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Parlamentul României
a luat în dezbatere bugetul
care urmează să fie alocat
judeţului Timiş, pentru
anul 2008. Pentru ca acest
buget să fie cât mai apro-
piat de nevoile reale ale
judeţului nostru, preşedin-
tele C. J. Timiş, dl Con-
stantin Ostaficiuc a făcut
apel la mai mulţi parla-
mentari de Timiş, printre
care deputaţii  Valeriu
Tabără şi Mircea Purceld,
pentru a susţine amenda-
mentele propuse de C.J.
Timiş la proiectul Legii
bugetului pe anul 2008:
„Am rugat mai mulţi
deputaţi de Timiş să
susţină amendamentele
propuse de C.J. Timiş.
Există creşteri la toate
capitolele dar nu e sufi-
cient.”, afirmă liderul C.J.
Timiş. 
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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
TERITORIULUI ŞI LUCRĂRI PUBLICE
PATRICHI IONEL – preşedinte PNL
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 ŞI 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
Timiş au loc în fiecare zi de luni,
prin rotaţie (preşedinte, vicepre-
şedinţi şi secretar general), înce-
pând cu ora 12.00.

R.H.
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Finalizarea alimentării cu apă în opt comune timişene
Prin Programul Guvernamental de alimentare cu

apă la sate conform HG 687/1997 şi HG 1036/2004, în
Timiş  a fost finalizată, recepţionată şi dată în
funcţiune alimentarea cu apă în următoarele localităţi-
centru de comună: Curtea, Boldur, Mănăştiur, Uivar,
Dumbrava, Moşniţa Nouă, Maşloc şi Bogda.

De altfel, Consiliul Judeţean Timiş şi Ministerul
Transporturilor Construcţiilor şi Turismului au semnat,
la începutul lunii iunie 2005, convenţia aferentă
respectivului Program Guvernamental de alimentare
cu apă la sate. În realizarea acestuia, MTCT are calitate
de investitor, proiectarea şi execuţia lucrărilor urmând
să fie făcută de Antreprenorul Solel Boneh
International - Tahal J.V. din Israel - câştigătorul
licitaţiei internaţionale organizate în baza prevederilor
HG 687/1997.

Următoarea localitate-centru de comună în care vor
fi recepţionate lucrările de alimentare cu apă, în
perioada următoare, este Pişchia. Deşi iniţial suma
alocată judeţului Timiş, în conformitate cu prevederile
HG 687/1997 şi HG 1036/2004, a fost de 4 milioane de
dolari, aceasta a fost suplimentată, valoarea totală a
lucrărilor fiind de 9.294.586 dolari. 

În acest context, trebuie amintit faptul că
Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş Constantin
Ostaficiuc şi vicepreşedintele Marius Popovici au avut

recent o întrevedere cu reprezentanţi ai firmei Ilf - una
dintre cele două societăţi care asigură consultanţa
pentru elaborarea master-planului (de alimentare cu
apă, canalizare, epurarea apelor uzate). La întrevedere
au mai participat reprezentanţi ai Aquatim, Agenţiei
Regionale pentru Protecţia Mediului Timişoara şi  ai
CJ Timiş, de la Serviciul Investiţii.

În urmă cu un an şi jumătate, Consiliul Judeţean a
demarat elaborarea unui master-plan - o strategie în
domeniul alimentării cu apă şi canalizării la nivelul
întregului judeţ. La ora actuală, CJ Timiş beneficiază
de două consultanţe tehnice pentru proiectul de
regionalizare a serviciilor de apă-canalizare în judeţul
Timiş. 

„Din fericire, beneficiem, pentru acest proiect
de două consultanţe tehnice şi este foarte important
să delimităm care sunt etapele şi activităţile  pe care
le va gestiona fiecare dintre  cele două firme”, a
subliniat Constantin Ostaficiuc. 

“Sper să reuşim să accesăm într-o primă fază
150 de milioane de euro... Suma necesară ar fi de
300 de milioane de euro pentru a rezolva pro-
blemele întregului judeţ”, a mai afirmat preşedintele
Consiliului Judeţean. 

J.T.

În data de 25 octombrie a.c. a
avut loc la Bucureşti la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici, o întâlnire de lucru prile-
juită de lansarea proiectului
„Politici etice - mecanisme şi
instrumente” care se derulează, în
parteneriat cu ANFP - Agenda 21 şi
Consiliul Europei, începând cu data
de 1 octombrie 2007 şi ale cărui
activităţi urmează să se desfăşoare
în Bucureţti şi în judeţele Bacău,
Prahova şi Timiş.

Proiectul face parte din pro-
gramul „Public Ethics Benchmar-
king and Improvement Tool” al
Consiliului Europei şi constă în sta-
bilirea unui compediu de standarde
şi îmbunătăţire a politicilor de etici

publice. Creat în 2006 de către
Centul de Expertiză pentru
Reformă în Guvernarea Locală al
Consiliului Europei pe baza
Manualuiui de Bune Prectici în
Etica Publică la Nivel Local şi cu
ajutorul Ministerului Admini-
straţiei Publice din Spania şi al
instituţiilor publice din Spania,
programul a fost experimentat de
Consiliul Europei şi în alte state
precum Spania, Republica
Moldova şi Ucraina.

Despre importanţa acestui pro-
iect în România au vorbit, domnul
Jozsef BIRTALAN - Preşedinte
ANFP, domnul Daniel POPESCU -
expert Consiliul Europei, Centrul
de Expertiză pentru Reforma în
administraţia locală, doamna Nina

CUGLER, Manager proiect -
Preţedinte Executiv al Asociaţiei de
Asistenţă şi Programe pentru
Dezvoltare Durabilă, şi doamna
Monica DIMITRIU - şef serviciu
ANFP.

Întâlnirea din Bucureşti a avut
ca scop lansarea proiectului şi în
România. Cu acest prilej, a fost
prezentat proiectul, obiectivele şi
activităţile propuse, stabilindu-se
de comun acord strategia de
implementare şi responsabilităţile
care revin instituţiilor implicate.

