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În diminea]a zilei de 29 iulie
2015, în fa]a Palatului Administrativ,
în prezen]a autorit`]ilor locale [i a
numero[i timi[oreni, s-a desf`[urat
ceremonialul de marcare a Zilei
Imnului Na]ional. Cu acest prilej,
un grup de tineri a recitat poezii [i
au intonate cântece patriotice, iar
militarii, jandarmii [i pompierii au
defilat în fa]a asisten]ei. Muzica
militar` a intonate imnul "De[teapt`-
te române", precum [i alte mar[uri
[i cântece militare.

Data de 29 iulie a fost procla-
mat`, în conformitate cu Legea nr.
99/1998, Ziua Imnului Na]ional al
României – "De[teapt`-te române!",
simbol al unit`]ii Revolu]iei Române
de la 1848. La 29 iulie 1848, "De[-
teapt`-te române!" a fost cântat
pentru prima dat` în Parcul Z`voi
din Râmnicu Vâlcea. La originea
Imnului Na]ional al României se afl`
poemul patriotic "Un r`sunet", de
Andrei Mure[anu, publicat în nu-
m`rul iunie-iulie 1848 al suplimen-
tului "Foaie pentru minte, inim` [i
literatur`", pe o melodie culeas` de
Anton Pann.

S`rb`toarea Imnului Na]ional al României

Con]inutul profund patriotic [i
na]ional al poeziei a fost de natur`
s` însufle]easc` numeroasele adun`ri
ale militan]ilor pa[opti[ti pentru
drepturi na]ionale, mai ales din Tran-
silvania, Nicolae B`lcescu numind
acest imn "o adev`rat` Marsiliez`
româneasc`". Interzis de regimurile
totalitare, timp de aproape o jum`tate

de secol, "De[teapt`-te române!" a
fost ales imediat dup` decembrie
1989 Imnul Na]ional al României,
fiind consacrat prin Constitu]ia din
1991. Conform Constitu]iei Româ-
niei, Imnul Na]ional este considerat
simbol na]ional, al`turi de drapelul
tricolor, stema ]`rii [i sigiliul statului.

Vasile TOMOIAG~

92 de milioane de lei de
la Guvern pentru Timi[

"Vrem s` ducem
la bun sfâr[it toate
ac]iunile începute,
f`r` a fi
condi]iona]i
de faptul c`
este ultimul an
al acestui mandat"

"Îmi doresc ca,
pân` la finele
acestui mandat,
s` mai termin`m
dou` proiecte
importante pentru
locuitorii comunei
noastre"

Fii satului
[i Biblioteca
"ProCerneteaz"

"În zona Lacului Surduc
facem pa[i importan]i
pentru realizarea
sistemelor de canalizare
[i alimentare cu ap`"

Drumuri jude]ene
reabilitate cu fonduri
europene

ANSAMBLUL "BANATUL" –
45 DE ANI DE EXISTEN}~
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AUDIEN}E {I RELA}II
CU PUBLICUL

Programul de audien]e:Programul de audien]e:Programul de audien]e:Programul de audien]e:Programul de audien]e:
La pre[edintele Consiliului

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

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

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

La secretarul general al
C.J.Timi[, dl. Ioan D`nu] Ardeleandl. Ioan D`nu] Ardeleandl. Ioan D`nu] Ardeleandl. Ioan D`nu] Ardeleandl. Ioan D`nu] Ardelean,
vineri, între orele 11-14. |nscrierile
se fac vineri, între orele 8-10, la
camera 201, telefon 0256/406 324.
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a) Comisia economic`a) Comisia economic`a) Comisia economic`a) Comisia economic`a) Comisia economic`
1. Bologa Gheorghe - pre[edinte
2. Radu Marina - Rodica - secretar
3. Stanciu Pompiliu - membru
4. Lelescu Tiberiu-Procopie - membru
5. Juravle Petru - membru
6. L`zureanu Aurel - membru
7. Davi]oiu Ion - membru
b) Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului,b) Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului,b) Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului,b) Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului,b) Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului,

lucr`ri publice [i protec]ia mediuluilucr`ri publice [i protec]ia mediuluilucr`ri publice [i protec]ia mediuluilucr`ri publice [i protec]ia mediuluilucr`ri publice [i protec]ia mediului
1. Mihoc Marcel - pre[edinte
2. Costa Cosmin-L`scu] - secretar
3. Cutu Dorin-Pompiliu - membru
4. Szatmari Ioan-{tefan - membru
5. Cocean Liviu-Marius - membru
6. Plavo[in Deian-Dan - membru
7. Stanciu Pompiliu - mrmbru
c) Comisia pentru agricultur` [i dezvoltare rural`c) Comisia pentru agricultur` [i dezvoltare rural`c) Comisia pentru agricultur` [i dezvoltare rural`c) Comisia pentru agricultur` [i dezvoltare rural`c) Comisia pentru agricultur` [i dezvoltare rural`
1. L`zureanu Aurel - pre[edinte
2. Davi]oiu Ion - secretar
3. Bojin Mih`i]` - membru
4. Vasile Marian Constantin - membru
5. Lelescu Tiberiu - membru
d)ÊComisia pentruÊcultur`, înv`]`mânt, tineret [id)ÊComisia pentruÊcultur`, înv`]`mânt, tineret [id)ÊComisia pentruÊcultur`, înv`]`mânt, tineret [id)ÊComisia pentruÊcultur`, înv`]`mânt, tineret [id)ÊComisia pentruÊcultur`, înv`]`mânt, tineret [i

sportÊÊÊÊÊsportÊÊÊÊÊsportÊÊÊÊÊsportÊÊÊÊÊsportÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
1. Negoi]` Adrian Valentin - pre[edinte
2. P`[cu]` Adrian - secretar

COMPONEN}A COMISIILOR DE SPECIALITATECOMPONEN}A COMISIILOR DE SPECIALITATECOMPONEN}A COMISIILOR DE SPECIALITATECOMPONEN}A COMISIILOR DE SPECIALITATECOMPONEN}A COMISIILOR DE SPECIALITATE
3. Popescu Marin - membru
4. Bitea Nicolae-Florin - membru
5. Pau Radu-Adrian - membru
e) Comisia pentru s`n`tate [i protec]ie social̀e) Comisia pentru s`n`tate [i protec]ie social̀e) Comisia pentru s`n`tate [i protec]ie social̀e) Comisia pentru s`n`tate [i protec]ie social̀e) Comisia pentru s`n`tate [i protec]ie social̀ ÊÊÊ
1. Borha Liviu - pre[edinte
2. Cr`ciunescu Gabriela - membru

-Rodica
3. Moldovan Paul-Bogadan - membru
4. Rus Georgeta-Aurelia - membru
5. Gavrili]` Bianca - Miruna - membru
f) Comisia pentru administra]ie public` local`f) Comisia pentru administra]ie public` local`f) Comisia pentru administra]ie public` local`f) Comisia pentru administra]ie public` local`f) Comisia pentru administra]ie public` local`
1. Demea Dorel-Ioan - pre[edinte
2. Stancu Traian - secretar
3. Martinescu Marius - membru
4. Marinconi -Marcu Flavia - membru

-Stelu]a-Georgeta
5. Plavo[in Deian - Dan - membru
6. Pau Radu-Adrian - membru
7. Cutu Dorin - membru
g) Comisia pentru rela]ii [i cooperare intern`g) Comisia pentru rela]ii [i cooperare intern`g) Comisia pentru rela]ii [i cooperare intern`g) Comisia pentru rela]ii [i cooperare intern`g) Comisia pentru rela]ii [i cooperare intern`

[i extern`[i extern`[i extern`[i extern`[i extern`ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
1. Rus Alain-Florin - pre[edinte
2. Gaita Oana-Dana - secretar
3. Ritivoiu Mihai - membru
4. Cri[an Teodor Adrian - membru
5. Cr`ciunescu Gabriela - membru

- Rodica

Rectificarea bugetar` pro-
gramat` de guvern pare s` ias` în
favoarea Timi[ului, care ar urma
s` primeasc` peste 90 de milioane
de lei, pentru echilibrarea bugetelor
locale. Vestea a fost anun]at` de
pre[edintele Consiliului Jude]ean
Timi[, Titu Bojin.

Pre[edintele CJ Timi[, Titu
Bojin, a anun]at public faptul c` ju-
de]ul Timi[ va primi  ca urmare  a
rectific`rii bugetare efectuat de Gu-
vernul Victor Ponta 92 milioane de
lei, cea mai mare alocare din ]ar`.
"Jude]ul nostru prime[te 92 de mili-
one de lei dovad` a faptului c` echi-
pele de la nivel central [i regional

Rectificare de  buget:Rectificare de  buget:Rectificare de  buget:Rectificare de  buget:Rectificare de  buget:

Timi[ul 92 de milioane de lei
de la Guvern pentru Timi[

ÎnÊ data de 15 iulie 2015, în
Sala Consiliului din Palatul Admi-
nistrativ situat în Timi[oara, B-dul
Revolu]iei din 1989, nr. 17, a avut
loc plenul C.J. Timi[ cu urm`toarea
ordine de zi: 1. Proiect de hot`râre
privind aprobarea modific`rii [i
complet`rii Regulamentului de Or-
ganizare [i Func]ionare a Consiliul
Jude]ean Timi[. 2. ProiejÑ de hot`-
râre privind aprobarea trecerii unui
pod rutier din domeniul public în
domeniul privat al Jude]ului Timi[
în vederea cas`rii [i demol`rii. 3.

Proiect de hot`râre privind aprobarea
însu[irii apartenen]ei la domeniul
public al Jude]ului Timi[ [i com-
pletarea "Inventarului bunurilor care
apar]in domeniului public al Jude-
]ului Timi[" cu racordul la re]eaua
de ap` potabil` [i cea de canalizare
a Sta]iei de transfer Timi[oara din
cadrul proiectului "Sistem integrat
de management al de[eurilor în Ju-
de]ul Timi[". 4. Proiect de hot`râre
privind aprobarea d`rii în folosin]`
gratuit` Liceului Teoretic "Vlad
}epes" a unor spa]ii situate în cl`di-
rea Centrului {colar pentru Educa]ie
Incluziv` "Constantin Pufan" Timi-
[oara. 5. Proiect de hot`râre privind
modificarea [i completarea Norma-
tivului privind dotarea cu autove-
hicule [i consumul lunar de carbu-
ran]i. 6. Proiect de hot`râre privind

Plenul Consiliul Jude]ean Timi[
propunerea de aprobare a compo-
nen]ei Comisiei paritare pentru asi-
gurarea propunerilor de atribuire
a serviciului de transport public de
persoane prin servicii regulate [i
de atribuire a licen]elor de transport.
7. Proiect de hot`râre privind propu-
nerea de revocare [i desemnare a
reprezentantului Jude]ului Timi[ în
Consiliul de administra]ie al Socie-
t`]ii "Drumco" S.A. Timi[oara. 8.
Proiect de hot`râre privind propu-
nerea de aprobare a caietului de sar-
cini privind concesionarea parce-

lelor cu hal` construit` din peri-
metrul Parcului Tehnologic [i
Industrial Timi[oara. 9. Proiect de
hot`râre privind aprobarea structurii
organizatorice a Teatrului pentru
copii [i tineret "Merlin" Timi[oara.
10. Proiect de hot`râre privind apro-
barea structurii organizatorice a
Muzeului Satului Bana]ean Timi-
[oara. 11. Proiect de hot`râre pri-
vind achizi]ionarea de servicii juri-
dice în vederea reprezent`rii Direc-
]iei Generale de Asisten]` Social`
[i Protec]ia Copilului Timi[ în fa]a
instan]elor de judecat`. 12. Proiect
de hot`râre privind aprobarea exe-
cu]iei bugetelor sec]iunii de func-
]ionare [i a sec]iunii de dezvoltare
pentru bugetul propriu al Jude]ului
Timi[ pe trimestrul II 2015. 13.
Intreb`ri.Ê Interpel`ri. (A.M.)

Joi, 23 iulie 2015, în Sala de Consiliu a Prim`riei
Municipiului Lugoj s-a desf`[urat [edin]a ordinar` a
Consiliului Local Municipal Lugoj. Pe ordinea de zi
a [edin]ei au fost  înscrise urm`toarele proiecte de
hot`râri:1.  Rectificarea bugetului local pe anul 2015.
Ini]iator: Primarul Municipiului Lugoj. 2. Modificarea
statului de func]ii al Bibliotecii Municipale Lugoj, din
subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj.
Ini]iator: Primarul Municipiului Lugoj 3. Modificarea

{EDIN}A ORDINAR~ A CONSILIULUI
LOCAL MUNICIPAL LUGOJ

[i completarea Regulamentului  privind condi]iile de
func]ionare [i amplasare a teraselor temporare în
Municipiul Lugoj. Ini]iator: Primarul Municipiului
Lugoj 4. Modificarea Anexei nr. 2 la Hot`rârea
Consiliului Local nr. 148 din 27.05.2009 privind
aprobarea Regulilor generale privind condi]iile de
func]ionare a unit`]ilor de comer] [i prest`ri servicii
pe raza municipiului Lugoj. Ini]iator: Primarul
Municipiului Lugoj.  (P.L.)

[i-au f`cut datoria. Este cea mai mare
sum` alocat` unui jude] în acest an.,
Vrancea a c`p`tat 12 milioane, Vâl-
cea – 9 milioane, Vaslui – 5 mili-
oane. Jude]ele vecine au primit a[a:
Arad – 55 milioane, Hunedoara –
33 milioane, Cara[-Severin – 17
milioane, Hunedoara – 33 milioane.
Cu aceste sume sper s` putem s`
rezolv`m toate proiectele principale,
vom insista pe cele de infrastructur`
[i din domeniul spitalelor", a declarat
Bojin.

Dup` cum precizeaz` pre[edin-
tele Consiliului Jude]ean Timi[,
sume semnificative sunt alocate la
capitolul cheltuieli de personal, res-

pectiv 824.000 de lei, înv`]`mânt
special (18 milioane de lei) [i Progra-
mul de Dezvoltare Rural` (6 mili-
oane de lei). "La PNDR st`m foarte
bine. Sunt 152 de proiecte aprobate,
dintre care 62 de proiecte au fost
deja finan]ate, iar  restul sunt proiecte
noi care urmeaz` s` intre la finan]are.
Pentru proiectul legat de drumul de
la Unip, acolo era mare nevoie, vom
aloca 300.000 de lei. A[tept`m apro-
barea proiectului [i s` rezolv`m pro-
blema, ca s` nu-[i mai rup` oamenii
ma[inile pe acolo. {i primarul din
Saco[ a decis s` aloce o sum` de
bani [i se va rezolva", a mai spus
pre[edintele CJ Timi[. (C.T.)

Dup` încheierea lucr`rilor de asfaltare a str`zii
Smârdan, programul de reabiltare a str`zilor din muni-
cipiul Lugoj a continuat cu strada Alexandru Vlahu]`,
urmând apoi asfaltarea str`zilor Teiului [i 1 Mai.

În cadrul programului de reabilitare a trotuarelor
prin dalare, dup` finalizarea lucr`rilor pe strada Ani[oara
Odeanu a început dalarea trotuarelor de pe strada Oltului
dup` care lucr`rile urmând la rând  strada  Narciselor
[i în parcul din cartierul Micro I. Au fost montate borduri
pe str`zile Casian Munteanu, Pescarilor [i Smârdan,

Lugoj:Lugoj:Lugoj:Lugoj:Lugoj:

 Lucr`ri de investi]ii
str`zi pe care se va interveni în cadrul programului de
asfaltare a trotuarelor. Dup` încheierea bran[amentelor
se vor monta bordurile [i pe strada 1 Mai.

În aceast` perioad` se lucreaz` [i la reabilitarea
Casei Bredicenilor. S-a igienizat curtea [i în prezent
se repar` acoperi[ul. În interior se scot podelele [i se
toarn` [apa în vederea mont`rii pardoselii.

În ceea ce prive[te realizarea de parc`ri [i siste-
matizarea cartierului Micro I, dup` montarea bordurilor
[i execu]ia pavajelor urmeaz` lucr`ri de asfaltare. (M.L.)
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- Domnule vicepre[edinte, printre atribu-- Domnule vicepre[edinte, printre atribu-- Domnule vicepre[edinte, printre atribu-- Domnule vicepre[edinte, printre atribu-- Domnule vicepre[edinte, printre atribu-
]iile care v` revin la nivel de conducere a]iile care v` revin la nivel de conducere a]iile care v` revin la nivel de conducere a]iile care v` revin la nivel de conducere a]iile care v` revin la nivel de conducere a
jude]ului Timi[ sunt [i cele legate de domeniuljude]ului Timi[ sunt [i cele legate de domeniuljude]ului Timi[ sunt [i cele legate de domeniuljude]ului Timi[ sunt [i cele legate de domeniuljude]ului Timi[ sunt [i cele legate de domeniul
cultural, înv`]`mânt, sport.  În acest context,cultural, înv`]`mânt, sport.  În acest context,cultural, înv`]`mânt, sport.  În acest context,cultural, înv`]`mânt, sport.  În acest context,cultural, înv`]`mânt, sport.  În acest context,
cl`dirile de patrimoniu aflate în  grija Consi-cl`dirile de patrimoniu aflate în  grija Consi-cl`dirile de patrimoniu aflate în  grija Consi-cl`dirile de patrimoniu aflate în  grija Consi-cl`dirile de patrimoniu aflate în  grija Consi-
liului Jude]ean sunt un subiect sensibil. Unaliului Jude]ean sunt un subiect sensibil. Unaliului Jude]ean sunt un subiect sensibil. Unaliului Jude]ean sunt un subiect sensibil. Unaliului Jude]ean sunt un subiect sensibil. Una
dintre cl`dirile emblematice ale ora[ului,dintre cl`dirile emblematice ale ora[ului,dintre cl`dirile emblematice ale ora[ului,dintre cl`dirile emblematice ale ora[ului,dintre cl`dirile emblematice ale ora[ului,
Muzeul Banatului, se degradeaz` vizibil...Muzeul Banatului, se degradeaz` vizibil...Muzeul Banatului, se degradeaz` vizibil...Muzeul Banatului, se degradeaz` vizibil...Muzeul Banatului, se degradeaz` vizibil...

- Sunt probleme la construc]iile vechi.
În cazul de care vorbi]i, a fost dat avizul de
c`tre Ministerul Culturii [i vom aviza [i noi,
la rândul nostru, procedura dat` de Comisia
Na]ional` în baza unui proiect. Vor începe
lucr`rile la Muzeul Banatului. Este vorba de
acel zid din partea dinspre Modex, care are
o deplasare semnificativ`. Întreaga latur` va
fi demontat` [i ref`cut` dup` pozi]ionarea
ini]ial`. La fel se întâmpl` [i la Bastion. Au
început unele p`trunderi de ap`, s-a f`cut
igrasie. Normal, va trebui s` intervenim. A
fost o lucrare important` pe bani europeni,
va trebui s` stabilim procedura. Deocamdat`
ne ocup`m de Muzeul Banatului.

- Care este rela]ia dintre ac]iunile culturale- Care este rela]ia dintre ac]iunile culturale- Care este rela]ia dintre ac]iunile culturale- Care este rela]ia dintre ac]iunile culturale- Care este rela]ia dintre ac]iunile culturale
de amploare din Timi[oara vizavi de ambi]iade amploare din Timi[oara vizavi de ambi]iade amploare din Timi[oara vizavi de ambi]iade amploare din Timi[oara vizavi de ambi]iade amploare din Timi[oara vizavi de ambi]ia
ca Timi[oara s` devin` Capital` Cultural`ca Timi[oara s` devin` Capital` Cultural`ca Timi[oara s` devin` Capital` Cultural`ca Timi[oara s` devin` Capital` Cultural`ca Timi[oara s` devin` Capital` Cultural`
European` în anul 2021?European` în anul 2021?European` în anul 2021?European` în anul 2021?European` în anul 2021?

- Eu am fost unul din promotorii sc`derii

"Banatul este un izvor de cultur` cum nu ne imagin`m!"
De vorb` cu Florian Zanfir, vicepre[edintele Consiliului Jude]ean Timi[, despre politic`, administra]ie, cultur` [i sportDe vorb` cu Florian Zanfir, vicepre[edintele Consiliului Jude]ean Timi[, despre politic`, administra]ie, cultur` [i sportDe vorb` cu Florian Zanfir, vicepre[edintele Consiliului Jude]ean Timi[, despre politic`, administra]ie, cultur` [i sportDe vorb` cu Florian Zanfir, vicepre[edintele Consiliului Jude]ean Timi[, despre politic`, administra]ie, cultur` [i sportDe vorb` cu Florian Zanfir, vicepre[edintele Consiliului Jude]ean Timi[, despre politic`, administra]ie, cultur` [i sport

num`rului de ac]iuni de pe Agenda cultural`
a Consiliului Jude]ean. Banii nu sunt pu]ini,
ci au r`mas la acela[i nivel ca [i anii trecu]i.
Înainte se exagerase. S-a ajuns la 5.000 de
ac]iuni pe agenda cultural`, unele f`r` impor-
tan]`, care nu scoteau în eviden]` cultura speci-
fic` zonei. Erau ac]iuni de 1 martie, de 8 martie,
de ziua copilului, exagerat de multe. Erau
ac]iuni în domeniul sportiv, fotbal, tenis, care
nu-[i aveau rostul, din punctul meu de vedere.

Pentru Timi[oara Capital` Cultural` Euro-
pean` nu am sc`zut ac]iunile, ci din contr`,
le-am înt`rit. Suntem parteneri în proiect. Am
[i cedat un spa]iu la Bastion care s` foloseasc`

drept sediu pentru organiza]ie. La Consiliul
Jude]ean am avut o întâlnire important` cu
Ioan Holender [i alte personalit`]i, tocmai
pentru promovarea Timi[oarei.

