fost [i realiz`ri
de o mai mic` anvergur`, îns` foarte
importante pentru noi to]i.

- A]i avut în vedere doar- A]i avut în vedere doar- A]i avut în vedere doar- A]i avut în vedere doar- A]i avut în vedere doar
infrastructura?infrastructura?infrastructura?infrastructura?infrastructura?

- Nicidecum. Dup` ce am reu[it
s` aducem infrastructura comunei
la un nivel optim, am ini]iat [i câteva
proiecte în sectoarele cultural [i
sportiv, care, dup` p`rerea mea, sunt
la fel de importante. Astfel, am trecut
la înfiin]area unei forma]ii de dansuri
în cadrul [colii, ansamblu cu care
la aceast` or` chiar ne mândrim.
Acum, în cadrul forma]iei activeaz`
în jur de 50 de copii, care au avut
rezultate foarte bune, mai ales la
Festivalul-Concurs "Lada cu zestre",

ini]iat de Centrul pentru Cultur` [i
Art` al jude]ului Timi[.

- Proiecte pe fonduri europene?- Proiecte pe fonduri europene?- Proiecte pe fonduri europene?- Proiecte pe fonduri europene?- Proiecte pe fonduri europene?
- Am câ[tigat un proiect pe fon-

duri europene, cu care am reu[it s`
dot`m C`minul Cultural. Din suma
de 40.000 de euro au fost achizi-
]ionate 80 de costume populare: 50
române[ti, zece maghiare, zece ger-
mane [i zece ]ig`ne[ti. De asemenea,
avem instrumentele muzicale nece-
sare pentru o forma]ie de muzic`
popular` [i pentru o fanfar`, înche-
ind, totodat`, contracte de prest`ri
servicii cu cinci profesori din Timi-
[oara, care vin la Ghilad o dat` pe
s`pt`mân` pentru a-i înv`]a pe copiii
no[tri s` cânte la aceste instrumente.
Astfel, vom avea un ansamblu com-
plet, cu orchestr`, ansamblu de dan-
suri [i, în viitor, fanfar`. De aseme-
nea, am mai dotat C`minul Cultural
cu instala]ii de aer condi]ionat, scau-
ne [i o sta]ie de amplificare profe-
sional`, pe care o folosim la spec-
tacolele pe care le organiz`m.

- Ce a]i realizat în domeniul- Ce a]i realizat în domeniul- Ce a]i realizat în domeniul- Ce a]i realizat în domeniul- Ce a]i realizat în domeniul
sportiv?sportiv?sportiv?sportiv?sportiv?

- În ceea ce prive[te latura
sportiv`, am început cu înfiin]area

unei asocia]ii de fotbal, în cadrul
c`reia avem o echip` ce activeaz`
în Campionatul Jude]ean, precum
[i o echip` de juniori, cu copii din
Ghilad [i Ciacova. Sigur c` [i în
acest proiect am plecat de la nevoia
de dot`ri, de infrastructur` sportiv`.
Astfel, am reparat vestiarele [i am
amenajat un teren nou, pe care se
desf`[oar` meciurile de campionat.
În curtea [colii am realizat un teren
de sport multifunc]ional cu suprafa]`
sintetic` (tartan), unde se pot practica
sporturi precum fotbalul, handbalul,
baschetul, tenisul de câmp, voleiul
[i altele. Arena multifunc]ional` aco-
perit` va g`zdui activit`]i sportive
[i culturale. Precizez c` [i acest pro-
iect este, de asemenea, realizat cu
fonduri europene, în colaborare cu
localitatea Grebenac, din Serbia, cu
care am demarat o serie de activit`]i
comune cultural-sportive, pe care

suntem hot`râ]i s` le continu`m chiar
[i dup` ce acest proiect va fi încheiat.
Revenind, spun c` vom avea una
dintre cele mai complete baze spor-
tive. Aici, copiii no[tri pot face [i
sport, dar pot derula [i activit`]i cul-
turale, având create toate condi]iile
pentru aceasta. A[ putea spune c`,
pentru Ghilad, cei 10 ani de la reîn-
fiin]area ca [i comun` au fost zece
ani buni.

- Proiecte de viitor?- Proiecte de viitor?- Proiecte de viitor?- Proiecte de viitor?- Proiecte de viitor?
- {i în perioada urm`toare aten-

]ia noastr` este îndreptat` spre

infrastructur`, care trebuie îmbun`-
t`]it`. În acest sens, am demarat [i
câ[tigat patru proiecte. Un proiect
prevede extinderea re]elei de ali-
mentare cu ap` în Ghilad pe înc`
zece kilometri. Astfel, vom reu[i s`
finaliz`m sistemul de alimentare cu
ap`, care va acoperi întreaga loca-
litate. Proiectul se afl` în fazele lui
ini]iale, fiind finalizat` licita]ia [i
desemnat câ[tig`torul. Al doilea pro-
iect este cel de construire a unui
sistem de canalizare cu sta]ie de epu-
rare în Ghilad, care se afl` în faza
de Proiect Tehnic, urmând ca în
prim`var` s` putem începe lucr`rile
de construc]ie. Al treilea proiect pre-
vede asfaltarea drumurilor interioare,
pe o distan]` de zece kilometri, în
Ghilad, proiect aflat, de asemenea,
în faz` de Proiect Tehnic. Lucr`rile
vor începe dup` ce se va finaliza
proiectul de canalizare. Cel de-al

patrulea proiect este cel de asfaltare
a Drumului Comunal Ghilad-Gad,
care se afl` în faz` de Proiect Tehnic
[i pe care îl vom demara în cursul
acestui an. În luna trecut` am fina-
lizat licita]ia pentru achizi]ionarea
unui utilaj multifunc]ional, care este
dotat cu o frez` de z`pad` [i o frez`
de igienizare. Utilajul cost` 63.000
de euro. În urma finaliz`rii bugetului
pe anul 2015, vom demara [i alte
investi]ii de interes local, pe care
le voi prezenta la vremea lor.
A consemnat,

Petru Vasile TOMOIAG~
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- Ce activit`]i a]i punctat la fine-- Ce activit`]i a]i punctat la fine-- Ce activit`]i a]i punctat la fine-- Ce activit`]i a]i punctat la fine-- Ce activit`]i a]i punctat la fine-
le anului 2014?le anului 2014?le anului 2014?le anului 2014?le anului 2014?

- La Jamu Mare am finalizat,
în propor]ie de 95%, re]eaua de ali-
mentare cu ap`. În ultima vreme,
la sistemul de alimentare s-au racor-
dat peste 150 de noi consumatori.

Pot spune c` problema aliment`rii
cu ap` potabil` s-a rezolvat în Jamu
Mare, iar sta]ia func]ioneaz` în cele
mai bune condi]ii.

Tot în aceast` perioad` au mai
fost achizi]ionate tuburi pentru trei
poduri [i 15 pode]e, pe care le-am
reparat [i înlocuit acolo unde s-a
impus [i unde aceste structuri au fost

Nout`]i la Jamu Mare
Discu]ie cu primarul comunei, Valeriu FilipiacDiscu]ie cu primarul comunei, Valeriu FilipiacDiscu]ie cu primarul comunei, Valeriu FilipiacDiscu]ie cu primarul comunei, Valeriu FilipiacDiscu]ie cu primarul comunei, Valeriu Filipiac

deteriorate. Lucr`rile s-au efectuat
în localit`]ile Jamu Mare, Gherman,
Clopodia [i Ferendia.

- Ce nout`]i ave]i în s`n`tate- Ce nout`]i ave]i în s`n`tate- Ce nout`]i ave]i în s`n`tate- Ce nout`]i ave]i în s`n`tate- Ce nout`]i ave]i în s`n`tate
[i înv`]`mânt?[i înv`]`mânt?[i înv`]`mânt?[i înv`]`mânt?[i înv`]`mânt?

- Pentru c` ne preocup` s`n`-

tatea locuitorilor comunei noastre,
chiar în aceast` lun` se va organiza
o licita]ie pentru desemnarea firmei
care se va ocupa de construirea unui
dispensar uman în Jamu Mare. Tot
în aceast` localitate inten]ion`m ca
începând din acest an s` continu`m
lucr`rile la gr`dini]a nou`, lucr`ri
care treneaz` de mai mult` vreme,

independent de voin]a noastr`. Sper
din toat` inima ca în cel mai scurt
timp aceste dou` proiecte s` fie puse
în practic`.

- Ce se mai întâmpl` în loca-- Ce se mai întâmpl` în loca-- Ce se mai întâmpl` în loca-- Ce se mai întâmpl` în loca-- Ce se mai întâmpl` în loca-
lit`]ile apar]in`toare?lit`]ile apar]in`toare?lit`]ile apar]in`toare?lit`]ile apar]in`toare?lit`]ile apar]in`toare?

