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a. COMisia ECONOMiCĂ
SASCA VIOREL ZOLTAN – preşedinte PNŢCD
BARA DAN NICOLAE – secretar independent
BALAŞ NELU independent
BOJIN TITU PSD
GRUI LIVIU PSD
LELESCU TIBERIU PROCOPIE PD
PÎRVA CANTEMIR PNL

B. COMisia DE UrBaNisM, aMENaJarEa TEri-
TOriULUi Ţi LUCrĂri PUBLiCE
PATRICHI IONEL – preşedinte independent
POPOVICIU ALIN AUGUSTIN – secretar PD
MIHNEA CONSTANTIN CELUS PNŢCD
PACE ŞTEFAN PRM
ARDELEAN MĂRIOARA PSD
MIHOC MARCEL PSD
STANCU TRAIAN PNL

C. COMisia PENTrU CULTUrĂ, ÎNvĂŢĂMÂNT,
TiNErET Ţi sPOrT
MINCIU VALERIA – preşedinte PNL
SANDU OCTAVIAN – secretar PNŢCD
DEAC LAUREAN DANIEL PD
FACTOR ALEXANDRU ADRIAN PSD

STEGĂROIU ŞTEFANIA PRM

D. COMisia PENTrU sĂNĂTaTE Şi PrOTECŢiE
sOCiaLĂ
NASLEU IOAN – preşedinte PRM
EFTIMIE MARIANA – secretar PD
CÂRNU VASILE PNŢCD
CINCA RODICA MARINA PSD
MARGĂU SORIN PNL

E. COMisia PENTrU aDMiNisTraŢiE PUBLiCĂ
LOCaLĂ
TIUCH CĂTĂLIN – preşedinte PSD
BUCĂTARIU IOAN – secretar PNŢCD
BABII RELU PD
MILUTINOVICI EUGEN independent
LERA CORNEL PSD

F. COMisia PENTrU rELaŢii Şi COOPErarE
iNTErrEGiONaLĂ
TUŢAC IONEL – preşedinte PD
GHELBERE BOGDAN CĂTĂLIN – secretar PD
CANIA ABIN PNL
POPA GHEORGHE TITUS DAN PD
ROTĂRESCU VASILE PSD

Compartimentele de speciali-
tate din aparatul propriu:

- în zilele lucrătoare între orele
10.00 – 14.00;

registratura Consiliului
Judeţean Timiş

- în zilele lucrătoare între orele
9.00 – 14.00;

relaţii cu publicul
- în fiecare zi de luni, între

orele  8.00 – 18.30 
- în zilele de marţi, miercuri,

joi şi vineri între orele 8.00 –
16.30 

Programul de audienţe: 
- înscrierea la audienţe se face

la Registratura Consiliului
Judeţean Timiş, în fiecare luni,
între orele 9.00 şi 11.00; 

- audienţele propriu-zise la
conducerea Consiliului Judeţean
Ti miş au loc în fiecare zi de luni,
prin rotaţie (preşedinte, vicepre -
şedinţi şi secretar gene ral), înce -
pând cu ora 12.00.
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Pentru derularea în anul 2007
a programului de pietruire, reabil-
itare şi/sau asfaltare a drumurilor
de interes local clasate, aprobat
prin HG nr. 1256/2005, privind
mo dificarea şi completarea HG
577/1977), judeţului Timiş i-a
fost alocată suma de 1.350.000 lei
RON. Consiliul Judeţean Timiş a
stabilit defalcarea pe obiective,
acordându-se prioritate obiecti ve -
lor aflate în stadii avansate de
exe cuţie, după cum urmează: lu -
crări în continuare, îmbrăcă min te
bituminoasă uşoară pe DC 60
Pişchia-Bencecu de Sus (300.000
lei RON); asfaltare pe DC 62
Remetea Mare –Ianova (500.000
lei RON).

Lucrări noi:  îmbrăcăminte bi -
tu minoasă uşoară pe DC 39 – sec-
torul DN 69-Carani (350.000 lei
RON); pietruire pe DC 116 Zolt-
Luncanii de Sus (200.000 lei
RON)

J.L.

TRAsEUL AUTOsTRĂZII ARAD-
TIMIŞOARA RĂMÂNE NEsCHIMBAT

Interesul cetăţenilor pentru construirea autostrăzii Arad-Timişoara
este mare. Ioan Maliţa, director regional al Companiei Naţionale de
Drumuri şi Autostrăzi, a precizat pentru timişeni că traseul autostrăzii nu
se mai modifică, rămânând cel proiectat,  pe la nord de Aeroprotul
Internaţional “Traian Vuia”. S-a făcut, totuşi, o concesie insistenţelor
municipalităţii timişorene. De altfel, Comisia de urbanism, amenajarea
teritoriului, lucrări publice şi protecţia mediului din cadrul Consiliului
Judeţean Ti miş s-a întrunit în şedinţă luând în discuţie nota de funda-
mentare pri vind necesitatea şi oportunitatea elaborării studiului de prefez-
abilitate “Cale majoră rutieră în perspectiva descărcării circulaţiei de pe
autostradă spre municipiul Timişoara, din nodul rutier km 40-41, spre
DN69”. Realizarea acestei noi intrări pe autostrada Arad-Timişoara, mai
aproape de municipiul capitală de judeţ, a fost stabilită într-o şedinţă
comună a Consiliului Judeţean Timiş şi a Primăriei Timişoara. Pentru
noul obiectiv rutier este nevoie de finanţare,  pentru că nu s-au alocat bani
în vederea realizării lui, nefiind prevăzut în proiectul iniţial. 

Un alt obiectiv important pentru timişoreni este proiectul pentru
inelul de centură al Timişoarei, care va completa varianta ocolitoare aflat
în construcţie la nord-est. 

Ministerul Transporturilor a aprobat finanţarea centurii Timişoarei cu
o sută de milioane de euro pentru cei 39 de kilometri din partea de sud a
municipiului iar termenul final de execuţie este prevăzut anul 2008.
Preşedintele C.J. Timis, Constantin Ostaficiuc,  mai realist, preconizează
că anul 2009 ar fi “un termen ceva mai rezonabil“. 

C.T.

ADETIM
cu sediul în Timişoara, Bd. Re -

voluţiei din 1989 nr. 17, organi zează
per manent negocieri directe, în ved-
erea închirierii de birouri din cadrul
Pavilionului Administrativ PITT şi de
te ren neviabilizat, în suprafaţă de
1.400 mp, din cadrul “Parcului Teh -
nologic şi industrial Timi şoara”,
situate în Calea Torontalului, DN 6,
km 6.

Pentru participarea la negociere
este obligatorie cumpărarea
Caietului de sarcini, care poate fi
achizi ţio nat zilnic, între orele 10-15,
de la se cretariatul ADETIM, Bd. Re -
vo luţiei din 1989 nr. 17, etaj IV, cam-
era 401. Informaţii suplimentare se
pot obţine de luni până vineri, între
orele10-16, tel./fax: 0256/220984,
0256/220801 sau la sediul PITT. Alte
date informative: www.pitt.ro;
w w w. c j t i m i s . ro / p i t t . ro . p h p ;
www.adetim.ro.

PARCUL TEHNOLOGIC ŞI INDUsTRIAL TIMIŞOARA
EsTE OCUPAT ÎN PROPORŢIE DE 80 LA sUTĂ

În şedinţa în plenul CJT din februarie 2007, consilierii judeţeni au
aprobat o nouă documentaţie pentru concesionarea terenului din
perimetrul Parcului Tehnologic şi Industrial Timişoara. În fiecare lună se
organizează licitaţii sau negociere directă, în cazul în care nu există cel
puţin două oferte pentru aceeaşi parcelă. 

În prezent, gradul de ocupare al Parcului, din punctul de vedere al
numărului parcelelor este de 78% (19,5 parcele din totalul de 25), iar din
punctul de vedere al suprafeţei ocupate, este de 74%  (79.552 mp din
107.883 mp). Totodată, există un contract pentru teren neviabilizat, cu
societatea Powertech SRL (pentru organizarea de show-room – utilaje de
construcţii). 

În plus, în ceea ce priveşte Pavilionul administrativ al Parcului sunt
încheiate contracte cu:  firma Powertech SRL (15,50 mp), SC Solel
Boneh International Romania SRL (84 mp), SC Pangram SRL (16 mp),
Ambra SRL (70,80 mp), SC Sidertim SRL (34,70 mp), SC Willy Kreutz
SRL (18,30 mp) şi SC Tranport Service SRL (14,90 mp). 

Informaţii suplimentare se pot obţine  la telefon  0256 494131, cam-
era. 401 din Palatul Administrativ al Consiliului Judeţean Timiş; telefon.
0256 220984, Parcul Tehnologic si Industrial Timişoara – Calea To -
rontalului km.6, pagina web www.adetim.ro sau www.cjtimis.ro/pitt.php.

J. LavriTs
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Preşedintele Consiliului Jude ţean
Timiş, Constantin Ostaficiuc, în ca li tate
de vicepreşedinte al Co mi tetului
Regiunilor, şi, de ase me nea, de pre şe dinte
al De legaţiei Ro mâniei la CoR, a fost
prezent, între 22-23 martie 2007 la Ro ma,
unde s-a des făşurat cea de-a 69-a sesiune
plenară a Comitetului Re giunilor.  

Acesta a fost înfiinţat în 1994 şi oferă
un cadru de dialog unde re pre zentanţii au -
torităţilor locale şi regionale dezbat prob-
lemele comune, în principal aspecte care
vizează legislaţia europeană. 

Comitetul Regiunilor este consultat de
Comisia Europeană şi Consiliul Europei
în acele probleme care au efect la nivel lo -
cal şi re gional şi care se referă la urmă toa -
re le domenii: coeziune econo mi că şi so -
cia lă, reţeaua de infrastructură trans-euro -
pea nă, sănătate, edu caţie, cultură, politica
pie ţei mun cii, politică socială, mediu,
pregătire profesională şi transporturi.

Cu prilejul sesiunii plenare, au fost
prezentate şi dezbătute, în principal, as -
pecte vizând participa rea şi informarea ti -
ne rilor, vii to rul pieţei unice, fondurile
struc turale, situaţia previzionată a venitu -
rilor şi cheltuielilor CoR pentru 2008. 

Tot în 23 martie, la Roma a avut  loc
sesiunea solemnă dedicată săr bă toririi a
50 de ani de la sem na rea Tratatului de la
Roma, sesiune care  des chisă de preşedin-
tele Re pu blicii Italiene, Giorgio Napolita -
no, preşedintele Regiunii Lazio, Pie ro

Marazzo şi preşedintele Comitetului
Regiunilor, Michel Delebarre. 

Printre personalităţile participante au
mai fost preşedintele Comisiei Europene,
Jose Manuel Barosso, preşedintele
Parlamentului European, Hans-Gert
Pöttering , primul ministru al Italiei,
Romano Prodi, miniştrii Afacerilor
Externe din Grecia (Dora Bakoyannis),
Spania (Miguel Ángel  Moratinos),  Italia
(Massimo D’Alema) şi Germania (Günter
Gloser) şi fostul preşedinte al Comisiei
Europene, Jacques Delors.

În 25 martie 1957, cei şase mi niştrii de
externe, ai Regatului Belgiei, Republicii
Federale Germania, Republicii Franceze,
Repu blicii Italiene, Marelui Ducat al
Luxemburgului şi Regatului Ţărilor de
Jos, au semnat, la Roma, cele două tratate
care au pus bazele procesului de integrare
europeană: Tratatul privind instituirea
comunităţii economice europene (CEE) şi
Tra tatul privind instituirea co mu nităţii
euro pene a energiei ato mice
(EURATOM). Tra tatul de in stituire a
comunităţii econo mice europene, cunos-
cut şi sub numele de “Tratatul de la
Roma”, enunţă obiectivele acestei iniţia-
tive euro pene: o uniune tot mai strânsă a
po poarelor europene, progres econo mic şi
social al statelor membre, îm bunătăţirea
continuă a condiţiilor de muncă şi viaţă,
păstrarea pă cii şi a libertăţii.

J. LavriTs 

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş,
Con stantin Ostaficiuc, în calitatea sa de vice -
pre şedinte al Adunării Regiunilor Europei
(ARE) şi, de ase menea, de preşedinte al Comi -
siei pentru Coeziune Socială, Politici Sociale şi

Sănătate Publică, a fost prezent, în perioada
29-30 martie, la Pécs, în Ungaria, unde s-a des-
făşurat sesiunea plenară a respectivei Comisii
şi seminarul intitulat „Integrarea minorităţilor
etnice: implicarea regiunilor”. 

În cadrul seminarului şi al sesiunii plenare
au fost dezbătute tematici le gate de serviciile
sociale şi de sănătate din Europa, incluziunea
socială a mi no rităţilor etnice şi rolul regiunilor,
stra tegii împotriva excluderii sociale, oportu-
nităţi egale pentru cetăţeni, etc. La  finalul şed-
inţei fost adoptat un pro iect de declaraţie
privind integrarea minorităţilor etnice. 

„Regiunile membre ARE sunt împotriva

ori cărei forme de discriminare, atât directă cât
şi indirectă, şi se angajează să combată discri -
minarea în toate formele sale şi să garanteze
şanse egale pentru toţi cetăţenii.  Regiunile
membre ARE au convingerea că integrarea

completă a minorităţilor etnice nu
poate fi realizată decât prin imple-
mentarea unor strategii coerente,
care să aibă la bază iniţiative din
domenii diferite, de la politica
socială şi de ocupare a forţei de
muncă până la cultură şi educaţie”,
se precizează în De claraţia de la
PECS.

Totodată, reprezentanţii regiu-
nilor membre ARE au susţinut:
implemen tarea de strategii pentru
şanse egale, spri jinirea dezvoltării
societăţii civile, importanţa pro-

movării diversităţii, opor tunităţi egale pe piaţa
forţei de muncă, independent de apartenenţa
etnică, etc. 

De asemenea, ARE va solicita Comisiei
Europene să creeze un birou în cadrul unui
Directorat General, care să se ocupe exclusiv
de problematica mi no rităţilor etnice şi care să
dezvolte pro grame care să vizeze integrarea so -
cială a acestora.  S-a mai stabilit sus ţinerea
iniţiativei judeţului Baranya ca, în colaborare
cu diferite instituţii ale UE, să se creeze
Reţeaua Europeană Împotriva Segregării şi
Excluderii Sociale (REISES).

Jana LavriTs

La Palatul Administrativ. Preşedintele
Con siliului Judeţean Timiş, Constantin
Ostaficiuc, primarul
T i m i  ş o a r e i ,
Gheorghe Ciu -
handu, cărora li s-a
alăturat  prefectul
judeţului, Ovi diu
D r ă g ă n e s c u ,  
s-au întâlnit cu gu -
ver natorul landului
Austria Inferioară,
Erwin Proll. A fost
prezent   ambasa do -
rul Austriei la Bu cu reşti, Ex celenţa Sa
Christian Zeilleisen şi consulul onorific al
Austriei la Timişoara, dl avocat Vasile
Onofrei. Landul Austria Inferioară a deschis la
Timişoara cel de-al cincilea birou de
reprezentare în afara ţării, singurul într-un
municipiu capitală de judeţ, celelalte patru
funcţionând în capitalele ţărilor respective.
Preşedintele C.J. Timiş i-a propus guverna-
torului Proll şi funcţionarea viitoare a bi rou lui
de la Timişoara să fie valorificată la maximum,
avându-se în vedere cooperarea dintre cele
două regiuni de peste un veac, “prin proiecte
concrete, în baza unei strategii care va fi pusă
la punct între birou şi ADETIM. Dorim să
reînodăm tradiţia colaborării între Banat şi
Austria, pen-
tru ca  am
avut de
învăţat din
e x p e r i e n ţ a
austriecilor şi
îmi doresc ca
şi aceştia să
înveţe de la
noi”, a de cla -
rat dl.
Constantin Osta fi ciuc. Pre şe dintele CJT a spus
că des chiderea acestui birou este un pas impor-
tant pentru dezvoltarea şi aprofundarea relaţi-
ilor pe care Timişul le are cu respectivul land
austriac, precizând că între Timiş şi Austria
Inferioară a fost semnat un protocol de colab-
orare „care oferă cadrul instituţional datorită

căruia putem dezvolta cooperări în domeniul
administraţiei, economic, social, cultural”.