DOINA-ADRIANA TĂRÎLĂ
Consilier superior

Compartimentul Monitorul
Oficial şi Transparenţă

Decizională

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ – SELECTAT 
ÎN CADRUL PROIECTULUI NAŢIONAL 

„POLITICI ETICE – MECANISME ŞI INSTRUMENTE”
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În data de 30 octombrie,  în Sala Ma-
re a Palatului Administrativ a avut loc
şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean
Timiş, cu următoarea ordine de zi: 

Întrebări, interpelări
Proiect de hotărâre privind aprobarea

bugetului propriu rectificat al judeţului
Timiş şi a bugetelor rectificate ale unor
instituţii şi servicii publice pe anul 2007

Proiect de hotărâre privind modifica-
rea şi completarea „Agendei principa-
lelor manifestări cultural - artistice şi
sportive”

Proiect de hotărâre privind aprobarea
proiectului „Reabilitare drum judeţean
DJ 592, Buziaş - Lugoj, km 25+000 -
54+200, L = 29.2 km”  şi a cheltuielilor
legate de proiect

Proiect de hotărâre privind aprobarea
proiectului „Reabilitare DJ 682 limita
judeţ Arad - Periam  - Saravale -
Sânnicolau Mare, km 129+200 – Km
153+200, L = 24 km” şi a  cheltuielilor
legate de proiect

Proiect de hotărâre privind aprobarea
Studiului de Fezabilitate actualizat  -
revizia I şi  a   proiectului „Centura Nord
– Vest  de  ocolire  a  oraşului   Buziaş, L
= 4,3 km”, precum şi a cheltuielilor le-
gate de proiect

Proiect de hotărâre privind aprobarea
promovării proiectului „Accesibilizarea,
dotarea, sprijinirea şi consilierea persoa-
nelor  suferinde de maladia Alzheimer”

Proiect de hotărâre privind predarea
obiectivului de investiţie „Alimentare cu
apă a localităţii Bogda, comuna Bogda,
judeţul Timiş”

Proiect de hotărâre privind predarea
obiectivului de investiţie „Alimentarea
cu apă a localităţii Dumbrava, comuna
Dumbrava, judeţul Timiş”

Proiect de hotărâre privind predarea
obiectivului de investiţie „Alimentare cu
apă a localităţii Maşloc, comuna Maşloc,
judeţul Timiş”

Proiectul de hotărâre privind pre-
darea obiectivului de investiţie „Alimen-
tare cu apă a localităţii Moşniţa Nouă,
comuna Moşniţa Nouă, judeţul Timiş”

Proiect de hotărâre privind aprobarea
Protocolului de colaborare cu Regiunea
Autonomă Friuli Venezia Giulia

Proiect de hotărâre privind aprobarea
Normativelor privind dotarea cu autove-
hicule şi consumul lunar de carburanţi

Proiect de hotărâre privind retragerea
dreptului de administrare a parcării din
incinta Complexului imobiliar „Bastio-
nul Cetăţii” Timişoara

Proiect de hotărâre privind aprobarea
racordării unui consumator la reţelele de
apă şi canalizare menajeră ale Parcului
Tehnologic şi Industrial Timişoara

Proiect de hotărâre pentru comple-
tarea Hotărârii C.J.T nr. 23/2007  privind
stabilirea unor măsuri pentru suspen-
darea unor contracte din Complexul
imobiliar „Bastionul Cetăţii”  Timişoara

Proiect de hotărâre privind aprobarea
iniţierii procedurii prealabile stabilirii
condiţiilor de participare a judeţului
Timiş la majorarea capitalului social al
S.C. Politehnica 1921 Ştiinţa Timişoara
& Invest S.A

Diverse.                            
J.L.

Drumul comunal DC.190 se află pe teritoriul comunei Ghilad şi
asigură legătura rutieră a cetăţenilor din satul Gad cu comuna Ghilad,
unde se află sediul administraţiei publice locale.  Lungimea drumului
este de 12,9 km.

Iniţial a fost un drum de pământ cu carosabil denivelat cu urme şi
făgaşe adânci, sector pe care nu puteau  avea acces decât tractoarele şi
atelajele hipo pe vreme uscată, un drum impropriu circulaţiei.

Din punct de vedere al legăturii rutiere, localitatea Gad a fost
complet izolată de reşedinţa de comună Ghilad, circulaţia desfăşurându-
se anevoios doar pe vreme uscată pe coronamentul digului de protecţie
al râului Lanca - Birda. Pentru a aduce acest drum la parametri de cir-
culaţie acceptabili, în anul 2005 - 2006  s-au executat următoarele lucrări
: balastarea întregului sector (12,9 km.) pe o grosime medie de 25 cm şi
o lăţime de 4,0 m, decopertarea  stratului vegetal, defrişări, execuţia
şanţurilor şi acostamentelor.

Costul lucrărilora fost de 2.387.000 lei, cu finanţare integrală a C.J.
Timiş, în cadrul lucrărilor de refacere a infrastructurii rutiere calamitate
după inundaţiile din anul 2005.

Drumul judeţean DJ.595A asigură cea mai
scurtă legătura rutieră a cetăţenilor din locali-
tatea Ghilad cu oraşul Deta, respectiv cu
DN.59 ce face legătura cu PTF Moraviţa, etc.

Lungimea drumului este de 9,0 km. Iniţial a
fost un drum pietruit cu carosabil denivelat
care prezenta o serie de degradări specifice
drumurilor pietruite : făgaşe adânci, văluriri,
gropi mari,  etc. Datorită defecţiunilor majore
drumul a fost impracticabil, pentru majoritatea
autovehicolelor, cu excepţia tractoarelor şi ate-
lajelor hipo, doar pe vreme uscată.

Pentru a aduce acest drum la parametri de
circulaţie acceptabili, în anul 2007 s-au execu-
tat lucrări de întreţinere şi reparare cu balast şi
piatră spartă pe întreaga lungime, tăiere acosta-
mente, execuţie şanţuri şi podeţe laterale şi
transversale pentru scurgerea apelor pluviale.