- În ceea ce prive[te satul Clo-
podia, s-au reparat drumurile care
au fost afectate de inunda]iile din
vara anului 2014. Tot aici avem un

proiect aprobat de Compania Na]io-
nal` de Investi]ii, prin care vom re-
para C`minul Cultural. Reabilitarea
acestuia cuprinde repara]ii capitale:
la acoperi[, lucr`ri interioare [i ex-
terioare, refacerea structurii de rezis-
ten]`, refacerea pardoselilor [i a lem-
n`riei. În final, vom dota c`minul
cu o buc`t`rie complet` [i cu o sal`
de mese, unde se vor putea organiza
diferite evenimente, precum nun]i,
botezuri, parastase [i altele. În lo-
calitatea Ferendia am efectuat repa-
ra]ii la drumuri [i am recondi]ionat,
în propor]ie de 80% fa]ada [colii.
De asemenea, sta]ia de distribu]ie

a apei potabile este func]ional`, iar
prin Grupul de Ac]iune Local`
(GAL) Timi[-Torontal am accesat,
pentru anul acesta, un proiect în va-
loare de 30.000 de euro, care prevede
dotarea C`minului Cultural cu mo-
bilier, instala]ie de climatizare, in-
stala]ii de iluminat [i sonorizare. Tot
prin GAL am mai câ[tigat un proiect,
în valoare de 40.000 de euro, pentru
dotarea c`minului cu 200 de scaune
[i achizi]ionarea de costume populare
pentru copiii din forma]ia de dansuri.
La L`]una[ am efectuat, de aseme-
nea, lucr`ri de repara]ii la drumuri,
am extins cu înc` un kilometru

re]eaua de alimentare cu ap` potabil`
[i am reabilitat iluminatul stradal.
La Gherman am realizat mai multe
trotuare, am reabilitat iluminatul
public [i am reparat drumurile.
Pentru anul acesta, mai avem pre-
v`zut ca în fiecare localitate compo-
nent` a comunei Jamu Mare s` rea-
bilit`m sistemul de iluminat public
[i s` amenaj`m trotuare.

- Ce alte proiecte mai ave]i?- Ce alte proiecte mai ave]i?- Ce alte proiecte mai ave]i?- Ce alte proiecte mai ave]i?- Ce alte proiecte mai ave]i?
- Mai avem [i un proiect pe fon-

duri europene, care prevede constru-
irea unei sta]ii de epurare [i intro-
ducerea sistemului de canalizare. {i
pentru localit`]ile Clopodia [i Fe-
rendia avem un proiect, pe fonduri
de mediu, pentru realizarea siste-
mului de canalizare.

- Ave]i o "re]et`" prin care s`- Ave]i o "re]et`" prin care s`- Ave]i o "re]et`" prin care s`- Ave]i o "re]et`" prin care s`- Ave]i o "re]et`" prin care s`
pute]i dezvolta [i mai mult comuna?pute]i dezvolta [i mai mult comuna?pute]i dezvolta [i mai mult comuna?pute]i dezvolta [i mai mult comuna?pute]i dezvolta [i mai mult comuna?

- Nu este vorba de o re]et`. Sin-
gurul mod în care putem continua
schimbarea în bine a localit`]ilor
noastre este s` muncim împreun`,
ca o echip`. Sunt convins c` [i de
acum încolo rela]iile dintre admi-
nistra]ia local` [i cet`]eni vor fi la
fel de bune [i c` rezultatele acestei
colabor`ri ne vor face tuturor via]a
mai u[oar`.

A consemnat,
Petru Vasile TOMOIAG~

În perioada interbelic` a secolului XX,
via]a cultural` din satele b`n`]ene era una
intens`. Printre reu[ite s-a num`rat [i fondarea
de reviste s`te[ti care au func]ionat neîntrerupt
ani buni. Este vorba [i de gazeta "Cuvântul
Satelor", cu apari]ie s`pt`mânal`, tip`rit` la
Lugoj la Tipografia Na]ional`. Dintre
fondatorii "Cuvântului Satelor" mul]i erau
paori din satul Clopodia, [i anume Gheorghe
Meil`, plugar frunta[, Petre Zestreanu, plugar,

"CUVÂNTUL SATELOR"

Istoricul Ion TraiaIstoricul Ion TraiaIstoricul Ion TraiaIstoricul Ion TraiaIstoricul Ion Traia

Poetul Marcel S`mån]`Poetul Marcel S`mån]`Poetul Marcel S`mån]`Poetul Marcel S`mån]`Poetul Marcel S`mån]`

membru în Camera Agricol` din Timi[oara
sau Ilie Buna, plugar frunta[ (tat`l profesorului
de matematic` Ioan Buna, cel din urm` dasc`l
la Liceul din Deta, apoi la Timi[oara, autor
de manuale alternative ("Jocart I"-1988,
"Jocart II-1995," în coautorat cu prof. Dinu
Barbu).

Din acelea[i locuri, din Ferendia, au plecat
spre capitala Banatului, la Timi[oara, fra]ii
gazetari \[i scriitori Valentin S`mån]` [i

Marcel S`mân]`. Valentin, un fin prozator,
a fost ziarist la cotidianul "Timi[oara", apoi
secretar de redac]ie la cotidianul "Realitatea
b`n`]ean`", mai târziu la s`pt`mânalul  "B`n`-
]eanul". A elaborate, împreun` cu Viorel
Marineasa [i Daniel Vighi, lucrarea "Depor-
tarea în B`r`gan.  Destine, documente, repor-
taje" (1996), iar împreun` cu jurnalistul Dan
Coclici, culegerea de reportaje "Lucruri [i

fiin]e despre care nu [tim nimic". Marcel
S`mân]`, fratele cel mare, poetul, este ziarist,
[ef de departament la cotidianul "Rena[terea
b`n`]ean`".

Tradi]ia vechilor gazete s`te[ti din Banat,
din comna Jamu Mare de azi, e dus` mai
departe de istoricul [i cercet`torul Ioan Traia,

fiu al locului, care scoate la Ferendia, împreun`
cu al]i intelectuali ai locului, periodical "Vatra
Satului " (Dup` Mic Atlas al Jude]ului Timi[
- 2014", Editura Eurostampa, Timi[oara).
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- Vorbind despre anul care toc-- Vorbind despre anul care toc-- Vorbind despre anul care toc-- Vorbind despre anul care toc-- Vorbind despre anul care toc-
mai s-a încheiat, ce ne pute]i spunemai s-a încheiat, ce ne pute]i spunemai s-a încheiat, ce ne pute]i spunemai s-a încheiat, ce ne pute]i spunemai s-a încheiat, ce ne pute]i spune
despre activitatea Prim`riei [i a Con-despre activitatea Prim`riei [i a Con-despre activitatea Prim`riei [i a Con-despre activitatea Prim`riei [i a Con-despre activitatea Prim`riei [i a Con-
siliului Local C`rpini[?siliului Local C`rpini[?siliului Local C`rpini[?siliului Local C`rpini[?siliului Local C`rpini[?

- La nivelul administra]iei co-
munei C`rpini[, bilan]ul anului care
s-a încheiat este unul pozitiv. E drept,
a fost o perioad` de munc` asidu`,
îns` putem spune c` satisfac]iile sunt
pe m`sura eforturilor depuse. Vreau
s` precizez c` tot ceea ce am realizat
în comuna noastr` a fost prin efortul
comun al administra]iei locale,

Activitate intens` în administra]ia comunei C`rpini[
Interviu acordat de primarul comunei, Ioan SimaInterviu acordat de primarul comunei, Ioan SimaInterviu acordat de primarul comunei, Ioan SimaInterviu acordat de primarul comunei, Ioan SimaInterviu acordat de primarul comunei, Ioan Sima

sprijinit` îndeaproape de to]i
locuitorii comunei. Putem spune c`
realiz`rile din anul trecut sunt ast`zi
realit`]i palpabile, pe care le sim]im
fiecare dintre noi, locuitorii acestor
meleaguri, [i care ne-au adus o îmbu-
n`t`]ire vizibil` a traiului de zi cu
zi. De altfel, scopul nostru, al celor
care trudim în cadrul administra]iei
locale, este tocmai acela de a face
din C`rpini[ [i Iecea Mic` dou`
localit`]i etalon pentru jude]ul Timi[
[i nu numai.

- Cu ce proiecte v` pute]i- Cu ce proiecte v` pute]i- Cu ce proiecte v` pute]i- Cu ce proiecte v` pute]i- Cu ce proiecte v` pute]i
mândri?mândri?mândri?mândri?mândri?

- Trebuie s` precizez c` am reu-
[it s` punem în aplicare o serie de
proiecte de anvergur` în ceea ce pri-
ve[te infrastructura. Astfel, putem
anun]a c` sunt demarate  lucr`rile
de realizare a re]elei de canalizare
atât în C`rpini[, cât [i în Iecea Mic`
[i c` acestea vor continua pân` la
finalizarea lor. A fost o lucrare im-
portant`, finan]at` din fondurile Mi-
nisterului Dezvolt`rii [i cofinan]at`
din bugetul local al comunei noastre.
În luna decembrie a anului trecut
s-a f`cut licita]ia pentru finalizarea
proiectului, lucr`rile fiind progra-
mate s` se deruleze în perioada ur-
m`toare. Valoarea r`mas` a proiec-
tului este de 8.900.000 de lei. Am
continuat, în acela[i timp, investi]iile
în infrastructura stradal` [i rutier`.
În ultima perioad`, la C`rpini[ s-
au asfaltat str`zile a IV-a, a VIII-
a [i a IX-a [i a X-a, par]ial, pe o
lungime total` de 3,5 kilometri, iar
în Iecea Mic` urmeaz` s` se
asfalteze drumuri pe o lungime de
1,5 kilometri.