Eu vreau s` scoatem în eviden]` ac]iunile
care marcheaz` istoria acestor locuri. De
exemplu, trebuie s` [tim c` ]ichindeal "Gur`
de Aur", cel care a fost pomenit în poezia
"Epigonii" a lui Eminescu, a fost de aici, din
Becicherecu Mic. Sau c` Dumitru PrunariuSau c` Dumitru PrunariuSau c` Dumitru PrunariuSau c` Dumitru PrunariuSau c` Dumitru Prunariu
î[i are originile în Timi[, în zona F`getului,î[i are originile în Timi[, în zona F`getului,î[i are originile în Timi[, în zona F`getului,î[i are originile în Timi[, în zona F`getului,î[i are originile în Timi[, în zona F`getului,
pe linie patern`pe linie patern`pe linie patern`pe linie patern`pe linie patern`. Sau Mircea C`rt`rescu, care,
de asemenea,  se trage tot din jude]ul Timi[.

Uita]i, este important [i tenisul pentru
copii, dar s` nu exager`m. V` dau un exemplu.
De 1 martie, anul acesta,  o comun` din jude]
a avut trei ac]iuni, sus]inute financiar prin
Agenda Cultural` a C. J. Timi[, legate de
sportul alb. Mi se pare cam mult. Sigur,
promovarea pe Agenda cultural` a jude]ului
nu depinde numai de noi. Sunt [i prim`riile
locale, iar pentru un primar conteaz` foarte
mult ruga satului. În Banat, poate ar trebui
promovate chiar mai mult rugile. În trecut,
ruga din Banat era un eveniment deosebit.
La ora actual` sunt localit`]i unde ruga nici
nu se mai ]ine. Banatul este un izvor de cultur`
cum nu ne imagin`m. Eu nu cred c` mai exist`

o astfel de zon` în toat` ]ara. Aici exist` vechiul
Banat în care au fost minorit`]ile, [i nu pu]ine.
Este [i singura regiune în care întâlnim români
din toate zonele, cu toate obiceiurile lor. Mi-
a[ dori  ca la Muzeul Satului, pe lâng` casele
etniilor din Banat, s` avem [i o cas` olteneasc`,
una din Moldova, Bihor, Mehedin]i [i tot a[a,
c`ci s-au stabilit în Banat, în ultimii 50-60
de ani, mul]i români veni]i din celelalte provin-
cii istorice al României. B`n`]eni suntem cu
to]ii, n`scu]i sau prin adop]ie. Acesta este
specificul nostru.

- Un subiect sensibil vine din domeniul- Un subiect sensibil vine din domeniul- Un subiect sensibil vine din domeniul- Un subiect sensibil vine din domeniul- Un subiect sensibil vine din domeniul
sportiv, mai precis din fotbal...sportiv, mai precis din fotbal...sportiv, mai precis din fotbal...sportiv, mai precis din fotbal...sportiv, mai precis din fotbal...

- Într-adev`r, acesta este un subiect delicat.
La ora actual` avem Curtea de Conturi aici la
CJ Timi[. Pentru vechea Poli sunt litigii cu
implica]ii destul de mari, cu sechestre, cu sume
foarte mari. De[i am f`cut o asociere cu Prim`ria
[i Politehnica, de care to]i au spus c` este în
regul`, se pare c` nici aceasta nu este acceptat`.
Dezbatem acest subiect în Consiliul jude]ean
[i la Prim`ria Timi[oara împreun` cu Curtea
de Conturi. Mai multe nu v` pot spune acum.
Este o mare posibilitate s` mai apar` probleme.
Dac` se constat` c` nu este în regul`, nu mai
putem da bani pentru sport.

Andreea VASILESCU

Drumuri care nu au v`zut nici-
odat` asfaltul, localit`]i uitate pân`
acum de autorit`]ile locale, oameni
care [i-au "rupt" ani la rând ma[inile
prin gropi, toate acestea tind s` de-
vin` istorie în Timi[. Actuala condu-
cere a Consiliului Jude]ean Timi[
a dezvoltat, în ultimii ani, o strategie
ce d` roade, în ceea ce prive[te
îmbun`t`]irea infrastructurii rutiere.
Drumurile jude]ene încep, încet-
încet, s` fie asfaltate, rezolvându-
se, astfel, probleme vechi de zeci
de ani. Toate acestea, în beneficiul
direct a mii de timi[eni, care au
posibilitatea astfel s` ajung` mai u[or
dintr-o localitate în alta, în condi]ii
civilizate.

În cei trei ani de mandat ai lui
Titu Bojin la pre[edin]ia Consiliului
Jude]ean Timi[ s-au înregistrat mai
multe investi]ii la drumurile din jude]
decât au fost în ultimii 20 de ani.
Aceasta este afirma]ia pe care a

f`cut-o pre[edintele CJ Timi[ cu oca-
zia inaugur`rii drumului jude]ean
ce leag` Ohaba Forgaci de comuna
Racovi]a. Acesta se întinde pe o dis-

Record de proiecte finalizate  la drumurile jude]ului Timi[
tan]` de 10,2 kilometri, iar lucr`rile
de asfaltare au fost efectuate dup`
15 ani în care nimeni nu a luat nici
o m`sur` pentru ca acest drum s`
devin` practicabil, în ton cu cerin]ele
vremurilor pe care le tr`im. Lucr`rile
au durat opt luni, iar ceremonia de
inaugurare a fost oficiat` de pre[e-
dintele Consiliului Jude]ean Timi[,
Titu Bojin. "În cei trei ani de mandat
sunt mai multe lucr`ri de investi]ii
decât au fost în 20 de ani, în cele
cinci mandate ale pre[edin]ilor de
consiliu care au fost înaintea mea.
Eu sper ca pân` anul viitor s` închi-
dem toate cele 15 lucr`ri pe care le
mai avem în proiect, cel pu]in din
punctul de vedere al aloc`rilor finan-
ciare, pentru c` s-ar putea, urmând
perioada de iarn`, s` nu se poat`
neaparat executa toate anul acesta.
Sunt lucr`ri care se v`d, sunt lucr`ri
a[teptate de sute de mii de oameni",
spune pre[edintele CJT.

Investi]ia în asfaltarea drumului
Ohaba Forgaci – Racovi]a este de

21,8 milioane de lei, iar banii provin
din bugetul CJT, din creditul luat
de institu]ie de la CEC [i din pro-
gramul PNDL. {oseaua este folosit`

de to]i cei care se deplaseaz` pe ruta
Lugoj – Bacova [i trece prin Jab`r,
Ohaba Forgaci, Fic`tar, Dr`goie[ti,
Racovi]a, Hitia[ [i Sârbova. În plus,
este un proiect binevenit, întrucât
eficientizeaz` traficul, sus]ine [i
primarul comunei Racovi]a, Ion
Nanu. Astfel, drumul de la Racovi]a
la Lugoj se face în aproximativ 15
minute, pân` acum oamenii fiind
nevoi]i s` fac` un ocol prin Buzia[
pentru a ajunge în municipiul de pe
Timi[, potrivit afirma]iilor edilului
racovi]ean.

De asemenea, tot în aceast` peri-
oad` au fost inaugurate alte dou`
drumuri reabilitate: Ohaba Român`
– Ohaba Lung` [i Dumbrava –
Mâtnicu Mic. Primul drum are o
lungime de 6,9 kilometri, iar
investi]ia se ridic` la 7,24 milioane
de lei. Cel de-al doilea drum are 6,55
kilometri lungime [i a necesitat o
investi]ie de 7,56 milioane de lei.

Statistica ultimilor trei ani în
ceea ce prive[te lucr`rile la drumu-
rile din jude] îi d` dreptate pre[e-
dintelui CJT, Titu Bojin, care afirm`
c` s-a dep`[it, în aceast` perioad`,
num`rul lucr`rilor din toate man-
datele predecesorilor s`i. Trecem [i
noi în revist`, în cele ce urmeaz`,
aceast` statistic`, pus` la dispozi]ie
de c`tre departamentul de speciali-
tate din cadrul Consiliului Jude]ean
Timi[:

- reabilitare pod pe DJ 592, peste
râul Timi[, la Albina (recep]ionat
în 2014);

- reabilitare DJ 681A, Fârdea
– Traian Vuia – M`n`[tiur, lungime
14,7 kilometri;

- sporire capacitate de circula]ie
pe DJ 595 Giroc, lungime 2,3
kilometri;

- reabilitare DJ 692 Periam –
DN 6, lungime 10,2 kilometri;

- reabilitare DJ 693 Or]i[oara
– Seceani, lungime 10,2 kilometri;

- modernizare DJ 694 Dumbra-
va – Mâtnicu Mic, lungime 8,9 kilo-
metri (recep]ionat în 2015);

- modernizare DJ 592D Ohaba
Forgaci – Racovi]a, lungime 10,2
kilometri (recep]ionat în 2015);

- asfaltare DJ 591C S`c`laz –
Sânmihaiu Român, lungime 5,5
kilometri (lucrare început`, termen
de finalizare 2016);

- asfaltare DJ 595D Mo[ni]a Ve-
che – Bucov`], lungime 4 kilometri
(lucrare început`, termen de finali-
zare 2016);

- asfaltare DJ 588 Clopodia –
Ferendia, lungime 5 kilometri (lu-
crare început`, termen de finalizare
2016);

- asfaltare DJ 682J Zorani –
Gro[i – Bulza, lungime 7,7 kilometri
(lucrare început`, termen de finali-
zare 2016);

- asfaltare DJ 595C Deta – Opa-
ti]a – Birda, lungime 7,7 kilometri
(lucrare început`, termen de finali-
zare 2016);

- asfaltare DJ 609G Balin] -

Nevrincea – Susani, lungime 7 kilo-
metri (lucrare început`, termen de
finalizare 2016);

- asfaltare DJ 692A Becicherecu
Mic – Dude[tii Noi – Sânandrei,
lungime 5,65 kilometri (lucrare înce-
put`, termen de finalizare 2016);

- asfaltare DJ 595 B Banloc –
Parto[, lungime 5,7 kilometri (lu-
crare început`, termen de finalizare
2016);

- asfaltare DJ 609 C Dobre[ti
– Ohaba Lung`, lungime 5,3 kilo-
metri (termen de finalizare 2015);

- ranforsare sistem rutier DJ
592A Otve[ti – Berini, lungime 6,8
kilometri (termen de finalizare
2015);

- asfaltare DJ 592B Tormac -
{ipet, lungime 6 kilometri (recep-
]ionat în 2015);

- lucr`ri de infrastructur` [i
suprastructur` drum DJ 609 Lugoj
– Hezeri[ - Valea Lung`, lungime
5,8 kilometri (recep]ionat în 2014);

- asfaltare DJ 609 Ohaba Lung`
– Ohaba Român`, lungime 6,9
kilometri (recep]ionat în 2015);

- extindere la patru benzi a dru-
mului Timi[oara – Mo[ni]a Nou`.

Vasile TOMOIAG~
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Direc]ia General` de Asisten]`
Social` [i Protec]ia Drepturilor Copi-
lului Timi[, în parteneriat cu Aso-
cia]ia ADOR Copiii,  a organizat,
la începutul acestei veri, evenimentul
de informare public` cu privire la
adop]ie "Adop]ia pe în]elesul tutu-
ror". Organizat` la sediul DGASPC
Timi[,  întâlnirea a reunit peste 40
de persoane interesate de acest su-
biect, fie c` vorbim despre familii
care sunt sau au fost atestate ca [i
familii apte s` adopte, persoane care
se gândesc s` devin` familii adopta-
toare [i chiar persoane care au adop-
tat un copil. Aceast` ac]iune a avut
rolul de a-i informa pe to]i cei
interesa]i care sunt sunt principalele
aspecte privind adop]ia în România,
s` schimbe mentalit`]i [i s` d`râme,

Cu empatie [i c`ldur`, despre un subiect mereu actualCu empatie [i c`ldur`, despre un subiect mereu actualCu empatie [i c`ldur`, despre un subiect mereu actualCu empatie [i c`ldur`, despre un subiect mereu actualCu empatie [i c`ldur`, despre un subiect mereu actual

"Adop]ia pe în]elesul tuturor", la DGASPC Timi[
practic, miturile create pe aceast`
tem`, multe dintre ele fiind atât în
defavoarea copiilor care au nevoie
de o familie, cât [i a celor ce doresc
s` devin` p`rin]i adoptivi. "Când
vorbim despre adop]ie, vorbim des-
pre dragoste [i generozitate. Persoa-
nele adoptatoare fac cel mai sublim
gest uman [i au toat` admira]ia mea.
Am gândit aceast` întâlnire ca pe
una de clarificare [i informare, în
care dorim s` dialog`m cu dumnea-
voastr`", a declarat, în deschiderea
evenimentului, doamna Emilia
Milutinovici, directorul general al
DGASPC Timi[. La rândul s`u,
Simona Czudar, director executiv
al Asocia]iei ADOR Copiii, a insistat
pe importan]a unor informa]ii clare
[i competente [i pe suportul moral

necesar, uneori, familiilor care decid
s` adopte un copil: "Ducem o munc`
permanent` pentru con[tientizarea
opiniei publice cu privire la adop]ie,
vrem s` scoatem adop]ia din zona
de tabu. În]elegem foarte bine ce
înseamn` s` porne[ti pe acest drum

Totul a început într-o zi de var`, când [eful
centrului din Reca[, unde locuiam, m-a întrebat dac`
vreau s` plec la o familie de asisten]i maternali.
Dup` ce m-am gândit foarte bine, am hot`rât s`
accept. M-am întâlnit cu familia respectiv`, ni[te
oameni de nota 10. Zilele au trecut una dup` alta,
pân` ce a venit [i ziua în care trebuia s` plec, s`-
mi iau r`mas bun de la colegii din centru, ce la
prieteni, educatori [i de la to]i cei dragi. Dar cea
mai grea desp`r]ire a fost cea de fra]i…. Schimbarea
mea a început din ziua în care am intrat în casa
doamnei Maria Petchescu [i a familiei sale. La început
m-am temut c` nu m` voi în]elege cu dân[ii, pentru
c` nu [tiam toate regulile unei case, dar, pe parcurs,
m-au ajutat s` înéleg aceste lucruri. M-au cople[it
cu iubirea lor, înc` de când am venit; mi-au fost al`turi [i la bine, dar [i
la greu. Am foarte multe amintiri frumoase, care-mi aduc mult` bucurie
de fiecare dat` când îmi revin în gând. Doamna M.P., c`reia îi spun
™mami¤ÊÊmi-a dat curaj s` merg mai departe în via]`, s` nu las niciodat`
trecutul s` m` trag` înapoi, s` lupt pentru visele mele, dar, cel mai important
este c` m-a înv`]at s` iubesc, m-a înv`]at ce înseamn` cuvântul mam`!
Toat` lumea m` iube[te: tati, mami, dar mai ales bunica. Dragostea lor m-
a ajutat s`-mi creez un nou orizont, o nou` via]`, m-a ajutat s` fiu mai
ambi]ioas`. Via]a mea este un vis frumos, un drum de la care nu vreau s`
m` abat nicio clip`! Când m` uit în carnetul de note, nu-mi vine s` cred
progresul pe care l-am f`cut….. [i toate acestea i se datoreaz`, în mare
parte, [i lui mami, care m-a îndrumat [i m-a motivat. Sunt foarte fericit`
c` Dumnezeu mi-a dat aceast` [ans`, pe care mul]i copii o doresc dar nu
o au sau, dac` o au, poate c` nu vor s` accepte încerc`ri noi. Poate c` nu
to]i copiii au norocul s` dea peste o familie ca a mea, dar merit` s` încerci,
pentru c` via]a poate deveni mai frumoas` decât ai sperat vreodat`.

Vacan]a de var` a adus o mul]ime de bucurii copiilor
[i tinerilor din centrele reziden]iale ale DGASPC Timi[.
Printre cele mai mari – plecatul în tabere, la mare sau
la munte. Practic, în aceast` var`, fiecare copil va avea
ocazia s` plece în cel pu]in o tab`r`, având astfel posi-
bilitatea s` se distreze [i s` î[i l`rgeasc` orizonturile
cunoa[terii, s` lege prietenii cu al]i copii [i s` cunoasc`
locuri [i oameni noi. {i tinerii din cadrul Centrului
de Recuperare [i Reabilitare Neuropsihiatric` Sinersig
au avut parte de o tab`r` inedit`, la Surduc, organizat`
de Asocia]ia Precept Ministries pentru Europa de
R`s`rit. Astfel, cei peste 50 de tineri au avut posibilitatea
s` participe la diferite activit`]i, prezcum plimb`ri în
p`durea din zon`, sc`ldat în lacul Surduc, plimb`ri
în satul Surduc, jocuri [i întreceri în cadrul centrului
de conferin]e, precum [i studiu biblic adaptat nivelului
lor de în]elegere. O alt` tab`r` inedit` va avea loc în
a doua jum`tate a lunii august, fiind organizat` de
Asocia]ia Life Education for All [i g`zduit` de loca-
litatea Chevere[u Mare. Mai mul]i tineri cu vârsta între
17 [i 26 de ani vor lua parte la aceast` tab`r` educa]i-
onal`, unde, printre altele, vor înv`]a s`-[i seteze obiecti-
vele de înv`]are, s`-Ê[i accepte [i dep`[easc` traumele

Luna iunie este, prin excelen]`,
o lun` dedicat` copiilor [i mani-
fest`rilor care au rol de a atrage aten-
]ia opiniei publice cu privire la anu-

mite aspecte referitoare la protec]ia
copilului. Una dintre aceste zile este
cea de 5 iunie care, din anul 2006,
a fost promulgat` drept ZiuaZiuaZiuaZiuaZiua împo-împo-împo-împo-împo-
triva Violen]ei asupra Copilului întriva Violen]ei asupra Copilului întriva Violen]ei asupra Copilului întriva Violen]ei asupra Copilului întriva Violen]ei asupra Copilului în
România.România.România.România.România. Violen]a asupra copiilor
poate fi întâlnit` pretutindeni: vio-
len]a fizic` (pedeaps` corporal`),
neglijarea, violen]a sexual`, practi-
cile tradi]ionale d`un`toare (inclusiv
c`s`toriile timpurii sau for]ate) vio-
len]a psihologic` (insult`, ignorare,
respingere, amenin]are, indiferen]`

Voluntariatul este unul
dintre cele mai frumoase
gesturi necondi]ionate pe
care o persoan` îl poate face
pentru a sprijini o alt`
persoan` – oameni cu suflet
mare, care ajut` al]i oameni
s` dep`[easc` momentele
dificile din via]a lor, s` în-
ve]e ceva nou sau s` fie mai
buni. Mul]i voluntari î[i doresc s`
ajute copiii institu]ionaliza]i, efor-
turile lor fiind apreciate atât de copii
[i de tineri, cât [i de reprezentan]ii
autorit`]ilor publice. Printre parte-
nerii Direc]iei Generale de Asisten]`
Social` [i Protec]ia Copilului Timi[
se num`r` Asocia]ia Lindenfeld, ini-
]iatoare a programului  "Ajungem
Mari". Este vorba despre un program
educa]ional generos, care a fost im-
plementat [i în alte jude]e [i care
cuprinde mai multe ateliere creative,
cursuri interactive, work-shop-uri
[i activit`]i de recreere. Concret,
voluntarii recruta]i [i forma]i de re-
prezentan]ii asocia]iei se implic` [i

al adop]iei [i cât de greu este s` te
love[ti de prejudec`]ile cu privire
la adop]ie."

Mai mult, cei interesa]i au fost
invita]i s` citeasc` [i s` propun` mo-
dific`ri proiectului de lege pentru
completarea Legii 273/2004 privind

procedura adop]iei, ce poate fi con-
sultat pe site-ul Ministerului Muncii,
Familie, Protec]iei Sociale [i Persoa-
nelor Vârstnice. Acest proiect aduce
multe propuneri de îmbun`t`]iri a
legisla]iei cu privire la adop]ie,
flexibilizând acest proces.

Întâlnirea s-a bucurat de un inte-
res crescut în rândul participan]ilor,
care fie au împ`rt`[it din experien]a
sau din opiniile personale cu privire
la adop]ie, fie au solicitat informa]ii/
clarific`ri cu privire la pa[ii adop]iei.
Urm`toarea întâlnire de informare
public` pe acest subiect va avea loc
în luna septembrie, cei interesa]i
putând s` transmit` sugestii sau
puncte de vedere cu privire la adop]ie
fie la DGASPC Timi[, fie la
Asocia]ia ADOR Copiii.Ê

Schimbarea vie]iiCampanie împotriva violen]ei asupra
copilului în jude]ul Timi[

emo]ional`). Violen]a pe care copiii
o experimenteaz` în diverse medii
poate avea consecin]e pe termen lung
pentru s`n`tatea [i dezvoltarea lor.

Direc]ia General` de Asisten]`
Social` [i Protec]ia Copilului Timi[
a organizat, în perioada 5-12 iunie
a.c., o campanie de responsabilizare
[i sensibilizare cu privire la feno-
menul violen]ei asupra copiilor [i
de promovare a serviciului "Tele-
fonul Copilului", gestionat de insti-
tu]ia noastr`, în parteneriat cu In-
spectoratul {colar Jude]ean Timi[.
Campania a fost prilejuit` de mar-
carea, în data de 5 iunie, în România,
a Zilei Na]ionale Împotriva Violen]ei

Asupra Copilului. În acest sens, cu
sprijinul financiar al CJT (finan]are
prin intermediul Agendei Culturale
a Consiliului Jude]ean Timi[ 2015),
au fost realizate afi[e [i autocolante
cu Telefonul Copilului, destinate
copiilor. Prin aceast` campanie, am
venit în sprijinul comunit`]ii locale
[i al copiilor din urm`toarele
localit`]i     – Timi[oara, Lugoj, Buzia[,
Chevere[, Margina, F`get,Victor
Vlad Delamarina, Jimbolia,
Beregs`u, C`rpini[, Sânnicolau
Mare, Cenad, Lovrin, Deta, Giera,
Livezile. Elevilor prezen]i     la întâlniri
li s-a vorbit despre fenomenul
violen]ei asupra copilului, despre
drepturile [i obliga]iile copiilor [i,
totodat`, le-au fost oferite materiale
informative cu Telefonul Copilului.

Se pune accentul pe permanen-
tizarea unor astfel de manifest`ri,
inten]ionându-se organizarea unor
astfel de discu]ii cu elevii în toate
comunele din jude]ul Timi[, cu atât
mai mult cu cât copiii sunt foarte
deschi[i [i dornici s` afle informa]ii
pe teme legate de drepturile lor [i
felul cum sunt acestea respectate sau
protejate.