Costuri lucrări este de  1.310.000 lei, cu
finanţare integrală a C.J. Timiş, în cadrul pro-
gramului lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a
drumurilor judeţene pe anul 2007.
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DRUMUL JUDEŢEAN 595A DETA - GHILAD

DRUMUL COMUNAL 190 GHILAD – GAD

17 ani cu “Les Enfants de Recaş”
Duminică, 4 noiembrie 2007, la sediul Societăţii “Timişoara”, a avut loc conferinţa de presă

prilejuită de încheierea activităţii Asociaţiei “Les Enfants de Recaş” în România. Timp de 17
ani, membrii asociaţiei lyoneze au derulat numeroase activităţi la centrul de plasament din
Recaş. Asociaţia ”Les Enfants de Recaş” s-a constituit în 1990, ca urmare a unei vizite efec-
tuată de un grup de francezi în judeţul Timiş, la casa de copii din Recaş. Misiunea asociaţiei a
fost aceea de a creea condiţii decente de viaţă şi un climat prietenos pentru copiii şi tinerii din
această casă. În decursul celor 17 ani de activitate, Asociaţia, în colaborare cu Consiliul Jude-
ţean Timiş şi cu Consiliul Departamental al Rhonului, a reuşit să finalizeze lucrările la noua clă-
dire care adăposteşte centrul de plasament. De asmenea, Asociaţia s-a impus în schimbarea ati-
tudinii, prin derularea, în parteneriat cu autorităţile din Timiş, a unor cursuri de formare şi per-
fecţionare pentru personalul care lucra în centrul de plasament.

Membrii Asociaţiei au organizat numeroase acţiuni de strângere de fonduri în Franţa, pen-
tru a îndeplini misiunea asumată la începutul colaborării. Au contactat arhitecţi care au evaluat
clădirea de la Recaş şi au demarat o campanie de renovare a întregului complex, a cărui recons-
trucţie a demarat în 1992. În cadrul acestei relaţii de parteneriat româno-francez s-au dezvoltat
colaborări şi pe alte proiecte, cum ar fi: susţinerea de apartamente protejate pentru tinerii insti-
tuţionalizaţi care părăsesc sistemul de ocrotire de la Recaş, schimburi de experienţă între copiii
români şi francezi (organizarea de tabere şi excursii), schimburi de experienţă între educatorii
din Recaş şi cei din Lyon, schimburi culturale.

Acum, după integrarea României în Uniunea Europeană, membrii Asociaţiei ”Les Enfants
de Recaş” au decis că misiunea lor a ajuns la final şi că activitatea lor a fost o reuşită. Despărţi-
rea a reprezentat un moment emoţionant atât pentru partea franceză, cât şi pentru reprezentan-
ţii judeţului Timiş. După vizionarea unor diapozitive cu momente din activitatea asociaţiei, oas-
peţii francezi şi-au luat rămas de la copiii şi tinerii de la Recaş, Jacques Gron, unul din mem-
brii grupului, declarând: “Sper că, peste ani, copiii de la Recaş vor construi Europa”. De aseme-
nea, partenerii francezi au evocat activitatea domnilor Ladislau Tacsi şi Dorel Piloş, care, de-a
lungul vieţii, s-au implicat foarte mult în punerea bazelor sistemului de protecţie a copilului.

Doamna Rodica Negrea, directorul general al DGASPC Timiş, le-a mulţumit oaspeţilor
francezi, atât în numele copiilor instituţionalizaţi, cât şi în numele preşedintelui Consiliului
Judeţean Timiş, domnul Constantin Ostaficiuc, pentru tot ceea ce au făcut la Recaş de-a lungul
timpului. Domnia sa a apreciat în mod pozitiv eforturile depuse de voluntarii francezi: “Chiar
dacă relaţiile la nivel formal s-au încheiat, sper că ele vor continua într-un cadru informal. Sper
că într-o zi, când veţi veni la Recaş neanunţaţi, să găsiţi lucrurile aşa cum le-aţi gândit acum 17
ani. Acest parteneriat reprezintă un model de colaborare, de bună practică şi conlucrare între
doi parteneri uniţi de acelaşi scop comun: binele copiilor aflaţi în dificultate”. La final, repre-
zentanţii asociaţiei au primit cadouri simbolice realizate de copiii şi angajaţii de la Recaş.

S.M.

Rugă la Sânandrei
cu inaugurare 

de drum comunal
Primăria şi Biserica Ortodoxă Sânan-

drei au organizat la în zilele de 26 -27
octombrie Ruga de Sfântul Mare Mu-
cenic Dimitrie, de Hramul Bisericii “Sf.
Dimitrie” Sânandrei.  Printre alte activi-
tăţi specifice evenimentului a fost inau-
gurat  drumul Drumul Comunal C 39 pe
tronsonul Carani - Timişoara - Arad. “Lu-
crările au început în luna septembrie
2007 iar banii (17 miliarde lei vechi)
provin din bugetul comunei Sânandrei şi
al Consiliului Judeţean Timiş”, s-a bucu-
rat de inaugurare Dorel Demea, primarul
comunei Sânandrei. Ruga a început
dimineaţa  cu Sfânta Liturghie la biserica
din localitate, după amiza a avut loc Slu-
jba Hramului şi programul artistic susţin-
ut de Ansamblul Sânandrei, iar de la ora
19.30,  ruga s-a desfăşurat la Căminul
cultural, unde au încântat  cu muzica şi
dansul lor Rapsozii Zarandului, Sorin
Gligor, Florica Tomoioagă, Alexandru
Ivan şi Dorel Banci. Invitat de onoare a
fost Nicu Novac. Naşii rugii au fost
Ileana şi Ioan Rozovlean. A doua zi i-au
bucurat pe localnici Ansamblul Timişul
şi artiştii muzicii populare bănăţene Va-
sile Conea şi Felicia Costa.              C.T.

Înainte...
... şi după balastare

Înainte...