- Alte realiz`ri?- Alte realiz`ri?- Alte realiz`ri?- Alte realiz`ri?- Alte realiz`ri?
- Tot în anul care a trecut am

primit un microbuz pentru transpor-
tul [colar, care ne va ajuta foarte

mult în ceea ce prive[te deplasarea
dasc`lilor din Timi[oara spre [colile
din Iecea Mic` [i C`rpini[, dar [i
pentru a asigura transportul copiilor
din cartierul Ceramica la [coala gim-
nazial` din centrul de comun`. Mi-

crobuzul a fost primit de la Minis-
terul Educa]iei, prin intermediul
Consiliului Jude]ean Timi[. Nu am
uitat, pentru c` am adus vorba, nici

de [colile din satele comunei noastre,
ajutând [i în 2014 institu]iile de înv`-
]`mânt din C`rpini[ [i Iecea Mic`.
A[ mai aminti c` am reu[it s` re-
zolv`m problema înc`lzirii la cele
dou` c`mine culturale din comun`

[i vreau s` precizez c`, începând
din acest an, l`ca[urile de cultur`
din C`rpini[ [i Iecea Mic` vor intra
în reabilitare general`.

- Planuri de viitor?- Planuri de viitor?- Planuri de viitor?- Planuri de viitor?- Planuri de viitor?
- În ceea ce prive[te planurile

pentru viitorul apropiat, pot s` spun
c` luna trecut` a avut loc licita]ia
pentru reabilitarea re]elei de alimen-
tare cu ap` la C`rpini[ [i Iecea Mic`,
lucr`ri ce constau în realizarea unui
bazin de tratare a apei la C`rpini[,
de 600 mc, [i înlocuirea vechii re]ele
cu una nou`, din polietilen`, pe toat`
raza comunei. La Iecea Mic` se va
realiza un bazin de tratare a apei,
cu o capacitate de 200 mc, [i se vor
înlocui 10 kilometri de conducte.
Valoarea proiectului este de
17.300.000 de lei. Men]ionez c`
toate gospod`riile urmeaz` s` fie
dotate cu apometre pentru conto-
rizarea consumului.

A consemnat,
Petru Vasile TOMOIAG~

Necesitatea realiz`rii platformei
de depozitare [i gospod`rire a guno-
iului de grajd de la Alio[ a ap`rut
ca urmare a num`rului mare de ani-
male existente deopotriv` la locuitori
[i la cele dou` ferme de bovine din
Alio[ [i Ma[loc. Acest fapt a generat
probleme ce ]in de depozitarea guno-

ALIO{ALIO{ALIO{ALIO{ALIO{
Platforma de depozitare [i gospod`rire a gunoiului de grajd

iului, de mirosul acestuia emanat
în gospod`rii ori de colmatarea ca-
nalelor din câmp ca urmare a arun-
c`rii respectivului gunoi de c`tre
proprietarii de animale. Lucr`rile
efective au început în iunie 2014
[i s-au finalizat recent.

Joi 22 ianuarie 2015, Alio[.

Conducerea Prim`riei Ma[loc, înso-
]it` de comisia de recep]ie, a inau-
gurat investi]ia. Platforma pe care
se va depozita gunoiul are o supra-
fa]` de 102 metri p`tra]i fiind
m`rginit`, pe trei laturi, de un zid
de beton înalt de 3 metri. Capacitatea
de stocare este de 2.688 metri cubi.

De asemenea, s-a realizat [i un bazin
de stocare a efluen]ilor, evitându-se
astfel, dac` plou` pe gunoiul depo-
zitat, scurgerea de[eurilor pe câmp.
Întreaga platform` este îngr`dit`.

Proiectul, accesat prin inter-
mediul Ministerului Mediului, a be-
neficiat de finan]are european`. Din
valoarea total` a acestuia Prim`ria

Ma[loc [i Consiliul Jude]ean Timi[
au suportat 5 %. În afar` de con-
struc]ia propriu zis` a platformei,
proiectul a prev`zut [i achizi]ia de
utilaje specifice: un Ifron, un tractor
cu dou` remorci, o vidanj` [i o ma[i-
n` de împr`[tiat gunoiul pe câmp.

J. LAVRITS
SORIN V. MOLDOVAN
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Ioan Sorinc`u este un primar
cump`tat, sobru [i exigent, dr`muind
cu pricepere banul public. Primarul
a pus înainte de orice interesele co-
munei, dând dovad` de adev`rate
abilit`]i gospod`re[ti în adminis-
trarea bunului public. Dup` ani mul]i
de a[teptare [i de munc` asidu`, iat`

c` r`bdarea [i perseveren]a î[i arat`
roadele.

- Ce proiecte în derulare ave]i,- Ce proiecte în derulare ave]i,- Ce proiecte în derulare ave]i,- Ce proiecte în derulare ave]i,- Ce proiecte în derulare ave]i,
domnule primar?domnule primar?domnule primar?domnule primar?domnule primar?

- În ceea ce prive[te investi]iile
în curs, care se deruleaz` în prezent
la nivelul comunei Mo[ni]a Nou`,
acestea se ridic`, în total, la o valoare
de peste 31.000.000 de lei, ceea ce
înseamn` peste [apte milioane de
euro.

Un proiect mai amplu pe care
îl derul`m, unul de o mare impor-
tan]` pentru noi to]i, este cel privind
alimentarea cu ap` [i canalizarea.
În Mo[ni]a Veche [i Mo[ni]a Nou`
se va extinde re]eaua de ap` potabil`
– investi]ia ridicându-se la peste 4,7
milioane de lei. Tot în aceste dou`
localit`]i extindem re]eaua sistemu-
lui de canalizare, lucr`ri care cost`
peste 6,3 milioane de lei. În total,
re]elele de ap` [i canalizare se întind
pe o lungime de 30 de kilometri.
Pentru localitatea Albina avem pre-
v`zut` realizarea aduc]iunii de ap`
potabil` [i construirea unei sta]ii de
pompare, lucrare care cost` aproape
un milion de lei.

- Cum sta]i la capitolul drumuri?- Cum sta]i la capitolul drumuri?- Cum sta]i la capitolul drumuri?- Cum sta]i la capitolul drumuri?- Cum sta]i la capitolul drumuri?
- În compartimentul infrastruc-

turii rutiere pot aminti c` se moder-
nizeaz` Drumul Comunal 97, cu-
noscut de c`tre s`teni sub denumirea
de Drumul Boilor, lucrare care cost`
peste 1,8 milioane de lei. În Mo[ni]a
Nou` se vor asfalta mai multe str`zi,

O comun` periurban` în plin` ascensiune
Cu primarul Ioan Sorinc`u, despre Mo[ni]a Nou`Cu primarul Ioan Sorinc`u, despre Mo[ni]a Nou`Cu primarul Ioan Sorinc`u, despre Mo[ni]a Nou`Cu primarul Ioan Sorinc`u, despre Mo[ni]a Nou`Cu primarul Ioan Sorinc`u, despre Mo[ni]a Nou`

pe o lungime total` de 10,5 kilometri,
investi]ia fiind de aproape 8,5
milioane de lei.

- Pentru înv`]`mânt ave]i- Pentru înv`]`mânt ave]i- Pentru înv`]`mânt ave]i- Pentru înv`]`mânt ave]i- Pentru înv`]`mânt ave]i
nout`]i?nout`]i?nout`]i?nout`]i?nout`]i?

- În ceea ce prive[te [colile,
putem spune c` lucrurile au luat o

turnur` favorabil`, iar institu]iile de
înv`]`mânt din Mo[ni]a Nou` [i
Mo[ni]a Veche se vor extinde.
Pentru [coala din Mo[ni]a Nou` s-
au alocat peste 650 de mii de lei,

iar pentru cea din Mo[ni]a Veche,
aproape 640 de mii de lei.

De asemenea, la Gr`dini]a din
Mo[ni]a Nou` suntem în curs de
amenajare a mai multor dormitoare,
o investi]ie care se ridic` la peste
160 de mii de lei.

- Cum v` implica]i în dezvol-- Cum v` implica]i în dezvol-- Cum v` implica]i în dezvol-- Cum v` implica]i în dezvol-- Cum v` implica]i în dezvol-
tarea culturii?tarea culturii?tarea culturii?tarea culturii?tarea culturii?

- Un obiectiv deosebit de impor-
tant pentru comunitatea noastr` este

cel de realizare a unui Centru Cul-
tural la Mo[ni]a Nou`. Pot spune
c` sunt bucuros c` am început deru-
larea acestei investi]ii, ale c`rei
costuri se ridic` la aproape cinci
milioane de lei. La Mo[ni]a Nou`
avem vechi tradi]ii în ceea ce prive[te
obiceiurile, în special dansurile
populare. Am avut forma]ii de mare
anvergur` care au participat cu mult
succes la diferite concursuri locale
[i jude]ene. Acum suntem tocmai
la schimbul dintre dou` genera]ii [i
avem nevoie de un spa]iu mai mare
în care s` se men]in` vii tradi]iile,
obiceiurile, cântecele, dansurile [i

portul nostru din str`buni.

- Ce face]i pentru tinerii- Ce face]i pentru tinerii- Ce face]i pentru tinerii- Ce face]i pentru tinerii- Ce face]i pentru tinerii
comunei?comunei?comunei?comunei?comunei?