Constantin Ostaficiuc a insis-
tat asupra concretizării
domeniilor de colaborare,
oferind ca e xem plu un proiect
iniţiat anul trecut, care are ca
şi arie de activitate turismului.
A c e s t a  
s-a mai referit la importanţa
cooperării şi a schimburilor de
ex perienţă în atragerea fon-
durilor structurale în perioada
2007-2013, pentru realizarea

de proiecte comune. De aceea, preşedintele
CJT a propus ca una dintre primele proiecte
care vor fi derulate de Biroul Ecoplus să vi ze -
ze, realizarea, în parteneriat cu ADETIM-ul a
unei strategii de dezvoltare.

Cei care au hotărât să instituţionalizeze
relaţiile de bună cooperare dintre cele două
regiuni prin deschiderea Biroului au fost
reprezentanţii Austriei, plecând de la realitatea
existentă în judeţul Timiş, şi anume prezenţa
activă  a numeroase  firme austriece în Timiş.
Sco pul  biroului este acela de a oferi servicii
fir melor austriece existente în Banat dar şi
celor care vor veni să investească în Timiş.
Guvernatorul Proll a şi precizat în acest sens
motivul pentru care Biroul a fost deschis la

Timişoara şi nu la Bucureşti: “
Decizia noastră a fost luată după o
analiză atentă, fiind bazată pe motive
temeinice: societăţile co mer ciale
austriece care sunt locali za te aici,
apoi experienţele foarte bune,
dinamica economică a acestei regiu-
ni dar şi relaţiile istorice de sute de
ani. De altfel, creşterea economică în
această parte a Romaniei este un
punct de atracţie pentru investitori”. 

Pentru început, Biroul Austriei Inferioare
de la Timişoara va dezvolta, împreuna  cu
reprezentanţii jude ţu lui Timiş îndeosebi
proiecte în vederea  for mă rii de specialişti în
domeniul ingineriei hi dro şi de tu rism, urmând
ca aria de activitate a  biroului să crească şi în
alte domenii importante de activi tate.

Guvernatorul Landului Austria Inferioară, Erwin Proll, 
s-a întâlanit cu preşedintele Constantin Ostaficiuc 

50 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma DECLARAŢIA DE LA PECs

Într-o perioadă de criză în politica ro -
mâ nească este important ca relaţiile
europene ale României să nu sufere, chiar
dacă sunt promovate pe plan judeţean. În
acest sens, Marius Po povici, vicepreşedinte
al Consiliului Judeţean Ti miş, a efectuat o
vizită la Viena, Rosenheim şi München,
având o serie de întâlniri cu perso na lităţi
importante ale vieţii politice europene. 

La Viena a avut loc simpozionul organi-
zat de către ICON Viena (Congresul

Internaţional Viena) dedicat proiectelor de
dezvoltare şi guvernare locală. În contextul
integrării în Uniunea Europeană s-a evi-
denţiat afirmaţia dlui. Dr. Wolfgang Roth,
ex-vicepreşedinte al Băncii Europene de
Investiţii care a subliniat importanţa înfi-
inţării de birouri pentru finanţări de pro -
iecte europene la nivel de municipii şi ju -
deţe, nu doar la nivel naţional, cât şi impor-
tanţa pe care o are biroul de asistenţă
tehnică JAS PERS, cu sediul la Brüssel şi
Viena. De asemenea a  fost subliniată pon-
derea economică deţi nu tă de Austria în
investiţiile externe din România, pondere
de peste 8 miliarde de Euro, care o plasează
pe primul loc în România. La Vie na,
Marius Popovici a mai purtat discuţii cu dr.
Gerhard Hrebicek, preşedintele ICON
Viena şi Günter Tmej, preşedintele
Camerei de Co merţ Viena, fiind abordată
problema promo vării economice între
Timiş şi Viena, dar şi in te  resul pentru orga-
nizarea pe viitor a unor congrese de rezo-

nanţă în Timişoara. 
O discuţie inedită a fost purtată cu cele-

brul Nicki Lauda, domnia sa fiind invitat la
Timi şoara, aceasta  şi în perspectiva unor
manifes tări auto de amploare.

La Rosenheim, în judeţul partener al
Timişului, Marius Popovici a purtat dis-
cuţii cu pre şedintele Consiliului Judeţean,
Dr. Max Gimple, prilej cu care au fost
abordate proiectele comune pe 2007.
Totodată a fost reiterată in vi ta ţia ca dele-
gaţia din Ro senheim să vină la Timi şoara la
începutul lunii iu nie 2007 pentru a săr bă -
tori împreună 5 ani de parteneriat extrem
de fruc tuos între cele două ju deţe. 

Dar cea mai im por tan tă vi zită a fost cea
la mi nistrul de in ter ne al lan dului Bavaria,
Dr. Gün  ter Beckstein, o importantă person-
alitate po litică a Ger ma niei. Ministrul
Beckstein a avut o părere foarte bună des -
pre români, despre co laborarea specifică cu
ministerele de politică internă europeană,
in clusiv cu cea română, cu rezer vele afer-
ente infrac ţionalităţii comise de o minori-
tate de ro mâni din Europa.

În cadrul discuţiilor a fost reluată ideea
unui po sibil parteneriat între po liţiile
judeţului Ro sen heim şi Timiş în contextul
actual al Ro mâ niei. De asemenea a avut loc
o in formare re ci pro că pri vind situaţia
politică şi e co nomică din România (vezi
criza politică din 01.04.2007) dar şi cea din
Germania, unde gra ţie şi aderării a 12 noi
sta te PIB-ul Germaniei a crescut în 2006 cu
2,7 %. A fost discutat şi pericolul teroris-
mului în Uniunea Europeană.

Ministrul Beckstein a fost invitată să
viziteze România (Bucureştiul, Timişoara
şi alte oraşe), invitaţie acceptată cu plăcere,
urmând ca datele acestei vizite să fie sta-
bilite în viitor. Întâlnirea cu ministrul
Beckstein a fost facilitată de către deputat-
ul în parlamentul bavarez Klaus Stöttner,
care a fost pre zent la discuţie şi care îl va
însoţi pe ministrul Beckstein într-o viitoare
vizită la Timişoara.

Monica isaCU

VICEPREŞEDINTELE MARIUs POPOVICI 
ÎN VIZITĂ LA VIENA, ROsENHEIM ŞI MÜNCHEN
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Un nou centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică
Din nevoia de a îmbunătăţirii calitatea vieţii  persoanelor cu handicap

neuropsihomotor, prin activităţi care să conducă la creşterea autonomiei
personale şi sociale a acestora, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Timiş implementează proiectului Phare 2004/016-
772.04.02.03.01.507- denumit Centru de Recuperare şi Reabilitare
Neuropsihiatrică Lugoj. Proiectul se derulează pe o perioadă de 14 luni  şi
este destinat persoanelor cu dizabilităţi mentale. 

Dezvoltarea unui astfel de centru este imperios necesară în scopul
creării de activităţi suport pentru descărcarea stărilor de anxietate, depre-
sie, agresivitate, furie, instabilitate emoţională, activităţi care au o dublă
semnificaţie: de recuperare şi reabilitare a beneficiarilor, în vederea
redobândirii sentimentului de utilitate şi valoare. Implementarea proiec-
tului urmăreşte următoarele etape: amenajarea clădirilor în conformitate
cu nevoile asistaţilor; îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite per-
soanelor cu handicap neuropsihomotor prin activităţi care să conducă la
creştere autonomiei personale  şi sociale a beneficiarilor, specializarea
angajaţilor care lucrează cu persoanele cu dizabilităţi asistate din cadrul
„Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică – Lugoj“.

Egalitatea de şanse, viaţă independentă, respectarea drepturilor şi a
demnităţii persoanelor cu handicap în vederea creşterii calităţii vieţii
acestora sunt principalele obiective care se vor urmări prin implementarea
acestui nou proiect.

O viaţă mai bună pentru 16 persoane fără adăpost
Un alt doilea proiect lansat în acest an de către Direcţia Generală de

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş este „Centru de integrare
socio- profesională pentru adulţii fără adăpost“.  Parteneră este Federaţia
Caritas a Diecezei Timişoara, organizaţie care colaborează cu DGASPC
Timiş din anul 1997, atât prin intermediul serviciilor dezvoltate în judeţul
Timiş pentru copii cu nevoi speciale, cât şi prin ajutoarele materiale pe
care le-a oferit persoanelor adulte cu handicap.  Grupul ţintă este format
din 16 persoane de pe raza judeţului nostru, care se află în situaţii de criză,
pe plan personal, psihic, social, juridic, cu probleme de sănătate, situaţie
determinată în special de lipsa unui adăpost. Selecţia acestor persoane se
va face din evidenţa Azilului de Noapte „Pater Jordan“ din Timişoara al
Federaţiei Caritas. Proiectul va demara prin amenajarea şi construirea în
cadrul unei ferme de la Bacova a două pavilioane care vor permite găz-
duirea a 16 persoane fără adăpost, cei  cazaţi urmând să beneficieze de un
loc de muncă, de consiliere psihologică, asistenţă socială şi medicală. 

Extinderea reţelei de servicii pentru aceste persoane devine o necesi-
tate, având în vedere că la nivel de judeţ nu mai există nici o altă instituţie
care să contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii celor fără adăpost.

s. BUCUrEsCU
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În luna martie 2007, s-a desfăşurat la
Braşov, în organizarea Asociaţiei Naţionale a
Informaticienilor din Administraţia Publică
(ANIAP), seminarul-dezbatere „Fonduri
struc turale pentru informatizarea adminis-
traţiei publice locale”.

În conditiile unui nivel de informatizare al
administratiei publice locale (infrastructură,
co municatii, aplicatii de back-office, servicii
electronice, resurse uma ne) sub nivelul
Uniunii Europene şi a unei subfinanţări per-
manente a domeniului, este evidentă utilitatea
pre zentării şi dezbaterii legate de fondurile
structurale, care, datorită elementelor din pro-
gramele operaţionale, pot susţine informati-
zarea administraţiei publice locale şi imple-
mentarea conceptului de guvernare electro -
nică. Totodată este important ca eforturile
autorităţilor locale în scrierea de proiecte pen-
tru accesarea acestor fonduri să se coreleze cu
obiectivele şi condiţiile impuse de autoritatea
de management ale acestora.

Seminarul-dezbatere s-a axat pe clarifi-
carea aspectelor cuprinse în:

Programul Operational Sectorial -
Dezvoltarea Capacităţii Administrative,

Programul Operaţional Sectorial -
Creşterea Competitivitătii Economice şi

Programul Operaţional Regional. 
Prezentările în cadrul acestui seminar au

fost sus ţinute de reprezentanţi ai Ministerului
Administra ţiei şi Internelor, Ministerul
Comunicatiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi
Agentia de Dezvoltare Sud-Est Brăila.

Participanţii au subliniat necesitatea iden-
tificării corecte a obiectivelor din domeniul

guvernării electronice şi realizarea unei coe -
renţe nationale în vederea integrării cu
Sistemul Electronic National (S.E.N.), mai
ales din prisma accesării corespunzătoare a
fondurilor structurale şi nu numai. În acest
s e n s  
s-a subliniat :

Lipsa unei strategii unitare a domeniului şi
a priori tăţii informatizării administraţiei pu -
blice locale atât ca instrument principal de
management cât şi de moder nizare a servici-
ilor către cetăteni, fapt ce a condus la întâr -
zieri în implementarea proiectelor ITC în ad -
ministratia publică cât şi la lipsa susţinerii
S.E.N.;

E-guvernarea modernă impune sisteme
informatice care să interacţioneze fără cusur,
obiectiv ce poate fi atins prin standarde şi
specificaţii simple atât pentru arhitectura  ITC
cât şi pentru securitatea datelor;

Slaba promovare şi diseminare a mecanis-
melor de finantare prin intermediul fondurilor
structurale, în conditiile în care acestea func-
tionează pe principiul n, n+1, n+2;

Slaba corelare a axelor de finanţare ale
domeniului cu necesitătile reale ale admini -
stratiei publice locale şi stadiul de informati-
zare al administraţiei publice.

Programul Operaţional Sectorial –
Dezvoltarea Capacităţii Administrative – cu
autoritate de management Ministerul
Administraţiei şi Internelor asigură finantarea
acti vităţilor de tipul - instruire, studii, sondaje
de opinie, planuri strategice.

Reprezentanţii autorităţii de management
şi-au ma ni festat deschiderea pentru dezvol -

tarea de proiecte di rect cu beneficiarii, respec-
tiv autorităţile administraţiei pu  blice lo cale şi
centrale, în acest sens orice idee de pro  iect
fiind binevenită – (contact: amdca @mai.gov.ro).

Programul Operaţional Sectorial - Creş -
terea Competitivităţii Economice - cu autori-
tate de management Ministerul Economiei şi
Comerţului, Organism Intermediar pentru So -
cietatea Informaţională – Ministerul
Comunicaţiilor şi Tehnologia Informaţiei
asigură fi nanţarea activităţilor de tipul –
conexiuni broad band, servicii publice elec-
tronice şi ac ti vităţi de e-business / e-com-
merce. 

Reprezentanţii organismului intermediar
au lansat solicitarea de idei de proiecte în ve -
derea realizării unei baze de date a acestora
(contact: fonduri@mcti.ro) precum şi între-
bări clarificatoare în condiţiile în care progra-
mul complement este încă în lucru. Cu
această ocazie a fost lansată şi o altă sursă de
finanţare, respectiv programul CIP –
Programul Competitivitate şi Inovaţie - care,
de asemenea, poate asigura fonduri în ve derea
informatizării administraţiei publice locale. 

Programul Operaţional Regional asigură
dotarea şcolilor cu echipamente de tehnică de
calcul dar se preconizează introducerea la ni -
velul criteriilor de selecţie a proiectelor a unui
criteriu suplimentar, respectiv „gradul de ino-
vare a proiectului” ce poate fi realizat 
printr-un sistem informatic corespunzător, sis-
tem care poate să susţină şi informatizarea
administraţiei publice locale. 

De asemenea, a fost prezentat un caz de
succes al asocierii autorităţilor locale din Re -

giu nea Pimenonte - Italia, care au constituit
un consorţiu informatic în ve derea accesării
fon durilor structurale şi introducerii servicii -
lor electronice către cetăţenii din toată re -
giunea.

Propunerile şi concluziile seminarului 
s-au axat pe următoarele elemente :

Transmiterea de amendamente/ propuneri
/ idei de proiecte către autorităţile de manage-
ment cu privire la programele complement,
obiectivele şi indicatorii de evaluare ai pro -
iectelor astfel încât să se asigure gradul de ab -
sorbţie cât mai ridicat al acestor fonduri;

Asocierea autorităţilor locale, cel puţin la
nivel judeţean, şi accesarea fondurilor prin
pro iecte în arhitectură centralizată, cel puţin
ju deţeană sau regională;

Realizarea de schimburi de experientă cu
regiunea Piemonte sau alte regiuni din
Uniunea Europeană pe tema accesării fon-
durilor structurale şi identificarea de parteneri
eligibili pentru accesarea de proiecte în cadrul
FP7 sau CIP ICT PSP

ANIAP să facă parte din comitetele de
evaluare a proiectelor ITC astfel încât să se
poată asigura coerenţa şi interesul admini -
stratiei publice locale în cadrul acestora;

Orientarea şi spre alte surse de finanţare în
afara fondurilor structurale de genul FP6,
FP7, IDA, CIP şi realizarea pe site-ul ANIAP
a unei baze de date unitare de informare asu -
pra acestora.