Tabere de relaxare [i dezvoltare personal`

emo]ionale, s`-[i creasc` stima de sine [i orizontul
a[tept`rilor, s` înve]e s` comunice [i s` rela]ioneze cu
cei din jur, s`-[i sus]in` în mod conving`tor ideile [i
convingerile. Printre activit`]ile taberei se num`r`: exer-
ci]ii de înv`]are [i autocunoa[tere, comunicare interper-
sonal`, gestionarea conflictului, terapie prin art`, cum
se redacteaz` un CV [i se sus]ine un interviu de angajare,
activit`]i de dezvoltare a abilit`]ilor de a vorbi în public.
Activit`]ile vor fi coordonate de speciali[ti în coaching,
training, consiliere voca]ional`Ê[i terapie prin art`.

"Ajungem Mari", al`turi de Asocia]ia Lindenfeld

lucreaz` cu copiii [i tinerii din mai
multe centre reziden]iale din struc-
tura DGASPC Timi[. Copiii sunt
ajuta]i la teme, sunt implica]i în
diverse activit`]i cu caracter sportiv,
cultural sau recreativ [i petrec timp
de calitate al`turi de voluntari, care
îi ajut`, totodat`, s` capete mai
mult` încredere în for]ele proprii.
Mai mult, tinerii care aveau
dificult`]i de înv`]are au fost ajuta]i,
prin medita]ii intensive, s` treac`
examenul de bacalaureat, fiind,
astfel, mai preg`ti]i pentru via]`.
Pentru c`, a[a cum spune [i numele
programului, împreun`..... ajungem
mari!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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O echip` unit`, d`ruire, profe-
sionalism, idei noi [i noi programe,
a[a arat` în momentul de fa]` ima-
ginea Teatrului pentru Copii [i Tine-
ret "Merlin" care a încheiat prima
parte a anului 2015 cu 127 de spec-
tacole [i 10.762 de spectatori pl`titori
de bilet, mai bine chiar decât s-a

estimat. S-au jucat în ultimeleÊ[ase
luni peste zece titluri aflate în reper-
toriu, atât pentru micu]ii spectatori,
cât [i pentru adolescen]i [i publicul
matur. Dintre acestea, mai mult de
zece spectacole au fost de binefacere.
Ac]iunile filantropice au redat copii-
lor din centrele de plasament din
Timi[oara [i din jude]ul Timi[ bucu-
ria particip`rii, împreun` cu perso-
najele preferate, la spectacol, la
poveste.

A fost marcat` Ziua Mondial`
a teatrului de anima]ie, în 21 martie,
cu o invita]ie gratuit` la teatru, iar

TINERE}EA F~R~ B~TRÂNE}E A TEATRULUI "MERLIN"
pentru colegii actori afla]i în suferin]`,
Teatrul "Merlin" a sus]inut, în cam-
pania na]ional`  Arti[tii pentru arti[ti,
un spectacol, donând încas`rile.

Experien]a profesional` a acto-
rilor s-a îmbog`]it, prin participarea
la schimburi culturale cu teatrele de
profil din Szeged, Ungaria, [i din

Sibiu, dar [i prin participarea la Festi-
valul "Bábfestztivál", desf`[urat în
perioada 18-22 mai 2015 tot la
Szeged.

Pentru a înlesni accesul mai
multor copii la spectacolele teatrului,
oferta a fost îmbog`]it` prin titluri
adaptate la spa]ii deschise, astfel c`,
în aer liber, în Parcul Copiilor, în
principal, copiii au putut urm`ri
spectacole concepute pentru cei mai
mici, dar [i pentru cei mai mari. Nu
uit`m, cu aceast` ocazie, s` amintim
premiera oferit` de elevii cursului
de actorie ai Teatrului "Merlin" cu

spectacolul Visul unei nop]i de var`,
în cadrul Exerci]iului Shakespeare,
dar [i spectacolul, în colaborare cu
Filarmonica "Banatul", Petric` [i
lupul, un dar pentru copii, cu ocazia
zilei de 1 iunie.

Nu lipsesc lans`rile de carte, Un
timp înmiresmat, semnat` de poeta
Lucia Elena Popa, [i expozi]iile plas-
tice [i de scenografie (în colaborare
cu Palatul Copiilor, Asocia]ia
"DunArt" [i Asocia]ia "Kratima")
ale c`ror vernisaje au avut loc la
sediul teatrului, dar [i la Bastionul
Theresia, unde expozi]ia scenogra-
fului Emil Grama a reunit pe to]i
prietenii lui Merlin.

Cele trei premiere realizate pân`
acum au fost excelent primite de
public, copiii [i tinerii manifestându-
[i în mod evident încântarea [i
aprecierea, cei mici prin exclama]ii
[i interven]ii de nest`vilit, iar cei
mari prin sus]inute aplauze.  Ursul
p`c`lit de vulpe dup` Ion Creang`,
va fi unul dintre spectacolele longe-
vive care va încânta genera]ii de
copii, la fel [i Inim` de piatr` dup`
Wilhelm Hauff . Al treilea spectacol
pentru tineri si adul]i, Prive[te înapoi
cu mânie de John Osborne este
programat a fi jucat de dou` ori pe
lun`, pe tot parcursul anului 2015.

De[i cele mai multe institu]ii
teatrale au încheiat stagiunea [i sunt
în vacan]`, nu a[a stau lucrurile la
Teatrul "Merlin". Aici înc` se
lucreaz` la o nou` premier`. "Acum

se munce[te de diminea]a pân` seara
la Tinere]e f`r` b`trâne]e [i via]`
f`r` de moarte. Mai mult,se lucreaz`
de o lun` la ateliere [i înc` nu am
terminat. Avem încredere mare în
reu[ita acestui spectacol [i mari
emo]ii, fiind [i un basm destul de
complex. Cu aceast` premier` vom
deschide stagiunea la toamn`", a
precizat managerul Teatrului
"Merlin", Lauren]iu Ple[a.

Spectacolul este regizat de
Toma Hogea, actor, profesor [i
scriitor, renumit în rândul p`pu[a-
rilor [i al iubitorilor de cultur` pentru
monumentala sa lucrare Despre arta
p`pu[arilor români. Dialoguri cu
mae[trii scenei. Lumea de basm a
Tinere]ii f`r` b`trâne]e este ima-
ginat` de apreciata scenograf`

,,Zilele culturale ale ora[ului
Deta" a fost un eveniment cultural
– artistic, ini]iat de c`tre primarul
ora[ului Deta, domnul Petru Roman.
Ajuns anul acesta la cea de-a [asea
edi]ie, pe parcursul a trei zile, s-a
avut in vedere satisfacerea tuturor
gusturilor  consumatorului cultural,
a popula]iei acestei mici urbe timi-
[ene. Este necesar de a men]iona
faptul ca anul acesta, am încercat
sa aducem pe scena arti[ti consacra]i
care au avut o legatur` cu ora[ul
Deta.

Vineri 31.07.2015, prima zi a
evenimentului a fost dedicata în în-
tregime folclorului. Ca la orice s`r-
b`toare cu fast, Forma]iile de dansuri
populare române[ti, sârbe[ti, ma-
ghiare, bulgare, germane si ]ig`ne[ti
ale Centrului Cultural al ora[ului
Deta, au etalat portul popular tradi-
]ional, într-o parada de excep]ie, in
frunte aflându-se Fanfara ,,Mihai
Eminescu,, din Costei, Serbia, loca-
litate cu care Prim`ria Deta este în-
fr`]it` institu]ional. Punctul de ple-
care a fost Centrul Cultural al ora-
[ului Deta, s-a ajuns în fata Prim`riei
Deta de unde [ase tineri au purtat
steagul ora[ului, iar domnul primar
cu to]i oaspe]ii au înso]it alaiul pâna
la scena special amenajat` pentru
astfel de evenimente din parcul
,,Anton Kratzer". Dup` ridicarea dra-
pelului si intonarea Imnului Na]ional
al României, domnul Petru Roman,
primarul ora[ului Deta, a deschis
oficial aceasta s`rb`toare, aflat` dup`
cum v-am mai spus, la cea de-a [asea
edi]ie. Inainte de a începe programul

ZILELE CULTURALE ALE ORA{ULUI DETA
EDITIA A VI-A 2015EDITIA A VI-A 2015EDITIA A VI-A 2015EDITIA A VI-A 2015EDITIA A VI-A 2015 artistic preg`tit, prin hot`rârea Con-

siliului Local Deta, au fost acordate
trei diplome de excelenta si-anume
primarului comunei Bordani din Un-
garia, domnul Tama[i Gabor, prima-
rului comunei Coka din Serbia, dom-
nul Bolaz Ferenc si fostului primar

al localit`]ii Co[tei tot din Serbia,
domnul Lavinel Pitic. Tot atunci a
fost înmânata diploma de cet`]ean
de onoare al ora[ului Deta, domnului
profesor Circa Iosif Marius [i post
mortem domnului Rotaru Gheorghe.

Programul cultural din aceasta
prim` zi, a început cu un recital de
cântece specifice interpretate de c`tre
Fanfara Mihai Eminescu din Co[tei,
Serbia. Orchestra de muzica populara
condus` de renumitul instrumentist
Marian Jarja, împreun` cu inter-
pretele de muzica popular` Mihaela
Petrovici si Vanesa Jarja, au încântat
publicul prezent cu melodii populare

autentice si specifice din Banat, pana
târziu în noapte, la sfâr[itul pro-
gramului. Pe tot parcursul serii,
forma]iile de dansuri populare
prezente la parada, enumerate mai
sus, au prezentat cate o suit` de
dansuri populare specifice zonei sau

etniei. Este necesar a face cunoscut
faptul ca Forma]ia de dansuri
populare române[ti, a debutat in
deschidere cu un dans popular numai
de fete,  prezentând mai apoi si un
dans mixt specific zonei de pust` a
Banatului.  Încheierea suitelor de
dansuri populare a fost realizata tot
de c`tre Forma]ia de dansuri
populare române[ti compus` din
iubitori ai jocului popular, majori-
tatea membrilor fiind trecu]i de
prima tinere]e, care a prezentat dou`
suite de dansuri populare din zona
de câmpie a Banatului. Din cele pre-
zentate, se poate deduce cu u[urin]`

c`, în ora[ul Deta, popula]ia majo-
ritar`, românii, convie]uiesc în pace,
prietenie, având o bun` colaborare
cu celelalte etnii.

Sâmb`t` 01.08.2015, cea de-a
doua zi, a început cu un program
folcloric sus]inut de c`tre Forma]ii
din localit`]ile Glogoni si Sanad din
Serbia. A[a cum spuneam c` în acest
an la ,,Zilele Culturale ale ora[ului
Deta" am încercat s` aducem pe
scen` talente ale ora[ului, punctul
care a urmat a fost atribuit Bianc`i
Mih`escu n`scut` [i crescut` în Deta.
Împreuna cu partenerul de scena
R`zvan Groz`vescu, au oferit publi-
cului prezent, timp de o ora, un reci-
tal de muzica u[oara.

Un alt talent n`scut si crescut
in ora[ul Deta, este Raluca Albu  care
la rândul s`u a încântat publicul pre-
zent, timp de o or`, cu  melodii de
muzic` u[oar`. Pentru a diversifica
programul artistic, a fost invitat` [i
trupa ,,TO –DAI".

Cirea[a de pe tort pentru aceast`
sear`, a fost recitalul oferit de c`tre
Daniela Gyorfi. În încheiere , tot
din ora[ul Deta, ,,Loco Dj,, a între-
]inut pe cei prezen]i pân` la înche-
ierea programului.

Duminica, 02.08.2015, cea de-
a treia zi, a debutat începând cu orele
zece, cu ,,Crosul ora[ului Deta" care
a devenit deja o tradi]ie în cadrul
acestui eveniment.

Începutul programului artistic
a fost dedicat celor mai tinere vl`s-
tare si-anume Gr`dini]e-i cu program
normal si prelungit din Deta. Tot
copii ai ora[ului nostru, au prezentat
dansuri moderne, dansuri populare
romane[ti si sârbe[ti. Cu gândul la
cei mici, a urmat un teatru pentru
ei [i-anume ,,Prâslea cel voinic si
merele de aur".

Sara Sehabi, n`scut` la Deta,
înc` elev`, a prezentat în fa]a celor
prezen]i patru melodii de muzica
u[oara.

Inedit pentru acest eveniment,
a fost prezenta Corului mixt al
Centrului Cultural al ora[ului Deta,
care sub bagheta domnului profesor
Dan Oro[an, a interpretat trei cântece
corale, stârnind admira]ia si aplau-
zele publicului. Premierea celor
prezen]i la cross, a fost realizat` tot
în aceasta sear`, într-un cadru festiv
, de s`rb`toare, pe scena din parcul
ora[ului Deta.

Momentul care a urmat a fost
cu oameni si tineri tot din Deta sau
lega]i de acest ora[ si-anume
Orchestra de muzic` populara a
Centrului Cultural, care a adus in
fa]a dumneavoastr` tineri interpre]i
[i instrumenti[ti, talente ale ora[ului
cu care ne mândrim.

Forma]ia ,, Phoebus", tot din
Deta, a încercat s` aduc` in fa]a
publicului prezent melodiile anilor
[aptezeci, optzeci  si nu numai.

N`scut la Deta, actualmente
tr`ie[te in Serbia, Marian Tirvi
împreun` cu forma]ia [i colegii s`i,
au prezentat un purpuriu a mai
multor genuri muzicale.

Prezenta domnului Radu Mo[
cu momente vesele a delectat pe
toata lumea, indiferent de vârsta.

Seara s-a încheiat cu un concert
de anvergura oferit de SMILEY
dup` care a urmat un superb foc de
artificii.

Pe toata durata acestui eveni-
ment, adic` cele trei zile, prezentarea
a fost realizat` de c`tre domni[oara
Diana T`t`ru[anu.

Ovidiu Ivancea – director,
Centrul Cultural
al ora[ului Deta

Eugenia T`r`[escu Jianu, iar muzica
este compus` de regizoarea de oper`
Anda T`b`caru Hogea. Doamna
Liana Iancu va realiza coregrafia
acestui spectacol care va beneficia
[i deÊtalentul balerinului Alex Pîntea
care aduce un plus de farmec perso-
najului interpretat. Luminile nu sunt
nici ele uitate, light-designerul
Lucian Moga f`când parte din echipa
artistic`.

Distribu]ia spectacolului este
urm`toarea: Lauren]iu Ple[a,
Mariana Iva[cu, Radu V`duva,
Maria Gornic, Alex Pîntea, Consuela
Egyed, Octavia Petri[or, Luana
Uncru]iu, Drago[ Lup`u, Diana
Stampar, iar avanpremiera va avea
loc în data de 2 august, la ora 19:00.

Daniela CRE}U
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- Care este situa]ia bugetului
local, acum, dup` ce am trecut de
jum`tatea anului?

- În primul semestru al acestui
an, sumele alocate prin bugetul local
au fost utilizate în totalitate potrivit
destina]iei avute. Nu ne-au fost virate
sumele alocate prin Ordonan]a de
Guvern nr. 28, de[i contractele de
finan]are pentru obiectivele "Reabi-
litare coloan` ap` în Denta" [i "As-
faltare drumuri comunale DC 237
[i DC 177 Denta-Halta, respectiv
Denta-Bre[tea" au fost semnate.

- A]i fost nevoi]i s` renun]a]i
sau s` stopa]i vreun proiect din
pricina lipsei de fonduri?

- Nu ne-au fost alocate sumele
prin OG nr. 28 pentru proiectul
"Introducere canalizare în localitatea
Denta", cu toate c` proiectul exista,
iar în anul 2010 am ob]inut pentru
el punctaj maxim, îns` f`r` finan]are.

- Din banii pe care i-a]i avut la
dispozi]ie, care au fost principalele
obiective pe care le-a]i realizat pe
parcursul acestor luni?

- Se continu` lucr`rile la Podul
peste Bârzava în Rovini]a Mare, o
investi]ie de dou` milioane de lei,
care se va finaliza în toamna acestui
an [i se continu` reablitarea trotua-
relor în toate localit`]ile ce alc`tuiesc
comuna: Denta, Bre[tea [i Rovini]a
Mare.

- A]i reu[it accesarea de fonduri
guvernamentale [i europene? Cum
s-au materializat acestea?

- Da, am reu[it acest lucru [i
chiar a început s` se materializeze

Slavoliub Iacob, primarul comunei DentaSlavoliub Iacob, primarul comunei DentaSlavoliub Iacob, primarul comunei DentaSlavoliub Iacob, primarul comunei DentaSlavoliub Iacob, primarul comunei Denta

"Vrem s` ducem la bun sfâr[it toate ac]iunile începute, f`r`
a fi condi]iona]i de faptul c` este ultimul an al acestui mandat"

proiectul de construire a vestiarelor
la terenul fotbal, termen de finalizare
fiind toamna acestui an. Valoarea
proiectului este de 80.000 de euro,
proiectul fiind finan]at prin Grupul
de Ac]iune Local` (GAL). Tot prin
GAL s-a finalizat achizi]ionarea de

aparatur` audio-video [i mobilier
pentru C`minul Cultural din
Rovini]a Mare.

- A]i reu[it s` rezolva]i proble-
mele legate de infrastructur`?

- Drumurile sunt pietruite, iar
acum, a[a cum ar`tam anterior, se
lucreaz` la asfaltarea a dou` drumuri
comunale. În aceast` perioad`, sun-
tem în plin proces de reabilitare a
re]elei de alimentare cu ap` în Denta.
Se lucreaz` în continuare la aleile
pietonale în localit`]ile Denta [i Ro-

vini]a Mare, iar lâng` terenul sintetic
de fotbal a fost amenajat un parc. -
{colile [i gr`dini]ele din Denta,
Bre[tea [i Rovini]a Mare au fost deja
reabilitate în ani trecut]i. La Denta,
aceste lucr`ri se finalizeaz` prin
intermediul programului PIRS.

- Care sunt principalele proble-
me cu care v` confrunta]i, la nivel
de administra]ie local`?

- În condi]iile salariilor mici din
administra]ia public` local`, a lipsei
de personal, pot s` spun c` au trecut
deja mai mul]i ani de când încerc`m,
f`r` succes, s` angaj`m un secretar.

- Care este situa]ia în domeniul
cultural în comuna pe care o
conduce]i?

- La nivel de comun`, avem con-
stituit` forma]ia de dansuri populare

"Flori de Crin", cu care particip`m
la diverse evenimente [i concursuri,
atât pe plan local, cât [i pe plan jude-
]ean. Pe lâng` ansamblul de dansuri,
în perioada anului [colar mai ales,
cu sprijinul cadrelor didactice,
încerc`m s`-i educam [i s`-i atragem
spre activit`]i literare [i culturale.

- Ce facilit`]i au copiii [i tinerii
din comun` pentru petrecerea
timpului liber?

- La nivel de comun` avem o
bibliotec`, de unde tinerii pot îm-
prumuta c`r]i spre lectur`, iar pentru
cei care doresc s` fac` sport [i mi[-
care în aer liber, avem amenajat un
teren de fotbal cu suprafa]` sintetic`.

- Din punct de vedere social,
care sunt principalele probleme ale
locuitorilor?

- În Denta, din cauza migr`rii
tinerilor spre ora[e, se constat` un
aspect general valabil pentru toate
a[ez`rile rurale: popula]ia este
îmb`trânit`. În aceste condi]ii, [i
veniturile locuitorilor sunt mici.

- Care este ponderea economiei
locale la dezvoltarea comunei [i,
implicit, aportul acesteia la bugetul
local?

- Fiind o comun` de câmpie,
principala activitate economic` este
agricultura. Pe cale de consecin]`,
veniturile la bugetul local constau
din impozitele colectate de la
popula]ie [i de la societ`]ile comer-
ciale care î[i desf`[oar` activitatea
pe raza comunei. Cu toate acestea,
ponderea acestor venituri la totalul
bugetului local este destul de mic`.

- Cum sta]i la capitolul sport,
referindu-ne aici la participarea în
competi]ii organizate?

- În aceast` perioad` este în curs
procesul de înfiin]are a unei asocia]ii
sportive, a c`rei echip` urmeaz` s`
fie înscris` într-una dintre compe-
ti]iile de fotbal organizate la nivelul
jude]ului Timi[.

- Se apropie ultimul an al actua-
lului mandat de primar. Care sunt
priorit`]ile pentru aceast` perioad`?

- Îmi doresc s` ducem la bun
sfâr[it toate proiectele [i ac]iunile
începute, atât în acest an, cât [i cele
din mandatele anterioare, f`r` a fi
condi]iona]i sau constrân[i în vreun
fel de faptul c` este ultimul an al
acestui mandat. A[ dori s` mai
amintesc c`, la nivel de regiune,
am reu[it s` facem un pas important
pentru rezolvarea unei probleme cu
care ne confrunt`m an de an. Având
în vedere condi]iile schimb`rilor
climatice, care an de an ne creeaz`
probleme prin faptul c` suntem pe
cursul râului Bârzava [i c` avem
mereu inunda]ii, unele chiar majore,
suntem în colaborare cu comuna
Moravi]a [i localitatea Plandi[te,
din Serbia, pentru implementarea
proiectului cu finan]are European`
"Center for emergency response in
case of floods in the river basis
Moravita and Barzava" – (Centrul
pentru Situa]ii de Urgen]` în caz
de inunda]ii pentru râurile Moravi]a
[i Bârzava).

A consemnat,
Petru Vasile TOMOIAG~

Existen]a unui concept unitar, integrat [i a unei viziuni
de dezvoltare pe termen mediu [i lung sunt elemente imperios
necesare pentru determinarea pozitiv` a evolu]iei unui ora[.

În cadrul Consiliului Consultativ Economic (CCE) al
Timi[oarei, pe care l-am ini]iat la începutul acestui an [i pe
care îl coordonez, ne-am propus, ca prim` etap` a activit`]ii
noastre, s` definim un pachet de proiecte strategice pentru
municipiu, pe care s` le prezent`m deciden]ilor locali.