- Pe raza comunei Mo[ni]a Nou`
am realizat mai multe Planuri
Urbanistice Zonale (PUZ), cartiere
noi în care am acordat, conform legii,
locuri de cas` pentru tinerii din loca-
lit`]ile ce alc`tuiesc unitatea admi-
nistrativ-teritorial`.

Acum, la PUZ-urile de tineret,
cum le numim noi, din Mo[ni]a
Nou`, Mo[ni]a Veche [i Urseni se
lucreaz` la re]eua de electricitate [i
la re]eaua de iluminat. Sunt dou`
investi]ii neap`rat necesare, mai ales
în zone în care se construie[te.

De asemenea, se lucreaz` [i la
re]elele electrice [i de iluminat în
PUZ-urile cu terenuri concesionate
altor categorii de persoane, în ve-
derea construirii de locuin]e.

La nivelul localit`]ii Urseni de-
rul`m un proiect de preg`tire profe-
sional` pentru [omeri, prin

POSDRU, care vizeaz` alte meserii
decât cele agricole, specifice mediu-
lui rural. Proiectul se intituleaz`
"Rural Net Urseni", are o valoare
de aproape 75 de mii de lei [i se
adreseaz` în special tinerilor, dar
[i altor categorii de vârst`.

- Ce alte proiecte de viitor mai- Ce alte proiecte de viitor mai- Ce alte proiecte de viitor mai- Ce alte proiecte de viitor mai- Ce alte proiecte de viitor mai
ave]i?ave]i?ave]i?ave]i?ave]i?

- Dincolo de proiectele aflate
în derulare, am mai solicitat fonduri
pentru construirea unui bazin de înot,
o aduc]iune de ap` [i re]ea de ali-
mentare cu ap` potabil` în Urseni,
pentru realizarea canaliz`rii stradale

în localit`]ile Urseni [i Albina, pen-
tru sediul prim`riei, pentru conti-
nuarea asfalt`rii str`zilor în Mo[ni]a
Veche, Urseni [i Albina, dar [i
pentru amenajarea unor locuri de
joac` în incinta gr`dini]elor din co-
mun`, astfel încât copiii s` se poat`
juca în siguran]`. Am mai dori s`
înnoim mobilierul urban necesar
parcurilor de recreere.

Din fonduri europene sper s`
realiz`m în comuna noastr` un Cen-
tru de Permanen]`, care s` asigure
asisten]a medical` pentru locuitorii
comunei [i pentru cei din apropiere.
Avem o cl`dire care ar putea g`zdui
un asemenea centru de s`n`tate, îns`
aceasta trebuie reabilitat`, atât la
exterior, cât [i în interior. Sunt sigur
c` vom reu[i, în viitorul apropiat,
s` realiz`m [i acest proiect foarte
important pentru noi.

Drumul Jude]ean 592 se va l`rgi
la patru benzi [i se vor crea [i piste
de biciclete, pe dou` benzi, va fi
amenajat cu trotuare [i va fi iluminat.
Tot la capitolul drumuri de leg`tur`
poate fi trecut` [i asfaltarea leg`turii

rutiere dintre Mo[ni]a Veche [i
Bucov`], pe Drumul Jude]ean 595.
De asemenea, în planurile Consi-
liului Jude]ean Timi[ intr` [i asfal-
tarea, în curând, a drumului dintre
Urseni [i Giroc [i, mai departe, spre
Calea {agului.

Inten]ionez s` mai depunem
proiecte pentru modernizarea str`-
zilor din toate localit`]ile – Mo[ni]a
Nou`, Mo[ni]a Veche, Urseni [i
Albina, cu speran]a de a ob]ine
fonduri europene pe infrastructura
rural`.

Alte proiecte de investi]ii care
urmeaz` s` se implementeze în co-

muna noastr` vor fi cuprinse în
Master Plan-ul ce va fi depus prin
Programul Opera]ional Sectorial
Mediu 2.  Aici comuna Mo[ni]a
Nou` este cuprins` cu proiecte ce
dep`[esc suma total` de 3,3 milioane
de euro. Concret, este vorba despre
viitoare investi]ii în realizarea siste-
melor de canalizare în localit`]ile
Urseni [i Albina [i de realizare a
unor re]ele de alimentare cu ap` po-
tabil` în cartierele noi ale comunei.

Prim`ria comunei Mo[ni]a
Nou` mai are în vedere [i ame-
najarea unui parc ce va fi situat pe
amplasamentul fostei gropi de gunoi
a comunei. Aici s-au plantat deja
peste 2.500 de salcâmi, iar locul a
fost redat naturii. Tot în centrul de
comun` dorim s`  moderniz`m ve-
chea pia]`, cu finan]are de la bugetul
local [i de la Guvernul României.

În localitatea Albina, pe lâng`
reabilitarea Gr`dini]ei, lucr`ri de
refacere a gardului se vor derula [i
la C`minul Cultural.

A consemnat,
Petru Vasile TOMOIAG~
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Anul acesta, expozi]ia anual`
de p`s`ri [i animale mici s-a desf`-
[urat timp de dou` zile la Giroc, unde
s-au întâlnit cei mai renumi]i
cresc`tori de p`s`ri de curte, po-
rumbei [i animale mici din Banat
[i din ]ar`. Întâlnirea concurs a fost
organizat` de Asocia]ia Cresc`torilor
de P`s`ri de Curte [i Porumbei
"Fauna Banatului" Timi[oara, clubul
de porumbei [i p`s`ri de curte.
Competi]ia s-a desf`[urat  sâmb`t`,
17 ianuarie, [i duminic`, 18 ianuarie,
la Trio Events din Giroc, o gazd`
care a oferit condi]ii excelente celor
care au fost prezen]i la întâlnire.
Expozi]ia se organizeaz` anual, de

"Fauna Banatului""Fauna Banatului""Fauna Banatului""Fauna Banatului""Fauna Banatului"

Expozi]ie anual` de p`s`ri [i animale mici la Giroc
fiecare dat` în alt` loca]ie, iar în 2015
au fost prezen]i peste o sut` de cres-
c`tori din mai multe jude]e ale ]`rii:
Timi[, Cara[ Severin, Bra[ov, Olt,
precum [i din Bucure[ti.  Expozi]ia
concurs s-a desf`[urat pe dou` pa-
liere, în sal` având loc concursul
propriu-zis, iar afar` participând nu-
mero[i cresc`tori de p`s`ri [i animale
mici din jude] [i nu doar. La ex-
pozi]ia cu vânzare putem aminti c`
au fost prezen]i cresc`tori de p`s`ri
[i animale mici din Saco[u Turcesc,
Calacea, Or]i[oara, N`dlac (Arad),
Lugoj, R`c`jdia [i Gr`dinari (Cara[
Severin), Pi[chia, Turnu Severin,
Timi[oara [i, bineîn]eles, Giroc [i

Chi[oda.
De asemenea, în spa]iul exterior

de la Trio Events a mai avut loc o
expozi]ie, cu vânzare de aceast` dat`,
în cadrul c`reia au putut fi admirate
[i achizi]ionate o multitudine de rase
de porumbei, prepeli]e, papagali [i
g`ini, p`uni, dar [i porcu[ori de
guineea, iepuri sau hamsteri.

Nicolae Iano[, maestru al spor-
tului columbofil, afiliat la Clubul
Europa, cresc`tor de Strasser ger-
mani, ne spune c` au fost adu[i
pentru a fi expu[i în fa]a spectatorilor
760 de porumbei, precum [i 100 de
alte p`s`ri de ras`. Exemplarele au
fost jurizate de 20 de arbitri. Printre
cei care au expus s-au num`rat [i
cresc`tori din Giroc [i Chi[oda. "Am
avut porumbei din circa 60 de rase
[i g`ini din 15 rase. Vedeta incon-
testabil` a fost ™Juc`torul de
Timi[oara¤, o ras` creat` chiar aici",
explic` Ioan Macsak, pre[edintele
Asocia]iei "Fauna Banatului". Vizi-
tatorii au putut admira, în standurile
amenajate în incinta Trio Events,
exemplare de zbur`toare din rasele
King, Strasser, Lux polonez, Gulerat,
Frizat, Voltat, C`lug`ri]a german`,
Tobo[arul de Buhara sau Voiajorul
românesc, american sau german. Nu
au lipsit nici exemplare din rasele
Gu[at englez sau de Pomerania,

Uria[ul maghiar sau Rollerul
oriental. Ca în fiecare an, vedeta
expozi]iei a fost "Juc`torul de
Timi[oara", o specie deosebit` de
porumbei, îns` [i alte specii, extrem
de apropiate, au stârnit interesul
vizitatorilor. La fel de interesante,
mai ales pentru neaviza]i, sunt [i
pre]urile, existând exemplare care
ajung de la câteva sute, la câteva
mii de euro. În ceea ce prive[te
g`inile, cele mai spectaculoase sunt
cele gigant, din rase precum Brahma,
Cochinchina, Orpington sau Rhode
Island. În general, g`inile [i coco[ii
din aceste rase sunt destinate doar

pasiona]ilor, un exemplar putând
ajunge [i la 300 de lei. Evenimentul
de la Giroc a fost unul care a atras
o mul]ime de locuitori ai comunei,
dar [i cresc`tori [i iubitori de p`s`ri
[i animale mici din Timi[oara [i
localit`]ile înconjur`toare.