Director executive Buget-Finanţe,
Dan CiONviCĂ 

RAPORT  privind participarea la Adunarea generala a Asociaţiei Naţionale a Informaticienilor 
din Administraţia Publică – martie 2007 Braşov

În data de 27 martie 2007, la sediul Palatului Admi -
nistrativ, s-a desfăşurat şedinţa ordinară a Consiliului
Judeţean Timiş, ocazie cu care consilierii judeţeni au
aprobat următoarele hotărâri: 

1. Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere
a exerciţiului bugetar pentru bugetul propriu al judeţu-
lui Timiş şi a situaţiilor financiare pe anul 2006

2. Hotărâre privind repartizarea unor sume defal-
cate din impozitul pe venit pentru susţinerea pro-
gramelor de dezvoltare locală, respectiv a proiectelor
de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe
anul 2007

3. Hotărâre privind aprobarea trecerii unui teren din
domeniul public în domeniul privat al judeţului

4. Hotărâre privind stabilirea de măsuri pentru sus-
pendarea unor contracte din Complexul imobiliar
„Bastionul Cetăţii” Timişoara

5. Hotărâre privind retragerea şi darea în folosinţă a
unor autovehicule pentru organizarea transportului
elevilor

6. Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabi -
litate actualizat pentru proiectul „Reabilitare DJ 592
între localităţile Buziaş – Lugoj, km 25+000 – km
54+200, L=29,9 km”

7. Hotărâre pri -
vind aprobarea
Studiului de
Fezabilitate actualizat
pentru pro iectul
„Reabilitare DJ 682
limită de Judeţ Arad –
Periam – Sara -
v a l e – S â n n i c o l a u
Mare, km 129+200 –
km 153+200, L=24,0
km”

8. Hotărâre pri -
vind aprobarea
Studiului de
Fezabilitate actualizat
pentru pro iectul
„Reabilitare DJ 691
între localităţile
Timişoara – Pişchia –
Maşloc limită Judeţ
Arad, km 2+500 – km

42+500, L=40,0 km”
9. Hotărâre pri vind aprobarea Studiului de

Fezabilitate actualizat pentru proiectul „Centură Nord
– Vest de ocolire a oraşului Buziaş, L=4,3 km”

10.  Hotărâre privind aprobarea asocierii
Consiliului Judeţean Timiş cu Consiliul Local al oraşu-
lui Jimbolia şi Consiliul Local al comunei Comloşu
Mare în vederea finanţării căminelor pentru persoane
vârstnice

11. Hotărâre privind numirea în funcţie a directoru-
lui Muzeului Satului Bănăţean Timişoara

12. Hotărâre privind modificarea structurii organi-
zatorice a aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Timiş

13. Hotărâre privind repartizarea numărului supli-
mentar de posturi finanţate pentru personalul neclerical
în unităţile de cult pe anul 2007

14. Hotărâre privind aprobarea Manualului
Metodologic „Asistenţa tehnică în managementul bio-
diversităţii”

De asemenea, în cadrul unei şedinţe extraordinare a
CJT, care a avut loc în 5 aprilie 2007 a  fost aprobată
preluarea Căminului pentru Pensionari Timişoara în
structura organizatorică a Direcţiei Generale de

ŞEDINŢE EFICACE ALE PLENULUI C. J. TIMIŞ
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CONsiLiUL JUDEŢEaN TiMiŞ
seviciul administrarea Patrimoniului 
şi achiziţii Publice

Numărul maxim de capete de porci, pe total
ferme de creştere şi îngrăşare porci în regim inten-
siv, acceptate în judeţul Timiş va fi de 600 000
capete.

Se vor evita concentrările foarte mari de ani-
male, bazate pe sisteme intensive de tip industrial,
respectiv  numărul maxim de animale pe fermă  va
fi de 8160 capete. Pentru fermele de tip familial,
semiintensiv, se vor realiza   capacităţi de 100-600
de capete, pentru a se permite dispersia surselor de
poluare.

Fermele de creştere şi îngrăşare porci se vor
amplasa la minim 1(un) km faţă de orice aşezare
umană şi de drumurile naţionale şi 500 (cinci sute)
m faţă de drumurile judeţene.

Nu se vor accepta mai mult de 2 (trei) amplasa-
mente pe unitatea administrativ- teritorială şi se va
evita amplasarea în nordul localităţilor.

Distanţa minimă între două ferme va fi de 2 (doi)
km.

Nu se vor amplasa  ferme de suine în comunele
periurbane situate în zona de interes metropolitan,
respectiv în  Dumbrăviţa, Ghiroda, Moşniţa Nouă,
Giroc, Şag, Parţa, Sânmihaiu Român, Săcălaz,
Sânandrei, Orţişoara, Giarmata şi Remetea Mare.

Se va evita amplasarea de ferme de suine pe
terenurile poluate de fostul “Comtim”, în vederea
aplicării în prealabil a măsurilor ce decurg din
bilanţul de mediu încheiat cu ocazia privatizării. 

Se interzice amplasarea de  ferme de suine în
zonele protejate ale mediului natural şi antropic,
precum şi în zonele de risc la inundaţii, seism şi
alunecări de teren, în conformitate cu Planul de
amenajarea teritoriului naţional-secţiunea a III a -
zone protejate aprobat şi planul de amenajare a teri-
toriului judeţean aprobat.

Se interzice amplasarea de ferme de suine în
albiile majore ale cursurilor de apă şi la o distanţă
mai mică de 1(un) km de  bazinele hidrografice.

La amplasarea de noi ferme de suine se

restricţíonează amplasarea în zone vulnerabile unde
concentraţía de nitriţi depăşeşte limitele normale,
respectiv în comunele: Cenei, Foieni, Gătaia,
Giarmata, Giulvăz, Jebel, Peciu Nou, Periam, Şag,
Satchinez, Tormac, Uivar, Maşloc şi Pişchia.

Se vor extinde sistemele tradiţionale de creştere
a porcilor, bazate pe evacuarea mecanică a dejecţi-
ilor , fără diluare cu apă, bazate pe  valorificarea
nepoluantă a dejecţiilor.

La autorizarea lucrărilor de construcţii pentru
fermele de suine se vor prezenta dovezi privind
suprafaţa agricolă disponibilă pentru aplicarea
dejecţiilor semilichide, cel puţin 70% din cantitatea
de dejecţii să poată fi aplicată pe suprafaţa de teren
aflată în proprietate cu respectarea Directivei
nitraţilor, iar pentru restul de 30% se vor prezenta
contracte de folosinţă sau administrare încheiate cu
proprietarii terenurilor limitrofe.

Fermele de tip intensiv trebuie să fie prevăzute
cu 2 (două) lagune (bazine ) de stocare anaerobe,
pentru a permite controlul etanşeităţii şi curăţirea
periodică.

Se va evita aplicarea dejecţiilor prin injectare sau
împrăştiere pe terenuri agricole în pantă de peste
10%, în apropierea râurilor sau în canalele de
desecări.

Se va evita irigarea cu ape uzate provenite din
fermele de creştere şi îngrăşare a porcilor a
terenurilor, (potrivit  criteriilor stabilite de Oficiul
de studii pedologice şi agrochimice- Timişoara) cu
volumul edafic mic, acoperite cu stânci, alcalinizate
(soloneţuri), ravene stabilizate sau active, cu
alunecări semistabilizate şi active, vertosolurile,cu
textura argiloasă, cu soluri superficiale, cu pericol
de eroziune, cu apa freatică sub 2 (doi) metri, cu apa
freatică sub 4 (patru) metri asociat cu textură
nisipoasă, cu exces de umiditate, la distanţe mai
mari de 500 (cinci sute) metri de captările de apă.

Liana BUŞiLĂ,
arhitect şef

REGLEMENTĂRI URBANIsTICE ŞI CRITERII OBLIGATORII
PENTRU sTABILIREA AMPLAsAMENTELOR 

PENTRU FERME  DE  sUINE  
ÎN  EXTRAVILANUL  UNITĂŢILOR  ADMINIsTRATIV TERITO-

RIALE  DIN  JUDEŢUL TIMIŞ

Din vara anului 2004, de când mandatul
meu a fost validat şi am calitatea de consilier
judeţean, fac parte din comisia „Urbanism,
lucrări publice, amenajarea teritoriului şi
mediu”, am căutat să mă implic cât am putut
de mult pentru a participa la rezolvarea tutu -
ror problemelor ce au fost puse pe masa de
lucru a comisie din care fac parte.

Împreună cu toţi colegii de comisie ne-am
implicat foarte mult să rezolvăm favorabil şi
să facem tot ce ne stă în putinţă pentru
avizarea tuturor lucrărilor de urbanism, ame-
najarea teritoriului, lucrărilor publice şi
mediu. Împreună cu aparatul executiv, ne-am
deplasat în teritoriu pentru a vedea la faţa
locului ce se cere şi să soluţionăm toate pro -
blemele ivite.

Din multitudinea de planuri urbanistice ce
au trecut pentru avizare pe la comisie, unele
au fost discutate cu beneficiarii şi, de comun
acord, s-au îmbunătăţit prin crearea de străzi
cu deschidere mare şi, de asemenea, am cău-
tat să impunem o anumită suprafaţă pentru
construcţia de case, ca să nu fie înghesuite.

Împreună cu membrii comisiei am avut
mai multe întâlniri cu colegii de la Comisia de
Urbanism de la Primăria Timiţoara, precum şi
cu arhitecţi de la comunele judeţului Timiş,
pentru a dezbate un proiect de regulament de
urbanism, care ulterior a fost adoptat în plenul
Consiliului Judeţean Timiş. După aceea, cali-
tatea proiectelor de PUG, PUZ şi PUD s-au
îmbunătăţit simţitor, nefiind nevoie să mai
lămurim anumite probleme.

Tot la noi la comisie s-a dezbătut proble-
ma stabilirii locaţiei pentru deponeul ecologic

al Judeţului Timiş. După dezbateri publice
referitor la locaţia Covaci, s-a trecut la alege -
rea locaţiei Chevereşu Mare, unde au fost
multe probleme, apoi s-a trecut la locaţia
Ghizela, unde sperăm să rămână definitiv,
deoarece toate gropile
de gunoi din judeţ sunt
adevărate focare de
infecţie pentru cetăţeni.

O problemă deose -
bită a fost amplasarea
fermelor de suine pe
raza judeţului Timiş.
Astfel au fost deplasări
în teritoriu şi discuţii
mul tiple pe această te -
mă, reuţind să stabilim
locaţiile acestor ferme.
Altă problemă a fost
discutarea stabilirii tra -
seului la şoseaua de
centură, pentru ocolirea
Timişoarei, precum şi
fixarea traseului, ţinând
cont de etapele de dezvoltare a municipiului şi
necesitatea ca această centură rutieră să fie
însoţită de centura feroviară pentru a scoate
din municipiu calea ferată, ce-l desparte în
două şi îngreunează foarte mult traficul auto
în zonă.

Am discutat şi avizat intersecţiile de la
centura cu drumul judeţean ce merge spre Li -
pova, între Dumbrăviţa şi Giarmata, precum

şi intersecţiile centurii cu Calea Aradului.
Problema cea mai discutată a fost cea a

metropolei ce se va crea în jurul Timişoarei,
unde am avut şi discuţii publice, pentru a face
populaţia să înţeleagă ceea ce se doreşte,

deoarece au existat anu-
mite reticenţe faţă de
acest proiect.

O altă problemă
dez bătută şi avizată de
co misie a fost stabilirea
tra seului autostrăzii
Arad-Timişoara-Lugoj.
Iniţial traseul a fost pro-
pus între Timişoara şi
Aerogara Timişoara, li -
mitând astfel zona de
dezvoltare a municipiu-
lui. Ulterior s-a refăcut
traseul la nord de
Aerogara Timişoara, cu
două noduri şi coborâre
pe şi de pe autostradă.

Într-o dezbatere îm -
pre ună cu beneficiarul, proiectantul şi Pri -
măria Timişoara, s-a discutat crearea unui
drum rapid până la Orţişoara, acolo fiind încă
un punct de intrare şi ieţire de pe autostradă.

Doresc să amintesc că în perioadă 2004 şi
până în prezent, au trecut multe proiecte de
reabilitare şi reparaţie la drumurile judeţene.
Amintindu-ne că pe raza judeţului au existat
mai multe inundaţii şi a fost nevoie de foarte

multe lucrări de refacere a infrastructurii dru-
murilor judeţene, au fost refăcute mai multe
drumuri şi podeţe.  De asemenea, am avizat
mai multe proiecte pentru lucrări ce se vor
executa pe drumurile ce fac legătura între
judeţele Arad şi Caraţ-Severin. Toate aceste
realizări au fost făcute împreună cu colegii
consilieri Marcel Mioc, Maria Ardelean,
Mihnea Constantin Celus, Ionel Patrichi,
Traian Stancu, Alin Popoviciu. 

În calitate de membru al comisiei de
recepţie a lucrărilor de drumuri şi infrastruc-
tură, am participat la toate recepţiile făcute la
aceste lucrări, pe raza judeţului Timiş. Tot în
calitate de consilier judeţean am participat la
foarte multe şedinţe de consiliul local, precum
şi întâlniri cu cetăţenii judeţului, continuând
să mă implic în rezolvarea problemelor aces-
tor oameni.

Am un număr mare de întâlniri cu
cetăţenii judeţului şi sunt pus în temă cu
necazurile acestora: nu s-au eliberat titluri de
proprietate, tăierea pădurilor de persoane ce
nu au nimic cu proprietatea, probleme referi-
toare la vânzarea laptelui şi a produselor din
gospodărie (vaci, porci, cereale etc.), pro -
bleme sociale. Toate aceste probleme există în
zonele în care primarii sunt la al doilea man-
dat. 

În aceste condiţii, aş dori să se înţeleagă că
nu am făcut tot ce puteam face, dar cu ajutorul
cetăţenilor judeţului, încă mai am timp să mă
implic, dacă aceştia îmi vor solicita ajutorul.
Vă aştept să mă puneţi la muncă!

Ştefan PaCE, 
consilier judeţean

VV ĂĂ   AA ŞŞ TT EE PP TT   ss ĂĂ   MM ĂĂ   PP UU NN EE ŢŢ II   LL AA   MM UU NN CC ĂĂ !!

RAPORT DE ACTIVITATE 
PE LUNA MARTIE 2007

- Preluarea propunerilor de casare
şi declasare a bunurilor rezultate în
urma inventarierii anuale pe 2006,
pentru a fi verificate, propuse
avizării şi promovarea spre aprobare
ordonatorului principal de credite;

- Elaborarea raportului şi proiec-
tului de hotărâre CJT privind prop-
unerea de trecere a unui teren din
domeniul public  în domeniul privat
al judeţului Timiş;

- Elaborarea raportului şi proiec-
tului de hotărâre CJT privind sta-
bilirea de măsuri pentru suspendarea
unor contracte din Complexul imo-
biliar Bastionul Cetăţii Timişoara;

- Elaborarea raportului şi proiec-
tului de hotărâre CJT privind
retragerea şi darea în folosinţă a unor
autovehicule pentru organizarea
transportului elevilor;

- Conlucrare între DGASPC
Timiş – CJTimiş şi Primăriile
Găvojdia, Variaş şi Ciacova pentru
încheierea Protocolului de predare-
primire a bunurilor imobile care
urmează să fie trecute în domeniul
public al judeţului şi în administrarea
DGASPC Timiş prin hotărâre, în
vederea preluării instituţiilor de asis-
tenţă socială pentru persoanele cu
handicap din aceste localităţi;

- Transmiterea sentinţelor execu-
torii şi contractarea procedurii de
evacuare silită a locatarilor din
Complexul imobiliar Bastionul
Cetăţii Timişoara, procedură în curs
de realizare prin Biroul executorilor
judecătoreşti;

- Ordonanţări la plată facturi tele-
fonie mobilă şi stabilirea depăşirilor
faţă de cota limită pt. telefonia
mobilă/luna februarie 2007 şi trans-

miterea la utilizatori + Serv.
Contabilitate CJT, a depăşirilor recu-
perabile;

- Ordonanţări la plată facturi şi
repartizarea cheltuielilor cu utilităţile
privind imobilul din Lugoj, Str.
Timişorii 27-33, inclusiv comuni-
carea la beneficiarii de spaţii

- Elaborarea caietului de sarcini
în vederea contractării lucrărilor
cadastrale privind dezmembrările de
imobile (terenuri) proprietate pub-
lică/ privată a judeţului şi trans-
miterea la Compartimentul de
Achiziţii Publice;

- Derularea în continuare a activ-
ităţii Comisiei de vânzare a spaţiilor
medicale şi a secretariatului tehnic
pentru pregă ti rea documentaţiilor de
vânzare a ultimelor spaţii medicale
din imobilele proprietate privată a
judeţului Timiş situate în str. V.
Babeş nr. 21 şi str. I. Văcărescu nr. 23
Timişoara;

- Derularea în continuare a unor
proceduri de achiziţie publică pentru
realizarea proiectării Centrului ju -
deţean multifuncţional, Planului de
amenajare a teritoriului zonal(aero-
port+DN 6.), Achiziţii mobilier,
Achi ziţie autoturism, Achiziţie
prestări servicii CJT+ADETIM,
Achi ziţii lucrări reabilitare şcoli
afectate de calamităţi(proi. Phare),
Achiziţie servicii de editare şi ti pă -
rire Agenda CJT;

- Au fost realizate, de asemenea,
o serie de lucrări curente, a fost acor-
dată consultanţă primăriilor locale pe
probleme de administrarea patrimo-
niului, etc.

ionel UrsU,
şef serviciu
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1.1. CONsiDEraTii GENEraLE                                                                             

Serviciile sunt definite ca activităţi utile, destinate satisfac-
erii unei nevoi sociale.