... şi după balastare



MEMORIALUL HUBERTUS GOLLNICK
La  5 octombrie 2007, la Baza Sportivă de la Giroc, a avut loc cea de-a treia ediţie a “Memorialului
Hubertus Gollnick”, manifestare organizată de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Timiş, Complexul de Servicii Specializate în Regim de Urgenţă Timişoara, în parteneriat cu
Şcoala Postliceală “Sancta Maria Hilfe”. La acest eveniment, al cărui principal scop a fost acela de a
evoca viaţa, memoria şi personalitatea domnului Hubertus Gollnick, cel care a pus bazele reformei de
protecţie a copilului în judeţul Timiş, au participat, alături de copii ai străzii sau copii care au trăit pe
stradă, dar şi copii cu dizabilităţi din instituţiile de protecţie a copilului din judeţul Timiş.
În deschiderea manifestării au vorbit despre însemnătatea acestui eveniment doamna Rodica Negrea -
director general al DGASPC Timiş, domnul Eugen Bucur - coordonator al Complexului de Servicii Spe-
cializate în Regim de Urgenţă Timişoara, precum şi reprezentanţi ai Direcţiei Poliţiei Comunitare şi ai
Şcolii Postliceale “Sancta Maria Hilfe”. A fost accentuat rolul pe care l-a avut domnul Hubertus Goll-
nick în sprijinirea caselor de copii, al întregului sistem de protecţie a copilului, dar şi în formarea de
educatori care să lucreze cu aceşti copii aflaţi în dificultate. 
După păstrarea unui moment de reculegere în memoria domniei sale, copiii participanţi au fost împăr-
ţiţi pe mai multe grupe şi au fost angrenaţi în diverse activităţi artistice, sportive şi recreative: teatru,
pictură, pescuit, sport, micii bucătari. Fiecare copil a fost stimulat şi valorizat, cu toţii fiind premiaţi pen-
tru aptitudinile lor. După festivitatea de premiere, participanţii s-au ospătat la un picnic deosebit.
Organizarea acestui eveniment a fost posibilă datorită sprijinului oferit de următorii sponsori: Consiliul
Judeţean Timiş, Primăria Municipiului Timişoara, Primăria Muncipiului Giroc, familia Gollnick, cofe-
tăria «Codrina», SC «Fornetti», SC «Clipe magice», SC «Dole Flonta SRL», Fabrica de Bere
Timişoreana, American Caternig Network, SC «Coca Cola» SA, AAA Asigurări SRL, West Sound Pro-
duction, Asociaţia «Isus Speranţa României», BC Golf, SC «Made by Aliosha» SRL, SC «Nestle» SA,
SC «Ottima Pan», Fundaţia «Agathos». 
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ZIUA PERSOANELOR
VÂRSTNICE, 

SCURT ISTORIC
Concepţia tradiţională despre

îmbătrânire în România este ca-
racterizată de o perspectiva sum-
bră asupra fenomenului. Persoa-
nele de vârsta a treia reprezintă
un segment de populaţie ale că-
ror interese şi nevoi au fost abor-
date, până în prezent, de cele mai
multe ori cu accent principal asu-
pra sistemului de pensii. Din
punct de vedere social, bătrâne-
ţea este echivalentă cu dezanga-
jarea faţă de rolurile sociale ac-
tive şi adoptarea altor roluri cu
caracter compensatoriu, definite
însă, de dependenţă. A fi bătrân
în societăţile actuale echivalează
cu o stare de degradare, stigmati-
zare şi pierdere a rolurilor active.

Dintr-o perspectivă contem-
porană, multe dintre aspectele de
mai sus se dovedesc a fi preju-
decăţi, vârsta a treia având va-
lori, bucurii şi realizări de sine
stătătoare. 

Organizaţia Naţiunilor Unite,
prin Rezoluţia nr. 45/106 din
1991, a instituit Ziua Internaţio-
nală a Vârstnicilor, zi care se săr-
bătoreţte în fiecare an la 1 oc-
tombrie, în toate ţările membre.
Această decizie a fost precedată
de o serie de iniţiative ONU, din-
tre care amintim de Planul inter-
naţional de acţiune pentru pro-
bleme legate de îmbătrânire de la
Viena, adoptat în 1982 de Sum-
mit-ul Mondial şi aprobat ulte-
rior de Adunarea Generala a Na-
ţiunilor Unite în Rezoluţia 47/86.

Ziua Internaţională a vârst-
nicilor este o sărbătoare şi, tot-
odată, o dovadă a preţuirii since-
re şi a respectului pe care naţiu-
nile lumii le datorează persoane-
lor de vârsta a treia pentru efortu-
rile şi acumulările realizate de-a
lungul timpului. Sărbătorirea
acestei zile reprezintă un prilej în
plus pentru autorităţile centrale şi
locale, pentru organizaţiile de
pensionari, de a cinsti persoanele
vârstnice din România, un seg-
ment extrem de important,  apro-
ximativ 30% din populaţia ţării!

Un grup de tineri deţinuţi de la Penitenciarul Timi-
şoara a vizitat Căminul pentru Persoane Vârstnice din
Timişoara, aflat în subordinea DGASPC Timiş. Cei şap-
te tineri au susţinut o scenetă în faţa bătrânilor aflaţi în
cămin, parodiind unele aspecte din viaţa de zi cu zi.
Apoi, însoţiţi de directoarea căminului, i-au vizitat pe
toţi pensionarii din aşezământ şi le-au oferit acestora

pacheţele cu dulciuri şi produse cosmetice pentru uz per-
sonal.

Vârstnicii din cămin au reacţionat pozitiv la această
vizită, bucurându-se de ea, şi este posibil ca, în cursul lu-
nii decembrie, să le întoarcă vizita deţinuţilor, ei fiind
invitaţi să participe la o serbare ce va fi organizată în
cadrul Penitenciarului Timişoara.                         D.M.

Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Timiş,
împreună cu instituţiile partenere şi
cu o parte din centrele care ocrotesc
copii aflaţi în dificultate, au organiza
mai multe manifestări destinate
copiilor: concursul  “Floare de colţ”,
excursie, serbare. Astfel, În data de
20 octombrie 2007, Direcţia Gener-
ală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Timiş a organizat cea de-a
cincea ediţie a concursului naţional
“Floare de colţ”, competiţie desti-
nată copiilor talentaţi aflaţi în sis-
temul de protecţie a copilului (centre
sau complexe de servicii, centre de
zi, copii aflaţi la asistenţi maternali
profesionişti, copii aflaţi în plasa-
ment sau în case de tip familial ale
ONG-urilor/fundaţiilor acreditate,
copii cu dizabilităţi) şi celor pro-
veniţi din diferite grupuri dezavanta-
jate. Competiţia s-a  desfăşurat la
opt categorii, respectiv: muzică, tea-
tru, arte plastice, informatică, sport,
creaţie literară, dans şi talent special.
Competiţia a avut loc la Satul de
Copii «Rudolf Walther» din Timi-
şoara,  la concurs  înscrindu-se 60 de
copii, din instituţii de ocrotire, ţcoli
speciale, copii care beneficiază de
burse sociale, copii aflaţi în plasa-

ment la asistenţi maternali. Toţi co-
piii participanţi au primit diplome şi
cadouri din partea DGASPC Timiş,
iar câştigătorii locului I la fiecare
categorie vor participa la faza naţio-
nală a concursului, care va avea loc
la Bucureşti, în 17 noiembrie 2007. 