Pe lâng` vânz`torii de animale,
au deschis standuri [i vânz`torii de
accesorii: cu[ti, hr`nitoare, inele
pentru porumbei [i mai multe
sortimente de hran`.

Cei mai încânta]i au fost, cu
siguran]`, cei mici, pe care i-au atras,
f`r` deosebire, toate animalele.

Petru Vasile TOMOIAG~

Comuna Dude[tii Noi a cunos-
cut, în cei zece ani de când a revenit
la acest statut, o dezvoltare f`r` pre-
cedent. Acest lucru se datoreaz` în
primul rând strategiei clare pe care
administra]ia local`, condus` de pri-
marul Alin Nica, a urmat-o în to]i
ace[ti ani. Pentru c` intr`m într-un
nou exerci]iu financiar la nivelul
Uniunii Europene, speran]ele prima-
rului din Dude[tii Noi sunt acelea
c` va reu[i s` continue acest traseu
al dezvolt`rii localit`]ii din apro-
pierea Timi[oarei.

"Anul 2015 reprezint` pentru
comuna Dude[tii Noi anul proiec-
telor, pentru c` odat` cu semnarea
de c`tre Guvernul României a acor-
durilor cu Comisia European` pe
programele sectoriale [i pe toate ce-
lelalte programe structurale, vor în-
cepe încet, încet s` se lanseze aceste
programe [i astfel vom putea depune
proiectele pe noua perioad` de fi-
nan]are 2014-2020", ne spune pri-
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marul Alin Nica. "Cel mai probabil,
începând cu toamna acestui an se
vor lansa primele finan]`ri europene
din noul ciclu bugetar [i comuna
noastr` trebuie s` fie preg`tit` pentru
a accesa, la fel ca în perioada pre-
cedent`, cât mai mul]i bani europeni.
Aceasta deoarece, în contextul po-
litic actual, în care PNL-ul este în
opozi]ie, banii europeni sunt prin-
cipala surs` de venit la bugetul local
[i principala metod` de a moderniza
comuna [i de avansa pe calea dez-
volt`rii. În anul 2015 noi ne-am

propus pentru comuna Dude[tii Noi
s` preg`tim aceste proiecte de fi-
nan]are european`. Sunt foarte multe
proiecte pe care le ini]iem, le con-
tinu`m sau le finaliz`m în anul
2015 [i de aceea am numit anul
2015, la fel ca anul 2007, ANUL
PROIECTELOR, pentru c` de mo-
dul în care vom reu[i s` le structur`m
în acest an vor depinde investi]iile
[i implicit realiz`rile din urm`torii

[apte ani. Dorim ca [i în urm`torii
[apte ani comuna Dude[tii Noi s`
fie un pionier [i un model în ceea
ce prive[te atragerea de fonduri euro-
pene [i mi-a[ dori ca la sfâr[itul aces-
tei noi perioade de programare s`
se aud` despre Dude[tii Noi c` este
din nou comuna cu cei mai mul]i
bani europeni atra[i pe cap de locui-
tor", a continuat primarul Alin Nica.
Despre proiectele pe care le are în
vedere pentru perioada urm`toare
am stat de vorb` [i noi cu tân`rul
edil din comuna Dude[tii Noi.

- Care ar fi, domnule primar,- Care ar fi, domnule primar,- Care ar fi, domnule primar,- Care ar fi, domnule primar,- Care ar fi, domnule primar,
priorit`]ile investi]ionale pentrupriorit`]ile investi]ionale pentrupriorit`]ile investi]ionale pentrupriorit`]ile investi]ionale pentrupriorit`]ile investi]ionale pentru
urm`toarea perioad`, la nivelulurm`toarea perioad`, la nivelulurm`toarea perioad`, la nivelulurm`toarea perioad`, la nivelulurm`toarea perioad`, la nivelul
comunei Dude[tii Noi?comunei Dude[tii Noi?comunei Dude[tii Noi?comunei Dude[tii Noi?comunei Dude[tii Noi?

- Una dintre priorit`]ile adminis-
tra]iei locale din Dude[tii Noi pentru
anul care abia a început este legat`
de infrastructura rutier` a localit`]ii.
Pentru a asfalta toate str`zile din
comun` ar fi nevoie de 1,5 milioane
de euro, îns` limita finan]`rii euro-
pene pentru aceste proiecte este de
doar un milion de euro. În aceste
condi]ii se va face o prioritizare a
str`zilor care urmeaz` s` fie asfaltate.
În calcul se va lua [i num`rul locui-
torilor de pe str`zile respective,
pentru ca de lucr`ri s` beneficieze
cât mai mul]i cet`]eni din Dude[tii
Noi. În paralel cu proiectul european,
se lucreaz` pentru g`sirea surselor
de finan]are cu care s` fie asfaltate
[i celelalte str`zi din comun`.

Mai vechiul proiect, promis de

liderul Consiliului Jude]ean Timi[,
Titu Bojin, în timpul campaniei elec-
torale din anul 2012, [i anume cel
de asfaltare a drumului de leg`tur`

dintre localit`]ile Dude[tii Noi,
Sånandrei [i Becicherecu Mic, se
pare c` va deveni realitate. Licita]ia
pentru execu]ia lucr`rii s-a ]inut,
firma care va executa proiectul a
fost selectat` [i se a[teapt` doar îm-
bun`t`]irea vremii, pentru ca lucrarea
s` demareze efectiv. Crearea drumu-
lui de leg`tur` între cele trei localit`]i
va crea noi condi]ii nu doar pentru
a ajunge mai repede [i mai u[or de
la comun` la alta, ci va contribui
la dezvoltarea infrastructurii în Du-
de[tii Noi, Sånandrei [i Becicherecu
Mic.

Într-o discu]ie pe care am avut-
o cu C`lin Dobra, vicepre[edintele

CJT, acesta mi-a spus c` exist` o
Hot`râre a Consiliului Jude]ean care
prevede alocarea unei treimi din
banii necesari proiectului. Lucr`rile
vor demara, iar CJ Timi[ va c`uta
s` ob]in` bani de la Guvern, prin
PNDR, care s` acopere 75% din va-
loarea proiectului. Dac` se va g`si
o firm` care s` execute lucrarea [i
s` primeasc` banii anul viitor, am
în]eles c` drumul poate fi asfaltat
chiar în cursul acestui an.

- A]i acordat, mereu, o aten]ie- A]i acordat, mereu, o aten]ie- A]i acordat, mereu, o aten]ie- A]i acordat, mereu, o aten]ie- A]i acordat, mereu, o aten]ie
deosebit` procesului educa]ional dindeosebit` procesului educa]ional dindeosebit` procesului educa]ional dindeosebit` procesului educa]ional dindeosebit` procesului educa]ional din
comuna pe care o conduce]i. A]icomuna pe care o conduce]i. A]icomuna pe care o conduce]i. A]icomuna pe care o conduce]i. A]icomuna pe care o conduce]i. A]i
elaborat, în premier` cel pu]in jude-elaborat, în premier` cel pu]in jude-elaborat, în premier` cel pu]in jude-elaborat, în premier` cel pu]in jude-elaborat, în premier` cel pu]in jude-
]ean`, un program local, Pro Educa-]ean`, un program local, Pro Educa-]ean`, un program local, Pro Educa-]ean`, un program local, Pro Educa-]ean`, un program local, Pro Educa-
]ia, [i a]i f`cut numeroase investi]ii]ia, [i a]i f`cut numeroase investi]ii]ia, [i a]i f`cut numeroase investi]ii]ia, [i a]i f`cut numeroase investi]ii]ia, [i a]i f`cut numeroase investi]ii
din bugetul local la {coala Gimna-din bugetul local la {coala Gimna-din bugetul local la {coala Gimna-din bugetul local la {coala Gimna-din bugetul local la {coala Gimna-
zial`? Care este pasul urm`tor?zial`? Care este pasul urm`tor?zial`? Care este pasul urm`tor?zial`? Care este pasul urm`tor?zial`? Care este pasul urm`tor?

-  În acest an continu` proiectele
la infrastructura [colar`. Educa]ia
tinerilor r`mâne un obiectiv impor-
tant pentru conducerea prim`riei Du-
de[tii Noi, astfel c`, pentru 2015 se
va continua proiectul de reabilitare,
modernizare [i dotare a {colii
Gimnaziale, în vedere avându-se fi-
nalizarea reabilit`rii interioare. De
asemenea, alt obiectiv important este
extinderea gr`dini]ei pentru ca
aceasta s` poat` g`zdui înc` o grup`
de pre[colari. P`rin]ilor care au copii
mici le dau o veste bun`: în faz`
de proiect se afl` construirea unei
cre[e, unde cei mici pot fi l`sa]i atât
timp cât p`rin]ii lor se afl` la serviciu.

Continuare în pagina 15
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- Ce alte proiecte ave]i preg`tite- Ce alte proiecte ave]i preg`tite- Ce alte proiecte ave]i preg`tite- Ce alte proiecte ave]i preg`tite- Ce alte proiecte ave]i preg`tite
pentru Dude[tii Noi?pentru Dude[tii Noi?pentru Dude[tii Noi?pentru Dude[tii Noi?pentru Dude[tii Noi?