În sens curent, prin prestare de serviciu se înţelege activi-
tatea ce se execută pentru satisfacerea unor entităţi individuale
sau colective, fie cu materialul unităţii prestatoare, fie al clien-
tului, pe baza unei înţelegeri sau a unui act organizatoric
(comandă, contract etc. )

Serviciile prezintă o serie de caracteristici, reprezentând cri-
terii de delimitare faţă de celelalte componente ale activităţii
economice şi sociale. Principalele caracteristici sunt urmă-
toarele :

1. Serviciile se caracterizează în primul rând, prin forma lor
nematerială. Acestea se manifestă sub forma unei activităţi sau
faze ale unor procese fie de producţie, fie de consum.

2. Serviciile se caracterizează, de asemenea, prin nestoca-
bilitate. Neavând, de regulă, o formă materială, serviciile nu
pot fi stocate şi păstrate unui în vederea unui consum ulterior.

3. Serviciile sunt intagibile. Ele nu pot fi percepute, evalu-
ate utilizând unul din simţurile fizice. 

De exemplu, turistul nu cunoaşte în detaliu ce i se oferă la
locul de destinaţie şi, mai ales, calitatea prestărilor.

4.  O altă caracteristică a serviciilor o constituie coinci-

denţa, în timp şi în spaţiu, a producţiei şi consumului – cunos-
cută în literatura de specialitate şi sub denumirile de insepara-
bilitate sau indivizibilitate.                                                        

Un exemplu concludent îl oferă, în acest sens, serviciul de
transport (de bunuri sau persoane); nesincronizarea ofertei şi
cererii în această situaţie se reflectă fie într-o folosire incom-
pletă a capacităţii de transport, în unele perioade, deci o ofertă
nerealizată, fie în suprasolicitarea ei în perioade de vârf şi,
corespunzător, în cereri nesatisfăcute.

5.  Prin modul lor de desfăşurare serviciile sunt inseparabile
de persoana prestatorului, ele încetând să mai existe din
momentul încheierii acţiunii acestuia. De exemplu, serviciul pe
care îl prestează profesorul, nu are o existenţă de sine stătă-
toare, separată de persoana celui care-l execută.

6.  Serviciile prezintă şi caracteristica de eterogenitate sau
variabilitate înţeleasă atât în raport cu sectorul terţiar privit în
ansamblul său – constituit din activităţi cu un conţinut foarte
diferit – cât şi cu fiecare serviciu în parte, ca variaţie depen-
denţa de specificul prestatorului şi/sau utilizatorului.

1.2. CLasiFiCarEa aCTiviTĂŢiLOr DE PrEsTĂri
sErviCii ÎN sPaŢiUL rUraL

Sectorul serviciilor este constituit dintr-o mare varietate de
activităţi care se regăsesc în toate sectoarele economice şi
sociale, purtând amprenta specificităţii acestora. Datorită etero-
genităţii serviciilor este necesar să se facă o clasificare a lor.

Prestarea de serviciu poate fi :
a) productivă, când se creează sau se adau gă valoare sau

când aceasta ajută la păstrarea caracteristicilor utilitare a pro-
duselor ;

b) neproductivă, când nu ceează valori noi şi se referă la
anumite activităţi social-cultu ra le. Cu privire la noţiunea de
«prestări servi cii» se impune precizarea că nu toate fac obiec-
tul acestei discipline.

Cuprinderea într-o singură expresie atât a prestărilor de ser-
vicii cu caracter industrial cât şi a celor cu caracter neindustri-
al, fenomen întâlnit frecvent în literatura de specialitate, com-
plică delimitarea activităţilor de industrie rurală faţă de alte
activităţi.

Clasificarea activităţilor de prestări servicii după scopul şi
destinaţia acestora, ne permite delimitarea lor şi formarea unor
grupe omogene cu caracteristici specifice. Din acest punct de
vedere se disting trei grupe principale:

1) Prestări servicii industriale care se in clude în sfera de
cuprindere a industriei rurale. Aceată grupă cuprinde numai
activi tăţile care se caracterizează prin crearea de bunuri materi-
ale tradiţionale, produse noi sau reparaţii pentru a se reda
funcţionalitatea unor obiecte de folosinţă îndelungată, fie că

adaugă utilitate sau ajută la menţinerea şi conservarea acestora. 
De exemplu, în această categorie de servicii sunt incluse :
- activităţi prin care se realizează bunuri sau instalaţii noi ; 
- reparaţii capitale sau curente ale maşinilor, utilajelor şi

instalaţiilor ;
- efectuarea unor prelucrări ale materiei prime şi materi-

alelor în cadrul acţiunilor de cooperare ;      
- recondiţionarea pieselor de schimb ;
- remedierile în termenele de garanţie ;
- confecţionările de produse singulare de uz personal sau

gospodăresc şi cele realizate în serii mici.   
2) Prestări servicii pentru agricultură 
În această grupă de servicii se includ cele prestate de

unităţile sau proprietarii de tractoare şi maşini agricole care
prestează servicii la terţi, asistenţa tehnică de specialitate pri -
vind: chimizarea agriculturii, irigaţii, lucrări îmbunătăţiri fun-
ciare, asistenţa sanitar-veterinară etc. 

Datorită stării precare în care se află exploataţiile agricole,
o soluţie viabilă ar fi aceea a înfinţării unor servicii pentru agi-
cultură atât guvernamentale cât şi private.

În acest sens, ar trebui dezvoltate sau înfiinţate următoarele
servicii:

a) servicii de sol, acestea trebuie să sprijine sub toate
aspectele protecţia mediului şi im plicit protecţia solului.

Aceste servicii cuprind :
-  bonitarea solului ;
-  studii agrochimice :
-  lucrări de îmbunătăţiri funciare.
b) servicii de protecţia plantelor, acestea trebuie să coor-

doneze activităţile de protecţia plantelor în general şi special
cele de carantina fitosanitară.

Aceste servicii cuprind: investigarea şi omo logarea pesti-
cidelor; urmărirea pe termen lung a efectelor asupra ecosis-
temelor agricole; calitatea alimentelor de bază; circulaţia plan -
telor şi a produselor agricole pe baza de «paşaport al plantei»
sau de «paşaport al produsului» etc.

c) servicii veterinare, aceste servicii sunt menite să asigure
apărarea sănătăţii animalelor şi a sănătăţii publice.

În viitor se vor dezvolta următoarele servicii: controlul
mişcării animalelor, controlul alimentelor; poliţia sanitar-vet-
erinară de frontieră etc.

d) servicii de reproducţie şi selecţie a animalelor, acestea se
ocupă cu:

- controlul performanţelor de producţie ;
- conducerea registrelor genealogice ;
- certificarea valorii zootehnice a materia lului de repro-

ducţie ;
-  bonitarea şi autorizarea anualş a repro ducătorilor folosiţi

la însămânţări artificiale şi la monta naturală etc.
e) servicii şi consultanţă pentru practicarea agriculturii

durabile.   
În Romania se resimte lipsa acută a unui serviciu naţional,

legiferat şi instituţionalizat corespunzător, care să asigure asis-
tenţa tehni că, consultanţa, îndrumarea curentă a agricultorilor,
formarea şi informarea sistemică a aces tora, dotat cu o reţea de
centre demonstrative şi proiecte pilot, în cadrul cărora să-şi
desfăşoare activitatea specialişti capabili sa execute cercetări,
studii şi proiecte detaliate specifice acesteia şi, de asemenea,
tehnicieni profilaţi pe activităţi practice specifice şi competi-
tive.

f) servicii de mecanizare a agriculturii. Schimbările pro-
funde care au avut loc în structura de proprietate din agricultură
în contextul lipsei acute de mijloace mecanice pentru exe-
cutarea lucrărilor agricole, impune măsuri de organizare a
mecanizării în special pentru agricultura privată.

În general, pe plan mondial, sistemul de organizare şi uti-
lizare a mijloacelor mecanice este cuprins de sectorul de stat şi
particular.

Agenţiile şi organizaţiile de stat au apărut ca o necesitate

din cauza imposibilitatii fermelor de a face investiţii pentru
dotarea proprie cu tractoare şi maşini agricole. Aceste organi-
zaţii au drept scop furnizarea de servicii subvenţionate agricul-
torilor, ceea ce face ca tarifele să fie inferioare costurilor reale
din care cauză activitatea lor nu este eficientă şi sunt obligaţi să
facă apel la credite suplimentare de investiţii.

Din această cauză sistemele publice nu au decât un acces
limitat pe plan economic sau comercial.

În sectorul privat există cooperative de mecanizare. Acestea
funcţionează, în general, în ţările cu agricultură dezvoltată şi
sunt organizate în special pentru următoarele servicii:

-  aprovizionarea cu factori de producţie;
-  desfăşurarea activităţilor de marketing;
-  exploatarea unor agregate sau utilaje a gri cole;
-  asigurări;
-  creditare;  
Un exemplu elocvent este în Franţa unde 

s-au înfiinţat cooperative de utilizare în comun a maşinilor
agricole (C.U.M.A.). Pentru ca un agricultor să facă parte din
C.U.M.A el se obligă să utilizeze maşinile un anumit număr de
ore, în funcţie de suprafaţă de teren pe care o deţine. De aseme-
nea, aceştia participă direct şi la autofinaţarea cooperativei, mai
precis, la cumpărarea fiecărei maşini în parte. În cazul în care,
o maşina nu îl interesează pe cooperator el nu este obligat să
participe financiar la cum pă rarea ei.

În Elveţia, sunt constituite bănci de maşini, în cadrul cărora
fiecare agricultor rămâne proprietarul maşinii sale, dar le pune
la dispoziţia tuturor pentru tarife fixe avansate.

O altă formă de organizare sunt formele comerciale şi de
service. 

Activitatea de aprovizionare, comerciali zare şi executare a
lucrărilor mecanice se efec tuează de firmele specializate, iar
cheltuielile se acoperă pe baza tarifelor încasate.

În etapa actuală este necesară încurajarea unor forme de
organizare şi stimulare a procesului de creştere a gradului de
mecanizare a ex ploataţiilor agricole, este necesar să se apli ce
complexul de măsuri tehnice şi organizatorice cel mai core-
spunzător spre a asigura folosirea raţională a mijloacelor
tehnice.

g) Prestări servicii pentru populaţia rurală, în care se includ:
activitatea dispensarului uman, transportul în comun, dis-
tribuţia de ener gie pentru consumul casnic etc.

Dezvoltarea industriei rurale şi a serviciilor trebuie să
reprezinte un obiectiv fundamental al autorităţilor datorită
implicaţiilor economi ce şi sociale ale acestora asupra locuito-
rilor satelor.

Indiferent din ce grupă se regăsesc, pres tările de servicii ce
urmează a se perfecţiona sau dezvolta, au menirea de a asigura
folosirea mai completă a forţei de muncă şi creşterea veni-
turilor populaţiei din mediul rural.

1.3. iNFrasTrUCTUra sPaŢiULUi rUraL – 
FaCTOr iMPOrTaNT aL PrEsTĂrii DE  sErviCii

Caracterizarea modului de viaţă a populaţiei rurale nu poate
omite gradul de dotare edilitară a locuinţelor rurale, respectiv
asigurarea populaţiei cu principalele activităţi de utilitate pub-
lică: apă potabilă, evacuarea ape lor uzate, distribuţia gazelor
naturale pentru încălzit şi prepararea hranei, consumul de
energie electrică. Sub acest aspect, mediul rural din România
este încă deficitar, prezentând o diferenţă marcantă faţă de util-
ităţile publice puse la dispoziţia populaţiei urbane.

Reţeaua şi distribuirea apei potabile. Din totalul reţelei de
distribuire a apei potabile existente în ţară, în mediul rural
reţeaua de distribuire a apei are o lungime de 13.550 km,
reprezentând mai puţin de 2 cincimi (38,4%) din totalul reţelei
publice de apă a ţării. În privinţa apei potabile distribuite con-
sumatorilor rurali, cele 181,8 mil. m.c. apă distribuită reprezin-
tă numai 9% din totalul apei potabile distribuite populaţiei ţării.

Reţeaua publică de distribuire a apei există numai într-un

sERVICIILE ŞI PREsTĂRILE DE sERVICII ÎN sPAŢIUL RURAL
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număr de 1287 comune (din to talul celor 2686 comune), res -
pectiv într-un nu măr de 2541 sate, ceea ce reprezintă mai puţin
de o cincime (19,4%) din totalul localităţilor rurale din
România.

Reţeaua de evacuare a apelor uzate. Şi din acest punct de
vedere, populaţia rurală este dezavantajată, comparativ cu cea
urbană. Din totalul lungimii conductelor de canalizare exi -
stente, din mediul rural este disponibilă o re ţea de canalizare de
numai 864,1km, deci o pondere de 5,6% din totalul reţelei de
cana lizare existente în localităţile ţării. De astfel de reţea de
canalizare dispuneau numai un număr de 358 de sate, respectiv
2,8% din localităţile rurale, lungimea medie a reţelei de
canalizare pe un sat fiind de circa 2,4km.

Reţeaua de distribuire a gazelor naturale. Din reţeaua de
distribuire a gazelor naturale existente în România, o lungime
de 5591km, respectiv 31% din total, este situată din me diul
rural într-un număr de 697 sate din 320 co mu ne, dar în 67
comune, deşi exista reţea nu s-au distribuit gaze pentru consum
casnic.

Reţeaua de distribuire a energiei electrice. Din acest punct
de vedere situaţia apare mult mai favorabilă pentru populaţia
rurală, având în vedere că actualmente toate cele 2686 co mu ne
existente au asigurate racorduri la re ţeaua publică (sau locală)
de energie electrică. Conform ultimelor date disponibile, marea
ma  jo ri tate a gospodăriilor rurale, circa 98,5% din totalul lor,
dispun de racordare la reţeaua de energie electrică.

Infrastructura cu mijloace de transport şi comunicaţii.
Reţeaua drumurilor publice jude ţe ne şi comunale au o lungime
de 58478km, respectiv 4/5 din totalul reţelei naţionale de dru -
muri publice. Din acestea mai puţin de ju mă tate (47%) sunt
drumuri judeţene şi 53% dru muri comunale. Se remarcă pon-
derea foar te redusă a drumurilor judeţene şi comunale mo -
dernizate - 7,7% (şi doar 3,1% din cele comunale), respectiv o
pondere de peste 2/5 a drumurilor pietruite.

Sub aspectul accesului populaţiei rurale la reţeaua naţională
de drumuri publice, trebuie evidenţiat că numai circa jumătate
din totalul comunelor au acces direct la reţeaua principală de
transport rutier, deservind astfel aproximativ 3/5 din totalul
populaţiei rurale.

Din punct de vedere al mijloacelor de co municaţie, este de
remarcat şi faptul că reţeaua unităţilor poştale şi de telefonie –

telegrafie nu asigură populaţiei rurale un volum necesar de ser-
vicii de comunicaţii. Numărul unităţilor poş tale din mediul
rural reprezintă o pondere de 90% din totalul unităţilor Poştei
Naţionale. Numărul posturilor telefonice în mediul rural au o
pondere de 13,4% din totalul posturilor instalate, dar care (cu
toate că cuprinde şi posturi telefonice de oficiu sau pentru per-
soane juridice), nu reprezintă decât 52 de posturi la 1000 de
locuitori în mediul rural.

În ceea ce priveşte infrastructura socială aceasta este mult
sub nivelul asigurat în mediul rural.

servicii de sănătate

În majoritatea comunelor se asigură serviciile sanitare pri-
mare. Pentru servicii de specialitate, locuitorii din mediul rural

trebuie să apeleze, de regulă, la unităţile medicale din oraşe şi
municipii.

Gradul de asigurare cu servicii medicale de către personalul
calificat este, în general, scăzut, numărul medicilor fiind relativ
mic în raport cu numărul de locuitori. Revin în medie 1417
locuitori la 1 medic, faţă de o medie de 378 locuitori în mediul
urban.

Există numai 322 de comune (12% din total) unde prezenţa
medicilor este satisfăcătoare în raport cu numărul de locuitori,
re ve nind 1 medic la 600 de locuitori (în special în zo nele din
vecinătatea oraşelor). Există însă 148 de comune (6%) în care
nu acţionează nici un medic, iar în 378 de comune (14%) un
medic este în situaţia de a asigura servicii pentru mai mult de
3500 locuitori.

servicii de învăţământ

Dotarea materială din învăţământul rural, exprimată în ter-
meni cantitativi, nu pare nefavorabilă, doar analiza în termeni
calitativi pune în evidenţă aspectele grave ale serviciilor de
învăţământ din rural şi decalajul între serviciile asigurate în
rural şi urban.