Crearea metropolei Timi[oara, format` din municipiu
[i zona lui periurban`, este cel mai important proiect al CCE
pentru c` traseaz` o direc]ie ferm` pentru viitor, obiectivele
trebuind definite foarte clar de la bun început. E nevoie ca
acest proiect s` fie analizat cu aten]ie de c`tre actorii de la
toate nivelurile, în vederea stabilirii avantajelor [i
dezavantajelor privind dezvoltarea Timi[oarei [i a zonei de
vest. În cadrul acestui proces, informarea corect` [i complet`
a cet`]enilor va fi crucial` pentru asumarea [i sus]inerea pa[ilor
de implementare.

Cadrul legislativ pentru materializarea acestui proiect
este unul dintre punctele cheie. O variant` posibil` const`
în derularea unui proiect-pilot în premier` la nivel na]ional,
prin decizie guvernamental` sau parlamentar`, care s` permit`
integrarea localit`]ilor limitrofe [i s` permit` sectorizarea
Timi[oarei prin înfiin]area de arondismente, oferindu-le cet`]e-
nilor posibilitatea de rezolvare rapid` [i facil` a chestiunilor
administrative.

Demersurile fire[ti [i necesare ar viza apoi dezvoltarea
unitar` a binomului Timi[oara-Arad, fapt care ar permite în
timp crearea unei metropole europene mai puternice [i mai
ofertante în ochii oric`rui poten]ial partener interna]ional

Consiliul Consultativ Economic al Timi[oarei caut` solu]ii
pentru transformarea municipiului în metropol`

interesat de angajarea unor proiecte de anvergur`.
Conectarea municipiului Lugoj la toat` aceast` construc]ie

va fi deopotriv` important` [i va produce efecte pozitive pe
mai multe paliere.

Printre avantajele implement`rii unui astfel de concept,
care are la baz` modele europene [i interna]ionale de succes,
se num`r`:

● dezvoltarea general` durabil`, pe baza unor politici
comune economice, sociale, teritoriale, arhitecturale [i de
protec]ie a mediului,

● îmbun`t`]irea infrastructurii de telecomunica]ii, drumuri,
transport în comun, turism, [.a.m.d.

● urbanizarea sincronizat` [i armonioas` a teritoriului,
de exemplu în ceea ce prive[te platformele industriale [i spa]iile
verzi,

● satisfacerea mai facil` a cerin]ei de locuin]e,
● distribuirea inteligent` a resurselor [i banilor, comunele

cu venituri mici beneficiind astfel de aceast` echilibrare
● cre[terea puterii de negociere cu furnizorii de produse

[i servicii, pe principiul "volume mai mari, pre]uri mai mici",
● cre[terea gradului de atractivitate pentru investitori,

c`rora li s-ar oferi astfel o baz` mai larg` de selec]ie pentru
viitoarele investi]ii,

● atragerea mai facil` a creditorilor, partenerilor priva]i,
finan]`rilor europene

● înl`turarea timpilor de întârziere în implementarea
proiectelor, pe fondul unei mai eficiente sincroniz`ri a fostelor
unit`]i administrativ-teritoriale [i altele.

Pe cei care se simt îngrijora]i de poten]ialele dezavantaje
îi îndemn s` reflecteze cu pragmatism [i deschidere la faptul

c`, evaluate cumulativ [i pe termen lung, beneficiile unei
astfel de transform`ri sunt cu mult mai mari, în vreme ce
pentru unele inconveniente anticipate, spre exemplu cre[terea
unor taxe sau apari]ia unor inten]ii de specul` imobiliar`,
pot fi g`site cu siguran]` solu]ii.

Acestea sunt, expuse pe scurt, motivele pentru care ar
trebui creat` metropola Timi[oara.

Mai este de subliniat înc` un aspect foarte important [i
anume c` fie [i numai simpla angrenare a autorit`]ilor [i
comunit`]ilor locale în direc]ia materializ`rii acestei viziuni,
prin definirea unor politici comune [i depunerea împreun`
a eforturilor de dezvoltare, va genera plus valoare. Exact la
fel se întâmpl` [i în cazul cursei pentru câ[tigarea titlului de
Capital` European` a Culturii 2021, unde cursa în sine [i
implementarea tuturor proiectelor aferente vor produce efecte
foarte pozitive pentru comunitatea noastr` timi[ean`.

Marian-Constantin VASILE
consilier jude]ean
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- V-a[ întreba, domnule primar,
care este situa]ia bugetului local în
acest moment?

- Pot spune c` situa]ia bugetului
local este satisf`c`toare. Mai mult,
pân` în prezent nu este necesar` o

rectificare bugetar` pentru continua-
rea proiectelor care se afl` în
derulare.

- S` în]eleg c` nu a]i fost pus
în situa]ia de a renun]a sau de a stopa
anumite proiecte, pentru c` nu a]i
mai avut bani din ce s` le finan]a]i?

- Proiectele ini]iate de admi-
nistra]ia local` se afl` în diverse faze
de execu]ie. Nu a fost necesar`
stoparea acestora din cauza lipsei
finan]`rii.

- Care au fost principalele obiec-
tive pe care le-a]i realizat, în aceste
prime [ase luni ale anului, din buge-
tul pe care l-a]i avut la dispozi]ie?

- În cursul anului 2015 au fost
ini]iate dou` proiecte, respectiv Dru-
mul comunal DC 122 Surduc – Boti-
ne[ti, iar în cadrul proiectului Pod
peste Glavi]a între Traian Vuia [i
Surducu Mic au fost continuate [i
lucr`rile la drumurile agricole, acest
proiect fiind ini]iat în anul 2014.

- Cum sta]i la capitolul accesa-
rea fondurilor guvernamentale [i
europene? A]i reu[it s` materializa]i
o parte dintre proiectele realizate din
aceste fonduri?

- Au fost ob]inute mai multe
proiecte cu finan]are guvernamental`
[i european`, dintre care men]ionez:
M`sura 322 "Drumuri, After school
[i dotarea cu costume populare a
forma]iei de dansuri Ansamblul
™Bujoreana¤; Masura 313 Centru
de informare turistic`, în valore de
800.000 lei;  Prin intermediul Grupu-
lui de Ac]iune Local` (GAL), s-a
realizat modernizarea str`zii princi-

Iosif Valeriu Barboni, primarul comunei Traian VuiaIosif Valeriu Barboni, primarul comunei Traian VuiaIosif Valeriu Barboni, primarul comunei Traian VuiaIosif Valeriu Barboni, primarul comunei Traian VuiaIosif Valeriu Barboni, primarul comunei Traian Vuia

"Îmi doresc ca, pân` la finele acestui mandat, s` mai termin`m
dou` proiecte importante pentru locuitorii comunei noastre"

pale din localitatea S`ceni, proiect
evaluat la 250.000 mii lei; Prin Ordo-
nan]a de Guvern nr. 28 a fost realizat
proiectul de alimentare cu ap`
curent` a localit`]ii Sudria[, proiect
evaluat la suma de 400.000 mii lei,

precum [i modernizarea de drumuri
[i trotuare în localitatea Susani, pro-
iect evaluat la 1,2 milioane lei. {i,
vreau s` precizez, toate proiectele
pe care le-am enumerat au fost
finalizate.

- Cum s-au rezolvat problemele
legate de infrastructur`, cu referire
direct` la cea de drumuri, la
alimentarea cu ap` [i canalizare?
Care este stadiul proiectelor în aceste
sectoare, dac` aceste proiecte exist`?

- Nu au fost ini]iate proiecte
pentru realizarea canaliz`rii în loca-
lit`]ile comunei deoarece, din con-
sult`rile pe care le-am avut cu cet`-
]enii, a rezultat o reticien]` a acestora
de a se recorda la re]elele de
canalizare. Astfel, pentru c` proiectul
a fost declarat inutil de c`tre cet`]eni,
ne-am îndreptat eforturile spre alte
direc]ii de dezvoltare.

- Care au fost aceste direc]ii de
care amintea]i anterior?

- Au fost realizate alei pietonale
în localitatea Susani [i parcuri în
localit`]ile Jupani [i Sudria[. Pentru
anul 2016 se are în vedere construc-
]ia de parcuri [i în celelalte sate
apar]in`toare comunei.

- Ave]i [i probleme cu care v`
confrunta]i la nivel de administra]ie
local`. Care ar fi acestea?

- La nivelul administra]iei locale
poate fi eviden]iat` insuficien]a
cuantumului salarial, fapt care duce
la lipsa de personal. La nivelul pri-
m`riei Comunei Traian Vuia, în
prezent, o treime din func]ii nu sunt
ocupate.

- Pentru c` suntem în vacan]a
[colar`, v` întreb ce lucr`ri se între-

prind, la nivelul comunei, pentru
îmbun`t`]irea infrastructurii educa-
]ionale?

- La nivelul [colii gimnaziale
din comun`, în acest moment, se
realizeaz` amenajarea terenului de

handbal, minifotbal [i baschet, având
în vedere c` aici înva]` elevi de la
clasa preg`titoare, la clasa a VIII-a.

- Ce posibilit`]i culturale sunt
acum la nivelul comunei Traian
Vuia. Se duc mai departe tradi]iile
acestor locuri?

- La nivel de comun` avem for-
ma]ia de dansuri a Ansamblului
"Bujoreana", o bibliotec` local` cu
un num`r de 3.200 de volume, pre-
cum [i o re]ea de internet amenajat`
în incinta C`minului Cultural, de
care se pot folosi copiii care nu de]in
conexiune de internet acas`.

- Pentru c` amintea]i de copiii
[i tinerii din comun`, ce alte facilit`]i
au ace[tia pentru petrecerea timpului
liber?

- În incinta c`minelor culturale
din localit`]ile ce alc`tuiesc comuna
exist` mese de tenis, table [i [ah,
precum [i re]eaua de calculatoare
conectat` la internet, cu ajutorul
c`reia tinerii pot ob]ine informa]ii
din diferite domenii.

- Cu ce probleme de ordin social
se confrunt` locuitorii din satele ce
alc`tuiesc comuna Traian Vuia?

- Exist` dificult`]i financiare
generate de lipsa locurilor de munc`
în comun`. Majoritatea locuitorilor
se ocup` cu agricultura [i, totodat`,
ei nu pot beneficia de ajutor social,
pentru c`, în conformitate cu Legea
nr. 416/2006, de]in o suprafa]` intra-
vilan` mai mare de 20 de hectare.

- În condi]iile pe care le-a]i
expus anterior, care este ponderea
economiei locale la dezvoltarea
comunei [i, implicit, aportul acesteia
la bugetul local?

- Din cauza num`rului mic de
agen]i economici din comun`, apor-
tul acestora la bugetul local este de
aproximativ 10%.

- Cum antrena]i tinerii în activi-
t`]ile culturale?

- Cu to]ii, f`r` excep]ie, sunt
a[tepta]i s` participe la repeti]iile
forma]iei de dansuri a Ansamblului
"Bujoreana" [i s` fac` parte din
acesta. De asemenea, la nivel de
prim`rie, sunt organizate excursii
în ]ar`, având drept scop vizitarea
diverselor obiective turistice.

- Care sunt priorit`]ile pentru
ultima perioad` din actualul dum-
neavoastr` mandat de primar?

- Îmi doresc ca în perioda r`ma-
s` pân` la alegerile locale de anul
viitor s` se finalizeze proiectele "Pod
peste râul Glavi]a", între localit`]ile
Traian Vuia [i Surducu Mic, [i
Drumul Comunal DC 465 Jupani
– M`n`[tiur.

A consemnat,
Petru Vasile TOMOIAG~

Timi[ul este primul [i singurul
jude] din ]ar` în care institu]ia Con-
siliului Jude]ean sprijin`, în mod
oficial, lupta împotriva consumului
[i traficului de droguri, concretizat
prin adoptarea HCJT 73/2015. Prin
Protocolul de colaborare semnat în
martie a.c. între Consiliul Jude]ean
Timi[ [i Agen]ia Na]ional` Antidrog
din cadrul Ministerul Administra]iei
[i Internelor, institu]ia de adminis-
tra]ie jude]ean` se implic` în sus]i-
nerea activit`]ii Centrului Regional
de Prevenire, Evaluare [i Consiliere

LUPTA ÎMPOTRIVA DROGURILOR
Antidrog Timi[oara (CRPECA). În
acest sens, CRPECA, cu sprijinul
CJ Timis [i împreun` cu Peniten-
ciarul Timi[oara, a organizat la sfâr-
[itul  lunii iunie a.c., la Universi-
tatea de Vest Timi[oara, o dezbatere
cu tematic` antidrog, prin care a fost
marcat` Ziua interna]ional` împo-
triva consumului [i traficului de
droguri. Dezbaterea a fost sus]inut`
de c`tre studen]i voluntari ai
CRPECA [i persoane aflate în stare
privativ` de libertate în Penitenciarul
Timi[oara, foste consumatoare de

droguri, fiind moderat` de repre-
zentantul Asocia]iei Române de
Dezbateri, Oratorie [i Retoric`.
Participan]ii au primit materiale de
promovare [i de informare privind
combaterea consumului [i traficului
ilicit de droguri. Prin derularea unor
asemenea activit`]i, cei doi parteneri
î[i propun sensibilizarea actorilor
sociali cu atribu]ii în diminuarea
consumului de droguri, precum [i
a comunit`]ii locale, în ansamblul
s`u. În fiecare an, în 26 iunie, în
Timi[ au loc o serie de evenimente
care marcheaz` Ziua Interna]ional`
de Lupt` împotriva Traficului [i
Consumului Ilicit de Droguri.  (T.C.)
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Bogata tradi]ie a presei ciaco-
vene a fost reluat`, dup` 1990, de
inimosul profesor de limba român`
[i, din 1999, director al Liceului
Teoretic, Petri[or-Dorin Treta, care
a editat [i uneori chiar a finan]at
apari]ia frumoasei reviste [colare

Preludii. În perioada 1995-2001, au
ap`rut 10 numere, consistente,
Preludii fiind, de fapt, mai mult decât
o simpl` publica]ie [colar`. Pe lâng`
[ansa oferit` elevilor [i cadrelor di-
dactice ale liceului de a se fi putut
exprima în paginile acesteia, revista
a oferit cititorilor consemnarea unor
evenimente importante legate de lo-
calitatea noastr` [i satele învecinate
(aniversarea, în 1995, a [ase secole
de atestare documentar` a Ciacovei,
inaugurarea cl`dirii Liceului, dup`
renovarea din 2001, comemorarea
lui  Alexandru Mocioni la Ciacova,
aspecte legate de istoria [i de mediul

Sâmb`t`, 16 mai 2015, cu
începere de la orele 1100 a avut loc
la Muzeul Satului B`n`]ean a VII-
a edi]ie a activit`]ii înscrise în agenda
cultural` pe anul 2015 "Întâlnire cu
monografi[tii satelor b`n`]ene".

Din partea Cosiliului jude]ean
Timi[ au participat dnii R`zvan
Hrenoschii [i Dinu Barbu, pasiona]i
[i promotori consecven]i ai feno-
menului monografismului b`n`]ean.

Activitatea înscris` în agenda
cultural` pe anul 2015 "Întâlnire cu
monografi[tii satelor b`n`]ene" s-
a desf`[urat în cadrul muzeului prin
participarea unui numeros num`r de
autori de monografii din Banat [i
Serbia. Prezentarea monografiilor,
discu]iile pe marginea lor, schimbul

de informa]ii [i date contureaz` o
activitate cultural` util` [i valoroas`.
Analiza [i perpetuarea corect` a
normelor de redactare [tiin]ific` este
unul din obiectivele acestei activit`]i,
deoarece monografia  este o lucrare
prin excelen]` [tiin]ific`.

INTÂLNIREA CU MONOGRAFI{TII SATELOR B~N~}ENE

Presa \n Ciacova (II)
geografic în ora[ul nostru, calvarul
deport`rilor în B`r`gan [i multe alte
lucruri interesante), remarcându-se
totodat` printr-un foarte bogat [i de
bun` calitate con]inut literar-[tiin-
]ific. Demn` de men]ionat, colabo-
rarea la aceast` publica]ie a unor

nume importante ale culturii româ-
ne[ti : acad. {tefan {tef`nescu,
istoric, prof. univ. dr. G. I. Toh`-
neanu, lingvist, prof. univ. dr. Simion
Mioc, lingvist, Ion Olaru-Taica P`tru
de la "Gura Satului", Radio Timi-
[oara, ciacovean de origine, reputat
poet în grai b`n`]ean, poe]ii Nicolae
Dabija, din Basarabia, Baru]u T.
Arghezi, Mircea Belu [i al]ii.

Pe aceea[i frumoas` tradi]ie se
înscrie [i apari]ia, între august 2001
[i ianuarie 2003 (9 numere, cu inter-
miten]e), a publica]iei lunare Pro
Ciacova, editat` de un grup de tineri
ciacoveni, în cadrul Telecentrului

Ciacova, avându-l în frunte pe pro-
fesorul de istorie de atunci al liceului,
Alin Jit`rel. Ziarul a oferit infor-
ma]iile necesare locuitorilor comu-
nei, pe-atunci, Ciacova, din diverse
domenii de activitate, interviuri cu
autorit`]ile locale.

În perioada  august 2006-mai
2012, col. (r)  Mihai Aurel Iano[el,
ciacovean de origine [i consilier

local,  editeaz` [i finan]eaz` ziarul
local Cetatea Ciacovei, primul ziar
în limba român` care apare la
Ciacova cu cod ISSN, oferit gratuit
cet`]enilor în format tip`rit, dar [i
în variant` electronic`, spre bucuria
ciacovenilor emigra]i în Germania,
mai ales. Publica]ia apare la început
bilunar, iar apoi lunar , cu un num`r
mai mare de pagini [i color, oferind
informa]ii interesante legate de tre-
cutul istoric [i  via]a cultural` a loca-
lit`]ii, probleme sociale si cet`]ene[ti,
nelipsind îns` polemicile legate de
unele aspecte ale administra]iei lo-
cale. A ap`rut pân` în luna mai 2012,

ultimul num`r fiind 87. Credem c`
ar fi util, în viitor, pentru via]a comu-
nit`]ii, s` î[i reia apari]ia.

Prim`ria Ciacova a avut, dup`
anul 1989, mai multe publica]ii, cu
o existen]` mai mult sau mai pu]in
lung`. Astfel, vineri, 28 noiembrie
1997, ap`rea primul num`r al
publica]iei Curier de Ciacova, cu
un num`r total de 16 pagini, abor-

dând teme legate de istoria localit`]ii
[i a înv`]`mântului ciacovean, pro-
bleme [i împliniri ale administra]iei
locale. Au ap`rut, din p`cate, doar
câteva numere, în timpul mandatului
de primar al  prof.-ing. Ghera Viorel.
În perioada 2008-2009 apare Moni-
torul Prim`riei Ciacova (aproximativ
10 numere), oferind informa]ii utile
cet`]enilor legate de activitate [i
func]ionarea prim`riei localit`]ii. În
luna octombrie 2009 ap`rea primul
num`r al ziarului Jurnal de Ciacova,
editat de  Petru Vasile Tomoiag`,
în timpul primului mandat de primar
al  ing. Petru Filip. De[i, într-o prim`

etap`, a promovat aproape exclusiv
activitatea primarului ora[ului
Ciacova, odat` cu m`rirea num`rului
de pagini [i a tirajului, ziarul a
devenit mult mai atractiv, abordând
o tematic` diversificat`, legat` de
activitatea [i problemele [colii, ale
bisericilor, c`minelor de b`trâni din
Ciacova, prezentând principalele
evenimente care au loc în ora[,

existând [i o pagin` dedicat` vie]ii
culturale, poeziei în grai b`n`]an,
obiceiurilor [i tradi]iilor locale. Pân`
în momentul de fa]`, au ap`rut 35
de numere ale ziarului local, ultimul
în  luna decembrie 2014,

Tipografiile, libr`riile [i presa
scris` în Ciacova reprezint` un
capitol aparte, remarcabil [i frumos
din istoria acestei vechi [i însemnate
localit`]i b`n`]ene, [i nu în ultimul
rând o dovad`  palpabil` c` [i aici,
dac` î[i dau interesul, oamenii
locului, de ieri [i de azi, pot s`vâr[i
lucruri minunate.

Bogdan SECULICI

Prin aceast` activitate ajuns` la
a VII-a edi]ie se urm`re[te dezvol-
tarea unei vie]i culturale diversificate
[i competitive la nivel european ca
element definitoriu pentru afirmarea
identit`]ii na]ionale [i coeziunii so-
ciale din spa]iul b`n`]ean, precum
[i atingerea unor obiective specifice
ca de exemplu: -stimularea activit`-
]ilor specifice [i a institu]ilor impli-
cate în educa]ia cultural` a cet`]enilor

- cunoa[terea ultimelor apari]ii
editoriale privind monografiile din
Banat, prezentare de c`tre autori a
unor monografii, discu]ii privind
caracterul [tiin]ific al acestor lucr`ri.

Întâlnirea a debutat prin cuvân-
tul de bun venit rostit de muzeograful
Ioan Traia, [i Dan Radosav, mana-

gerul Muzeului Satului din Timi-
[oara. Apoi dl R`zvan Hrenoschi
a f`cut un scurt expozeu a situa]iei
cercet`rii monografice din punctul
de vedere al Consiliului Jude]ean
Timi[în ceea ce prive[te sprijinul
financiar, dar [i respectarea unor

condi]ii de elaborare [i editare.
Dl prof. dr. Ioan Viorel Bodu-

reanu a prezentat unele recomand`ri
ce trebuie respectate în elaborarea
unei monografii corecte [i autentice.

Au prezentat rezumatul unor
monografii cu accent pe probleme
de istorie [i etnografie cuprinse în
lucr`rile lor autorii: Ion Ionescu,
Aurel Giroceanu, Vasile Barbu,
Nicolae Toma [i Mihai Vl`dia.

Dl dr. Doru Sinaci, reprezen-
tantul la manifestare al  jude]ului
Arad a împ`rt`[it din bogata sa
experien]` legat` de cercetarea
monografic` din jude] [i despre site-
ul destinat acestui scop administrat
de Consiliul Jude]ean Arad, cât [i
colaborarea mai intens` între

monografii din cele dou` jude]e.
Au urmat discu]ii interesante pe

marginea monografiilor prezentate,

dar [i informa]ii conexe cercet`rii
monografice.