- Administra]ia local` lucreaz`
la proiectul de acoperire a terenului
de handbal din comun` [i de reali-
zare a unui spa]iu socio-cultural [i
sportiv în care s` se desf`[oare di-
verse evenimente [i activit`]i, indi-
ferent de vremea de afar`. Este lucru

[tiut c` Ruga satului, de s`rb`toarea
Sfântului Dimitrie Izvorâtorul de
Mir, se desf`[oar` în luna octombrie
[i, nu de multe ori, vremea de afar`
este destul de rece. Tocmai de aceea,
un proiect pentru acoperirea tere-
nului de handbal de la {coala Veche
este mai mult decât necesar.

Cel mai a[teptat proiect, nu doar
de dude[teni, ci de locuitorii între-
gului jude], [i anume Aqua-parcul,
care ar urma s` se construiasc` în
comuna noastr`, se afl` în faz` avan-
sat` de regândire, de rescriere a lui
pentru c` au trecut cinci ani de când
s-a realizat prima variant`. Acum,
proiectul este adaptat la cerin]ele
actuale, îl rescriem [i sper`m c` nu
se vor schimba condi]iile, astfel încât
s` putem s` redepunem acest proiect
cu [anse mari de succes. De[i s-a
vehiculat ideea ca la realizarea pro-
iectului s` contribuie [i Prim`ria
Municipiului Timi[oara, s-a renun]at
la aceast` variant`, astfel c` Aqua-
parcul ar urma s` fie exclusiv un
proiect al comunei Dude[tii Noi.

Unul dintre proiectele aflate pe
agenda de anul acesta este cel de
realizare a sistemului de alimentare
cu gaz. Este o dorin]` mai veche a
locuitorilor din comun`, care [i-au
exprimat în mai multe rânduri do-
rin]a de a se realiza o astfel de in-
vesti]ie. Sper`m ca anul acesta s`
se ]in` licita]ia la Ministerul Econo-
miei, astfel încât s` putem începe
[i execu]ia lucr`rilor la sistemul de
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alimentare cu gaz. Pentru c` acest
proiect nu se va realiza din fonduri
europene, administra]ia local` va fi
nevoit` s` acceseze un credit cu care
s` finan]eze investi]ia. Costurile vor
fi suportate de Comuna Dude[tii Noi
[i de distribuitorul de gaze naturale.
Proiectul se deruleaz` în comun cu
administra]ia din Becicherecu Mic.
Este foarte important faptul c` în
apropiere, la Sânandrei, distribui-

torul de gaze de]ine o sta]ie, de la
care se vor putea alimenta comunele
Dude[tii Noi [i Becicherecu Mic.

- Comuna Dude[tii Noi are în- Comuna Dude[tii Noi are în- Comuna Dude[tii Noi are în- Comuna Dude[tii Noi are în- Comuna Dude[tii Noi are în
patrimoniu un monument istoric.patrimoniu un monument istoric.patrimoniu un monument istoric.patrimoniu un monument istoric.patrimoniu un monument istoric.
Cum v-a]i gândit s`-l valorifica]i?Cum v-a]i gândit s`-l valorifica]i?Cum v-a]i gândit s`-l valorifica]i?Cum v-a]i gândit s`-l valorifica]i?Cum v-a]i gândit s`-l valorifica]i?

- Anul trecut administra]ia co-
munei Dude[tii Noi a demarat pro-
iectul de realizare a unui parc în
centrul localit`]ii [i restaurarea mo-

numentui de clas` A reprezentat de
Biserica Romano-Catolic` "Sf. –
Vendelin". Conform proiectului,
casa parohial` se va transforma într-
un muzeu local, iar monumentul is-
toric ar urma s` intre în circuitul
turistic. Acest proiect va fi depus
pe Programul Opera]ional Regional.

- Ce m`suri lua]i pentru cre[-- Ce m`suri lua]i pentru cre[-- Ce m`suri lua]i pentru cre[-- Ce m`suri lua]i pentru cre[-- Ce m`suri lua]i pentru cre[-
terea gradului de siguran]` al cet`-terea gradului de siguran]` al cet`-terea gradului de siguran]` al cet`-terea gradului de siguran]` al cet`-terea gradului de siguran]` al cet`-

]enilor, având în vedere c` num`rul]enilor, având în vedere c` num`rul]enilor, având în vedere c` num`rul]enilor, având în vedere c` num`rul]enilor, având în vedere c` num`rul
locuitorilor din Dude[tii Noi alocuitorilor din Dude[tii Noi alocuitorilor din Dude[tii Noi alocuitorilor din Dude[tii Noi alocuitorilor din Dude[tii Noi a
crescut constant în ultimii ani?crescut constant în ultimii ani?crescut constant în ultimii ani?crescut constant în ultimii ani?crescut constant în ultimii ani?

- Cu bani de la bugetul local,
în acest an, în comuna Dude[tii Noi
se va implementa un sistem de supra-
veghere video. Urmeaz` procesul
de negociere [i de selectare a exe-
cutantului pentru acest proiect. De
asemenea, tot pentru cre[terea gra-
dului de siguran]` al locuitorilor, se
va opera]ionaliza, în 2015 [i Servi-
ciul Poli]iei Locale. Lucr`torii pos-
tului de Poli]ie Local` vor putea fo-
losi datele puse la dispozi]ie de siste-
mul de supraveghere video, lucru
care va duce la prevenirea actelor
de vandalism [i la identificarea celor
care se dedau la fapte antisociale.
Tot în anul 2015 va fi reabilitat sediul
Postului de Poli]ie Na]ional` [i va
fi amenajat spa]iul pentru Serviciul
Poli]iei Locale. Re]eaua de fibr` op-
tic` ce va fi introdus` pentru sistemul
de supraveghere video va constitui
baza pentru o viitoare televiziune
cu circuit închis [i pentru realizarea
de hot-spot-uri pentru accesul mai
facil la serviciile de Internet.

- Cre[terea num`rului de- Cre[terea num`rului de- Cre[terea num`rului de- Cre[terea num`rului de- Cre[terea num`rului de
locuitori atrage [i un volum mai marelocuitori atrage [i un volum mai marelocuitori atrage [i un volum mai marelocuitori atrage [i un volum mai marelocuitori atrage [i un volum mai mare
de munc` la nivelul prim`riei [i chiarde munc` la nivelul prim`riei [i chiarde munc` la nivelul prim`riei [i chiarde munc` la nivelul prim`riei [i chiarde munc` la nivelul prim`riei [i chiar
nevoia de personal suplimentar…nevoia de personal suplimentar…nevoia de personal suplimentar…nevoia de personal suplimentar…nevoia de personal suplimentar…

- În acest an se va întocmi un
proiect de extindere a cl`dirii care
g`zduie[te Prim`ria comunei Du-
de[tii Noi. Este vorba despre con-
struirea unui nou corp de cl`dire,
pentru c` actuala nu mai face fa]`
nevoilor existente. Cl`direa a fost
suficient` la început pentru a ne
putea desf`[ura activitatea. Îns` va
trebui s` angaj`m noi oameni, s`
ne extindem, pentru a putea fi ope-

rativi în rela]ia cu cet`]enii. Proiectul
de extindere a cl`dirii Prim`riei do-
rim s` fie gata pân` la finalul anului.
De asemenea, dorim s` cre`m o in-
stitu]ie eficient` [i din punct de ve-
dere energetic [i s` reducem costurile
legate de alimentarea cu agent termic
[i cu electricitate. Termenul de
realizare a proiectului de extindere
este prev`zut a se materializa cel
mai târziu în anul 2016.

- Ce ale planuri ave]i pentru anul- Ce ale planuri ave]i pentru anul- Ce ale planuri ave]i pentru anul- Ce ale planuri ave]i pentru anul- Ce ale planuri ave]i pentru anul
2015, la nivelul proiectelor de maxi-2015, la nivelul proiectelor de maxi-2015, la nivelul proiectelor de maxi-2015, la nivelul proiectelor de maxi-2015, la nivelul proiectelor de maxi-
m` actualitate.m` actualitate.m` actualitate.m` actualitate.m` actualitate.

- Anul 2015 va însemna conti-
nuarea realiz`rii proiectelor tehnice
de investi]ii în cartierele noi. În ulti-
mii ani, în comuna noastr` s-au con-
struit mai multe zone de locuin]e,

atât din fonduri publice, cât [i pri-
vate. Realizarea acestor cartiere im-
plic` [i ample lucr`ri de infrastruc-
tur` [i de utilit`]i. Pentru acest an
sunt prev`zute a se realiza proiec-
tele tehnice de extindere a re]elelor
de alimentare cu ap` [i a sistemului
de canalizare în aceste cartiere [i
depunerea lor pentru finan]area în
cadrul diverselor programe euro-
pene ce se vor deschide. Anul 2015
va fi un an decisiv pentru înc` trei
proiecte ini]iate în anii preceden]i
de c`tre administra]ia local` din Du-
de[tii Noi. Este vorba despre reali-
zarea unei s`li de sport, prin Com-
pania Na]ional` de Investi]ii, mo-
dernizarea Casei de Cultur`, tot prin
CNI, [i, nu în ultimul rând, parte-
neriatul cu ANL pentru realizarea
unui bloc de locuin]e sociale [i
pentru tineri. Documenta]ia a fost
depus` pentru unele dintre ele, altele
se preg`tesc acum, sper ca 2015
s` aduc` ve[ti bune pentru
realizarea m`car a unuia dintre
proiecte.