În cea mai mare parte a comunelor (circa 90%), procesul de
învăţământ se realizează cel mult până la nivelul şcolilor gim-
naziale (în unele cazuri chiar numai până la nivel primar).

Instituţiile de nivel liceal sau post liceal sunt foarte reduse
ca număr din rural. Ele sunt amplasate doar în câteva comune
(2-7) din fiecare judeţ. Astfel, din numai 173 de comune (6,5%)
procesul de învăţământ se realizează de la nivelul preşcolar
până la nivel liceal sau post-liceal.

Ca urmare, elevii din rural parcurg distanţe mari pentru a
participa la cursurile liceale din unele comune sau oraşele din
zonă.

1.4. MarkETiNGUL sErviCiiLOr 
ÎN MEDiUL rUraL

Conceptul de marketing în servicii este vital în reuşita unei
afaceri.

Analiza pieţei, mixul de marketing, procedura de planifi-
care a marketingului serviciilor sunt, în esenţă, aceleaşi cu cele
ale produselor.

În sfera serviciilor întreprinzătorul trebuie să acorde o
atenţie sporită clientului.

În primul rând, întreprinzătorul sau mana gerul unei unităţi
prestatoare de servicii trebuie să acorde aceeaşi importanţă atât
calităţii serviciilor oferite cât şi cerinţelor şi comportamentului
clienţilor. Inflexibilitatea în prestarea serviciilor poate avea
efecte nedorite mai ales în mediul rural. Daca ne referim, de
exemplu, la prestarea unor servicii de mecanizare a agriculturii,
clientul şi anume şeful exploataţiei agricole, are de cele mai
multe ori o dorinţă dominantă şi anume, aceea de a i se acorda
o atenţie specială, mai ales că majoritatea gân desc că ar putea
singuri să execute serviciul respectiv dacă ar avea o dotare
corespunzătoare. Cei mai mulţi doresc satisfacerea acelui servi-
ciu într-o manieră proprie. Clienţii în cearcă chiar să-i înveţe pe

prestatori cum trebuie executat acest serviciu, ori acest lucru îi
deranjează, deoarece ei se consideră profesionişti şi se vor simţi
legaţi dacă clienţii le vor da sfaturi în profesia pe care şi-au
ales-o. De aceea, prestatorii vor trebui să fie foarte flexibili
deoarece clientul poate din cauza aceasta să-şi formeze o părere
subiectivă.

Clientul nu are la dispoziţie modalităţi concrete de verifi-
care a serviciului şi atunci el va apela la cea mai sigură şi
apropiată sursă de informare: părerile prietenilor şi a vecinilor,
care au apelat unitatea prestatoare pentru acelaşi serviciu. Deci,
este foarte important ca clientul să fie multumit de prestarea
serviciului pentru ca el să nu facă reclamă «negativă» unităţii
respective. Dacă clientul pleacă mulţumit, atunci unitatea va
beneficia gratis de promovarea serviciilor sale prin referinţele
pe care le dau prietenilor şi vecinilor.

Unităţile prestatoare de servicii pentru agricultură trebuie să
ţină cont în mod special, de gestionarea corespunzătoare a tim-
pului. Aceasta va avea grijă să nu se supraîncarce cu clienţii din
cauza specificului agriculturii. De exemplu, anumite lucrări ale
solului trebuiesc făcute doar într-o anumită perioadă a anului şi
nu pot fi amânate deoarece se pot înregistra pierderi foarte
mari. Daca se va lucra sub presiunea timpului, serviciile nu vor
mai fi de cali tate.

Un lucru la fel de important este şi determinarea tarifelor
serviilor care măsoară va loarea percepută de client şi care
reflectă calitatea şi valoarea prestaţiei serviciului. Tinând cont
de starea financiară precară în care se află exploataţiile agri-
cole, tarifele vor trebui stabilite la un nivel acceptabil, dar care
să permită unităţii prestatoare realizarea de profit.

Decizia de stabilire a tarifelor poate fi influenţată şi de
modul de prestare a serviciilor. Astfel, va trebui să se facă mai

multe pachete cu oferte diferenţiate. Acestea pot lua forma unor
tarife mai mici dacă clientul apelează la serviciile prestatorului
şi tarife mai mari dacă clientul apelează la servicii doar
ocazional.

Foarte importantă este promovarea serviciilor, deoarece
după cum se ştie este mult mai uşor sa vinzi un produs decât un
serviciu. Ţinând cont că serviciile din agricultură atrag în mare
majoritate a cazurilor clienţi locali, cea mai bună promovare se
face pe cale verbală, din om în om.

Promovarea serviciilor pentru agricultură şi mediul rural
poate pune accent pe:

- calitatea serviciilor oferită;
- respectarea termenului de executare a serviciilor:
- prin acordarea unor facilităţi sau a unor gratuităţi clienţilor

fideli sau, de ce nu, celor care îşi fac abonament sau semnează
un contract cu prestatorul pe o perioadă mai lungă de timp.

De asemenea, la fel de importantă este şi strategia dis-
tribuţiei serviciilor şi mai ales am plasamentul unităţii presta-
toare. Este pre fe rabil, ca aceasta să fie într-un loc vizibil şi la
îndemâna clienţilor.

Ţinând cont că în mediul rural serviciile sunt slab dez-
voltate, întreprinzîtorii vor trebui să aibă o calificare superioară
şi talent pentru a găsi o strategie de marketing corespunzătoare.

Tiberiu LELEsCU,
consilier judeţean 

strasbourg, 26 martie 2007

„Noi conservăm în Uniunea Europeană identităţile şi
tradiţiile diverse ale Statelor Membre. Suntem îmbogăţiti prin
graniţele deschise şi varietatea limbilor, a culturilor şi a regiu-
nilor. Există multe obiective pe care nu le putem atinge pe cont
propriu, ci doar împreună. Sarcinile sunt împărţite între
Uniunea Europeană, Statele Membre, regiunile şi autorităţile
locale ale acestora.”

Ansamblul Regiunilor Europene (ARE) îmbrăţisează
„Declaraţia de la Berlin”, semnată ieri de către Consiliul
European, Comisia Europeană şi preşedinţii Parlamentului
European, în numele celor 27 de lideri europeni.

Această declaraţie conţine elemente cheie, prezente, de

asemenea, în „Declaraţia de la Berlin a Ansamblului
Regiunilor Europene”, semnată de Prezidiul ARE pe data de
22 februarie.

Regiunile şi Statele Membre împărtăşesc un concept
major: Europa este răspunsul la acele provocări, supra -
naţionale prin natura lor, deoarece „nu se opresc la graniţele
naţionale”.

Printre aceste provocări, atât regiunile cât şi Statele
Membre identifică securitatea (în special ameninţările teror-
iste), protecţia mediului înconjurător şi a climei, politica
energiei.

Conceptele de coeziune socială, pace, prosperitate şi – mai
presus de toate – ale  Europei ca „Lider Global” sunt, de ase -
menea, cuprinse în Declaraţia de la Berlin a Uniunii Europene,

ceea ce înseamnă
că regiunile şi
Statele Membre
urmează aceeaşi
cale spre noul ca -
dru instituţional al UE.

În privinţa vii torului Tratatului Constituţional, ARE
îmbrăţisează şi ideea adusă în discuţie de Cancelarul German
Angela Merkel, de a organiza o nouă Conferinţă
Interguvernamentală în decursul acestui an, pentru a defini un
nou Tratat. Este exact ceea ce ARE a evidenţiat luna trecută ca
posibilă variantă, adăugând că această Conferinţă
Interguvernamentală ar trebui doar să introducă „minimum
necesar de amendamente pentru a obţine ratificarea din partea
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Modificarea Legii finanţelor publice a avut repercursiuni
în domeniul social şi în judeţul Timiş. Astfel, Căminul pentru
Pensionari din strada Inocenţiu Klein din Timişoara a fost tre-
cut brusc din administrarea Consiliului Local Timişoara în cea
a Consiliului Judeţean Timiş, deşi bugetul C. J. Timiş pe anul
2007 fusese deja făcut. În aceste condiţii, preşedintele
Constantin Ostaficiuc a convocat o şedinţă extraordinară în
care consilierii judeţeni au aprobat preluarea Căminului de
Pensionari de la C.L. Timişoara, urmând ca finanţarea să fie
rezolvată în urma unei modificări de buget produsă în cursul
lunii aprilie. Mai mult, preşedintele Ostaficiuc a asigurat

administraţia locală că îşi va  recupera integral banii cheltuiţi
pentru întreţinerea celor 100 de pensionari în primele trei luni
ale anului 2007, adică până la decizia luata de consilierii
judeţeni la 5 aprilie.  Membrii Comisiei Sociale şi de Sănătate
a C.J. Timiş (Vasile Cârnu şi Ionuţ Naslău) împreună cu
preşe dintele Constantin Ostaficiuc, au vizitat bătrânii din
Căminul de Pensionari pentru a le duce daruri de Paşte şi
pentru a afla care sunt nevoile urgente ale acestora. Cei ca zaţi
la Camin au avut parte de Sfintele  Paşte de mese speciale care
i-au mulţumit pe pensionari. Dl  Nicolae Rusan a lucrat
aprope toată viaţa la fosta intreprindere  UMT, a muncit ca
lăcătuş si a avut o echipă în care majoritatea era formată din
femei. Făceau ridicătoare electrohidraulice. Îl cunoaşte, evi-
dent,  şi pe Ion Marcu, revoluţionarul de la UMT care a ajuns
senator după Revoluţie. Nicolae Rusan e de başstina din Alba
Iulia, are 76 de ani şi stă la Căminul de Pensionari din ianuar-
ie 2007. E mulţumit de mâncarea şi de curăţenia din camin.
Are o dorinţă însă : “Cred că ar trebui diferenţiaţi pensionarii
sănătoşi de cei bolnavi, nu ştiu cum să zic, dar sunt unii care
gândesc mai ciudat şi se poartă mai ciudat… Înţelegeţi? In
rest, e bine, suntem mulţumiţi. Ne aşteptăm să ne fie mai bine
dacă am fost luaţi în grijă de Consiliul Judeţean dar nu pot să
zic nici că înainte a fost rău. Hrana e bună iar la curţenie, ce
să spun,  aici şi omul trebuie să o păstreze… Ar trebui totuşi,
făcute mici reparaţii la Cămin. Ar trebui înlocuit linoleul, că
sunt doamne care circulă cu cărucioarele care se tot împiedică
de linoleum. E şi parculeţul din faţa Căminului unde poţi sta
pe bancă. În rest, sigur, cu toţii aşteptăm să fie mai bine…”

C.T. 
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Colaborare culturală 
Timiş-Vârşeţ 

Şeful Serviciului relaţii publice din CJT, Răzvan Hrenoschi şi direc-
torul Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş, Ciprian Cipu, au
fost prezenţi la mijlocul lunii martie 2007 la Vârşeţ (Serbia) unde au
avut discuţii cu autorităţile locale din domeniul culturii. 

Cu acest prilej, a fost semnat un protocol de colaborare care prevede
organizarea în comun a unor manifestări culturale deosebite, cum ar fi
tabără de instruire folclorică la Coştei, în toamna acestui an, susţinerea
de către coruri ortodoxe din România şi din Serbia, de spectacole în
cadrul Festivalului coral sătesc „Cântecele învierii” care va avea loc în
15 aprilie, la Mănăstirea Săraca, organizarea, în 16 septembrie la
Timişoara, a unei manifestări dedicate Vârşeţului, iar în 23 septembrie,
la Vârşet, a unui eveniment dedicat judeţului Timiş (tradiţii, muzică
populară, etc.), ca şi expoziţii ale unor pictori profesionişti din ambele
ţări. 

PEsTE UN MILION DE DOLARI PENTRU REsTAURAREA
MUZEULUI BANATULUI

Muzeul Banatului din Timişoara (Castelul Huniade) se afla în plină reabilitare începând cu luna
octombrie a anului 2006. Au fost deja finalizate lucrările de injectare cu soluţie apoasă de ciment. În luna
aprilie a.c. urmează a fi actualizat  proiectul de intervenţie la infrastructura clădirii, conform cerinţelor
impuse de Comisia Naţională a Monumentelor Istorice şi având în vedere faptul că au fost eliminate umplu-
turile pardoselilor de la parter şi etaje, degajându-se astfel bolţile. Datorită reactualizării proiectului, se vor
schimba şi instalaţiile din respectivele aripi ale castelului (instalaţii sanitare, electrice etc.).  Devizul estima-
tiv al lucrărilor este de aproximativ 25 miliarde de lei vechi, din care au fost consumate până acum în jur de
5 miliarde. Finanţarea este asigurată de Consiliulu Judeţean Timiş (în mare parte) şi de Ministerul Culturii.
Conducerea Muzeului Banatului lucrează în prezent la un proiect mai amplu, de restaurare şi de reamena-
jare integrală a clădirii. Tema va fi predată  arhitecţilor, existând deja aprobată linia de finanţare.

Din luna  mai 2007 vor fi redeschise o parte din secţiile Muzeului, vizitatorii putând pătrunde în Castelul
Huniade prin intrarea a doua.

C.T.

Expoziţia “Dincolo de fereastră” a D-nei Maria
Bana Jichiţa a avut vernisajul pe simezele Consiliului
Judeţean Timiş în data de 27.03.2007 ca urmare a
colaborării - pe tărâm artistic - între Consiliul judeţean
Timiş şi UAP Timişoara. 

Colaborare cu UAP filiala Timişoara datează din
primăvara anului 2005 şi  a fost promovată de Dl.
Constantin Ostaficiuc- Preşedinte al Consiliului
judeţean Timiş, şi de Dl. Ioan Szekernyes -
Preşedintele UAP, filiala Timişoara. 

Referindu-ne la expoziţia în sine remarcăm că
demersul artistic a fost bazat pe continuitatea temelor
dragi artistei: Fereastra, Structurile din imediat,
Peisajul cu flexiunile interpretative şi focalizări de
forme şi culori. Mărul ca simbol al arborelui vieţii dar
şi al deciziei de a alege binele sau răul, de a decide ca
el să fie inclus în forma stabilă ce porneşte de la pătrat
spre forma rotundă ce ajunge la univers şi perfecţiune.

Cuvintele artistei “Dacă reuşesc să comunic cu
publicul măcar cu un tablou înseamnă că pot merge mai

departe. Dacă nu, atunci, intru într-o
altă perioadă de zbucium care te îm -
pinge din nou la creaţie şi tot aşa….”
au fost prefaţate de d-na Ştefania
Stegăroiu ,componentă a Comisiei
de cultură, Învăţământ, Sport, de dl.
Răzvan Hrenoschi -şeful Serviciului
Relaţii Publice din partea Consiliului
judeţean Timiş, dl. Ioan
Szekernyesz- Preşedinte al UAP-fil-
iala Timişoara- şi de criticul şi
istoricul de artă  prof. dr. Ioan Iovan.

Parte a acestor lucrări (28) vor fi
expuse după închiderea expoziţiei, în
Franţa, la Primăria din Angouleme
unde pentru recunoaşterea meritelor
artistice , Dnei. Maria Bana Jichiţa i-
a fost decernat titlul de ,,Cetăţean de
onoare’’ precum şi o medalie de
onoare în anul 2003. 

Corina CiCHiUCiUC

„MAEsTRUL
MEU 

CORNELIU
BABA”

Miercuri, 4 aprilie 2007,
Muzeul de Artă Timişoara a
fost gazda lansării volumului
Maestrul meu Corneliu
Baba. Autorul, profesorul
Liviu Lăzărescu – unul din-
tre discipolii pictorului –  a
adunat în cele aproape 300
de pagini ale volumului o
impresionantă colecţie de
însemnări şi articole ale
maestrului, datate 1955 –
1996. Lucrarea conţine, pe lângă texte, aproximativ 60 de fotografii,
desene şi schiţe mai puţin cunoscute ale pictorului. 

Evenimentul a avut loc într-un spaţiu ales în mod foarte inspirat de
către organizatori: expoziţia Corneliu Baba, de la etajul 1 al Palatului
Baroc din Piaţa Unirii nr. 1. Astfel, cei aproximativ o sută de participanţi
au putut admira cele mai importante lucrări ale maestrului, în timp ce
ascultau cuvintele directorului MAT, Marcel Tolcea, ale curatorului
expoziţiei Baba, Maria Albani, ale reputatului critic Pavel Şuşară şi ale
editorului volumului, Robert Şerban. Lansarea a fost însoţită  de o
proiecţie video a unui film despre viaţa maestrului.