Ioan TRAIA
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Mansarda Bastionului Theresia
din Timi[oara a g`zduit vernisajul
expozi]iei "Arme de foc din colec]ia
Muzeului Banatului Timi[oara",
eveniment organizat de muzeul local
în parteneriat cu Brigada 18 Infan-
terie "Banat" [i cu sprijinul Consi-

liului Jude]ean Timi[. Vernisajul
expozi]iei a avut loc miercuri, 15
iulie, în prezen]a a zeci de parti-
cipan]i, care au putut admira apro-
ximativ 90 de piese reprezentative
din colec]iile celor dou` institu]ii
partenere: Muzeul Banatului [i
Cercul Militar Timi[oara. Cuvântul
de deschidere i-a apar]inut mana-
gerului Muzeului Banatului, dom-
nului Claudiu Ila[, urmat apoi de
vicepre[edintele Consiliului Jude-
]ean Timi[, domnul Florian Zanfir,
loc]iitorul comandantului Brig`zii
18 Infanterie "Banat", colonelul
Iulian Danieliuc [i de organizatorul

Satul Cerneteaz a avut parte de
momente remarcabile, vineri, 17 iu-
lie, la sediul Asocia]ei Pro Cerneteaz
fiind prezen]i invita]i, oameni ai lo-
cului [i inimo[ii organizatori pentru
a participa la evocarea unor perso-
nalit`]i de marc` din sat, atât poetul

[i culeg`torul de folclor Ion Popo-
vici, cât [i medicul Florin Gâld`u
aducându-[i contribu]ii deosebite în
cultura Banatului.

Cartea "Graiul b`n`]ean", de Ion
Popovici, a fost lansat` [i la
Cerneteaz, cel care a sprijinit [i a
ini]iat apari]ia acestui volum fiind
medicul Florin Gâld`u.

Pe casa în care s-a n`scut
medicul b`n`]ean a fost postat` o
plac` comemorativ`, dezvelit` de
fiul medicului, Gra]ian Gâld`u, [i
de Gabriel Baici, unul dintre organi-
zatorii acestui moment remarcabil.

Florin Gâld`u s-a n`scut în
Cerneteaz, în 3 iulie 1938. Clasele

Cerneteaz:Cerneteaz:Cerneteaz:Cerneteaz:Cerneteaz:

 Fii satului [i Biblioteca "ProCerneteaz"

"Arsenalul" Muzeul Banatului expus la Bastionul Theresia din Timi[oara
expozi]iei, muzeograful Zoran
Marcov. La finalul alocu]iunilor,
arti[tii de la "Peregrinii" au încântat
publicul prezent prin muzic` istoric`.

Expozi]ia consacrat` armelor de
foc a fost deschis` la cinci ani distan-
]` de la un eveniment similar, dedicat

armelor albe [i desf`[urat în s`lile
Muzeului de Art` din Timi[oara. În
cei cinci ani trecu]i de la prima
expozi]ie, piesele colec]iei armelor
de foc au fost restaurate de c`tre
speciali[tii Muzeului Banatului. Tot
în perioada amintit`, institu]ia mu-
zeal` a încheiat un contract de cola-
borare cu Brigada 18 Infanterie
"Banat", contract prin intermediul
c`ruia a fost posibil` expunerea a
numeroase arme utilizate în anii
celor dou` conflagra]ii mondiale.

În cadrul expozi]iei sunt prezen-
tate peste 90 de obiecte, cea mai
veche pies` fiind o archebuz` din

secolul al XVII-lea – donat` muze-
ului la finele secolului al XIX-lea,
iar printre exponatele mai recente
se num`r` pistoalele-mitralier` din
anii celui de-Al Doilea R`zboi
Mondial. Legat de tipologia armelor
expuse, cele mai numeroase sunt
armele militare, în general de fa-
brica]ie central-european`, urmeaz`
o interesant` [i frumoas` colec]ie
de arme otomane [i balcanice, pentru
ca cele mai sofisticate [i rafinate
piese s` fie expuse în cadrul vitrinei
dedicat` armelor de vân`toare, de
tir sportiv [i cu aer comprimat.

Sunt expuse [i câteva obiecte
care au apar]inut unor importante
personalit`]i b`n`]ene, în acest sens
amintim pistolul cu percu]ie provenit
din colec]ia subprefectului Muzslay
László, pistolul cu cremene care i-
a apar]inut poetului Victor Vlad
Delamarina, "piperni]a" sistem
Mariette donat` de Gozsdu Elek [i
pu[ca sistem Flobert d`ruit` de c`tre
Dionisie Lin]ia. Nu lipsesc din cadrul
expozi]iei nici cele dou` pistoale cu
cremene atribuite ultimului pa[` de
Timi[oara, cel care a predat cetatea
austriecilor în anul 1716. Cele dou`
pistoale au fost donate muzeului de
c`tre juristul Vargics Imre în anul
1903.

La capitolul curiozit`]i sunt pre-
zente, printre altele, o pu[c`-trom-
blon din secolul al XVIII-lea, o arm`
mixt` realizat` în spa]iul german în
prima jum`tate a secolului al XIX-
lea, o "piperni]`" cu [ase ]evi, sistem
Mariette, din anii '40 ai secolului
al XIX-lea [i o pu[c` cu aer com-
primat de tipul Girandoni, sistem

brevetat de Bartolomeo Girandoni
la finele secolului al XVIII-lea.

Dintre obiectele care nu au mai
v`zut lumina vreunei expozi]ii de
foarte mult timp, merit` amintit
"Soldatul de fier", unul dintre sim-
bolurile Regimentului 61 Infanterie
din Timi[oara, unitate cantonat` în
anii antebelici în ora[ul de pe Bega.
În anul 1918, la finele Primului
R`zboi Mondial, obiectele aflate în
cadrul muzeul Regimentului 61 au
fost transferate în patrimoniul Socie-
t`]ii Muzeale de Istorie [i Arheologie
din Timi[oara, "Soldatul de fier"
putând fi admirat, în perioada
interbelic`, în cadrul Sec]iei militare
a Muzeului B`n`]ean.

Al`turi de vizionarea piesele
mai sus amintite, vizitatorii se mai
pot informa în leg`tur` cu evolu]ia
armelor de foc în spa]iul european,
începând de la primele arme de foc
utilizate în Europa Occidental` [i
pân` la tancurile [i cuirasatele celui

de-Al Doilea R`zboi Mondial, ulti-
mele panouri tematice fiind
dedicate tipurilor de arme de foc
de]inute de Muzeul Banatului din
Timi[oara.

Expozi]ia a fost realizat` cu
sprijinul financiar al Consiliului Ju-
de]ean Timi[, în organizarea acesteia
fiind angrenat`, al`turi de respon-
sabilul de proiect – muzeograful
Zoran Marcov, o întreag` echip` de
lucru format` din membrii ai
Sec]iilor de Istorie, Arheologie, ai
Laboratorului zonal de restaurare
etc. Designul expozi]iei i se dato-
reaz` Danei Stancovici, muzeograf
în cadrul Muzeului Banatului cu o
bogat` experien]` în realizarea unor
asemenea evenimente culturale.

Expozi]ia va fi deschis` la
Bastionul Theresia din Timi[oara
pân` la sfâr[itul lunii septembrie
2015.

Zoran MARCOV
muzeograf

primare le-a încheiat în satul natal,
continuându-[i activitatea [colar` la
Giarmata, liceul absolvind-ul la
"C.D. Loga", în Timi[oara. A absol-
vit medicina la Universitatea de
Medicin` [i Farmacie din Timi[oara,
în anul 1961, iar în 1972 î[i încheie

studiile juridice la Facultatea de
Drept din cadrul Universit`]ii
"Babe[-Bolyai" din Cluj-Napoca.

Devine doctor în [tiin]e
medicale dup` ce-[i sus]ine teza de
doctorat cu prof. Eduard Pamfil, în
anul 1983. Florin Gâld`u [i-a dedicat
aproape 50 de ani din via]` medi-
cinei.

A fost cadru didactic asociat la
Universitatea de Vest din Timi[oara
în cadrul Facult`]ilor de Asisten]`
Social`, de Drept [i de Psihologie,
coautor a trei c`r]i [i a peste 120
lucr`ri ce au fost prezentate la sim-
pozioane [i congrese na]ionale [i
interna]ionale.

Florin Gâld`u a fost fondator
[i pre[edinte al Cercului Interdis-
ciplinar de Psihiatrie din Timi[oara
(1990) [i membru al Comisiei de
Psihiatrie a Ministerului S`n`t`]ii
(1973-1980).

Medicul Florin Gâld`u a fost
r`pus de cancer în 17 decembrie
2013, la Timi[oara, l`sând în urma
sa, pe lâng` activitatea desf`[urat`
ca medic psihiatru, [i o bogat` acti-
vitate prin care a dorit s` scoat` la
lumin` valorile literare ale Banatului,
aducându-[i o mare contribu]ie la
punerea în circula]ie a volumului
despre graiul b`n`]ean, volum scris
de Ion Popovici.

Prin personalitatea sa înc`rcat`
de erudi]ie, de modestie, de lips`
de interes fa]` de valorile materiale
contemporane, preferând s` tr`iasc`
o via]` dedicat` moralei cre[tine,
detestând ipocrizia [i bigotismul,
medicul Florin Gâld`u a impresionat
comunitatea din Cerneteaz, satul în
care a v`zut lumina zilei, cons`tenii
dorind s` marcheze trecerea sa prin
via]`, a[ezând pe casa în care s-a
n`scut o plac` comemorativ`.

Despre medicul Florin Gâld`u,
domnul Gabriel Baici, unul dintre
organizatorii momentului din satul
Cerneteaz, a declarat: "Doctorul
Florin Gâld`u a men]inut printre noi,
cei din Cerneteaz, oriunde ne-am
g`sit în ace[ti ani, ideea apartenen]ei

la satul natal în care ne-am n`scut,
în care au tr`it înainta[ii no[tri [i,
mai ales, ne-a transmis dorin]a de
a ne considera mereu o mare familie
[i de a face tot ce ne st` în putere
pentru a duce mai departe numele
satului nostru, cu cinste, cu demni-
tate, cu drag [i cu onoare".

Placa comemorativ` dezvelit` pe
casa în care s-a n`scut medicul Florin
Gâld`u a fost o ini]iativ` venit` din
partea Asocia]iei Pro Cerneteaz,
întreaga sear` fiind organizat` de
inimo[ii membri ai acestei asocia]ii.

În aceea[i zi de 17 iulie, tot din
ini]iativa Asocia]iei Pro Cerneteaz,
s-a reînfiin]at biblioteca satului,

despre care se [tie, înc` din anul
1921, c` de]inea un important fond
de carte care, ulterior, în anul 1930,
a fost îmbog`]it de Ion Popovici [i
Vasile Mic[an, tat`l scriitoarei
Acvilina Bir`escu.

Volumul lansat la Cerneteaz
este cel de-al doilea lansat în sat,
dup` ce, în anul 2013, a fost lansat`
o monografie a satului, semnat` de
prof. Sonia Seracin. La manifestare
au fost prezen]i, printre al]ii,
jurnalistul Vasile Bogdan, scriitorul
Ionel-Iacob Bencei, scriitoarea
Acvilina Bir`escu, prof. univ. dr.
Richard Sârbu.

Cornel SERACIN
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La Dude[tii Noi s-a desf`[urat
cea de-a doua edi]ie a Festivalului-
concurs euroregional "Hora", rezer-
vat grupurilor mixte de dansatori,

dansuri de fete [i dansuri b`rb`te[ti.
Organizatorii manifest`rii au fost
Prim`ria [i Consiliul Local ale
comunei Dude[tii Noi [i Consiliul
Jude]ean Timi[, prin CCAJ Timi[.
Referentul cultural al evenimentului
a fost Daniela Butariu, iar director
– Ciprian Cipu.

În preambulul evenimentului,
pe str`zile comunei s-a desf`[urat
o parad` a portului popular, la care
au participat toate forma]iile înscrise
în concurs, precum [i fanfara "Pro
Amici]ia".  În holul Casei de Cultur`
au fost organizate expozi]ii de costu-
me populare, ceramic` [i icoane pe
sticl` realizate de Cercul de pictur`

Edi]ia a doua a Festivalului-concurs "Hora", de la Dude[tii Noi
de la {coala Gimnazial` din Dude[tii
Noi.

Invitatul special al edi]iei din
acest an a festivalului a fost inter-

pretul de muzic` popular` b`n`]ean`
Traian Jurchela, iar prezentatoare
a fost Felicia Stoian, realizatoare de
emisiuni folclorice la TVR 3 [i TVR
Timi[oara. De asemenea, au mai
sus]inut recitaluri Corul mixt din
Dude[tii Noi [i solistul Mladin
Anghelescu. În afara concursului a
evoluat [i Ansamblul "Dude[teana"
din Dude[tii Noi, premiat la
Festivalul-concurs "Lada cu zestre"
edi]ia a IX-a 2015.

La edi]ia din acest an a festi-
valului au intrat în competi]ie Grupul
de dansatori ,,Doina" al românilor
din Uzdin, Serbia, Ansamblul ,,Ar-
meni[ana" din Armeni[, jude]ul
Cara[-Severin, Ansamblul ,,Ar`dea-
na" din Arad, Ansamblul ,,Junii
Biledului" din Biled, Ansamblul
,,Checeana" din Checea, Ansamblul
de fete ,,Flori de iasomie" din {ag,

Ansamblul ,,Muguri de tezaur" din
Periam, Ansamblul ,,Pes`ceana" din
Pesac, Ansamblul C`minului Cultu-
ral din Pi[chia, Ansamblul C`minu-
lui Cultural din Becicherecu Mic,
Ansamblul de sorocari din Alio[,
Ansamblul C`minului Culural din
Sâmpetru Mare, Ansamblul ,,Mo[-
ni]ana" din Mo[ni]a Nou`, Ansam-
blul de dansuri al muzeului din
Caransebe[, Ansamblul de dansuri
al Casei de Cultur` a Municipiului
Caransebe[.

Juriul a fost alc`tuit din Tomi]`
Fren]escu – pre[edintele juriului,
Nicolae St`nescu, Maria Dud`u,
Ciprian Cipu, R`zvan Hrenoschi [i
Felicia Stoian. Festivalul-concurs
s-a încheiat cu spectacolul de Gal`
în cadrul c`ruia au fost premia]i
câ[tig`torii. Diplome au fost

acordate tuturor participan]ilor, iar
laurea]i au fost: Premii Speciale –
Ansamblul din Uzdin, Serbia [i
Ansamblul "Muguri de tezaur" din
Periam; Trofeul "Pilu Petru
Gugulanu" – Ansamblul C`minului
Cultural din Pi[chia; Trofeul
"Emilian Dumitru" – Ansamblul
"Ar`deanca" din Arad; Trofeul
"Ionel Marcu" – Ansamblul
"Armeni[ana" din Armeni[; Marele
premiu, pentru al doilea an
consecutiv, a revenit Ansamblului
"Zestrea Gugulanilor" din
Caransebe[.

Trofeele au fost realizate de
c`tre artistul plastic local Florin
Iv`nescu simbolizând hora [i dudul,
într-o îngem`nare de simboluri ale
comunei Dude[tii Noi.

Petru Vasile TOMOIAG~

La jum`tatea traseului dintre
Timi[oara [i Reca[, pe partea stâng`
a [oselei, la câ]iva metri de auto-
strada Timi[oara - Lugoj, întâlnim
Herghelia Izvin. Herghelia Izvin, din
datele pe care le de]inem la arhiva
unit`]ii, dateaz` din 1817, fiind con-
sidera un adev`rat muzeu al calului
de ras` crescut în scopul conserv`rii
acestei specii [i a raselor Nonius [i
Ardenez. Unitatea economic` de]ine
un poten]ial deosebit prin faptul c`
exploateaz` 886 ha de teren agricol
[i de]ine o baz` deosebit de valoroas`
pentru cre[terea calului din rasa

Nonius [i Ardenez.
În România, pe lâng` hergheliile

de la Jeg`lia - unde se cresc cai
pentru sport, Sâmb`ta - unde se
cre[te rasa Lipi]an, Mangalia - unde

Turismul ecvestru poate salva calul de ras` de la Herghelia Izvin
cre[te rasa Pur Sânge Arab, Tuluce[ti
- unde se cre[te rasa Hu?ul,
Herghelia de la Izvin sub acest aspect
al cre[terii calului, este cea mai va-
loroas`, având în vedere c` aici se
g`sesc 115 cai din rasa Nonius, care
reprezint` baza genetic` de conser-
vare a rasei, cu o puritate de p`strare
a acestui fond de peste 80%. Spre
exemplu, ungurii au o puritate de
ras` de circa 35%, de[i sunt consi-
dera]i fondatorii acestei rase.

Structura culturilor terenului pe
care-l exploateaz` herghelia Izvin
este orientat` în special spre ov`z

(100 ha), porumb (90 ha), orz (60
ha), culturi perene (127 ha) [i p`[uni
(148 ha), structur` care-i asigur` pe
lâng` furajele necesare pentru efec-
tivele de cabaline existente [i o

supraproduc]ie pentru furajarea
cresc`toriei de fazani a Romsilva,
prin Direc]ia Silvic` Timi[, de care
apar]ine [i Herghelia Izvin.

Ca [i sursa de venituri, pe lâng`
baza furajer` [i cultivarea p`mân-
tului, care este proprietatea herghe-
liei, anual se reformeaz` [i se valo-
rific` circa 20 de cai adul]i care se
vând în media cu 5,000 lei / cap de
animal.

De Herghelia Izvin mai apar]ine
[i Manejul de la P`durea Verde, care
are o suprafa]` de 3 ha, unde sunt
caii pentru sport [i agrement [i sunt,
de asemenea, cabaline proprietate
privat` a acelora care practic` sportul
hipic la manejul din Timi[oara.
Acest manej a devenit interesant da-
torit` pozi]iei lui pentru diver[i sam-
sari de terenuri, numai c` posibi-
lit`]ile ca acesta s` devin` altceva,
având în vedere [i perspectivele
sportului hipic [i interesul crescut
al Romsilva pentru cre[terea calului,
este aproape imposibil.

În urma discu]iilor purtate cu
conducerea hergheliei, respectiv
domnul director ing. Cocioba
Gabriel [i domnul dr. Câmpurean
Octavian, am constatat c` interesul
pentru folosirea calului în agricultur`
este în c`dere liber` [i c` singura
solu]ie ar fi cea legat` de promovarea
activit`]ilor sportive practicate la
manejul din Timi[oara [i a turis-
mului ecvestru pentru eventualele
plimb`ri cu tr`sura, pe traseele de
la Manej spre Timi[oara, sau, de ce

nu,  spre Cramele Reca[. În acest
sens exist` un program de investi]ii
prin care sunt comandate deja dou`
tr`suri [i trei c`ru]e, care în cel mai
scurt timp vor intra în peisajul turistic
deosebit de atractiv [i asem`n`tor
cu ceea ce vedem când mergem la
Viena. Astfel ne putem apropia [i
în acest fel de ceea ce ne plac` s`
spunem c` suntem ,,Mica Vien`".

De când Herghelia Izvin a fost
preluat` spre administrare de c`tre
Romsilva prin Direc]ia Silvic`
Timi[, situa]ia hergheliei s-a
îmbun`t`]it, cu toate c` mai exist`
multe de f`cut în materie de inves-
ti]ii. În ceea ce m` prive[te ca [i
specialist în agricultur` [i ca membru
al Comisiei pentru Agricultur` din
cadrul CJ Timi[, consider c` mai
sunt destule de f`cut, c` programul

de investi]ii poate fi îmbun`t`]it [i
c` salvarea calului românesc de
Izvin, din rasele Nonius [i Ardenez,
poate deveni deosebit de atractiv`
prin ceea ce spuneam mai devreme,
practicarea turismului ecvestru. În
acest program pe care o sa-l discut`m
[i în cadrul Comisiei pentru Agricul-
tur` a CJ Timi[, o s` introducem [i
posibilitatea ca în acest circuit al
tr`surilor [i c`ru]elor trase de cai
s` introducem Muzeul Satului B`n`-
]ean, Manejul de la P`durea Verde,
Herghelia Izvin [i cu o încheiere la
degust`ri de vinuri la Cramele Reca[,
traseu la care ne-ar place s`-i spunem
,,Drumul VinuluiDrumul VinuluiDrumul VinuluiDrumul VinuluiDrumul Vinului".

Tiberiu Lelescu
Consilier jude]ean -
membru al Comisiei

de Agricultur` a CJ Timi[
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- S` începem cu ce-i mai greu:
ajung banii?

- Practic, trebuie s` ne descur-
c`m cu un buget mic, ca în fiecare
an... St`m cam r`u din acest punct
de vedere. Iat`, suntem la mijlocul
anului, iar banii s-au cam dus.  În
acest an ne-am propus s` realiz`m
sistemele de alimentare cu ap` [i
canalizare [i, de asemenea, s` ne
ocup`m [i de situa]ia drumurilor.
În ceea ce prive[te primele dou` la
care m-am referit, anul trecut am
semnat doar contracte [i cu ele am

r`mas, mai precis cu proiectele
tehnice. În rest, bani nu am primit
pentru c` proiectele nu au fost reali-
zate în propor]ia minim` de 5%,
astfel c` nu le-am putut continua.
Am pl`tit pentru proiectul tehnic,
dar nu s-a putut face nimic în plus.
Pe de alt` parte, comuna noastr` este
privilegiat` datorit` lacului Surduc.
Domnul pre[edinte al Consiliului
Jude]ean Timi[, Titu Bojin, ne-a
promis, acum trei-patru ani, când
a preluat mandatul, c` în doi ani se
vor încheia proiectele pentru zona
lacului Surduc [i c` se vor începe
investi]iile acolo. A mai r`mas un
an din acest interval, iar eu simt, [i
cred acest lucru, c` domnia sa se
va implica [i datorit` faptului c` el
a condus Apele Române, lacul fiind
în gestiunea acestei institu]ii.
Domnul pre[edinte Bojin a v`zut
problemele cu care ne confrunt`m.