- Se [tie, comuna Dude[tii Noi- Se [tie, comuna Dude[tii Noi- Se [tie, comuna Dude[tii Noi- Se [tie, comuna Dude[tii Noi- Se [tie, comuna Dude[tii Noi
este campioan`, dac` putem spuneeste campioan`, dac` putem spuneeste campioan`, dac` putem spuneeste campioan`, dac` putem spuneeste campioan`, dac` putem spune
a[a, în ceea ce prive[te atragereaa[a, în ceea ce prive[te atragereaa[a, în ceea ce prive[te atragereaa[a, în ceea ce prive[te atragereaa[a, în ceea ce prive[te atragerea
de fonduri europene. Care sunt pro-de fonduri europene. Care sunt pro-de fonduri europene. Care sunt pro-de fonduri europene. Care sunt pro-de fonduri europene. Care sunt pro-
iectele din aceast` categorie care seiectele din aceast` categorie care seiectele din aceast` categorie care seiectele din aceast` categorie care seiectele din aceast` categorie care se
deruleaz` în acest moment în comu-deruleaz` în acest moment în comu-deruleaz` în acest moment în comu-deruleaz` în acest moment în comu-deruleaz` în acest moment în comu-
na dumneavoastr`?na dumneavoastr`?na dumneavoastr`?na dumneavoastr`?na dumneavoastr`?

- La nivelul comunei Dude[tii
Noi, în acest moment, se deruleaz`
patru proiecte cu finan]are europea-
n`. Într-un proiect în care sunt
cuprinse cinci comune [i asocia]ii
sociale din jude]ele Timi[ [i Me-
hedin]i, se dore[te crearea a dou`
întreprinderi sociale, care s` aib`
ca obiect de activitate între]inerea
spa]iilor verzi, respectiv, realizarea
de pavaje. Prin acest proiect am re-
zolva problemele care mai apar în
ceea ce prive[te între]inerea spa]iilor

verzi din comun` [i am putea, prin
cea de-a doua societate, s` avem la
dispozi]ie mereu pavaje pentru tro-
tuare. La toate acestea se adaug`
[i crearea a patru-cinci noi locuri
de munc` pentru oamenii din Du-
de[tii Noi. Un alt proiect este cel
al asfalt`rii Str`zii P`duricii, care
leag` cartierele Solaris II [i Solaris
IV de sat. Execu]ia în teren a lucr`rii
se va face deîndat` ce condi]iile
meteorologice o vor permite. Tot
din fonduri europene se vor pietrui
drumurile de exploatare agricol` ce
pleac` din str`zile Filip Beisser [i
Calea Becicherecului. Prin Grupul
de Ac]iune Local` (GAL) Sânni-
colau Mare urmeaz` s` fie achizi]i-
onat, în 2015, un buldoexcavator,
dotat cu toate sculele necesare.
Astfel, acesta ar urma s` fie folosit
la lucr`ri diverse, de la cele de desz`-
pezire, la decolmatarea [an]urilor
sau la diferite interven]ii la sistemele
de alimentare cu ap` [i canalizare.

A consemnat
Anton BORBELY

Plenul C.J. Timi[ din 28 ianaurie 2015 a decis
finan]area sportului timi[ean prin achitarea cotiza]iilor
c`tre structurile sportive cu care Consiliul Jude]ean
este asociat.  Ca atare, ACS Poli Timi[oara  din divizia
secund` de fotbal va primi dou` milioane de lei, 900.000
va primi BC Timi[oara, 950.000 de lei ajung  la Rugby
Club Municipal, multipl` campioan` na]ional`,  600.000
de lei prime[te Clubul de Handbal "Politehnica", iar
100.000 de lei va primi Asocia]ia Jude]ean` de Canotaj.
Cluburile sportive în cauz` au obliga]ia s` utilizeze
zece la sut` din banii primi]i de la CJT pentru sprijinirea

Plenul C.J. Timi[Plenul C.J. Timi[Plenul C.J. Timi[Plenul C.J. Timi[Plenul C.J. Timi[

BANI PENTRU BISERICI {I SPORT
echipelor de tineret [i juniori.  Sumele respective trebuie
justificate prin rapoarte periodice, iar în cazul în care
nu au fost cheltuite strict pentru structura sportiv` sau
nu au fost utilizate conform prevederilor legale, vor fi
recuperate de finan]atorÊ

Bisericilor  recunoscute în România [i prezente
în jude]ul Timi[ le vor fi alocate 800.000 de lei cu
scopul construirii, între]inerii [i conserv`rii l`ca[elor
de cult. Au fost alocate [i anumite sume  de  bani pentru
completarea salariilor a zece angaja]i ai cultelor care
nu fac parte din personalul clerical. (C.T.)
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Luni în data de 24 noiembrie24 noiembrie24 noiembrie24 noiembrie24 noiembrie
20142014201420142014, la Institu]ia Prefectului din
Timi[oara, în cadrul unei întâlniri
comune, domnul pre[edinte al Con-
siliului Jude]ean Timi[ Titu Bojin
[i domnul prefect Eugen Dogariu
l-au primit pe Excelen]a Sa Lajos

Mile, noul consul general al Ungarieiconsul general al Ungarieiconsul general al Ungarieiconsul general al Ungarieiconsul general al Ungariei
la Cluj Napocala Cluj Napocala Cluj Napocala Cluj Napocala Cluj Napoca. Dânsul, pe parcursul
vie]ii sale profesionale, a acumulat
experien]e în diverse domenii: edu-
ca]ie, administra]ie local` [i legis-
lativ` [i politic`, fiind deputat în
Parlamentul Ungariei, vicepre[e-
dintele Comisiei Uniunii Europene,
vicepre[edinte în departamentul
asocia]iei pentru prietenie maghiaro-
francez`, consilier jude]ean în
Consiliul Jude]ean Borsod--Abaúj-
Zemplén, istoric-literar la Muzeul
Herman Ottó, profesor la diverse
licee etc., fapt care îl recomand` ca

În perioada 2-8 noiembrie 2014 2-8 noiembrie 2014 2-8 noiembrie 2014 2-8 noiembrie 2014 2-8 noiembrie 2014 o delega]ie a C.J. Timi[
format` din d-na Eva Andrea[, [ef serviciu [i d-na Agneta
Kardos, consilier superior \n cadrul serviciului Rela]ii externe
s-a deplasat  la Almere [i Arnhem, Olanda pentru a participa
la sesiunea plenar` a comisiei 1 [i 3 ARE, precum [i la
Conferin]ele: Politici regionale în societatea informa]ional`
(Regional politics and policies in the information society),
Dezvoltarea Interconectivit`]ii (Growing Connections) [i
integrarea social` a romilor (Breaking the Exclusion Cycle.
Roma migration and inclusion).

Cu aceast` ocazie s-au prezentat ac]iunile întreprinse
la nivel na]ional [i local în România pentru a facilita incluziunea
romilor în societate.

În colaborare cu Biroul Jude]ean pentru Romi din cadrul
Institu]iei Prefectului Jude]ul Timi[ s-a r`spuns apelului de
a elabora o serie de recomand`ri pentru integrarea social` a
etnicilor romi. S-au identificat mai multe linii directoare pe
care se dore[te dezvoltarea viitoarelor strategii de integrare
social` a cet`]enilor europeni de etnie rom` [i anume:

❐ protec]iei identit`]ii etnice a cet`]enilor europeni deprotec]iei identit`]ii etnice a cet`]enilor europeni deprotec]iei identit`]ii etnice a cet`]enilor europeni deprotec]iei identit`]ii etnice a cet`]enilor europeni deprotec]iei identit`]ii etnice a cet`]enilor europeni de
etnie rom`etnie rom`etnie rom`etnie rom`etnie rom` pentru dezvoltarea unui proces viabil de integrareproces viabil de integrareproces viabil de integrareproces viabil de integrareproces viabil de integrare
[i evitarea transform`rii acestuia într-un proces de asimilareevitarea transform`rii acestuia într-un proces de asimilareevitarea transform`rii acestuia într-un proces de asimilareevitarea transform`rii acestuia într-un proces de asimilareevitarea transform`rii acestuia într-un proces de asimilare,
deoarece la recens`mântul din anul 2011 mai mult de jum`tate
din popula]ia rom` din jude]ul Timi[ [i-a negat apartenen]a
etnic`.

❐ accesului egal la locuire, în jude]ul Timi[, în special
în comunit`]ile rurale dar deseori [i în ora[e, familiile rome
locuiesc \n locuin]e improprii, supraaglomerate [i cu acces
restrâns la facilit`]i.