Volumul se poate achiziţiona de de la standul de cărţi al Muzeului de
Artă Timişoara şi din librării la preţul de 30 de lei. 

Bogdan NĂDĂŞTEaN

“Dincolo de fereastră’’….



r. Domnule viceprimar, acum vreo doi-
trei ani de zile era să rămâneţi mai săraci cu
o aşezare: Chişoda. Chişozenii şi-au dorit să
ca satul lor devină comună. 

P.i. - Da! Ei au vrut să facă comună dar nu
se poate face.

r. - Dar de ce-ar fi dorit?
P.i. - Erau unele persoane cu interese. Nu

se poate face, pentru că dacă fac una, o distrug
pe cealaltă, adică Girocul.

r.- E vorba de puterea economică a
fiecărei aşezări?

P.i. - Avem potenţial economic la Chişoda,
mai tot  venitul vine de la Chişoda. Vor bim de
Calea Şagului care ne aduce un venit foarte
bun. Intreprinderile de pe  DN 59,  partea
stângă, cum ieşi din Timişoara. General Beton,
Incontro, şi toate celelalte mari firme sunt pe
teritoriul Chişodei. De la acestea intră în buge-
tul comunei Giroc în jur de 40-50 de miliarde
de lei vechi pe an ca taxe şi impozite. Dacă se
despărţea Girocul de Chişoda, primul sat,
Girocul,  nu mai a vea venit. Aproape tot veni-
tul vine de acolo, de la Chişoda. Şi atunci, să
strici o comună şi să faci alta... N-are rost! Ori -
cum, administraţia locală nu face nici o deose-
bire între Giroc şi Chişoda.

r. - În ce sens?
P.i. - Adică să se construiască ceva aici, la

Giroc  şi să nu se facă şi acolo, la Chişoda.
Dacă se face ceva aici, se face şi acolo. S-au
făcut la Giroc şcoli, grădiniţe cu pro gram pre-
lungit, canalizare, apă, băgăm, acum, cablu.
Ce facem aici facem şi dincolo, la Chişoda. 

r. - azi dimineaţă eraţi pe şantier, la
Chişoda. 

P.i. - Acolo facem, în faţa Căminului, o

pompă şi punem pavele. Aranjăm centrul
civic.

r.- Cum vă înţelegeţi cu con si lierii
locali, vă sprijină aceştia? 

P.i. La noi nu există probleme de politică.
Aici discutăm numai probleme administrative,
n-avem treabă cu primarul, nici primarul cu ei.
Există, e drept,  unul care mai scrie anumite
reclamaţii…

r. -sunt unii consăteni  mai reclamagii?
P.i. - Există un domn în Consiliul local

care nu ştie ce scrie dar scrie tot felul de recla-
maţii. Vrea mai mult să-l atace pe primar, nu
altceva. A candidat şi la Primărie, dar nu dăm
nume…

r. - Ce gândiţi despre ideea de metro po -
lă? 

P.i. - Nu e rea ideea. Dar noi dorim să
rămânem independenţi administrativ. 

r. - Ce ştiţi că se va întâmpla în
viitoarea zonă metropolitană? 

P.i. Se face extinderea zonei, Timişoara se
extinde, luându-ne pe noi, Şagul, apoi până la
Sânmihai, Moşniţa… Se face metropola.

r. - veţi rămâne cu
administraţia proprie?

P.i. - Asta dorim noi!
r. - Nu ştiţi dacă veţi

rămâne sau nu?
P.i. - Nu ştim. 
r. - Nu v-aţi intere-

sat?
P.i. - Ştiu că a fost dl

pri mar la o şedinţă. La în -
ce put, când a fost o şedinţă
la Con siliul Ju deţean cu dl
Os ta ficiuc, se spunea că
ră mâ nem cu administraţie
proprie. Acum, pe par-
curs…

r. - De exemplu,
Ghiroda intră deja în sis-
temul de canalizare al
Timi şoa rei. 

P.i. - Şi noi avem! Suntem legaţi la
canalizarea Timişoarei. Avem, aici, în Giroc, o
canalizare de câţiva km şi facem extindere în
toată comuna. Şi în Chi şoda, la fel. Am
început să lucrăm deja de o lună şi ceva la
racordarea la reţeaua de alimentare cu apă a

municipiului.
r. - s-a luat vreo  de cizie mai importan-

tă a Consiliului Local din ultima vreme? 
P.i. - Vrem să punem asfalt în toată comu-

na. Am luat bani din bancă.
r. - Câţi bani aţi luat?
P.i. - Cinci milioane de euro! Un împrumut

pe douăzeci de ani.
r. - Credeţi că-i veţi acoperi din ve -

niturile pe care le aveţi? 
P.i. - Da.
r. - Ce veţi face cu banii împrumutaţi?
P.i. - S-au făcut, se fac,  pentru ambele

sate, Giroc şi Chişoda, şi po deţe, şi asfalt, şi
rigole pentru apă de ploaie. Noi nu avem voie
să dăm drumul la apa de ploa ie în canalele care
merg în canalizarea Timişoarei. De aceea, fa -
cem rigole fără beton. În momentul în care a
plouat jumătate de oră, apa se duce în pământ.

r. - Ce alte realizări are administraţia
locală?

P.i. - S-au făcut şcoli, sper să facem extin-
derea la grădiniţa cu program prelungit, că nu
facem faţă, sunt prea mulţi copii. 

r. - a crescut popu-
laţia?

P.i. - Da, foarte mult. 
r. Ce cred  sătenii

despre metropolă?
P.i. - Ce să zică? Ei se

feresc de oraş... Au auzit că
la oraş se plătesc impozite
mai mari, că adminisraţia
le ia banii şi  nu le face
nimic. Un om de la ţară se
gândeşte mai întâi la rău...

r. - Dvs. nu-i
lămuriţi? să le explicaţi
concret cum sta treaba cu
viitoare zonă metropoli-
tană...

P.i. - Nu-i poţi lămuri...
r. - De la Primăria

Ti mişoara n-a venit ni meni încoace?
Credeţi c-ar fi bine să vină şi de la Primărie
cineva să le vorbească cetăţenilor? aveţi un
Cămin Cultural foarte  frumos. Puteţi face
acolo o întâlnire, mai multe întâlniri, cu cei
de la Timişoara...

P.i. - Dacă rămânem cu administraţia noas -

tră, n-ar fi rău. Când vor fi Bucureştiul şi Timi -
şoara metropole…

r. - Bucureştiul e cam metropolă...
P.i. - Când se va extinde Timişoara, nu

acum, ci în următorii ani de zile… O să fie fru-
mos!

r. - aici, în Giroc, aveţi afaceri impor-
tante? 

P.i. - Avem o măcelărie, o firmă de proce-
sarea cărnii. Avem o baltă de pescuit, un lac,
teren de fotbal în ambele localităţi. La domnul
Femadar se procesează carnea, tot dânsul are
un teren de fotbal acoperit. 

r. - Cum se numeşte domnul cu terenul
de fotbal?

P.i. - Florin Femadar.
r.: - E un fel de suflet al sportului în

comună?
P.i.: - Da. Are şi un restaurant  foarte fru-

mos. Dar  avem şi un micuţ Muzeu al Satului
cu obiecte care vorbesc despre  portul şi obi-
ceiurile din trecut.  În centrul Girocului avem
un monument şi biserica foarte frumoasă,  apoi
în cimitir e monumentul preotului Voniga, a
fost un mare om de aici. Iar în Chişoda sunt
mulţi artişti populari... E vorba de Dorin şi
Dorinel Cuibaru, de Petrică Moise, au fost şi
cei doi Golban - tatăl şi fiul - mari cântăreţi de
muzică popu lară care au murit într-un  acci-
dent rutier. Mai e George Lână - poetul, care
locuieşte chiar în capătul grădinii mele. Îi mai
avem pe celebrii mo to ciclişti Ionel Pascotă-
tatăl şi pe fiul, Ionuţ Pascotă, aici, la Giroc.
Sunt campioni naţionali, cred că Ionuţ e şi
campion european. Recent, Ionuţ Pascotă a
câştigat la Oradea un concurs important. 

r. -  aveţi, aşadar, oameni de seamă în
comuna Giroc...

P.i. - Da, sunt, sunt!

au consemnat 
G. PasCarU şi C. TODOr

Viceprimar Ionel Popazie

“AVEM OAMENI DE sEAMĂ ÎN GIROC!”GIROC

AGENDĂ
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În perioada mai - iunie 2006 un colectiv de arheologi for-
mat din dr. Florin Gogâltan (Institutul de Arheologie ţi Istoria
Artei Cluj) – respon sabil ştiinţific, Alexandru Szentmiklosi şi
Va lentin Cedică (Muzeul Banatului Timişoara) au reluat cer -
ce  tarea arheologică sistematică în punctul Mescal din hotarul
Gi rocului.

Comuna Giroc este situată la sud de munici piul Timişoara,
punctul Mescal fiind amplasat la aproximativ 7 km sud-sud-
vest de comună, pe malul drept al râului Timiş. Situl a fost cer -
cetat în vara anilor 1992 şi 1993 de către Florin Gogâltan, pri -
lej cu care au fost stabilite şi etapele de locuire preistorică. În
pri  măvara anului 2006 au fost reluate săpăturile, având ca
scop dezvelirea complexelor arheologice situate pe malul râu-
lui, ameninţate de inundaţiile repetate ale Timişului. Săpătu ri -
le arheologice au confirmat existenţa unui nivel aparţinând
epo cii bronzului (cultura Cruceni-Belegiš), cu două sub-ni ve -
luri distincte de locuire, şi a unui nivel aparţinând primei epoci
a fierului (grupul Gornea-Kalakača). Cercetările au adus ca

nou  tate identificarea unui nivel cu fragmente ceramice me die -
va le târzii, precum şi a unei necropole moderne, mormintele
cer  cetate (trei la număr, din care două de copii) fiind datate la
sfâr  şitul secolului XVIII – începutul secolului XIX. Staţiunea
ar  heologică este acoperită de un strat de nisip fin aluvionar,
gros de circa 0,30 m.  

Fotografiie aeriene ale sitului au relevat existenţa unui şanţ
a cărui existenţă este marcată nu numai de umplutura tasată
ca re îl face vizibil şi în teren, dar şi prin vegetaţia abundentă
(în special urzică) care marchează ductul şanţului. Şanţul deli -
mi ta în vechime o incintă relativ elipsoidală de aproximativ 50
m în diametru, râul Timiş erodând mai mult de două treimi din
aceasta. În urma săpăturilor s-a constat faptul că şanţul, nu
foar te adânc, porneşte din nivelul al II-lea al epocii bronzului,
apar ţinând culturii Cruceni-Belegiš. Şan ţul are o lăţime de  cu -
prin să între 1,30 şi 1,90 m la buză şi 0,70 m adâncime.

Campania arheologică din primăvara anului 2006 a confir -
mat existenţa unor locuiri preistorice ce pot fi atribuite epocii
târ zii a bronzului şi primei epoci a fierului. În cadrul nivelului
apar ţinând epocii bronzului, cu o grosime cuprinsă între 0,25
şi 0,75 m, au fost distinse două subniveluri. Se remarcă un nu -
măr mare de căniţe, unele reîntregibile, ale căror ornamente
sunt caracteristice primei faze a culturii Cruceni-Belegiš.   

Alături de materialele ceramice caracteristice fazei a II-a a
culturii Cruceni-Belegiš au mai fost descoperite, în poziţie se -
cundară, şi câteva fragmente ceramice ce aparţin bronzului
tim puriu III, respectiv grupului Gornea-Orleşti. Locuirea de
această vreme a fost, de asemenea, surprinsă în cadrul sonda-
jelor anterioare. Nivelul de cultură ce poate fi atribuit grupu-
lui Gornea-Kalakača este, în zona cercetată, foarte subţire:
apro ximativ 7-10 cm.  

În concluzie, la Giroc – Mescal există mai multe niveluri
de locuire, cel mai timpuriu aparţinând  îneputului epocii

bronzului iar cea mai tarzie prezenţă fiind reprezentată de un
cimitir din perioada modernă. Aşezarea din perioada timpurie
a epocii bronzului timpuriu apartine grupului cultural Gornea
– Orleşti şi este suprapusă de o aşezare datată în a doua jumă-
tate a mileniului II înainte de Christos (etapa târzie a epocii
bronzului), atribuită culturii Cruceni Belegis. Purtătorii aces-
tei culturi - crescători de animale şi vânători s-au aşezat pe ma -
lul Timişului, vatra acestui sat mişcându-se de-a lungul malu-
lui. Dacă despre aşezarea din bronzul timpuriu nu se cunosc
prea multe, despre cea aparţinând culturii Cruceni Belegis
(eta pa târzie a epocii bronzului) săpăturile au dus la desco pe -
rirea mai multor locuinţe şi a unor urme de practicare a meta -
lur giei (tipare din gresie pentru turnarea unor obiecte din
bronz, resturi de turnare etc). Succesiunea aşezărilor preisto -
rice este continuată de o aşezare atribuită primei epoci a fieru-
lui, respectiv grupului cultural Gornea - Kalakaca. Deşi cer -
cetările au surprins un strat de cultură atribuit epocii me die va -
le, nu au fost identificate deocamdată complexe arheologice.
Ultimul strat este reprezentat de necropola din secolele XVII-
II - IX  (datată cu o monedă emisă la sfârşitul secolului XVIII).

valentin CEDiCa

CERCETĂRILE ARHEOLOGICE DE LA GIROC „MEsCAL” (JUDEŢUL TIMIŞ)



r. - Domnule viceprimar, s-a iscat o dis-
cuţie majoră în ultima vreme pe tema
pierderii identităţii localităţii dvs. dacă  ar
intra în sfera de influenţă metropolitană
timişoreană. Ce gândiţi dvs. despre această
situaţie ?

i.B. - În legătură cu aceasta, eu sunt pentru
progres. Nimic n-a stat în lumea asta în calea
progresului! Ori, cred că este inevitabilă alătu-
rarea Ghirodei oraşului Timişoara, dar asta nu
înseamnă, automat, că trebuie, ca şi adminis-
traţie, să depindem de Primăria muni cipiului. 

r. - Dvoastră ştiţi că veţi depinde de
Primăria municipiului? Că vă pierdeţi inde-
pendenţa?

i.B. - Zvonurile… Mai mult zvonurile...
Dar în ideea majoră pentru apariţia unei zone
metropolitane văd un beneficiu pentru co -
munele periurbane. Pentru că sponsori şi mari
investiţii vor veni, probabil, tot pe structura
metropolei…

r. - Timişoara atrage sume mari de
bani. Bună stare oraşului permite Primăriei
să se îndatoreze la bănci. Credeţi că în acest
moment, dacă vreţi să faceţi ceva în infra-
structura comunei dvs. şi aţi dori să luaţi un
împrumut mare de la o bancă, aţi reuşi?

i. B. - Eu cred că da. 
r. - Pe ce vă bazaţi?
i.B. - Pe bugetul pe care-l avem. Şi noi

avem pe raza teritoriului multe instituţii, multe
întreprinderi. Ceea ce vedeţi pe Calea
Lugojului, în cea mai mare parte, sunt  struc-
turi ce se află pe raza administrativă a
Primăriei Ghiroda. 

r. -Cam care ar fi bugetul pe care îl
primiţi de la aceste instituţii, întreprinderi,

târguri, show-room-uri?
i.B. - Ajungem la 60-80 de miliarde de lei

vechi pe an. 
r. - Peste 2 milioane de euro... 
i.B. - Da.
r. - Credeţi că dacă veţi intra în zona

metropolitană veţi pierde aceste sume care
vin acum la buget?

i.B. - Banii pe care-i câştigăm singuri, ve -
niturile noastre, trebuie să rămână să-i admi -
nistrăm noi.

r. - În Consiliul local al comunei
Ghiroda s-a discutat chestiunea aceasta? 

i.B. - Da, dar mai ales la ultima şedinţă
despre zona metropolitană desfăşurată la Sala
de consiliu a municipiului Timişoara. Au par-
ticipat şi o parte din consilieri noştri ca să audă
expunerea celor din Timişoara, nu numai din
zvonuri şi din auzite. 

r. - aţi stat de vorbă cu domnii con-
silieri după şedinţa de la Consiliul
Municipal? au fost păreri pro sau contra?