Juriul a fost format din consilieri
judeţeni, oameni de cultură şi artă,
profesori, inspectori şcolari, printre
ei numărându-se consilierii judeţeni
Mariana Eftimie şi Alexandru Fac-
tor, jurnalistul şi scriitorul Petru Va-
sile Tomoiagă, cântăreţul şi profeso-
rul Laza Cnejevici, Iulia Ciocănel şi
Bogdana Sala (Centrul de Art-Tera-
pie), Diana Bumbăcilă şi Elena Mi-
hăieţ (inspectori şcolari judeţeni),
Daniela Hamzescu (director Şcoala
«Dumitru Ciumăgeanu»), Carmen
Pătruţescu (director Şcoala «Con-
stantin Pufan»), Marius Cociu (di-
rector Liceul Sportiv «Banatul»),
Luminiţa Claudia Giucă (director
adj. Liceul de Artă), prof. Angela
Mate, Laura Mihai.

După desfăşurarea probelor de
concurs, câştigătorii fiecărei secţiuni
au fost desemnaţi următorii:

Secţiunea Artă plastică
Locul I – Sabina Ordace

Locul II – Anca Varga
Locul III – Marta Rus.

Secţiunea Talent special
Locul I – Georgeta Alexandra Zerni
Locul II – Rodica Bunta
Locul III – Dorin Florin Dimulescu.

Secţiunea Creaţie literară
Locul I – Alexandra Stamate
Locul II – Anamaria Pereni
Locul III – Bianca Bistrian

Secţiunea Muzică
Locul I – Iasmina Loredana Groza
Locul II – Cristina Viorica Buda
Locul III – Mara Brulincu.

Secţiunea Teatru
Locul I – Ilie Cicoare
Locul II – Bianca Radu
Locul III – Marina Rus.

Secţiunea Informatică
Locul I – Richard Kraus

Secţiunea Sport
Locul I – Remusz Pater
Locul II – Petronela Marilă
Locul III – Marius Gheorghiu

SMARANDA MARCU

O “FLOARE DE COLŢ” PENTRU COPIII DEFAVORIZAŢI

Excursii şi serbari
În perioada 19-21 octombrie a.c., 20 de copii şi tineri din Centrul pentru Spri-

jinirea Integrării Familiale a Tinerilor, cu rezultate bune la învăţătură şi cu o
purtare exemplară, au plecat în excursie la Băile Felix. În 21 octombrie, copiii
din cadrul Complexului de Servicii Specializate pentru Copilul cu Dizabilităţi
Recaş au  participat la “Serbările toamnei”, manifestare care a cuprins cântece,
dansuri, poezii, momente umoristice şi alte surprize.                                  S.M.

LAZA CNEJEVICI,
OASPETE 

AL CĂMINULUI
PENTRU PERSOANE

VÂRSTNICE
La 1 octombrie cu ocazia Zi-

lei Internaţionale a Persoanelor
de vârsta a treia, la Căminul pen-
tru Persoane Vârstnice Timişoa-
ra, aflat în subordinea DGASPC
Timiş, a fost organizată o mani-
festare menită a-i bucura pe cei
89 de beneficiari ai centrului. 

La sediul Căminului a avut
loc un spectacol artistic susţinut
de Grupul “Mini Reflex”, doam-
na Adina Pepa şi orchestra sa,
domnul Laza Cnejevici - cunos-
cut interpret de muzică populară.
Cu ocazia acestei zile de sărbă-
toare pentru vârsta a treia, au
ţinut să fie alături de beneficiarii
centrului şi să le adreseze un
cuvânt cald domnul Constantin
Ostaficiuc - preşedintele Consi-
liului Judeţean Timiş şi doam-
nele Rodica Negrea - director
general DGASPC Timiş - şi
Dana Ilcău – director general
adjunct asistenţă socială. Încân-
taţi de programul pregătit, bătrâ-
nii prezenţi au cântat şi au jucat
alături de solişti iar la final au
servit câte o felie de tort în cins-
tea zilei închinate lor. Cu ocazia
acestei sărbători, ei au avut parte
de un meniu deosebit.

S.M.

Tineri deţinuţi în vizită la Căminul de bătrâni

DUELUL MINŢILOR
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş, Centrul pen-

tru Sprijinirea Integrării Profesionale şi Familiale a Tinerilor Timişoara, în colaborare
cu Asociaţia Judeţeană de Şah Timişoara, au organizat a doua ediţie a turneului de
şah “Duelul minţilor”. Concursul, care a avut loc în Sala de Sport a Centrului pen-
tru Sprijinirea Integrării Profesionale şi Familiale a Tinerilor Timişoara (str. Franz
Liszt nr. 2), a reunit 68  de copii şi tineri din instituţiile de ocrotire aflate în subordi-
nea DGASPC, din cadrul Satului de Copii «Rudolf Walther» Timişoara, al Clubului
Sportiv Şcolar nr. 2 Timişoara şi din şcoli din Giarmata, Dumbrăviţa şi Carani. Com-
petiţia s-a derulat pe următoarele grupe de vârstă: 9 -14 ani; 15 -18 ani; peste 18 ani.

Manifestarea a beneficiat de susţinerea materială al Consiliului Judeţean Timiş,
fiind înscrisă pe Agenda principalelor manifestări cultural-artistice şi sportive pe
2007. Din cei 600 de lei puşi la dispoziţie de CJT, au fost achiziţionate cupe, meda-
lii şi premii (jocuri de şah şi cărţi de iniţiere în şah) pentru câştigători. Turneul de şah
”Duelul minţilor” a fost sprijinit şi de următorii sponsori şi parteneri: trisăptămâna-
lul ”Timişoara”, Societatea ”Hilfe fűr Kinder », S.C. ”Preferita”, S.C. ”Fornetti” SA,
Societatea ”European Drinks”, Pizzeria ”Dama Verde”

S.M.

Beneficiarii Centrului de Recuperare şi Re-
abilitare Neuropsihiatrică Lugoj, aflat în sub-
ordinea Direcţiei Generale de Asistenţă So-
cială şi Protecţia Copilului Timiş, au organizat
o expoziţie cu lucrări proprii. Intitulată “Noi şi
toamna” Expoziţia a reunit lucrări diverse,
printre care inedite ornamente din legume şi
fructe, sticle decorative cu seminţe colorate,
desene, lucrări realizate din mărgele etc.