- Cum este situa]ia drumurilor
din comun`?

- La capitolul drumuri st`m ceva
mai bine. De anul trecut pân` în
prezent, am avansat investi]ii cifrate
la circa 800.000-900.000 de lei.
Acum, la capitolul drumuri lucr`rile
sunt stopate. În ceea ce prive[te str`-
zile, acestea nu pot fi asfaltate pentru
c` avem, a[a cum aminteam, proiec-
tele tehnice pentru alimentarea cu
ap` [i canalizare. Nu putem asfalta,
pentru ca apoi s` stric`m ce am f`cut,
pentru a introduce cele dou` sisteme.
Toate aceste lucr`ri sunt legate între
ele. De doi ani, adic` din anul 2013,
în ceea ce prive[te str`zile nu am

Samuel Lupulescu, primar:Samuel Lupulescu, primar:Samuel Lupulescu, primar:Samuel Lupulescu, primar:Samuel Lupulescu, primar:

"În zona Lacului Surduc facem pa[i importan]i pentru
realizarea sistemelor de canalizare [i alimentare cu ap`"

mai f`cut nimic. Pân` în acel
moment, am asfaltat aproximativ
75% dintre str`zile principale din
a[ez`rile care alc`tuiesc comuna. Tot
în acest interval, am reabilitat un
c`min cultural, am pus bazele unui
centru de informare turistic, am ridi-
cat de la zero o gr`dini]` cu program
normal.

- Cum sta]i cu lucr`rile la cana-
lizare?

- Un lucru deosebit de important
pentru întreaga zon` a Lacului Sur-
duc este acela c` facem pa[i impor-

tan]i pentru realizarea sistemelor de
canalizare [i alimentare cu ap`. În
ceea ce prive[te canalizarea, s-a rea-
lizat sta]ia de epurare, care înseamn`
cam 20-30% din întregul sistem.
Re]eaua principal` este, astfel,

f`cut`. Ceea ce era mai important
s-a realizat. Au mai r`mas segmente
între 500 [i 1.000 de metri, care se
pot face în timp. Dar, repet: fina-
lizarea lucr`rilor la canalizare sunt
foarte importante pentru comuna
noastr`.

- Ce ne pute]i spune despre
turism?

- Foarte mult` lume dore[te s`
vin` aici, îns` condi]iile sunt înc`
precare. De asemenea, nu prea sunt
capacit`]i de cazare. În viitorul apro-
piat se preconizeaz` construirea unui
hostel cu o capacitate de aproximativ
80 de locuri, ceea ce este un început

promi]`tor. Noi, ca institu]ie, nu am
g`sit nici o modalitate pentru a
încheia un parteneriat public-privat
pentru construirea unui hotel sau a
unei pensiuni. Probabil c`, prin pro-
grame viitoare, vor exista finan]`ri
în acest sens [i vom putea [i noi s`
acces`m bani. Ne dorim ca [i
investitorii din domeniul privat s`
se dezvolte aici în zona de turism.
Noi, ca institu]ie, [i a[a avem un
num`r redus de angaja]i [i chiar nu
putem s` ne ocup`m [i de acest
aspect. Un alt neajuns este acela c`

în zona de agrement a lacului Surduc
st`m foarte prost în ceea ce prive[te
asfaltarea. Banii sunt pu]ini [i nu
ne permitem nici m`car pietruirea
celor 10-14 kilometri de la baraj,
pân` la Mâtnic.

Problema cea mare r`mâne,
dup` cum am mai spus, canalizarea.
Apa se scurge în lac, pentru c` nu
toate fosele sunt f`cute dup` stan-
dardele de azi [i pe nimeni nu inte-
reseaz` acest lucru. To]i vin s` lo-
veasc` în noi. Degeaba dai bani altor
comune, în care oamenii poate nu
ajung s` se racordeze la canalizare.
În cazul nostru nu mai vorbim de
acela[i lucru, vorbim despre un
adev`rat pericol în ceea ce prive[te
mediul înconjur`tor.

- B`rcile cu motor mai circul`
pe lac?

- Legat de ambarca]iunile cu
motor care circul` pe Lacul Surduc,
pentru reglementarea [i aducerea
acestei ac]iuni la parametrii legali
ne ajut` mai multe institu]ii, dintre
care amintesc: Garda de Mediu,
Apele Române, Poli]ia. Astfel, pre-
întâmpin`m faptul ca pe luciul de
ap` s` apar` b`rci cu motor alimentat
cu benzin` sau motorin`. Oamenii
au în]eles acest aspect [i ]in cont
de legisla]ie.

- Ce obiective mai ave]i în vedere?
- La noi, dup` cum se poate

observa, pân` [i cl`direa prim`riei
este în construc]ie. Ne dorim ca banii
pe care îi mai avem s` fie investi]i
în proiecte [i s` acces`m fonduri
pe noul exerci]iu bugetar european,

2014-2020. Chiar în acest an vom
lansa câteva proiecte. O latur` pe
care o avem în vedere este cea a
drumurilor de exploatare agricol`.
Avem o distan]` total` de 6.250 de
metri de astfel de drumuri, pe care
oamenii merg la câmp. Este vorba
despre cele de la Gladna Montan`,
la Gladna Român`, unde am f`cut
un drum ocolitor, de la Fârdea, la
Mâtnic, rut` care ar putea ocoli dru-
mul jude]ean [i zona de agrement,
[i ruta de la Fârdea la H`uze[ti. Sunt
sigur c` vom reu[i s` acces`m
fonduri pentru aceste drumuri
agricole.

De asemenea, pentru viitor ne
dorim s` continu`m cu asfaltarea
str`zilor în toate satele apar]in`toare
comunei. Am efectuat m`sur`tori
[i ne-au r`mas por]iuni mici, de câte
200 de metri. Cu toate acestea, pen-

tru a închide lucr`rile de asfaltare
au mai r`mas, în total, 4,5-4,7 kilo-
metri. În ceea ce prive[te drumurile
comunale, acum se lucreaz` la cel
dintre Mâtnic [i Dr`gsine[ti, unde
va mai fi asfaltat un kilometru. Apoi,
ne vom opri, din acela[i motiv pe
care l-am expus la începutul discu]iei
noastre.

- Alte proiecte?
- Întorcându-m` la proiecte, ne

dorim s` acces`m un împrumut pen-
tru a putea pl`ti cofinan]area fiec`rui
proiect pe care îl avem preg`tit pe
Ordonan]a de Guvern nr. 28. Prin
proiecte cu finan]are european`
dorim s` introducem canalizarea [i
în Dr`gsine[ti, Gladna Montan`,
Gladna Român`, Zolt [i H`uze[ti.

Vrem s` folosim o metod` nou`, prin
pompare, mult mai ieftin [i mai u[or
de realizat în zona de deal, de munte.
O s` fie o parte prin c`dere [i una
prin pompare. Apoi, am vrea s` ne
implic`m în marcarea traseelor
turistice existente [i realizarea unor
locuri de popas. La acest capitol,
amintesc func]ionarea în condi]ii
foarte bune a centrului de informa]ii
turistice, deservit de personal din
cadrul prim`riei.

În ceea ce prive[te celelalte
lucr`ri pe care le avem în derulare,
le-a[ aminti pe cele de reabilitarea
[colii [i a dispensarului, precum [i
conservarea vechii mori. Vrem, de
asemenea, s` facem parcuri de joac`,
pentru c` [i acestea reprezint` o pro-
blem` la nivelul comunei noastre.
Am contactat o firm` care se va
ocupa de amenajarea parcului de la

Fârdea [i de zona din fa]a prim`riei,
pentru a schimba pu]in aspectul
acestui loc. Sper ca anul acesta s`
finaliz`m lucr`rile exterioare la
cl`direa prim`riei.

- Promova]i în vreun fel zona
turistic` Surduc?

- Una dintre ac]iunile care pot
cre[te vizibilitatea acestei zone pito-
re[ti din jude]ul Timi[ a fost
manifestarea Zilele Lacului Surduc.
A fost un eveniment costisitor, ni
s-au promis bani [i sprijin pentru
organizare, îns` nu am primit nimic
de la nimeni. A trebuit s` ne baz`m
tot pe bugetul local, îns` cred c`
efortul a meritat.

A consemnat, Petru Vasile
TOMOIAGÃ
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De s`rb`toarea Sfântului Proroc
Ilie, comunitatea din Jebel a tr`it
dou` momente de mare însemn`tate.

Biserica Greco-Catolic` din
Jebel, al c`rei paroh este preotul
Gabriel-Simion Sab`u, a s`rb`torit
hramul, în prezen]a a numero[i eno-
ria[i, dar [i a unor înal]i oaspe]i, în
frunte cu Prea Sfin]ia Sa Alexandru
Mesian, Episcop eparhial al Eparhiei
Greco-Catolice de Lugoj.

În aceea[i zi, [i Biserica
Ortodox` Român` din Jebel, al c`rei
paroh este preotul Florin Groza, [i-
a celebrat hramul. Seara, pe platoul
de la Casa Na]ional` "Efta Botoca",
jebelenii [i oaspe]ii lor au petrecut
în compania muzicii populare de
calitate, tocmit` cu acest prilej
datorit` implic`rii Prim`riei, a
domnului primar Ionel-Sabin Bociu,
[i a Consiliului Local Jebel.

Enoria[ii greco-catolici din
comuna timi[ean` Jebel au s`rb`torit
hramul bisericii de Sfântul Ilie în
prezen]a Prea Sfin]iei Sale
Alexandru Mesian, Episcop eparhial
al Eparhiei Greco-Catolice de Lugoj.
Eparhia Lugojului se întinde pe teri-
toriul jude]elor Timi[, Cara[ Severin,

Hunedoara, Arad [i pe o por]iune
a jude]elor Alba [i Mehedin]i, dar
are, de asemenea, în îngrijire comu-
nit`]ile greco-catolice de limb` ro-
mân` din Serbia, cum ar fi Marcov`]

Dubl` s`rb`toarea la Jebel
[i Vâr[e].

În Biserica Greco-Catolic` din
Jebel s-a ]inut o slujb` religioas`,
oficiat` de PSS Alexandru Mesian
[i de un sobor de preo]i. Momentul
religios a fost urmat de o agap`
oferit` cu generozitate enoria[ilor
prezen]i la eveniment. Referitor la

acest moment special din via]a
Bisericii Greco-Catolice din Jebel,
preotul paroh Gabriel-Simion Sab`u
ne-a spus: "]in la suflet urm`toarele
cuvinte: ™Via]a ne-o pute]i lua, dar
credin]a nu!¤. În anul 1936, la data
de 29 noiembrie, P.S.S Dr. Ioan

B`lan, cu ajutorul Bunului Dumne-
zeu, sfin]e[te Biserica din Jebel. La
scurt timp au venit ani de catacombe,
de lag`r, de canale, au fost zeci de
ani de clandestinitate pentru Biserica

noastr` Greco-Catolic`. A[adar, cu
voia Bunului Dumnezeu am dorit
s` readucem la via]` reîntregirea
Bisericii Greco-Catolice Unite cu
Roma. Cu ocazia acestui eveniment
foarte important pentru Biserica
noastr`, am dorit ca [i comunitatea
noastr` s` se bucure de aceast`

s`rb`toare.
Iar în acest an de s`rb`toarea

Sfântului Proroc Ilie, care este [i
protectorul Bisericii, am dorit s` s`r-
b`torim cre[tine[te bucuria Reîn-
vierii acestei comunit`]i. La aceast`
mare s`rb`toare al`turi de comu-
nitatea pe care o p`storesc au parti-
cipat PS Alexandru Mesian Episcop
de Lugoj, Vicar general Angelo Pop,
Protopop de Timi[oara Nicolae
Teodorescu, Pr. Vasile Borda, iar
din partea Eparhiei de Oradea a fost
în mijlocul nostru Pr. Anton Cioba,
rector al Seminarului Greco-Catolic.
Nu în ultimul rând ne-a onorat cu
prezen]a din partea Bisericii Roma-
no-Catolice P`rintele Gheorghe Ko-
bor, director al Asocia]iei ™Caritas¤
din Ciacova, Vicar General Emerit
al Diecezei de Timisoara.

Biserica Unit` din Jebel face
parte din mi[carea Bisericii
Universale, ea d` dovad` c` tr`ie[te
[i accept` jertfa, chiar [i nimicirea
temporar`. Mântuitorul nostru Isus
Cristos spune: ™Dac` pe mine m-
au prigonit, [i pe voi v` vor prigoni¤.
Prin urmare, am revenit la adev`rata
credin]` pe care au avut-o [i marii

sfin]i orientali, nedesp`r]i]i de Roma.
Fie ca jertfa Bisericii Unite s` fie
începutul marilor convertiri de care
are atâta nevoie ]ara noastr`".

Ruga este s`rb`toarea întregii
comunit`]i rurale [i corespunde datei
sfin]irii bisericii locale. Fiecare
membru al comunit`]ii se preg`te[te
acas` la el cu tot ce e mai bun pentru
rug` [i fala este de a avea cât mai
mul]i musafiri, adic` "go[ci", din
alte p`r]i. Fiecare cas` se zugr`ve[te,
geamurile, por]ile, se vopsesc pentru
ca totul s` fie impecabil.

A[a s-a întâmplat [i la Jebel,
de praznicul Sfântului Proroc Ilie
Tesviteanul, când Biserica Ortodox`
Român` [i-a s`rb`torit hramul. A
fost prilej de bucurie pentru cre[tinii
ortodoc[i, care s-au preg`tit cum se
cuvine pentru acest fericit eveni-
ment. Localitatea întreag` a str`lucit
de cur`]enie [i p`rea c` întreaga su-

flare este ner`bd`toare s` celebreze
unul dintre cele mai importante
momente din an pentru comunitatea
jebelean`.

Ca în fiecare an, Prim`ria co-
munei Jebel, prin primarul ei, dom-
nul Ionel-Sabin Bociu, [i Consiliul
Local Jebel au avut grij` s` fie
"tocmi]i" muzican]i renumi]i, care
s` fie pe gustul tuturor celor prezen]i.
De asemenea, autorit`]ile locale au
reu[it s` organizeze [i s` gestioneze
desf`[urarea evenimentelor într-un
program bine stabilit. Toate aceste
demersuri au f`cut ca Ruga de la
Jebel s` se desf`[oare în cele mai

S`rb`toare în comunitateaS`rb`toare în comunitateaS`rb`toare în comunitateaS`rb`toare în comunitateaS`rb`toare în comunitatea
greco-catolic`greco-catolic`greco-catolic`greco-catolic`greco-catolic`

Petrecere [i voie bun`Petrecere [i voie bun`Petrecere [i voie bun`Petrecere [i voie bun`Petrecere [i voie bun`
la Ruga b`n`]ean`la Ruga b`n`]ean`la Ruga b`n`]ean`la Ruga b`n`]ean`la Ruga b`n`]ean`

bune condi]ii.
Dup` tradi]ie, Ruga B`n`]ean`

a început cu slujba religioas`, ofi-
ciat` de preotul Florin Groza, la
Biserica Ortodox` Român`. Al`turi
de enoria[i, la ceremonialul religios
au participat [i copiii de la Ansam-
blul de dansuri, c`lu[erii jebeleni,
îmbr`ca]i în frumoase costume
populare. Dup` slujb`, cei prezen]i
au plecat în alai spre Casa Na]ional`
"Efta Botoca", unde s-a desf`[urat
partea laic` a evenimentului.

Pe platoul din spatele Casei
Na]ionale, foarte mul]i locuitori din
Jebel [i invita]ii lor a[teptau s` în-
ceap` evenimentul. Pentru c` Sfântul
Ilie a fost darnic anul acesta [i a
fost vreme frumoas`, jebelenii s-au
delectat cu produse la gr`tar, r`cori-
toare [i o halb` de bere rece, iar cei
mai mici – cu sucuri [i dulciuri.

Ruga a fost deschis` de Ansam-
blul de dansuri al copiilor din Jebel,
coordonat de Crinela Stoica. Copiii
au interpretat dansuri specifice din

Banat, dar [i jocul c`lu[erilor.
Spectacolul a fost întregit de eleva
Cristina Groza, care a interpretat
o melodie popular` tradi]ional` din
Banat. Timp de dou` zile, antrenul
[i buna dispozi]ie au fost între]inute
de solistele Giorgiana [i Ramona
Vi]a, acompaniate de forma]ia con-
dus` de Petric` Vi]a. Prezen]i în
num`r mare la Rug`, locuitorii din
Jebel au încins hore, brâuri,
ardelene [i jocuri de doi, petrecând
a[a cum se cuvine de hramul
Bisericii Ortodoxe Române din
localitate.

Petru Vasile TOMOIAG~

În ultimii ani, Biblioteca Jude-
]ean` Timi[ a lansat o serie de pre-
miere, la ini]iativa managerului in-
stitu]iei, scriitorul Tudor Cre]u.
Printre acestea, f`r` a p`stra o ordine
cronologic` a declan[`rii lor, se nu-
m`r`: "Taberele [colare la… biblio-

TAB~RA DE CREA}IE "PAS {I POPAS"
Edi]ia a II-aEdi]ia a II-aEdi]ia a II-aEdi]ia a II-aEdi]ia a II-a

tec`", "Carte cu personalitate",
"Citesc la BJT – spot … foto", "Pic-
torialele LitVest", deja consacrata
întâlnire cu cititorii intitulat` "P`tura
care cite[te", un eveniment cultural
ajuns la edi]ia a III-a, lecturi atipice,
la lumina focului de tab`r`, tor]e

sau lampioane, "Fototeca BJT", sau
tab`ra de crea]ie "Pas [i popas".

Vorbind despre ultimul eve-
niment, acesta a debutat anul trecut,
vara, în ]inutul mirific al comunei
Pietroasei, la Poieni Strâmbu,
reunind scriitori [i poe]i b`n`]eni,
activitate de crea]ie concretizat` prin
apari]ia antologiei "Pas. Popas",
ilustrat` de maestrul fotograf
Constantin Duma. Anul acesta tab`ra
de crea]ie literar` s-a petrecut în
comuna Fârdea, localitate înnobilat`
turistic de lacul Surduc. Ca [i la
Poeni Strâmbu, "starostele" taberei
a fost scriitorul [i universitarul Viorel
Marineasa, iar oaspete de onoare a
fost poetul, prozatorul [i eseistul
Caius Dobrescu, profesor la
Facultatea de Litere din Bucure[ti.
Pe baza lecturilor din crea]iile
proprii, au avut loc discu]ii aprinse,
interesante, declan[atoare de viitoare
valen]e creatoare.

Au participat la edi]ia 2015 a
taberei de crea]ie "Pas [i popas",
al`turi de Viorel Marineasa [i Caius
Dobrescu, scriitorii Bogdan
Munteanu, Daniel Vighi [i Tudor
Cre]u, ini]iatorul evenimentului, iar
ca "imortalizator" Constatin Duma
(Agerpres). Evenimentul a stârnit
[i interesul TVR Timi[oara, care a
vizitat tab`ra în vederea realiz`rii
unui amplu material de prezentare.

În ultima zi a taberei de crea]ie
a fost prezent la Fârdea [i pre[e-
dintele C.J. Timi[, dl Titu Bojin, care
a apreciat ideea organiz`rii unei ase-
menea eveniment cultural, cu atât
mai mult cu cât organizarea  taberei
"Pas [i popas" se afl` inclus` în
Agenda cultural` a C.J. Timi[, fiind
sus]inut` financiar de Consiliul
Jude]ean.

 Cornel TODOR
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Ansamblul Profesionist "Bana-
tul" este unul dintre cele mai cunos-
cute ansambluri de muzic` [i dansuri
populare din România. Este unicul
ansamblu profesionist din zona de
Vest a României.

A luat fiin]` în 1 septembrie
1970, prin contopirea activit`]ii a
dou` institu]ii folclorice profesio-
niste: Orchestra "Doina Banatului"
din Caransebe[ [i Ansamblul Sârb
de Stat din Timi[oara. Înc` din
primul an de existen]`, "Banatul"
s-a impus prin produc]ii artistice de
referin]`, care l-au situat mereu prin-
tre cele mai reprezentative institu]ii
de art` tradi]ional` din ]ar`.

De-a lungul anilor, "Banatul"
a dat mii de spectacole, în jude], în
]ar` [i în str`in`tate. A ap`rut în sute
de emisiuni de radio [i televiziune,
fiind apreciat pentru înalta calitate
artistic`.

La Ansamblul Profesionist
"Banatul" au activat personalit`]i de
vârf ale artei tradi]ionale române[ti,
începând cu Gelu Stan, primul direc-
tor [i apoi dirijor, coregrafii: Ciprian
Cipu, Emilian Dumitru, Milosav
Tatarici, Nicolae [i Brându[a
St`nescu.

Marele ansamblu al folclorului
b`n`]ean a avut [i are instrumenti[ti
de excep]ie: Luca Novac, Lu]`
Popovici, Radu [i Ilie Vincu, Ion
Peptenar, Marian R`dulescu, Ioni]`
Ienea, Marius Cîrnu, Daniela B`cil`
etc.

Cât despre soli[tii vocali de la
"Banatul", o simpl` enumerare spune
totul: Mariana Dr`ghicescu, Tiberiu
Ceia, Ana Pacatiu[, Elena Jurjescu,
Petric` Moise, Aurelia Ardeleanu,
Adrian Stanca, Carmen Popovici
Dumbrav`, Dumitru Teleag`, Stana

ANSAMBLUL "BANATUL" – 45 DE ANI DE EXISTEN}~
Izba[a [i al]ii.

În prezent, Ansamblul Profe-
sionist "Banatul" are în orchestra
condus` de tân`rul dirijor Sebastian
Ro[ca instrumenti[ti de real` virtuo-
zitate: Mircea Ardeleanu, Daniel
Iova, Bujor Polhac, Dan Galea,
M`d`lin Luca, Costel Haida etc.

La un nivel cu adev`rat profe-
sionist sunt [i dansatorii de la
"Banatul", coordona]i de Nicolae [i
Brându[a St`nescu, iar corpul de
balet cunoa[te o permanent` înti-
nerire, care se combin` armonios
cu experien]a celor mai vechi.