i.B. - Părerile consilierilor noştri sunt
destul de bune, destul de favorabile. Reticenţe
sunt puţine. În ideea că toată lumea e îndrep-
tăţită să creadă că primim fondurile acestea
pentru dezvoltare, nu ca să ne subjuge cineva.
Adică, să fim dependenţi de alţii, ceea ce cred
că nu e cazul. 

r. - satul Giarmata vii ţine  de Giroc... 
i.B. - Da, e singurul sat aparţi nător

comunei.  Parcă-i mai liniştit decât tumultul
din Ghiroda. Putem să numim Giarmata Vii  o
zonă rezidenţială. S-au mutat oameni iportanţi
din Timişoara, cum ar fi jude cătorii Popescu şi
Crăciunescu, senatorul Otiman..  Avem per-
sonalităţi care ne sprijină. Avem şi un ziar
local. E mare lucru şi mare suflet pentru loca -
litatea noastră. Toate activi tăţile culturale sunt
legate şi de activitatea bisericii. Dl. Silviu
Londrea pune mult suflet acolo cu activi tăţile
respective, mai ales că în Consiliul Local
Ghiroda sunt şi consilieri locali de la noi.
Există  enoriaşi sufle tişti. Poate că suntem şi
mai puţini şi e mai uşor să-i coop tezi, să-i atra-
gi la diver se activităţi. Sunt oameni care au
venit din alte părţi şi şi-au găsut un rost al
Giarmata Vii. Ponderea ma re la Giarmata Vii o
au ardelenii. Au venit din  Sălciua, din Alba.

r. - O parte s-au dus la Piş chia.
i.B. - Şi majoritatea au făcut o stradă nou-

nouţă în Giarmata Vii. Şi eu sunt un venit. De
la Buzad.

r. - Câţi consilieri locali ai comunei
Ghiorda sunt din Giarmata vii?

i.B. - Patru,
din treisprezece.
Şi au şi vicepri-
mar, pe mine,
adică,  dar fără
drept de vot... 

r. -aţi rectifi-
cat recent buge-
tul. În ce di -
recţie?

i.B. - Spre apă,
către infrastruc-
tură, neapărat. A -
vem o problemă
majoră la cana -
lizare. Avem un
proiect iniţial şi l-
am cam lungit. Nu
e din vina noastră,
ci din vina con-

structorului. Energoconstrucţia Bucureşti. Şi ei
şi-au tot schimbat, periodic, în doi ani, conduc-
e rea… Toate vânturile rele şi mizeriile vin de
la Bucureşti, din păcate… Eu sunt mai direct,
şi de aceea vă spun că nu înţeleg, sincer,  nişte
chestii… Şi acum au o întârziere destul de
mare. Sperăm să intre în grafic cu o ultimă pre-
lungire a termenului de execuţie, pe care le-am
acordat-o noi şi SAPARD-ul. Am luat în
Consiliu o hotărâre importantă pentru că noi
trebuia să mai alocăm nişte sume deoarece  ne
legăm de canalizarea municipiului Timi şoara. 

r.-vă apropiaţi de metropolă...
i.B. - Corect. Şi atunci, inevitabil, va trebui

să avem legături cu Aquatim-ul, care ne-a dat
nişte soluţii viabile. Şi  trebuie să venim noi cu
banii pentru că ceea ce dorim să facem  nu
intră în proiectul respectiv. 

r.: - Ce proiecte mari mai aveţi la
Ghiroda? 

i.B.: - Cel cuprins în Ordonanţa 7 a
Guvernului României: podul
peste râul Bega, pentru care e
nevoie cam de 60 de miliarde de
lei noi. Cred că ne vor da vreo 40
de miliarde de lei vechi, pentru
că sunt ce rinţe mari peste tot în
ţară. Fiecare am prins câte un
program. Iniţial, am avut un
proiect tehnic pentru finalizarea
introducerii apei la Giarmata Vii.
Nimic nu-i mai vital ca şi apa
dar ca şi valoare e mai importan-
tă suma  asta mare de la Guvern
Celălalt proiect, introducerea
apei, îl vom suporta din fonduri
proprii. Acestea ar fi două dintre
proiectele noastre majore pe care ne-am pro-
pus să le finalizăm cât mai repde.

r.  Nu v-aţi gândit la realizarea unui
ştrand în aer liber pe malul Begăi? ar fi o
atracţie estivală.

i.B. - Nu ştiu dacă depinde de noi. E vorba
de Apele Române Banat. Ideea a fost ridicată
în 1996, în primul meu mandat, dar a rămas,
aşa, în stadiu de idee... N-am trecut la nici o
acţiune concretă. Nu s-a mai pus în discuţie,
tot cu Apele Ro mâne a fost problema, nu cre-
deam că ne vor da voie…

r. - aţi simţit în Consiliul Local  o opo -
ziţie în cazul adoptării unor proiecte impor-
tante?

i.B. - Nu neapărat! Uneori au exista, e ade-
vărat,  anumite semne de întrebare şi îndoieli,
câteodată, chiar  neîncredere… Ar trebui mai
multă încredere în noi înşine. Altfel,  Con siliul
merge bine, nu pot să spun că nu există  coope -
rare între consiliu şi administrativ. Dar şi
lumea asta de azi, în viteza asta…

r. - aţi simţit că s-a schimbat   compor-
tamentul  locuitorilor?

i.B. - Multă lume a venit şi cu propuneri
bune şi mai puţin bune… Nu poţi să-i cata-
loghezi neapărat că nu vor să facă ceva. Multă

lume a venit cu iniţiative constructive, şi-au
făcut gospodării frumoase, îşi amenajează
spaţiile… De aceea aş dori să le transmit celor
din Ghiroda şi Giarmata Vii sănătate şi mai
ales înţelegere! Înţelegere, pentru că au existat
la nişte oameni locali prea multă  mândrie,
prea multe prejudecăţi, şi-i păcat să  ajungă de
izbelişte comuna pentru atâta lucru…

r. - Îşi plătesc oamenii impozitele, ta -
xele?

i.B. - Avem foarte puţine cazuri de rău pla-
tinic. Foarte puţine..

r.- sunteţi o primărie bogată... 
i.B. - Da, suntem o primărie bogată,  nu

putem să ne plângem pe motivul acesta. 
Aşa că  dacă merge treaba prost vina e şi din
partea noastră, pro babil. Dar şi a altora...
Undeva se găseşte câte o rotiţă care încă nu e
angrenată cum trebuie în sistem...

r. - Care ar fi rotiţa asta, dle viceprimar.
Ce vă supără?

i.B. - Acum sunt tare supărat pe  Ordonanţa
de Guvern numărul 34. 

r. - Ce spune Ordonanţa?
i.B. - Ne aruncă în timp şi în aşteptare  cu

nişte lucrări importante  Dacă vrei să faci o
lucrare, aceasta trebuie anunţată din timp, s-au
lungit termenii de 60 de zile numai pentru a
anunţa activitatea în Monitorul Oficial…

r. E mai multă birocraţie?
i.B. - Trebuie apoi să anunţi la  SIAP orice

investiţie, aceasta din  decembrie anul trecut.
Trebuie să pui totul acolo, în pro gramul
respectiv; altfel, dacă nu corespunzi în graficul
pe care l-ai iniţiat, pierzi lucrarea. Şi intervin
multe chestii pe parcursul realizării unui
obiectiv. Mi se pare ab surd: dacă eu am bani şi
pot să mă gospo dă resc, trebuie neapărat să
depind de cutare şi cu tare, să nu pot să mă
angajez decât în funcţie de grila respectivă
care trebuie trimisă neapărat la ANP, la
Bucureşti? Descentralizarea, apă de ploaie!…
Vorbim numai să ne aflăm în treabă. Nu se
vrea, domnule, nu se vrea! Vrem să înfiinţăm

Poliţie Comunitară şi aşteptăm.
r.: - aţi dat anunţ în ziare pentru înfi-

inţarea Po liţiei Comunitare. 
i.B. - Da, dar ne amână cu avizul, nu-l

primim, pur şi simplu!. Nu-ţi vine, clar, avizul
de la Bucureşti! Am fost personal cu secretarul
comunei în Capitală. Le-am spus: “Domnilor,
vă tot sunăm dar nici măcar nu răspundeţi
la telefon.” S-au scuzat: “Uitaţi, cât avem de
lucru…” Le-am spus: “Păi, nu vă supăraţi,
dar noi venim tocmai din Timiş. E  vorba de
o în treagă comunitate care aşteaptă avizul
pentru Poliţia Comunitară!“. asta e!
Descentra lizarea,  apă de ploaie!… vorbe-n
vânt...

au consemnat: 
Cornel TODOr şi Gabriela PasCarU

Viceprimar Ion Bontea

“DEsCENTRALIZAREA, VORBE ÎN VÂNT!”GHIRODA
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Primăria Comunei 
Ghiroda

Recrutează cadre pentru 
Poliţia Comunitară

Informaţii la sediul Primăriei Ghiroda, 
telefon 205201

Primăria comunei Lenauheim 
scoate la licitaţie publică în vederea închirierii:

…Spaţiul în suprafaţă de 38 mp aferent imobilului cu nr. 315 din localitatea Grabaţ,
pentru sediul Asociaţii şi Fundaţii non profit, licitaţie care va avea loc în data de 

25. 04. 2007, ora 10, la sediul Primăriei comunei Lenauheim.
…Spaţiul în suprafaţă de 42 mp aferent imobilului cu nr. 487 din localitatea Lenauheim

în vederea desfăşurării de activităţi comerciale, licitaţie care va avea loc în data de 
25. 04. 2007, ora 11, la sediul Primăriei comunei Lenauheim.

Caietele de sarcini şi informaţiile suplimentare se pot obţine de la 
Primăria comunei Lenauheim. Tel. 0256/360 428, interior 104.



sE CONsTRUIEŞTE UN CORP ANEXĂ 
LA PALATUL ADMINIsTRATIV

C.J. Timiş a decis construirea unui corp anexă la Palatul
Administrativ, lucrare ce îşi propune să rezolve spaţii necesare pentru
desfăşurarea în condiţii normale a activităţii curente: birouri, spaţii pen-
tru relaţiile cu publicul, arhivă, adăpost pentru protecţie civilă, garaj  şi
săli multifuncţionale pentru întruniri, conferinţe, simpozioane. Corpul
anexă  reprezintă o extindere pe latura nordică a clădirii existente
(Palatul Administrativ),  marginită de străzile L.Filipescu, Tulnicului şi
Piaţa E.  Murgu. Aria construită va fi de 1.031,00 mp iar aria desfăşu-
rată de  3.167,00 mp.

J. L.

AGENDĂ
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MIC ATLAS ADMINISTRATIV AL JUDEŢULUI TIMIŞ

1. sediul consiliului local: Ghiroda, Str.Victoria
nr. 46, telefon 205201
2. adresă pagină internet: http://www.e-pri-
marii.ro/~ghiroda
3. Primar: Cinca Vasile
4. Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2006 - total =
4778 persoane, din care:
- masculin = 2329 persoane
- feminin = 2449 persoane
5. Numărul locuinţelor la 31 decembrie 2006
= 1770
6. Număr sate componente, localităţi
aparţinătoare = 1: Giarmata Vii.
7. Număr posturi în primărie - total = 29, din
care:
- funcţionari publici = 13
- personal contractual = 16
8. Număr consilieri = 13
9. Înfrăţiri, colaborări cu localităţi din afara
ţării:
- Înfrăţire cu localitatea „Montalbano Jonico-
Regiunea Matera-Italia“, privind colaborare în
domeniul cultural.
10. Obiective şi investiţii propuse a se realiza:
- Construirea unei Săli de sport prin Compania
Naţională de Investiţii;
- Construirea unui pod nou peste râul Bega;
- Alimentare cu apă potabilă în localitatea
Giarmata Vii;
- Extinderea reţelei de iluminat stradal în
comună;
- Realizarea unei reţele de canalizare a apelor
menajere în localitatea Giarmata Vii;
- Modernizarea drumurilor de acces de pe raza
comunei.
11. Proiecte cu finanţare (cofinanţare) externă
în derulare:
- Canalizare menajeră a localităţii Ghiroda cu
evacuarea apelor uzate prin pompare în reţeaua
municipală de canalizare a municipiului Timi -
şoara = SAPARD.
12. Numărul mediu lunar al beneficiarilor

Legii nr. 416/2001 (ajutoare sociale) = 25
13. instituţii şcolare:
- Şcoli generale cu clasele I-VIII = 2: Ghiroda şi
Giarmata Vii;
- Şcoala interconfesională - Bunul Păstor
Ghiroda;
- Grădiniţe cu program normal = 2: Ghiroda şi
Giarmata Vii.
14. instituţii sanitare:
- Cabinete medicale = 7: Ghiroda (4) şi Giarmata
Vii (3);
- Farmacii umane = 2: Ghiroda şi Giarmata Vii.
- Cabinet sanitar-veterinar =1: Ghiroda.
15. instituţii culturale:
- Cămine culturale = 2: Ghiroda şi Giarmata Vii;
- Bibliotecă = 1: Ghiroda.
16. Baze sportive şi de agrement:
- Terenuri de fotbal = 2: Ghiroda şi Giarmata
Vii;
- Baza sportivă „Paul Codrea“ Ghiroda.
17. Biserici, mănăstiri şi alte locaşe de cult:
- Biserici ortodoxe = 2: Ghiroda (1939) şi
Giarmata Vii (1939);
- Biserici romano-catolice = 2: Ghiroda (1956) şi
Giaramata Vii (1928);
- Biserica Baptistă Ghiroda (1916);
- Biserica Penticostală Giarmata Vii (1989).
18. rugi şi alte manifestări cultural-religioase:
- Rugi în localitatea Ghiroda: Ruga Ghirozeană
(de Rusalii - luna iunie) şi Ruga maghiarilor -
Buciu (9 octombrie);
- Rugă în localitatea Giarmata Vii (Hramul Bise -
ricii-de Sf. Mărie Mică - 9 septembrie).

COMUNa GHirODa - aNUL 2007

1. sediul consiliului local: Giroc, Str. Semenic
nr. 54, telefon 395648
2. adrese pagină internet: http://www.giroc.ro ;
http://www.e-primarii.ro/~giroc
3. Primar: Toma Iosif Ionel
4. Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2006 - total =
4354 persoane, din care:
- masculin = 2074 persoane
- feminin = 2280 persoane
5. Numărul locuinţelor la 31 decembrie 2006
= 1571
6. Număr sate componente, localităţi
aparţinătoare = 1: Chişoda.
7. Număr posturi în primărie - total = 47, din
care:
- funcţionari publici = 14
- personal contractual = 33
8. Număr consilieri = 13
9. Obiective şi investiţii propuse a se realiza:
- Sală de sport polivalentă;
- Casă de cultură;
- Două săli de sport şcolare;
- Două terenuri de sport cu gazon sintetic.
10. Numărul mediu lunar al beneficiarilor
Legii nr. 416/2001 (ajutoare sociale) = 69
11. instituţii şcolare:
- Şcoli generale cu clasele I-VIII = 2: Giroc şi
Chişoda;
- Grădiniţe cu program normal = 2: Giroc ţi
Chiţoda.
12. instituţii sanitare:
- Cabinete medicale = 6: Giroc (3) şi Chişoda
(3);
- Farmacii umane = 2: Giroc şi Chişoda;
- Cabinete veterinare = 2: Giroc şi Chişoda;
- Farmacie sanitar-veterinară = 1: Giroc.
13. instituţii culturale:
- Casa Naţională = 1: Chiţoda;
- Cămin cultural = 1: Giroc;

- Biblioteca comunală Giroc.
14. Baze sportive şi de agrement:
- Stadionul „Unirea“ Giroc;
- Stadionul „F.C. Chişozeana“ Chişoda.
15. Biserici, mănăstiri şi alte locaşe de cult:
- Biserici ortodoxe române = 2: Giroc şi
Chişoda;
- Biserici catolice = 2: Giroc şi Chişoda;
- Biserici baptiste = 2: Giroc şi Chişoda;
- Biserici penticostale = 2: Giroc şi Chişoda;
- Mănăstirea Timişeni Giroc.
16. rugi şi alte manifestări cultutral-reli-
gioase:
- Ruga Giroceană (la Sfintele Sărbători de
Paşte);
- Ruga Chişozeană (15 august);
- Festivalul Internaţional de Folclor „Floare
Giroceană“ (iunie-iulie).