Centrului de Recuperare şi Reabilitare
Neuropsihiatrică Lugoj ocroteşte 50 de per-
soane cu disabilităţi, cu vârsta peste 18 ani.

S.M.

„NOI ŞI TOAMNA”
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La Muzeul de Artă Timişoara (Piaţa
Unirii, nr. 1), a avut loc vernisajul expoziţiei
Culorile avangardei, organizată de Institu-
tul Cultural Român în parteneriat cu Bri-
tish American Tobacco Romania.

Expoziţia Culorile Avangardei a
constituit nucleul manifestărilor desfăţurate
în luna mai, sub egida Institutului Cultural
Roman, cu sprijinul Ministerului Culturii şi
Cultelor şi al British American Tobacco
Romania (partener privat unic), la Sibiu -
Capitală Culturală Europeană în 2007.
După Bucureşti, Constanţa şi Timişoara în
cadrul parteneriatului cu British American
Tobacco Romania, expoziţia va mai fi itine-
rată până la sfârşitul acestui an la Oradea
(noiembrie - decembrie a.c.)

Au lua cuvântul: domnul Mircea
Mihăieţ, vicepreţedinte al Institutului Cul-
tural Român şi domnul Erwin Kessler,
Coordonator al proiectului «Culorile Avan-
gardei» din partea Institutului Cultural
Român.

Cuprinzând peste 100 de lucrări, Culo-
rile avangardei şi-a propus să ilustreze
contextul avangardei artistice din România,
de la operele moderniste din jurul anului
1910 până la montajele realist-socialiste ale
deceniului şase ale maeştrilor modernismu-
lui şi avangardei din România: Pallady,

Ressu, Eder, Ziffer, Michăilescu, Maxy,
Brauner, Iancu, Segal, Perahim, Ţucu-
lescu. Lucrările provin din opt muzee din
ţară (Muzeul Naţional de Artă al României
din Bucureşti, Muzeul Naţional Brukenthal
din Sibiu, Muzeul de Artă Constanţa, Mu-
zeul de Artă Craiova, Muzeul de Artă Bra-
şov, Muzeul Ţării Crişurilor Oradea,
Muzeul Porţilor de Fier Drobeta Turnu-
Severin, Institutul de Cercetări Eco-
Muzeale Tulcea) şi oferă o imagine de an-
samblu asupra mizelor ideologice şi interfe-
renţelor estetice din arta anilor 1910-1950
în România.

“Mai degrabă decât să se concentreze pe
o abstragere şi o extrapolare pedantă,
puristă a operelor de artă din mediul lor
istoric - din ansamblul divers şi bogat al
artei din România în prima jumătate a se-
colului 20 - expoziţia de faţă survolează un
fenomen cultural deosebit de dens şi de
complex, acela al coabitării, tensiunii, dis-
cordiei şi modelării reciproce a mo-
dernismului, avangardismului şi tra-
diţionalismului în perioada interbelică.” -
Erwin Kessler, critic de artă, coordonator al
proiectului Culorile Avangardei.

Expoziţia Culorile Avangardei a fost
deschisă la Timişorara în perioada 10
octombrie - 30 octombrie 2007.
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Alexandru Ţipoia (1914-1993)
Contemporan cu Ciucurencu (n.1903), cu
Baba (n.1906), cu Ţuculescu (n.1910),
Alexandru Ţipoia (n.1914), este, în ordinea
vârstei, al patrulea pilon spiritual al artei
româneşti care susţine „arhitectura ima-
ginii” secolului XX.
Opera lui Alexandru Ţipoia a fost
orchestrată ca o simfonie. Complexă prin
neliniţti şi soluţii creatoare, uneori simultan
complementare şi contradictorii, contra-
punctică prin construcţie spirituală, senină
prin exprimare plastică, totdeauna adecvată
temei, cu un rafinament intelectual al
exprimaării elevat, aristocratic, de la creier
la mână, procesul de creaţie trecând prin
nenumărate rafinate filtre cultural-artistice,
ea s-a alcătuit de la sine într-un univers
aparte, inconfundabil, de o rară frumuseţe.
Este adevărat că în cazul unor artişti

consideraţi mari, cunoscându-le câteva
lucrări, le cunoşti întreaga creaţie de o viaţă.
Nu mai au nimic de spus, de adăugat. Şi-au
dat întreaga măsură în câteva lucrări,
urmând ca toată viaţa să se repete la infinit.
Nu este cazul lui Alexandru Ţipoia, care s-a
înnoit încontinuu pe parcursul vieţii sale,
derutând uneori critica de specialitate,
derutând publicul şi pe toţi cei care nu l-au
putut urma.
Vedem că ceea ce se vehiculează în publicul

larg nu este decât pojghiţa, imaginea
ştearsă, epiderma goală de carne, fără
esenţe, fără adânciturile care conţin total şi
iremediabil sensul şi motivaţia existenţială a
operei.
Alexandru Ţipoia este ultimul „clasic
modern” al generaţiei sale, legând două
lumi contrare, una apusă şi alta în devenire
cu tot zbuciumul şi angoasa naşterii acestor
vremuri.  
Iată de ce, în linii mari, expoziţia de faţă
este gândită cu predilecţie pe momentele
necunoscute ale artei lui Alexandru Ţipoia,
păstrând desigur reperele sale
inconturnabile, cum ar fi peisajul citadin,
perioada italiană, realismul socialist şi
instrumentul muzical.
Atmosfera din picturile lui Ţipoia este
redusă numai la culoare, umbra şi lumina
fiind complet excluse. Tonurile au un joc
alternat foarte greu, urnit parcă cu trudă, dar
tocmai de aceea expresivitatea este mai
puternică, mai completă. Această mozaicare
expresivă a culorilor, concepută pe plan
mare, dă un ritm de mari dimensiuni
sensibile. Desenele lui Al. Ţipoia sunt
elocvente pentru definirea caracterului
tehnic al posibilităţilor sale. Linia utilizată
de artist este o linie sumară de expresie