Atât orchestra, cât [i dansatorii
ofer` noi [i noi premiere, abordând
cu succes nu doar folclor b`n`]ean,
ci de pe întreg teritoriul României,
precum [i crea]ii ale etniilor din
vestul ]`rii.

Iat` ce spun despre Ansamblul
Profesionist "Banatul" personalit`]i

implicate direct în activitatea
artistic`:

GELU STAN – primul directorGELU STAN – primul directorGELU STAN – primul directorGELU STAN – primul directorGELU STAN – primul director
[i dirijor al ansamblului:[i dirijor al ansamblului:[i dirijor al ansamblului:[i dirijor al ansamblului:[i dirijor al ansamblului:

Pentru mine, Ansamblul
"Banatul" este copilul meu de suflet.
L-am crescut 20 de ani. Începutul
a fost greu, ca orice început. Ansam-
blul era format din dou` vechi
colective artistice: "Laz`r Cernescu"
din Caransebe[ [i Ansamblul Sârb
de Stat din Timi[oara. A trebuit mult
tact ca interpre]ii din aceste dou`
colective s` ajung` la aceea[i men-
talitate, aceea dorit` de noi. Timpul
[i r`bdarea au rezolvat acest aspect
[i, în acest fel, Ansamblul "Banatul"
a devenit, f`r` inten]ia de a ne l`uda,
o for]` în peisajul artistic al ]`rii.

Dac` revenim la începuturi - m`
gândesc la acel an 1970, când a fost
înfiin]at Ansamblul "Banatul"- cum

am pornit la drum? Nu eram cunos-
cu]i, ni se punea mereu întrebarea
dac` suntem ansamblul Fabricii de
Pantofi "Banatul". Timpul, îns`, a
fost de partea noastr`, reu[ind s`
convingem spectatorii c` suntem
ni[te profesioni[ti, bineîn]eles prin
calitatea spectacolelor date.

Am început cu patru soli[ti: Ana
Pacatiu[, Felician F`rca[u, Delia
Musunea [i Ana Han]. Dup` doi ani,
ansamblul s-a întregit cu înc` 15
membri, pe lâng` cei 40 existen]i
deja, formând astfel un grup de in-
strumenti[ti, de tambura[i [i solistul
vocal Laza Blagoev. Pe tot parcursul
celor 20 de ani, cât am fost director
[i, apoi, dirijor, în programele noas-
tre au ap`rut mai mul]i soli[ti vocali
[i instrumenti[ti: Elena Jurjescu,
Florentin Iosif, Mariana Dr`ghicesu,
Filofteia Moldovan, Dumitru
Boto[an, Mariana Florescu, precum
[i instrumenti[tii: Luca Novac,
Marian R`dulescu, Marius Cîrnu,
fra]ii Radu [i Ilie Vincu.

Ceea ce m` bucur` în acest
moment este c` actualul Ansamblu
"Banatul" este din nou un nume ce
str`luce[te prin valoare, calitate [i
seriozitate [i acest lucru se datoreaz`,
în primul rând, noii conduceri a
Centrului de Cultur` [i Art` al
Jude]ului Timi[: Liliana Laichici [i
Adrian Scorobete".

ADRIAN SCOROBETE –ADRIAN SCOROBETE –ADRIAN SCOROBETE –ADRIAN SCOROBETE –ADRIAN SCOROBETE –
director artistic:director artistic:director artistic:director artistic:director artistic:

"Ansamblul Profesionist "Bana-
tul" serbeaz` anul acesta 45 de ani
de existen]` în peisajul cultural
timi[ean. Cu o zestre în care sunt
p`strate mont`ri coregrafice de mare
anvergur`, reprezentând obiceiuri
[i dansuri, specifice zonei Banatului,
dar [i celorlalte zone etnofolclorice
ale ]`rii [i orchestra]ii în care auten-
ticul se împlete[te armonios cu per-
sonalitatea interpre]ilor, Ansamblul
Profesionist Banatul duce mai de-
parte mo[tenirea în care "folclorul
viu" dezv`luie sufletul neamului.

Orchestra Ansamblului Profe-
sionist "Banatul" este format` din
virtuozi ai instrumentelor tradi]io-
nale: vioar`, ]ambal, taragot, saxo-
fon, acordeon, clarinet, nai, fluier,
ocarin`, braci [i este coordonat` de
c`tre tân`rul dirijor Sebastian Ro[ca,
a c`rui personalitate se reflect` într-
un repertoriu dinamic [i variat.

Corpul de balet al Ansamblului
Profesionist "Banatul" poart` am-

prenta cuplului de coregrafi
Brându[a [i Nicolae St`nescu, a
c`ror pasiune pentru dansul autentic
este ilustrat` scenic în mont`ri core-

grafice în care tehnica dansatorilor
se împlete[te armonios cu "formele"
autentice ale dansurilor.

Ansamblul Profesionist "Bana-
tul" prezint` cel pu]in o premier`
anual, are peste 50 de spectacole
în ]ar` [i str`in`tate. A câ[tigat de
trei ori Concursul Na]ional al An-
samblurilor Folclorice Profesioniste
din România. A realizat numeroase
imprim`ri la posturile de radio [i
spectacole de televiziune, a câ[tigat,
de-a lungul timpului, un public fidel,
care îi urm`re[te activitatea în
continuare.

Viitorul Ansamblului Profe-
sionist "Banatul" este asigurat de
c`tre forma]ia "Junii Banatului",
tineri coordona]i de cuplul Grigore
[i Floare Muntenu, care î[i fac
ucenicia pentru a deveni dansatori
profesioni[ti. Alte dou` genera]ii
sunt preg`tite de c`tre Maria Dud`u
[i Manuela Ancu]a, prin care se
cultiv` pasiunea pentru folclorul
autentic".

LILIANA LAICHICI -  mana-LILIANA LAICHICI -  mana-LILIANA LAICHICI -  mana-LILIANA LAICHICI -  mana-LILIANA LAICHICI -  mana-
ger CCAJT:ger CCAJT:ger CCAJT:ger CCAJT:ger CCAJT:

"În acest moment, când ne
preg`tim s` anivers`m 45 de ani de
activitate a Ansamblului Profesionist
"Banatul", sunt mândr` s` afirm c`
cel mai titrat ansamblu din Banat
face din nou parte din elita folclo-
rului românesc. Suntem iar`[i al`turi
de cei mai buni din ]ar`.

Cel mai mult m` bucur de faptul
c` am reu[it s` readuc în rândul cole-
gilor de la Ansamblul "Banatul"
mândria de a fi artist, orgoliul pro-

fesional, dorin]a [i ambi]ia de a face
performan]`, de a concura cu cei mai
buni. Mândria mea sunt oamenii,
arti[tii de la "Banatul", care aduc

pe scen` suite orchestrale [i de
dansuri de real` dificultate, dar pe
care le execut` cu m`iestrie. F`r`
fals` modestie, e o realitate c`
Ansamblul "Banatul" n-a mai avut
de mult timp atâtea valori artistice
adunate laolalt`.

Am reu[it s` reânnoim garde-
roba, avem costume frumoase, care-
i pun [i mai mult în valoare pe arti[tii
no[tri, astfel c` ne prezent`m cu
fruntea sus la manifest`rile artistice
la care particip`m. Felul în care sun-
tem primi]i de spectatorii timi[oreni,
dar [i din alte p`r]i ale României
ne îndrept`]e[te s` spunem c` am
reu[it ce ne-am propus. Dar e de la
sine în]eles c` ne dorim tot mai mult.

   La mul]i ani, "Banatul"!
CODRU}A M~GUREAN –CODRU}A M~GUREAN –CODRU}A M~GUREAN –CODRU}A M~GUREAN –CODRU}A M~GUREAN –

director adjunct CCAJT:director adjunct CCAJT:director adjunct CCAJT:director adjunct CCAJT:director adjunct CCAJT:
"Ansamblul "Banatul" este parte

din tot ce am tr`it pre] de 15 ani…
Am avut oportunitatea de a lucra
cu arti[ti minuna]i, care m-au ajutat
s` în]eleg c` folclorul este [ansa
noastr` de a ne identifica [i a ne
defini ca na]iune. Am con[tientizat
c` Ansamblul "Banatul" este un
punct de reper pentru orice artist.

   Am [tiut c` fiecare artist, fie
c` recunoa[te sau nu, aspir` s` ajun-
g` pe o scen` sub aceast` titulatur`.
Când pronun] numele acestui
ansamblu nu pot s` o fac decât cu
o m`re]ie aparte, pentru c` asta îmi
inspir`: este brand-ul la care ne vom
întoarce mereu noi, b`n`]enii, pentru
a nu uita cine suntem…"

  Cornel BOGDAN

 Comuna M`n`[tiur, jude]ul Timi[, anul 2015.
Comun` care, al`turi de alte a[ez`ri din zona F`getului,
p`streaz` tradi]ia unei îndeletniciri str`vechi: prelucrarea
lemnului. Dovad` vie a priceperii de alt`dat` a local-
nicilor, m`rturie peste ani, mul]i ani, este b`trâna biseric`
din Topla, care poate fi admirat` azi în Muzeul Satului
B`n`]ean din Timi[oara.

De fapt,  biserica din Topla a fost în`l]at` în anul
1746 în satul Remetea Lunc` (zona Faget), de unde a
fost str`mutat` în anul 1807 în satul Topla. La Muzeul
Satului B`n`]ean a ajuns  în anul1987. În 13 aprilie
1997 a fost sfin]it`, schimbându-i-se hramul din Sfin]ii
Arhangheli Mihail [i Gavril în Na[terea Maicii
Domnului (8 septembrie). Biserica din lemn din Topla
este considerat` unul din cele mai valoroase monu-

DRUM PENTRU TREI OAMENI
mente religioase din Banat, prin detaliile sale
arhitectonice, precum brâul median r`sucit în torsad`,
motiv considerat de origine preistoric`.

Ca s` ajungi azi la Topla, sat în care în perioada
interbelic` tr`iau 256  de suflete), urmezi o potec`
care pleac` din Remetea Lunc`, dar care, mai ales
iarna, e greu de parcurs. Administra]ia local` sper`
c` va reu[i s` lege (folosind surse  financiare
na]ionale [i europene), printr-un drum asfaltat,  cei
4 kilometri de drum dintre Topla [i Remetea Lunc`,
aceasta chiar dac` Topla mai are în prezent doar
trei locuitori stabili. {i poate a[a interesul or`[enilor
de a-[i construi case de vacan]` într-un loc frumos
va spori…

  Cornel TODOR
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Membrii Consiliului pentru
Dezvoltare Regional` –ADR Vest-
(noua echip` de conducere a forului
regional deliberativ al Regiunii Vest
este format` din Adrian David, pre-
[edinte CJ Hunedoara, [i Titu Bojin,
pre[edintele CJ Timi[) s-au întâlnit,
vineri, la Deva, în [edin]a extra-
ordinar`, unde a fost prezentat`
Lista cu proiecte prioritare pentru
regiunea Vest. Astfel, în jude]ul
Arad ar urma s` se lucreze la cca
77 km de drumuri jude]ene (în
valoare de aprox. 35 de milioane
de euro), în Cara[ Severin cca 80
km (aprox. 36,6 de milioane de
euro), în Hunedoara cca 160 km
(aprox. 63 de milioane de euro),
iar în Timi[ cca 60 km (aprox. 25
de milioane de euro), tot aici fiind
prioritare dou` noduri desc`rcare
circula]ie pe autostrada A1, la
Bethausen [i Sanovi]a, pentru
interconectare cu DJ 609, DJ 609B,
DJ 609C, DJ 681C [i DJ 609A
(aprox. 12 milioane de euro).

În cazul în care vor mai r`mâne
bani, celel patru administra]iile ju-
de]ene au preg`tit  [i o list` de re-
zerv` a Regiunii Vest pentru aceea[i
ax` prioritar` 6 (POR 2014-2020)
pentru îmbun`t`]irea infrastructurii
rutiere, care cuprinde opt obiective
ce presupun repara]ii [i moderniz`ri
de drumuri jude]ene [i poduri afe-
rente, plus o desc`rcare la autostrada
A1, în lungime total` de 142 km,

Vineri 13 februarie 2015. La
Casa de Cultur` din Dude[tii Noi
a avut loc lansarea volumului ,, Ar-
mâni [i megleni]i din Banatul Timi-
[an", ap`rut sub semn`tura jurnalis-
tului [i cercet`torului Dinu Barbu,
carte care a stârnit un interes enorm,
al`turi de armâni [i megleni]i fiind

prezen]i numero[i reprezentan]i ai
vie]i culturale [i administrative din
jude], scriitori, editori, actori [i
istorici.

Oaspe]ii au fost primi]i cu mere
ro[ii [i nuci sparte ca la marile
s`rb`tori armâne[ti.

Evenimentul a fost organizat de
Asocia]ia Cultural`,,Vatra dude[tea-
n`' , Prim`ria Dude[tii Noi [i Consi-
liul Jude]ean Timi[ cu sprijinul

Din Dude[ti la Skopje
Comunit`]ii Armânilor din Banat.

Vestea apari]iei c`r]ii a dep`[it
rapid grani]ele jude]ului [i ale ]`rii,
urmarea fiind dorin]a de a avea
aceast` carte, nu numai din partea
armânilor ci [i a multor altora inte-
resa]i de istoria acestei etnii în spa]iul
timi[an.

La invita]ia Uniunii Scriitorilor
[i Arti[tilor din Skopie, în a treia
decad` a lunii iunie 2015, o delega]ie
a Consiliului Jude]ean Timi[ în
frunte cu profesorul Dinu Barbu, a
participat la Zilele Culturii Armâne
din Macedonia, împreun` cu mem-
brii ai Asocia]iei Culturale ,,Cârli-
bana" din Dude[tii Noi [i cu pre[e-
dintele ei, Victor Enache, scriitor
[i jurnalist.

În data de 23 iunie 2015, volu-
mul,, Armâni [i megleni]i din
Banatul Timi[an"  a fost prezentat
la Uniunea Scriitorilor [i Arti[tilor
din Skopie în grai armânesc de
Victor Enache. Publicul format din
profesori, scriitori, arti[ti (Pero
Tsatsa-scriitor, regizor, actor [i

cânt`re], care a fost de câteva ori
la Dude[ti ), jurnali[ti (Zoran Mitrov-
Radio Makedonia, Uni Naum Bajda-
vela - Televiziunea Makedonia)  din
Balcani, a subliniat c` este o lucrare
unic` în spa]iul balcanic [i [i-au
exprimat dorin]a ca domnul Dinu
Barbu, cu sprijinul domnului Victor
Enache [i al lor, s` completeze edi]ia
a doua cu biografiile peresonalit`]ilor
armâne[ti de ieri [i de azi din Skopje.

Vicepre[edintele Asocia]iei oa-
menilor de afaceri armâni ,, Mandra"
din centrul capitalei Macedoniei,
Gorgi Gorghiev, a adresat rug`-
mintea ca a doua zi, 24 iunie, cu
prilejul discu]iilor purtate  la sediul
asocia]iei pe marginea lucr`rii

,,Mic atlas al jude]ului Timi[",
s` fie prezentat` înc` o data cartea
,,Armâni [i megleni]i din Banatul
Timi[an", exprimându-[i dorin]a ca

volumul s` apar` [i în grai armânesc.
Interesul pentru atlas [i carte a fost
la fel de mare, domnul Victor Enache
fiind solicitat s` transpun` în fa]a
oamenilor de afaceri armâni textele
în grai.

În cadrul serii de poezie armâ-
neasc` din 25 iunie 2015, la sala
de lectur` ,,Constantin Belimace ",
au recitat poezii din placheta dom-
nului Dinu Barbu intitulat`  ,,Anvi-
]area di numirari Burgtemesului"
(Lec]ia de num`rat Burgtemesul,
traducere în armân`  de Vasile Todi),
poetul Victor Enache în armân` [i
autorul în româna standart.

O sear` frumoas`, de poezie
[i muzic` din Balcani, România [i
SUA, care a încheiat ÊZilele
Culturii Armâne din Macedonia,
personalitatea acestui an fiind Dinu
Barbu, care a impresionat prin ceea
ce a f`cut pentru machedonii din
Banat, pentru cunoa[terea lor în ]ar`
[i în afara ei. Pre[edintele
manifest`rii, Vanghea Steryu-
Mihanji, le-a mul]umit celor veni]i
din România [i i-a invitat s` revin`
în 2016.  (V.E.)

Drumuri jude]ene reabilitate cu fonduri europene
cu valoare de 70,4 milioane de euro
pentru cele patru jude]e din
jurisdic]ia ADR Vest.

Potrivit unei decizii luate vineri
la Deva de Consiliul pentru
Dezvoltare Regional` Vest, valoarea
lucr`rilor propuse pentru o alocare
de 150% se ridic` la 152 milioane
euro [i se refer` la o lungime total`
a drumurilor de 291,7 kilometri.
"Avem ni[te restric]ii de valoare [i
trebuie s` ne încadr`m în ele. Exist`
o valoare mai mare propus` de
fiecare jude]. Va trebui s` a[tept`m
valorile gândite de  proiectant, iar
apoi pe cea de licita]ie [i, încadrându-
ne în suma pe care o are fiecare jude],
sper`m s` realiz`m [i proiectele care
au fost incluse pe lista de rezerv`",
a declarat Titu Bojin, pre[edintele
CJ Timi[, care a fost înso]it la Deva

de primarul comunei Mo[ni]a Nou`,
Ioan Sorinc`u, care este [i pre[e-
dintele Consiliul Director al Filialei

Jude]ene Timi[ al Asocia]iei Co-
munelor din România,, [i de direc-
torul ADETIM Sergiu B`la[a, care
este [i consilier în cadrul Consiliului
Local comunal S`c`laz.

CDR Vest este alc`tuit din
pre[edin]ii consiliilor jude]ene [i din
câte un reprezentant al fiec`rei
categorii de consilii locale
municipale, or`[ene[ti [i comunale
din fiecare jude] al regiunii. Acest
consiliu alege un pre[edinte [i un
vicepre[edinte, care nu pot fi
reprezentan]i ai aceluaia[i jude].
Aceste func]ii sunt îndeplinite, prin
rota]ie, pentru câte un mandat de
un an, de c`tre pre[edin]ii consiliilor
jude]ene. (D.B.)

N`scut` la Lugoj, acolo unde
a [i copil`rit, Cornelia Stoian, c`s`to-
rit` Mari[, a r`mas iremediabil îndr`-
gostit` de ora[ul natal, la fel de
îmbietor precum livada cu meri [i
stupin` create de tat`l s`u, inginerul
Gheorghe (Tutti) Stoian, acolo la
Honorici, satul în care [i-a petrecut
vacan]ele, la bunici, în copil`rie, o
alt` doamn` a Lugojului: Liliana
Laichici. Inginerul Tutti Stoian, pe
care Cornelia îl pomene[te în cartea
sa "Lugojul meu din suflet", lansat`
anul trecut, în prezen]a profesorului
universitar Ioan Viorel Boldureanu:
"Tata era oltean venit în Banat cu
serviciul. Venea din Cioroia[ii de
Olt, dintr-o familie de ]`rani, cu gos-
pod`rie frumoas` [i [apte copii". La
Lugoj se însoar` cu cea care va
deveni  mama Corneliei, o doamn`
care "între]inea casa [i conducea
gospod`ria cu mâini de o]el", o fe-
meie frumoas` cu r`d`cini în p`r]ile
Bârladului.  Prin fratele mamei,
Cornelia Mari[ se înrude[te cu
celebrul Moni Bordeianu, solistul
forma]iei "Phoenix" [i, evident, veri-
[orul ei primar, c`ruia îi acord` pa-
gini bune din carte. Lui, [i celebrei
trupe, dar nu-l uit` nici pe cel`lalt
veri[or primar, Fredi, balerinul,
fratele lui Moni.

{i povestea curge. În "Lugojul
meu de suflet" Cornelia Mari[ adun`
o mare de personaje: doctorul veter-
inar Petre Civig, familia Junkers
("tanti Jeni era o evreic` b`trân`
micu]`, cu p`rul ondulat, cu mâini
îngrijite [i frumoase, cu buze sen-

Cornelia Mari[:Cornelia Mari[:Cornelia Mari[:Cornelia Mari[:Cornelia Mari[:
LUGOJUL V~ZUT ALTFEL

zuale, vine]ii, cu ochi negri, umezi,
rotunzi"), doamna F`nica Trâpcea,
farmacista [ef`, apicultorul Albert
de la Honorici, Geta handbalista,
sportiv` de lot na]ional, cea care a
fost rec`s`torit` cu celebrul compo-
zitor  Richard Waldemar Oschanitzky,
[i uite a[a, lumea de acum 40-50
de ani reînvie domol în cartea
Corneliei Mari[.

Am cunoscut-o pe domni[oara
Cornelia Stoian la începutul anilor
'70, în casa socrilor mei, aflat` în
mijlocul campusului universitar timi-
[orean. Student` la filologie, Corelia
se "caza" în micul apartamet de bloc
al lui "mo[ Mihai", prieten bun cu
inginerul Tutti Stoian, tat`l ei. Era
o fat` cuminte, vesel`, binecrescut`.
N-am b`nuit c` tocmai ea va fi, peste
ani, monograful de suflet al
Lugojului, lucru rar într-o lume tot
mai rece [i mai pu]in dornic` de
"cetitul c`r]ilor".

Dinu BARBU
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- Sunte]i primar la întâiul
mandat...

- Da. Am fost ales primar al
comunei Darova în urm` cu trei ani,
îns` mai am "în spate" [i trei man-
date, adic` 12 ani, ca [i consilier
local. Ceea ce denot` o oarecare
experien]` în administra]ia public`.

- Cum sta]i cu bugetul?
- În ceea ce prive[te bugetul pe

anul în curs, pot spune c` st`m bine,
într-un fel. Prev`z`tori, în ceea ce

ne-am programat, ne-am bazat doar
pe sumele pe care le-am avut con-
cret. Ce ne-a dat peste cap a fost,
îns`, salarizarea. S-a dat ordonan]a
de m`rire a salariilor, dar nu au pre-
v`zut din timp lucrul acesta [i sumele
nu au fost prev`zute în buget de la
început. Am fost nevoi]i s` desco-
perim un pic la salarizarea asisten-
]ilor personali, chiar [i la angaja]ii
prim`riei. A trebuit s` rectific`m
totul, dar, în acela[i timp, am f`cut
adres` la finan]ele jude]ului, de unde
a[tept`m s` ni se transmit` o solu]ie
în privin]a a ceea ce se poate
îmbun`t`]i în viitor.