OLANDAOLANDAOLANDAOLANDAOLANDA

Asocia]ia European` a Regiunilor: Sesiunea plenar`

Ambasadorul Fran]ei la Bucure[ti, Francois Saint-
Paul, a venit în data de 13 ianuarie 2015 la Timi[oara
s` redeschid` consulatul onorific al Republicii Fran]a,
[i pentru a-l numi pe noul [ef al biroului consular. La
ceremonia de inaugurare au participat [i reprezentan]i
ai administra]iei locale : domnul Nicolae Robu, primarul
Timi[oarei, domnul C`lin Dobra, vicepre[edinte al
Consiliului Jude]ean, precum [i reprezentan]i ai Pre-
fecturii. A fost prezent [i Alexis Grand, Consulul  Am-
basadei Fran]ei, Samuel Lefebre, consilier economic
adjunct, [i Daniel Malbert, director al filialei din Timi-
[oara a Institutului Francez din România. Nu au lipsit
nici membri  ai comunit`]ii franceze din Timi[oara [i
din ora[ele apropiate, care num`r` aproximativ 400
de cet`]eni francezi. În zona de vest se afl` peste 150
de firme cu capital francez. Fran]a mai  are consulate
onorifice la Bra[ov, Constan]a [i Cluj-Napoca.

"Am apreciat solidaritatea României dup` eveni-
mentele teroriste de s`pt`mâna trecut` din Fran]a. A
contat faptul c` suntem împreun` pentru ap`rarea valorii
pe care o avem în comun. Evenimentul de ast`zi de la
Timi[oara este dovada c` via]a continu` [i c` Timi[oara
crede în valorile europene. Avem multe întreprinderi
franceze la Timi[oara. Chiar am vizitat fabrica unde
se realizeaz` componente pentru Airbus 35. Mai sunt
Valeo, Helpline, MGI Cutier, Alcatel, ca s` numesc
doar câteva. Timi[oara are un viitor important în
România. {i num`rul studen]ilor francezi este în cre[tere.
Faptul c` exist` influen]e ale mai multor na]ionalit`]i
face din Timi[oara un ora[ atractiv pentru tineri [i pentru
ziua de mâine. Sunt multe ora[e din România care
doresc atmosfera european` de la Timi[oara", a declarat
presei Francois Saint-Paul.

Func]ia onorific` a consulatului a fost ocupat` pân`
în 2013 de c`tre Dan Bedros, fostul director de la Alcatel-
Lucent. Noul consul de la Timi[oara este omul de afaceri
Cosmin Brânzan, directorul pentru România al societ`]ii
franceze Helpline. Cosmin Brânzan este absolvent al
Liceului "C.D. Loga" [i al Facult`]ii de Electronic`
[i Comunica]ii a Universit`]ii Politehnica din Timi[oara.
A urmat apoi un master la Touluse, pe domeniul Gestiuni
de mari proiecte. Între 1998-2008 a lucrat în cadrul

Timi[oaraTimi[oaraTimi[oaraTimi[oaraTimi[oara

S-a redeschis Consulatul onorific al Fran]ei
Consulul general al Ungariei
la Cluj Napoca
a fost prezent la Timi[oara

❐ În ultimii ani în jude]ul Timi[ am înregistrat o cre[tere
a num`rului de copii romi care au accesat sistemul public de
educa]ie. Cu toate acestea, raportat la num`rul total de copiii,
num`rul participan]ilor la educa]ie este foarte mic. De asemenea
copiii romi sunt supu[i riscului de abandon [colar datorit`
implic`rii limitate a familiei în educa]ia lor [i datorit` faptului
c`, deseori, familia lor nu valorizeaz` educa]ia.

❐ Un alt obstacol în calea acces`rii sistemului public
de s`n`tate de c`tre copiii romi îl reprezint` însu[i sistemul
educa]ional care, deseori, ignor` aspectele legate de cultura
rom` [i de situa]ia socio-economic` a acestora. Referitor la
barierele în calea accesului la servicii de s`n`tate, lipsa infor-
ma]iilor, tradi]ia [i problemele de comunicare cu personalul
medical sunt cele mai importante obstacole care limiteaz`
accesul la sistemul de s`n`tate.

❐ În problema ocup`rii persoanelor de etnie rom`, s-a
dovedit c` lipsa calific`rii profesionale reprezint` un obstacol
major în ocuparea persoanelor de etnie rom` condamnându-
le la slujbe cu salarizare inferioar` sau la dependen]` de ajutorul
social. Lipsa educa]iei face deseori imposibil accesul la cursurile
de formare profesional`. Pentru a facilita accesul persoanelor
de etnie rom` la calificare profesional`, sistemul trebuie restruc-
turat. O alt` barier` în calea ocup`rii persoanelor de etnie rom`
o reprezint` lipsa culturii muncii într-un cadru organizat.

Adunarea Regiunilor Europene (ARE) este cea mai larg`
re]ea independent` a regiunilor de pe continentul european,
ce reune[te peste 250 de regiuni din 35 de ]`ri precum [i 16
organiza]ii interregionale. Din 2003 la Alba Iulia, func]ioneaz`
singurul birou de reprezentan]`     al ARE din Europa Central`

[i de Sud-Est.
Comisia 3 Cultur`, Educa]ie, Tineret [i Cooperare

Interna]ional` a Asocia]iei Europene a Regiunilor este cea
care gestioneaz` printre altele [i programul Eurodyssee al
ARE. Eurodyssée este un program de schimb pentru tineri,
lansat \n 1985 de catre Edgar Faure, la acel timp pre[edintele
Consiliului Regional Franche-Comté [i al Asocia]iei Regiunilor
Europene (ARE). Programul este organizat sub egida ARE,
fiind una din ac]iunile sale reprezentative.

Pre[edin]ia [i secretariatul general ale programului
EURODYSSÉE este de]inut̀  de o regiune membr` ARE; regiunea
este responsabil` pentru coordonarea european` a programului.

EURODYSSÉE este guvernat de dou` principii de baz`:
autonomia [i capacitatea regiunilor pentru inova]ie. Ca un
program interregional, ]inte[te s` cultive dezvoltarea unei
con[tiin]e europene, s` promoveze "o Europ` a regiunilor"
[i s` încurajeze companiile regionale s` ofere locuri de munc`
tinerilor stagiari. EURODYSSÉE d`ruie[te tinerilor \ntre 18
[i 30 de ani oportunitatea de a dobåndi experien]` profesional`
european` pe parcursul unui loc de munc` de trei pån` la
[apte luni [i  de a-[i \mbun`t`]i cuno[tin]ele de limbi str`ine.

În cadrul programului Eurodyssee, în 2014, jude]ul Timi[
a trimis 4 stagiari în  diferite regiuni membre (Umbria, Cata-
lunya, Azore, Rhone-Alpes) pe urm`toarele domenii:

- asistent comunicare în proiecte europene
- asistent pol mobilitate european` [i interna]ional`
- programator baz` de date
- tehnician teatru

[i a primit 2 stagiari din regiunile franceze Rhone-Alpes [i
Champagne-Ardenne, care au urmat stagii în domeniul cultural
[i cel al alimenta]iei publice.

unei firme franceze de tehnologie, care se afl` în Top
3 mondial. A lucrat apoi un an [i jum`tate la Alcatel,
dup` care a devenit director pe România al firmei Cap
Gemini. Pentru o scurt` perioad`, cât a stat la Bucure[ti,
s-a aflat în consiliul de administra]ie Metrorex. De la
1 octombrie 2013, Cosmin Brânzan este directorul
companiei franceze Helpline România, cu sediul în
ora[ul nostru.

La Timi[oara agen]ia consular` va permite facilita-
rea demersurilor administrative ini]iate de c`tre cet`]enii
francezi al c`ror domiciliu se afl` la distan]` de capital`,
[i va r`spunde nevoilor legate de activitatea economic`
important` a acestei regiuni frontaliere, orientat` c`tre
Europa. "Acest consulat are rolul s` ofere suportul
necesar cet`]enilor francezi din jude]ele Timi[, Arad,
Cara[-Severin [i Hunedoara. Ei vor putea rezolva mai
u[or probleme legate de acte, buletine, certificate de
na[tere, de pa[aport. Nu intr` în atribu]ii acordarea
de vize. De asemenea, eu voi veni în ajutorul celor
care au o problem` cu organele statului. S` dau un
exemplu: dac` se suspend` permisul de conducere pentru
un cet`]ean francez,  voi oferi suport în rela]iile cu
autorit`]ile. Dorim s` îi sprijinim pe cei care au o afacere
sau pe cei  care vor s` vin` în România", a mai declarat
Cosmin Brânzan. (ziarul Adev`rul). Noul sediu al
Consulatului onorific al Fran]ei se afl` în incinta City
Business Centre, cl`direa D (Pia]a 700).

un bun partener de colaborare cu
institu]iile [i autorit`]ile din aria de
competen]` a Consulatului General
al Ungariei de la Cluj Napoca.

Aflat la prima sa vizit` oficial`
la Timi[oara, având în vedere c` [i-
a început mandatul în data de 10

noiembrie 2014, Excelen]a Sa a
punctat faptul c` prioritatea politicii
externe a Ungariei este legat` de
domeniu economic. În acest sens,
consulul general al Ungariei a
afirmat c` se dore[te dezvoltarea
infrastructurii care leag` România
de Ungaria.

În acest context au fost pre-
zentate [i proiectele jude]ului Timi[
legate de cooperarea cu jude]ul
Csongrad, adic` realizarea unui
centru de legume – fructe în zona
de grani]` [i realizarea c`ii ferate
Timi[oara – Szeged.
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