locală înserată în suita logică de compoziţie.
Linia este de identitate, nu de sugestie, de
corespondenţă cu forma reală, stilizată însă
până la limitele expresivităţii.
Al. Ţipoia este un formalist, fără a ţine însă
de formalism, prin raţiunea logică a creaţiei
şi prin conţtienta canalizare a emoţiilor
artistice.
Georges Tzipoia (1945 - )
„Arta nu se adresează omului temporal. Arta
este o privire dincolo de noi înţine, dincolo
de timp.” (G.Tzipoia)
Georges Tzipoia, din refugiul său său tăcut
de la Geneva, a înţeles că sarcina cotidiană
a artistului este aceea de a restaura
vizibilitatea lucrurilor ce nouă ne scapă, de
a ne oferi „o perspectivă diferită asupra
lumii” şi de a da viaţă unei transformări
între real şi posibil.
Tzipoia este unul dintre artiştii zilelor
noastre care se plasează într-o poziţie în
care „vizibilul şi invizibilul se întâlnesc,
spaţiul şi non-spaţiul se ating”, generând o
reflecţie asupra limitei, un prag de unde
evenimentele şi formele prind viaţă, iar
energiile capătă contur.
Artistul încearcă să redescrie în pictura sa
propriul univers al formelor simbolice şi
arhetipale care nu conturează imagini

mentale ce încearcă să descopere misterul
lor enigmatic, complexitatea lor
indiscutabilă şi fascinantă. 
Este cert faptul că una dintre formele care
sălăşluiesc înlăuntrul căutărilor lui Tzipoia
este crucea. Astfel, „centrul”, „cercul” şi
„pătratul” deseori prezente în opera lui
Tzipoia, stabilesc împreună cu acestea o
relaţie precisă: întretăierea de linii drepte cu
centrul fiind înscrisă într-un cerc care, la
rândul lui este divizat în patru. Crucea dă
naştere unui pătrat şi unui triunghi atunci
când extremităţile sunt reunite prin

intermediul a patru linii drepte ce reprezintă
cele patru puncte cardinale. Pornind de la
aceste simple observaţii, ia naştere un
simbolism extrem de complex ce stă la
originea unui limbaj bogat şi intrinsec al
pictorului român.
Ne găsim în prezenţa unei tensiuni
cunoscute, în faţa căreia trecutul se
destramă, fără a fi probabil viciat de
tentaţiile frigidităţii care, în momentul de
faţă, este iluminată de prezentul plin de
confuzii, dar şi de premoniţii strălucitoare şi
febrile.

Prof. MARISA VESCOVO

BBBB IIII OOOO GGGG RRRR AAAA FFFF IIII IIII ::::     TTTT ZZZZ IIII PPPP OOOO IIII AAAA ,,,,     FFFF IIII UUUU LLLL
LLLL UUUU IIII     ŢŢŢŢ IIII PPPP OOOO IIII AAAA     

Muzeul de Artă Timişoara ţi Fundaţia Pictor Alexandru Ţipoia a găzduit joi, 1
noiembrie 2007,  la Palatul Baroc din Piaţa Unirii, vernisajul unei expoziţii care prezintă
faţă în faţă doi importanţi artişti plastici români, tată şi fiu, Alexandru Ţipoia şi Georges
Tzipoia.  

Expoziţia Destine artistice şi Aripi şi Stele (documente ale existenţei) conţine un
număr de aproximativ 100 de lucrări, picturi pe pânză, pe carton şi lemn şi a fost
vernisată în prezenţa maestrului Georges Tzipoia. 

Publicul poate vizita expoziţia până în data de 28 noiembrie 2007, zilnic între orele 10-
18 (exceptînd lunea).

B.N.

MUZEUL DE ARTĂ - MEMBRU ICOM
Începând cu data de 26.10.2007 Muzeul de Artă a devenit prima instituţie muzeală din Ti-

mişoara, membră a celei mai importante organizaţii profesionale internaţionale din domeniu,
ICOM (Consiliul Internaţional al Muzeelor).

ICOM-ul are peste 21000 de membri individuali şi instituţionali din 146 de ţări, asigurând cel
mai potrivit cadru de dezbateri şi schimburi ţtiinţifice pentru comunitatea muzeală internaţională.
Mai mult, o temă majoră de interes internaţional o constituie şi viitorul muzeelor în contextual
globalizării. ICOM are 30 de comitete specializate, fiecare ocupându-se cu studiul unui anumit tip
de muzeu (de artă, de literatură, de istorie, de ţtiinţele naturii etc.) sau a unei discipline specific
muzeale (conservare şi restaurare, educaţie, documentare etc.)

Calitatea de membru ICOM implică şi aderarea la Codul de Etică pentru Muzee care este un
set de reguli etice pentru muzee şi personalul muzeal. Aderarea Muzeului de Artă la ICOM este un
moment important pentru instituţie deoarece, prin valoroasele sale colecţii, prin activităţile sale de
înaltă ţinută culturală, va face parte de acum încolo  din elita muzeelor pe plan naţional, şi, de ce
nu, poate chiar pe plan internaţional. Totodată, prin Muzeul de Artă alături de Muzeul Banatului şi
Muzeul Satului Bănăţean, muzeologia timişeană începe să devină cel mai mare centru de profil din
Vestul ţării şi unul dintre cele mai importante din România.

BOGDAN NĂDĂŞTEAN

Amânat din cauza timpului nefavorabil, con-
certul simfonic din Peştera Româneşti a avut-
loc chiar dacă accesul spre peşteră a fost în-
greunat de condiţiile meteo nefavorabile.
Concertul din acest an a fost susţinut de un
octet de suflători de la Filarmonica “Banatul”
(dirijor Eric Baude), care a prezentat lucrări
originale în varianta orchestrală inspirate de
compoziţiile lui Mozart.  Formaţie de percu-
ţionişti “Percutissimo”, condusă de Doru
Roman, a reprezentat un moment aparte al
concertului, care a trecut de o oră. Pereţii peş-

terii au devenit ecran prin proiecţiile de
diapozitive care au prezentat imagini cu peş-
terile din România şi Franţa. Speoconcertul  a
fost organizat de Fundaţia Academică Cultur-
ală Timişoara (FACT), Consiliul Judeţean
Timiş, Consiliul Local Timişoara, Centrul de
Cultură şi Artă Timiş, Asociaţia Speologică
“Speotim” şi Primăria din Tomeşti. Con-
certele simfonice din Peştera Româneşti,
aflată în Munţii Poiana Ruscă, se petrec
toamna, din anul 1984, la iniţiativa doctorului
Constantin Lupu.                                   C.T.