- A]i fost nevoit s` întrerupe]i
proiecte în curs?

- Ce am stopat un pic, din punct
de vedere al proiectelor pe anul
acesta, a fost proiectul re]elei de
alimentare cu ap`, realizat prin Pro-
gramul Na]ional de Dezvoltare Lo-
cal` (PNDL). Este o lucrare foarte
mare, cu o valoare a investi]iei ce
se cifreaz` în jurul a 71 de miliarde
de lei vechi. Nou` ni se dau câte
dou`, trei miliarde anual [i nu ne
putem descurca. Avem [i probleme
cu constructorul, [i cu proiectul în
sine, deoarece gândi]i-v` c`, la suma
primit` anual, ne-ar lua vreo 20 de
ani s` îl finaliz`m. Dup` trei-patru

Primarul comunei Darova, Sorin TilihoiPrimarul comunei Darova, Sorin TilihoiPrimarul comunei Darova, Sorin TilihoiPrimarul comunei Darova, Sorin TilihoiPrimarul comunei Darova, Sorin Tilihoi

"Am fost prev`z`tori în tot ce ne-am programat…"
ani, proiectul nu mai e valabil, se
pierde tot.

- Ce proiecte a]i definitivat [i
ce proiecte ave]i în derulare?

- Pe m`sura 3.2.2. am avut patru
proiecte: reabilitare c`min cultural
Darova, c`min de zi finalizat la
Saco[, asfaltare opt kilometri la
Saco[ [i finalizarea sta]iei de epurare.
Problema este implementarea unor
proiecte în sensul c`, la c`minul de
zi, de exemplu, avem nevoie de [apte

angaja]i. A[a prevede proiectul, pre-
luat de la fostul primar. Bugetul nu
face fa]` la [apte angaja]i. În al doilea
rând, b`trânii trebuie s` m`nânce,
plus c`, la fel, toate utilit`]ile trebuie
pl`tite. Este un cost enorm pentru
administra]ia local`. Sta]ia de epu-
rare trebuie deservit` de doi angaja]i,
or, în acest moment, nu avem nici
unul. Sunt ni[te costuri pe care
bugetul de stat sau finan]ele nu le-
au prev`zut, pentru ca noi s` putem
acoperi cheltuielile de func]ionare
ale acestor obiective. Ne trezim în
imposibilitatea de a da drumul la
proiect. De aceea, am fost [i la jude],
[i la Bucure[ti pentru g`sirea unor
pârghii de func]ionare a investi]iei.

- Cum sta]i cu drumurile?
- În ceea ce prive[te drumurile

din centrul de comun`, Darova, atât
anul trecut, cât [i anul acesta, le-
am reabilitat. Le-am structurat [i le-
am pietruit, preg`tindu-le pentru as-
faltare. Avem proiectul pentru asfal-
tare, dar nu putem s`-l demar`m
pentru c` nu suntem racorda]i la ca-
nalizare. Nici nu le-am putut l`sa
a[a, pentru c` sunt drumuri de ]ar`.
Drumurile pe localit`]i sunt toate
pietruite. Acum pietruim  la Hodo[,
apoi vom demara aceast` opera]iune
[i la Saco[.

- Alei pietonale, parcuri?
- La nivelul comunei, avem trei

parcuri f`cute, toate în Darova.
Avem un parc al c`minului cultural,
pe care trebuia s` îl îngr`dim [i s`
îl amenaj`m pentru s`rb`tori festive.
La parcul de copii au fost amplasate
module de joac` [i mai avem parcul
din fa]a dispensarului [i a c`minului.
S-au amenajat alei, exist` [i b`nci.
Centrul comunei trebuia s` aib` un
alt aspect, pentru c` reprezint` cartea
noastr` de vizit` ca [i unitate ad-
ministrativ-teritorial`.

- Ce ne pute]i spune despre
[coli?

- La [coal`, prin dou` finan]`ri,
am reu[it s` punem complet geamuri
termopan. Am f`cut un proiect pen-
tru reabilitarea complet` a gr`dini]iei
din Darova. Sunt mul]i copii [i tre-
buie s` le creem condi]ii dintre cele
mai bune. Acum sunt în jur de 300
de copii în comun` care frecventeaz`
cursurile gr`dini]elor [i ale [colilor.
Aproximativ o sut` de copii fac
naveta la [colile din ora[. La [coala
gimnazial` din comuna noastr` am
instalat un sistem de înc`lzire cu
central` pe lemne.

- Care este situa]ia sportului în
Darova?

- La capitolul sport men]ionez
c`, în viitorul foarte apropiat, vom
începe lucr`rile la vestiarul de la sta-
dion. M-am confruntat cu foarte mul-
te probleme din trecut legat de terenul
de sport, pentru c` acesta s-a amenajat
pe... p`[une. Ca s` po]i s` ajut mi[-
carea sportiv`, trebuie s` intr`m mai
întâi în legalitate, iar ob]inerea actelor
necesare în acest sens ne-a dat [i b`t`i
de cap, [i pierdere de vreme.

- Câteva cuvinte despre activi-
tatea cultural`?

- Via]a cultural` din Darova este
sprijinit` puternic de actuala admi-
nistra]ie. Am încercat s` punem
accentul pe dezvoltarea tinerilor, atât
ca educa]ie, cât [i ca sport. În satele
ce alc`tuiesc comuna, în afar` de
b`n`]eni, avem locuitori veni]i din
aproape toate zonele ]`rii. În fiecare
an c`ut`m s` aducem bucurie fie-
c`rei p`r]i. Anul trecut am avut
invita]i cânt`re]i din Maramure[. La
Saco[ s-a n`scut unul dintre marii
instrumenti[ti b`n`]eni, Pavel Ro[u,
cel care a inventat [coala de tara-

goti[ti. Cultura ocup` un loc prin-
cipal între priorit`]ile noastre, lucru
care, pot s` spun, nu s-a întâmplat
niciodar`.

- Ce îmi pute]i spune despre
"Festivalul zonal de folclor"?

- Avem o veche tradi]ie în acest
sens. Festivalul de aici se ]ine de
peste 40 de ani. Ini]ial fost s`rb`-
toarea minerilor, dup` Revolu]ie noi
am preluat-o, f`r` a-i mai da un nu-
me. Ast`zi este prima edi]ie a
"Festivalului zonal de folclor", un
festival zonal de coregrafie, la care
au participat mai multe commune

din jur. Au fost prezente pe scena
festivalului nostru: ansamblul
"Boldureanca" din Boldur, ansam-
blul "Verme[ana" din Verme[, an-
samblul "Mo[ni]eana" din Mo[ni]a
Nou`, ansamblul "Ghiocelul" din
Giroc, ansamblul "Hora Belin]ului"
din Belin], ansamblul "Bujoreana"
din Traian Vuia [i, bineîn]eles,
ansamblul nostru, "Daroveana". Dar
pe lâng` aceste ansambluri au urcat
pe scena festivalului mai mul]i soli[ti
vocali [i instrumenti[ti. Încerc`m
s` men]inem tradi]iile populare vii
pentru c` ele ne reprezint`.

- Ce proiecte vre]i s` finaliza]i
pân` la sfâr[it de mandat?

- Pân` la terminarea mandatului
vreau s` încheiem reabilitarea siste-
mului de alimentare cu ap` în
Darova. La ora actual` avem la re-
]eaua de conduct` doar 15 la sut`
polistiren, restul, pe ]eav` de metal.
Doresc s` trecem toat` lungimea de
]eav` pe polistiren. Asta înseamn`
vreo nou` kilometri de ]eav`.. Apoi,
vreau s` modernizez sta]ia de pom-
pare. Am început deja cu o serie de
patru motoare, un model olandez.
Pân` acum erau fluctua]ii de pre-
iuni. Apoi, bran[area la ap` a loca-
lit`]ii Hodo[. Dup` aceea doresc s`
finaliz`m lucr`rile la terenul de fot-
bal. De asemenea, doresc s` reabi-
lit`m barajul de la Darova. Aici
dorim s` facem [i un st`vilar, pentru
c` localitatea a fost inundat` deja
de dou` ori. În ceea ce prive[te ilu-
minatul public, urmeaz` s` reabi-
lit`m acest sistem în Saco[. Am g`sit
o firm` din Hong Kong care ofer`
produse de foarte bun` calitate, la
pre]uri foarte bune [i cu o garan]ie
îndelungat`.

A consemnat,
Petru Vasile TOMOIAG~

Anul [colar 2015-2016 are 36 de s`pt`mâni de cursuri,Anul [colar 2015-2016 are 36 de s`pt`mâni de cursuri,Anul [colar 2015-2016 are 36 de s`pt`mâni de cursuri,Anul [colar 2015-2016 are 36 de s`pt`mâni de cursuri,Anul [colar 2015-2016 are 36 de s`pt`mâni de cursuri,
însumând 177 de zile lucr`toareînsumând 177 de zile lucr`toareînsumând 177 de zile lucr`toareînsumând 177 de zile lucr`toareînsumând 177 de zile lucr`toare. Potrivit ordinului privind
structura anului [colar, pentru clasele terminale din înv`]`-
mântul liceal, anul [colar are 37 de s`pt`mâni, din care durata
cursurilor este de 33 de s`pt`mâni, 4 s`pt`mâni fiind dedicate
desf`[ur`rii examenului na]ional de bacalaureat.

Cursurile claselor terminale din înv`]`mântul liceal seCursurile claselor terminale din înv`]`mântul liceal seCursurile claselor terminale din înv`]`mântul liceal seCursurile claselor terminale din înv`]`mântul liceal seCursurile claselor terminale din înv`]`mântul liceal se
încheie în data de 27 mai 2016încheie în data de 27 mai 2016încheie în data de 27 mai 2016încheie în data de 27 mai 2016încheie în data de 27 mai 2016; pentru clasa a VIII-a, anul
[colar are 36 de s`pt`mâni, din care durata cursurilor este
de 35 de s`pt`mâni, o s`pt`mân` fiind dedicat` desf`[ur`rii

STRUCTURA ANULUI {COLAR 2015-2016
evalu`rii na]ionale.ÊCursurile claselor a VIII-a se încheieCursurile claselor a VIII-a se încheieCursurile claselor a VIII-a se încheieCursurile claselor a VIII-a se încheieCursurile claselor a VIII-a se încheie
în data de 10 iunie 2016în data de 10 iunie 2016în data de 10 iunie 2016în data de 10 iunie 2016în data de 10 iunie 2016

Anul [colar 2015-2016 începe pe data de 1 septembrieAnul [colar 2015-2016 începe pe data de 1 septembrieAnul [colar 2015-2016 începe pe data de 1 septembrieAnul [colar 2015-2016 începe pe data de 1 septembrieAnul [colar 2015-2016 începe pe data de 1 septembrie
2015, se încheie pe data de 31 august 20162015, se încheie pe data de 31 august 20162015, se încheie pe data de 31 august 20162015, se încheie pe data de 31 august 20162015, se încheie pe data de 31 august 2016 [i se structureaz`
pe dou` semestre, dup` cum urmeaz`:

Semestrul ISemestrul ISemestrul ISemestrul ISemestrul I
Cursuri – luni, 14 septembrie 2015 – vineri, 18 decembrieCursuri – luni, 14 septembrie 2015 – vineri, 18 decembrieCursuri – luni, 14 septembrie 2015 – vineri, 18 decembrieCursuri – luni, 14 septembrie 2015 – vineri, 18 decembrieCursuri – luni, 14 septembrie 2015 – vineri, 18 decembrie

20152015201520152015
În perioada 31 octombrie - 8 noiembrie 2015, clasele

din înv`]`mântul primar [i grupele din înv`]`mântul pre[colar

sunt în vacan]`.
Vacan]a de iarn` – sâmb`t`, 19 decembrie 2015 –

duminic`, 3 ianuarie 2016
Cursuri – luni, 4 ianuarie 2016 – vineri, 29 ianuarie 2016
Vacan]a intersemestrial`– sâmb`t`, 30 ianuarie 2016 –

duminic`, 7 februarie 2016
Semestrul al II-leaSemestrul al II-leaSemestrul al II-leaSemestrul al II-leaSemestrul al II-lea

Cursuri – luni, 8 februarie 2016 – vineri, 22 aprilie 2016
Vacan]a de prim`var` – sâmb`t`, 23 aprilie 2016 – mar]i,

3 mai 2016
Cursuri – miercuri, 4 mai 2016 – vineri, 17 iunie 2016
Vacan]a de var` – sâmb`t`, 18 iunie 2016 –duminic`, 4

septembrie 2016  (C.T.)
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Asocia]ia pentru Promovarea [i
Dezvoltarea Turismului (APDT) în
jude]ul Timi[ a organizat,  în zilele
de 20 [i 21 iunie, în zona comunei
Fârdea, prima edi]ie a Zilelor Lacului

Surduc. Ac]iunea a avut scopul de
a atrage aten]ia opiniei publice
asupra poten]ialului turistic pe care
îl are zona lacului Surduc [i de a
promova turismul în jude]ul Timi[.

Evenimentul – realizat în parte-
neriat cu Prim`ria comuniei Fârdea
- a vizat în egal` m`sur` popula]ia
jude]ului Timi[ -  în special locuitorii
ora[elor Timi[oara, Lugoj [i împre-
jurimile din zona F`getului - locui-
torii jude]elor Arad, Hunedoara [i
Cara[ Severin, dar [i locuitori din
]`rile vecine Ungaria [i Serbia, unde
prin intermediul birourilor Eurore-
giunii DKMT au fost trimise invita]ii
de participare.

Mii de persoane au avut astfel
ocazia ca, pe  parcursul celor doua
zile, s` ia parte la momente speciale,
derulate atât pe lacul Surduc, cât
[i în aer [i în împrejurimi.

Participan]ii la eveniment au
avut ocazia s` desf`[oare activit`]i
de recreere pe lac [i în împrejurimi
– s` fac` plimb`ri pe lac cu hidro-
bicicleta sau caiacul -, au putut parti-
cipa la un concurs de pescuit, au
avut ocazia s` urm`reasc` demon-
stra]ii aeriene ale Clubului aeronautic
GoJump,  s` asiste la un concert de
muzic` u[oar` sus]inut de trupa AM
Band [i la trei ore de muzic`
popular`, program sustinut de mai
mul]i interpre]i [i ansambluri de fol-
clor , soli[ti invita]i Vasile Conea,
Benone Sinulescu, Liliana Savu
Badea, Marius Cârnu, Otilia Radu,

Mar]i, 21 iulie 2015 prof. ing.
Francisc Boldea, Primarul Munici-
piului Lugoj a  primit-o la sediul
institu]iei pe doamna Marjorie A.
Stern, ata[at cultural în cadrul Am-
basadei Statelor Unite ale Americii
la Bucure[ti. Aceasta a fost înso]it`
de dl Steven Ausnit, unul dintre cei
mai importan]i investitori str`ini din
ora[ul nostru, fiu al marelui
industria[ interbelic Max Ausnit [i
de domnii Gabriel [i Gigel Olariu.

Oaspe]ii particip` în aceast`
perioad` la [coala de var`
"Holocaustul din România între
istorie [i receptare" organizat` la
Surduc de c`tre Institutul Na]ional

Ata[at cultural al S.U.A. în vizit` la Prim`ria Lugoj
pentru Studierea Holocaustului din
România "Elie Wiesel", unde
doamna Marjorie A. Stern va face
o prezentare cu tema Istoria
Antisemitismului în S.U.A.

Primarul municipiului a adresat
oaspe]ilor un cuvânt de bun venit,
dup` care a f`cut o scurt` prezentare
a ora[ului Lugoj, a climatului de
bun` în]elegere dintre etniile [i
confesiunile religioase de aici
precum [i a principalelor probleme
în care se implic` municipalitatea,
cu prec`dere a celor de ordin social.

În replic`, doamna Marjorie A.
Stern a avut cuvinte de apreciere
la adresa Municipiului Lugoj [i a

Muzeul de Istorie [i Etnografie pe
care l-a vizitat. În cuvântul s`u a
men]ionat preocup`rile permanente
ale ambasadei americane în direc]ia
sprijinirii luptei de combatere a
discrimin`rii de orice fel, a
antisemitismului, rasismului [i de
a face cunoscut` istoria acestor
perioade nefaste din istoria omenirii
în rândul tineretului pentru ca pe
viitor s` fie evitat` repetarea lor.

În cadrul întâlnirii, ambele p`r]i
au abordat [i problemele persoanelor
cu dizabilit`]i [i rolul municipalit`]ii
lugojene în sprijinirea permanent`
a acestui segment de popula]ie.....
(P.L.)

Zilele Lacului Surduc – o invita]ie de a c`l`tori în Timi[
Gabi Zaharia, Ramona Mihai, Vetu]a
Merticariu, Simona Nicolae, Mircea
Cîr]i[orean, Andreea Dragoman;
Ansamblul Cununa Ve]elului, Hora
Belin]ului, Armeni[ana – Armeni[,

Bujoreana – Traian Vuia, Ansamblul
Boc[ana, Ansamblul Folcloric
Ramna – Cara[.

De asemenea, Inspectoratul
pentru Situa]ii de Urgen]` Banat al
jude]ului Timi[ a avut un program
demonstrativ – o defilare de 10 am-
barca]iuni pe lacul Surduc, un

exerci]iu de descarcerare la mal, cu
stingere de incendiu [i salvarea unui
accidentat, transportul s`u la spital,
[i de salvare de la înec, exerci]ii la
care au mai participat reprezentan]ii
Smurd, Pompieri [i Salvo.

Copiii au putut sa aleag` între
activit`]i de aventur` – tir cu arcul,
tirolian`, c`utare de comori – sus]i-
nute în p`dure de Asocia]ia Casa
Însorit` – [i diferite activit`]i de re-
creere pe malul lacului.

Asocia]ia Jude]ean` de Canotaj
Timi[ prin Clubul Sportiv Banatul,
sub coordonarea prof. Zlatomir
Balojin, a derulat mai multe ac]iuni

în cadrul Zilelor Lacului Surduc.
Astfel, sâmb`t`, 20 iunie, au

avut loc mai multe probe  de caiac,
dragoane [i skifuri ale celor 60 de
membri ai echipelor invitate din
Timi[oara [i Arad , iar duminic`,
21 iunie, la prânz au fost programate
dou` probe speciale la care au fost
invitate s` participe campioana mon-
dial` pe ergometru, Adriana
Paraschiv, plutonier adjutant [ef  ISU
Banat Timi[ (campioan` mondial`
canotaj sal` [i caiac, Jocurile Mon-
diale de Pompieri, 2010, Coreea, 2
medalii de aur, canotaj sal` simplu
[i dublu, Jocurile Mondiale de Poli]ie
[i Pompieri, 2011, New York, 5
locuri I, Jocurile Mondiale de Poli]ie
[i Pompieri, 2013, Irlanda), dar [i
un echipaj partener din Serbia, Zre-
nianin (CANOTAJ KLUB ZRENE-
KS, ZRENJANIN, SERBIA, antre-
nor: Veseli Vucecevici, sportivi :
Ana Milinkovici, Srigean Milinko-
vici, Belici Iovana, Rujin Miroslav).

To]i participan]ii la întrecerile
sportive din cele dou` zile ale mani-
fest`rii, cât [i pescarii înscri[i la
concursul de duminic`, 21 iunie au
primit cadouri [i diplome de
participare.

La evenimentul cofinan]at de
Consiliul Jude]ean Timi[ au fost pre-
zen]i [i voluntari de la Universitatea
de {tiin]e Agricole [i Medicin`
Veterinar` a Banatului Timi[oara.
De asemenea, au fost invita]i la eve-
niment [i au participat reprezentan]i
ai Apelor Române [i ai C`pit`niei
Portului Timi[oara,  consilieri jude-
]eni, deputa]i din Timi[ [i repre-
zentan]i ai mass media regionale.

Zilele Lacului Surduc se dore[te
a fi o manifestare anual`, care s`
creasc` fluxul de turi[ti în zona
lacului [i în împrejurimi, dar [i un
eveniment care s` ofere prestatorilor
de servicii de turism din zon` motive
pentru a-[i rezolva problemele [i de
a se dezvolta. Asocia]ia pentru Pro-
movarea [i Dezvoltarea Turismului
în jude]ul Timi[ î[i propune prin
astfel de ac]iuni s` poat` oferi, atât
turi[tilor cât [i agen]ilor economici
de profil din zon`, în egal` m`sur`
oportunit`]i de recreere [i bun`stare.
C`l`tore[te în Timi[!

Mai multe informa]ii pe
www.turismtimis.ro.

Delia S. BARBU

{i anul acesta, cu prilejul Zilei Drapelului Na]ional, la Timi[oara
au avut loc o serie de evenimente speciale. Astfel, joi, 25 iunie, cu o
zi înaintea s`rb`torii, drapelul a fost coborât de pe catargul din fa]a

Palatului Administrativ [i depus în Catedrala Mitropolitan` din
Timi[oara. A doua zi, în fa]a edificiului ce g`zduie[te Prefectura [i
Consiliul Jude]ean Timi[, dup` ce, în prealabil drapelul a fost sfin]it
în Catedral`, a avut loc ceremonia de în`l]are a stindardului na]ional.

Au participat oficialit`]ile ora[ului [i jude]ului, [efi de institu]ii din
Timi[oara, dar [i un numerus public, care a asistat la acest ceremonial.
Elevi ai liceelor teoretice "Grigore Moisil" [i "Vlad }epe[" au recitat
poezii patriotice, activitatea încheindu-se cu parada militar` a
Deta[amentului de onoare, constituit din militari ai Brig`zii 18 Infanterie
"Banat", Grup`rii Mobile de Jandarmi "Glad Voievod", Inspectoratului
pentru Situa]ii de Urgen]` "Banat" [i Muzicii Militare a Brig`zii 18
Infanterie "Banat". (P.V.)

Ziua Drapelului
Na]ional al României