COMUNa GirOC - aNUL 2007

Consiliul Judeţean Timiş a
îm plinit la 9 aprilie 2005 15 ani
de activitate pusă în slujba cetăţe -
ni lor. Evenimentul a fost marcat
printr-o adunare festivă desfăşu-
rată în Sala de Consiliu a
Palatului Administrativ. Au fost

prezenţi foşti şi actuali consilieri
judeţeni, conducerea instituţiei,
reprezentanţi de seamă ai
Prefecturii Ti miş, parlamentari,
foşti preşedinţi şi vicepreşedinţi

ai C.J. Timiş, re prezentanţi ai pre-
sei locale şi cen trale. Secretarul
general al Consiliului, dl
Petrişor Nă dăş tean, a
tre cut in revistă  princi-
palele eta pe de evoluţie
a for melor de organi-

zare, com -
petenţe, denu-
miri ale insti-
tuţiei până la
anul 1992, de
la cea de
Primărie a ju -
deţului, la cea
de Prefectură a judeţu-
lui, până la cea de
Consiliu Ju de ţean.  Pri -
mul Consiliu,

ales prin vot indirect,
avea 45 de consilieri în
componenţa sa. Preşe -
dintele actual al C. J.
Timiş, dl Constantin

Ostaficiuc, a
consemnat îm -
plinirile, dar şi
neîmpliniri le,
constatate de
Dom nia Sa pe
parcursul ce lor a proape
doi ani si jumătate de
mandat. Au lu at  cuvân -
tul, prin tre al ţii, fos tul
vice pre  şedinte  Ale   xan -
dru Factor, fostul pre -
şedinte Viorel Coifan,

consilierul ju de ţean  Ştefania
Stegăroiu iar fostul pre şedinte Ilie

Sârbu a trimis un me saj de felic-
itare.  S-au acordat Di plome de
Onoare atât foştilor, cât şi actu-

alilor componenţi ai Consiliului
Judeţean, angajaţilor instituţiei,
ca şi unor reprezentanţi ai mass
media care îşi desfăşoară activi-
tate ca jurna lişti acreditaţi pe
lângă C.J. Timiş. 

9 aprilie 2007: CINCIsPREZECE ANI 
DE ACTIVITATE A C.J. TIMIŞ

Se construieşte o anexă a Palatului Administrativ,  necesară 
în urma creşterii competenţelor Consiliului Judeţean Timiş.



ARE este o organizaţie independentă a
regiunilor şi cea mai lar gă reţea de cooperare
interregională din toată Europa, re pre zentând
13 organizaţii interregionale şi 250 regiuni din
30 de ţări.

Misiunea arE:

ARE este un for democratic, prin care
membrii săi îşi pot exprima propriile ambiţii
politice şi pot să activeze împreună atât la
nivel european cât şi la nivel internaţional.
Membrii săi pot să facă schimburi de expe-
rienţă şi de know-how şi să dezvolte proiecte
de cooperare.

ARE respectă diversitatea regiunilor Eu -
ropei şi traduce această diversitate în forţă.
Promovează subsidiaritatea, structurile re -
gionale democratice şi excelenţa în gu ver na -
rea regională; de asemenea, face posibil ca re -
giunile să reprezinte liantul esenţial între
cetăţeni şi Europa.

1985 – 2005 Principalele reuşite ale
regiunilor Europei

ARE a fost fondat în 1985 de către 47
regiuni şi 9 organizaţii interregionale, cu sco -
pul de a intensifica vocea şi poziţia Regiunilor
Europei. Dupa 20 de ani, progresul este
impresionant, cu noi perspective pentru regiu-
nile Europei.

Mai mult de 15 ţări au implementat
reforme de stat creând noi autorităţi regionale
sau au întărit rolul regiunilor existente.
“Declaraţia ARE cu privire la regionalizare în
Europa” (1996) a contribuit semnificativ la
procesul de descentralizare, regionalizare în
majoritatea statelor Europei, aducând respon -
sabilitatea politică mai aproape de cetăţeni.

Începand cu Actul Unic European (1986),
ro lul regiunilor în procesul luării de decizii de
la nivelul UE a crescut permanent. Ca un re -
zul tat al conlucrării interregionale in anul
1994 au fost fondate Comisia Regiunilor şi
Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale
din Europa, ca organisme consultative ale au -
to rităţilor regionale şi locale pe lângă Uniunea
Europeană, respectiv Consiliul Europei.

Astăzi principiul subsidiarităţii şi concep-
tul coeziunii teritoriale sunt incluse în Trata -
tele Europene şi regiunile sunt recunoscute ca
parteneri cheie în proiectul european.

Politica regională şi de coeziune a devenit
al doilea ca importanţă la la nivel european
du pă Politica Agrară Comună (CAP), contri -
bu ind la procesul de a face Europa mai rele-
vantă pentru cetăţeni.

Înainte de adoptarea Actului Unic
European în 1986, Fondurile Structurale, cre-
ate în 1975 cu scopul de a reduce disparităţile
re gio nale, au însemnat doar 25 % din bugetul

Co mu nităţii; astăzi, în schimb, Fondurile
Struc turale reprezintă 41% din bugetul UE.

Datorită campaniei acerbe din perioada
2000-2004, ARE a reuşit, de asemenea, să se
im plice în protejarea serviciilor de interes ge -
neral în domeniul culturii, educaţiei, sănătăţii
şi a serviciilor social reglementate prin preve -
de rile pieţei interne a UE şi utilizate ca produ -
se comerciale, prin asigurarea unui vot unan-
im în diferite circumstanţe.

Din 1989, chiar dinainte de căderea zidu-
lui din Berlin, ARE a început sa primească
regi uni din Europa Centrala şi de Est pregătin-
du-le pentru momentul aderarii la UE. În acest
context, programul ARE Centurio de specia -
lizare şi schimb de experienţă pentru
reprezentanţii acestor regiuni a jucat un rol
crucial.

20.000 de tineri participanţi la programul
Eurodyssey a ARE au câştigat experienţă pro-
fesională în locurile de munca puse la dispo -
ziţie în regiunile partenere.

Ca un ultim aspect, ARE a făcut posibile
schimbul de experienţă şi posibilitatea de a
învăţa unul de la altul, promovând cooperările
interregionale şi transfrontaliere pentru ben-
eficiul cetăţeanului.

ARE numară în prezent 250 de regiuni
membre din rţndul statelor mebre ale
Consiliului Europei şi 13 membrii organizaţii
intersegionale.

viziunea arE:

ARE-este o sferă a Europei, acolo unde:
· regiunile sunt recunoscute ca stâlpi ai

democraţiei şi parteneri cheie în proiectul
european;

· guvernarea regională înseamnă o auto -
nomie lărgită, legitimitate şi eficienţă şi un
spaţiu de întâlnire cu aşteptările reale ale
cetăţenilor;

· unde schimbul de idei, de know-how şi
de experienţă între regiuni contribuie la o mai
bună înţelegere mutuală şi îi apropie mai tare
pe cetăţenii Europei.

Dacă UE înseamnă să răspundem cu
dinamism provocărilor globalizării şi extin-
derii UE şi să venim în contact cu aşteptările
cetăţenilor, va trebui să ne asigurăm că această
viziune a unei sfere a Europei va deveni real-
itate.

Doar o Europă descentralizată poate să
stimuleze dezvoltarea economică, să creeze
locuri de muncă mai numeroase şi mai bune,
să asigure servicii eficiente cetăţenilor şi să
sprijine crearea unei societăţi inovative, antre-
prenoriale şi bazată pe cunoaştere. Doar coo -
pe  rările transnaţionale, interregionale şi trans-
frontaliere pot contribui la asigurarea faptului
că Europa este relevantă pentru cetăţenii ei.

ARE va continua să joace un rol crucial în

creş terea importanţei regiunilor Europei. Sunt
con vins că prin coordonarea experienţelor
noas tre şi a know-how-ului în cadrul unei or -
ga nizaţii cum este ARE, prin cooperare şi in -
terconectare, vom fi capabili să răspundem cu
succes provocărilor şi oportunităţilor secolu-
lui XXI.

Riccardo Illy
Preşedinte al Regiunii 

Friuli Venezia Giulia (I)
Preşedinte ARE

Obiectivele strategice ale arE:

· Încurajarea dialogului politic şi schimbu-
lui de experienţă între regiunile Europei;

· Conlucrarea pentru a putea influenţa
politicile naţionale, europene şi internaţionale;

· Sprijinirea proiectelor de cooperare inter-
regionale şi transfrontaliere;

· Dezvoltarea excelenţei în guvernările
regionale prin transfer de know-how şi bună
practică

· Să promoveze democraţia regională şi
subsidiaritatea în Europa;

· Să protejeze şi săa promoveze diversi-
tatea regională în toate expresiile ei;

· Să dezvolte abilitatea regiunilor de a face
Europa relevantă pentru cetăţenii ei.

Ce va trebui să facem? 

Principalele activităţi din cadrul arE:
Strângerea informaţiilor şi diseminarea

lor: monitorizarea reglementărilor europene şi
a acordurilor internaţionale, în vederea posi-
bilităţii de a informa în prealabil membrii cu
privire la orice modificări care vor putea afec-
ta competenţele acestora;

Pledoarie: pentru implementarea strategiei
de lobby interregional şi luarea de iniţiative,
în vederea influenţării politicilor cu impact
pentru regiuni de la nivel naţional, european şi
internaţional.

Reţea: identificarea subiectelor de interes
comun pentru regiuni; 

Elaborarea de răspunsuri comune, schim-
bul de experienţă şi găsirea de soluţii comune;

Pregătirea de expertize: activarea ca un
centru european de expertiză regională şi de
practică inovativă;

Implementarea de programe şi proiecte:
pre gătirea sprijinului pentru noi proiecte, par -
te  neriate şi reţele interregionale.

De cine este coordonat arE?

Organele de conducere ARE, compuse din
reprezentanţi regionali aleşi din cadrul regiu-
nilor membre includ:

· Preşedintele;
· Adunarea Generală - toţi mebrii;

· Biroul politic - reprezentanţi nominali zaţi
de regiunile membre a fiecărei ţări şi aleşi
pentru doi ani de către Adunarea Generală;

· Prezidiu – preşedinte, doi vicepreşedinţi,
vicepreşedintele trezorier şi preşedinţii celor
patru comisii, aleşi pentru doi ani de Adunarea
Generală.

Cine poate deveni membru? Calitatea
de membru arE

Membrii ARE sunt regiunile, cu alte cu -
vinte, acele administraţii-guverne alese la ni -
vel imediat următor structurilor centrale-na -
ţio na le şi împuternicite cu auto-guvernare
poli tică.

Membrii ARE activează pe baza unor va -
lori comune, prin solidaritate, asistenţă mutu-
ală şi parteneriate. Ei nu sunt organizaţi în par-
tide politice sau delegaţii naţionale.

Oricare regiune democratică din cadrul
unui stat membru al Consiliului Europei poate
să decidă să devina membru ARE, plătind o
taxă de membru. Fiecare regiune are drept la
un singur vot în cadrul ARE.

Independenţa financiară a ARE garantează
membrilor libertatea de exprimare, ca şi auto -
no mia de a întreprinde iniţiative comune, fără
con strângerile reglementărilor instituţionale
eu ropene şi internaţionale. Membrii pot să-şi
fi xeze propria agendă europeană şi interna ţio -
nală. Ei pot sa activeze foarte simplu pe dife -
rite căi nonbirocratice într-o mare varietate de
mecanisme şi reţele având posibilitatea de a
răspunde rapid noilor probleme care apar.

Fiecare regiune membru ARE poate să
aleagă să participe la una sau la toate lucrările
comisiilor şi la diferitele programe în funcţie
de interesul fiecăruia, având astfel ocazia de a
implica proprii politicieni şi colaboratori în
activitatea ARE. Experţii regionali, univer-
sităţile, precum şi ONG-urile pot fi, de aseme-
nea, implicaţi în activităţile ARE.

ARE oferă membrilor săi accesul la mai
multe servicii şi oportunităţi:

· să influenţeze politicile internaţionale,
europene şi naţionale

· să clădească proiecte comune, programe
de cooperare şi parteneriate

· să-şi împartă cunoştintele, expertizele,
experienţele şi informaţia

· să aducă proiectul european mai aproape
de cetăţeni.

ARE cooperează cu Comisia Regiunilor
(CoR) şi cu Congresul Autorităţilor Locale şi
Re gionale din Europa (CLRAE), care sunt or -
ga nisme consultative ale autorităţilor locale şi
re  gionale pe lângă Uniunea Europeană, res -
pec tiv Consiliul Europei.

Pagină realizată de
Eva BUCaTOŞ

Adunarea Regiunilor Europene (ARE)

Consiliul Uniunii Europene a adoptat, la 1
ianuarie a.c., o serie de decizii, care au intrat în
vigoare la aceeaşi dată, prin care se efectuează
toate modificările instituţionale urmare a
aderării României şi Bulgariei la UE. Aceste
decizii vizează: numirea de noi mem bri, români
şi bulgari, în instituţiile euro pe ne, actualizarea
cifrelor oficiale ale populaţiei UE şi a listei de
exercitare a Preşedinţiilor Consiliului UE
(România va exercita Pre şe dinţia Consiliului
UE în perioada iulie-d e cem brie 2019), precum
şi modificarea cifrelor necesare pentru votul
prin majoritate calificată. În prezent, pentru
adoptarea unei decizii a Consiliului UE prin
majoritate calificată este nevoie de 255 de voturi
dintr-un total de 345. Voturile trebuie să provină
din majoritatea statelor membre şi să reprezinte
cel puţin 62% din populaţia UE (adică cel puţin
305,5 milioane din cei 492,8 milioane de
locuitori ai UE). Conform Tratatului de la Nisa,
Româ niei îi revin 14 voturi în cadrul Consiliului
UE. Astfel, ca pondere a voturilor, România se
află pe locul al 7-lea, după Germania, Ma rea

Britanie, Franţa, Italia, Spania şi Polonia. 
În baza Tratatului de Aderare, România

deţine următoarele poziţii în cadrul instituţiilor
europene: 

· 1 comisar european – domnul Leonard
ORBAN, căruia i-a fost atribuit portofoliul mul-
tilingvismului 

· 35 parlamentari europeni 
La acest moment, aceştia sunt desemnaţi de

Parlamentul României, din rândurile membrilor
săi (în general prin reconfirmarea în
această poziţie a foştilor observatori români la
Parlamentul European). România este obli -
gată prin Tratatul de Aderare să organizeze
alegeri pentru Parlamentul European înainte de
31 decembrie 2007. Parlamentarii europeni aleţi
vor ocupa această poziţie până în iunie 2009,
când vor avea loc alegeri europene in toate

statele membre pentru desemnarea unui nou
Parlament European. 

· 1 judecător la Curtea de Justiţie a
Comunităţilor Europene – doamna Camelia
TOaDEr

· 1 judecător la Tribunalul de Primă Instanţă
– domnul valeriu CiUCĂ

· 1 membru în Curtea de Conturi – domnul
Ovidiu isPir

· 15 membri în Comitetul Economic şi
Social, dintre care 5 reprezentanţi ai sindi-
catelor, 5 reprezentanţi ai confederaţiilor
patronale şi 5 reprezentanţi ai societăţii civile. 

· 15 membri în Comitetul Regiunilor. 
De asemenea, Banca Naţională a Româ niei

face parte acum din Sistemul European al
Băncilor Centrale, iar guvernatorul acesteia par -
ticipă ca membru cu drepturi depline la Con -

siliul General al Băncii Centrale Euro pene şi la
comitetele acesteia.

De asemenea, de la data aderării, cetăţenii
români au dreptul de a lucra în cadrul instituţi-
ilor comunitare. Procedura standard de ob ţinere
a unui astfel de post este prin concurs. Pro cedu-
ra de selectare prin concurs a perso na lului în
cadrul instituţiilor europene presu pune
două mari etape: selecţia, organizată de Oficiul
European pentru Selecţia Personalului (EPSO),
în urma căreia se redactează listele de rezervă, şi
recrutarea propriu-zisă, realizată de instituţiile
europene pe baza acestor lis te. Orice cetăţean
român care îndeplineşte con diţiile cerute de
instituţiile comunitare care scot la concurs pos-
turile vacante, se poa te prezenta la concursurile
organizate perio dic de fiecare dintre instituţiile
comunitare, având şansa să devină funcţionar
comunitar. 

Comisia Europeană şi-a propus ca până în
2011 să fie angajaţi 1058 noi funcţionari, dintre
care 698 de români şi 360 de bulgari.
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