Concert reprogramat, în Peştera Româneşti
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Una din priorităţile Consiliului Judeţean Timiş pentru perioada ac-
tuală o constituie reabilitarea reţelei de drumuri judeţene a judeţului Ti-
miş. Cei 1.145 km de drumuri judeţene sunt într-o stare tehnică şi de
viabilitate care necesită executarea unui volum mare de lucrări în vede-
rea aducerii acestora la cerinţele actuale de trafic. Din păcate drumurile
din Timiş sunt printre cele mai proaste din România, în ultimii 18 ani
reabilitându-se complet doar 24 de kilometri din 1.145 (este vorba de
şoseaua Timişoara - Buziaş, drum considerat cel mai bun din judeţ). 

Consiliul Judeţean Timiş a cheltuit bani până acum doar pentru
lucrări de reparaţii şi întreţinere pentru infrastructura veche de aproape
50 de ani.  În săptămânile ce vor urma va fi însă accesat creditul de 30
de milioane de euro, pe care Consiliul Judeţean Timiş îl ia special pen-
tru a rezolva capitolul drumuri judeţene. Potrivit vicepreşedintelui
Marius Popovici, momentan se mai poartă negocieri cu băncile,
urmând a fi aleasă varianta cea mai avantajoasă. Banii nu vor fi sufi-
cienţi pentru reabilitarea completă a reţelei de drumuri timişene, dar
reprezintă un prim pas.

Primul drum care va beneficia de aceşti bani este Timişoara-
Pişchia-Maşloc. Un drum de 40 de kilometri, pentru care se vor cheltui
13 milioane de euro. Drumul va fi refăcut în totalitate, cu fundaţie şi tot
ce trebuie, pentru a nu mai fi necesare reasfaltări şi reparaţii ani buni
de acum încolo. “E primul proiect din acest credit. Suma, însă, este
una informativă. Poate costa mai mult sau mai puţin. Cel mai
probabil, dacă totul merge bine, construcţia drumului va începe la
începutul anului viitor. Proiect tehnic avem. Va dura cel puţin un
an, un an şi jumătate”, spune vicepreşedintele CJ Timiş, Marius
Popovici.

Printre cele mai importante proiecte finanţate din acest fond se
numără reabilitarea şoselei Timişoara - Buziaş - Lugoj, cu realizarea
centurii oraşului Buziaş şi reabilitarea şoselei dintre Sânandrei şi Peri-
am.  Un alt proiect ce urmează a fi demarat curând se referă la reabi-
litarea  şoselei Periam - Saravale - Sannicolau Mare, cu o lungime de
24 de kilometri şi o valoare de 12,7 milioane de euro. Aceasta urmează
a fi reabilitată prin Prgramul Operaţional Regional (POR). 

De mare interes pentru judeţul nostru, în ceea ce priveşte finanţarea
lucrărilor de reabilitare a reţelei de drumuri judeţene, ar putea fi şi
soluţia oferită vicepreşedintelui CJT-ului de către reprezentanţii unui
fond de investiţii din Australia. Aceştia oferă instituţiilor doritoare o
sumă de bani (dar nu mai mică de 100 milionoane euro), urmând ca
respectivele instituţii să plătească, în timp, doar dobânda de 7,5%/an
pentru suma primită. Marius Popovici consideră că obţinerea de fon-
duri prin această metodă este mult mai avantajoasă decât accesarea
unor credite bancare unde pe lângă dobândă mai există şi ratele de
returnare a creditului. Condiţiile pe care o instituţie trebuie să le
îndeplinească pentru a putea beneficia de fonduri din partea investi-
torului australian sunt mai speciale, însă nu foarte greu de îndeplinit.
Astfel, în cazul unei colaborări, în câţiva ani vom putea circula pe şose-
le reparate din bani … australieni.

MONICA ISACU

Protecţia mediului – în atenţia
vicepreşedintelui CJT 

În ultimul secol, folosirea energiei din combustibili fosili (petrol, gaz,
cărbuni: prin ardere), a avut efecte dezastruoase asupra mediului, mai
mari decât orice activitate umană din istorie. Protecţia mediului a devenit
astfel o problema majoră a ultimului deceniu, utilizarea unor surse alter-
native de energie devenind tot mai importantă pentru lumea de azi. 

Astfel, subiectul informării şi conştientizării populaţiei cu privire la
calitatea mediului, respectiv diminuarea surselor de poluare prin
utilizarea de energii regenerabile, se numără printre priorităţile de pe
agenda vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Timiş, Marius Popovici.
Aflându-se de curând la Stuttgart (Germania), dl. Popovici a efectuat o
vizită şi la Ministerul Mediului landului Baden-Württemberg, unde a fost
primit de ministrul Mediului, Tanja Gönner. Discuţiile purtate au avut ca
rezultat demararea unui parteneriat activ în domeniul protecţiei mediului
între judeţul Timiş şi landul Baden-Württemberg. Având în vedere expe-
rienţa partenerilor noştri din Baden-Württemberg - land din sudul Ger-
maniei, cu calitate de stat; PIB apropiat de cel al României şi fonduri bu-
getare ceva mai mari decât ale României - în domeniul protecţiei me-
diului, dar şi disfuncţionalităţile care există în România în acest domeniu,
ministerul german s-a oferit să acorde sprijin tehnic şi legislativ Ro-
mâniei, în domenii ca subvenţionarea energiei regenerabile şi neconven-
ţionale (celule solare, fotovoltaice, colectoare solare, biocombustibil, bio-
gaz) şi managementul ecologic al deşeurilor gospodăreşti (colectare PET-
uri, separare deşeuri). 

Pe plan judeţean, landul german demarează alături de acest proiect şi
un al doilea proiect, în domeniul alimentării cu apă şi canalizare, proiect
realizat în parteneriat cu CJT şi Aquatim. Una din primele acţiuni care vor
fi iniţiate în acest sens o reprezintă cursurile de perfecţionare ale aleţilor
locali şi personalului de specialitate din judeţul Timiş, cu lectori din
Baden-Württemberg.

M.I.

Legăturile româno-germane au cunoscut noi valenţe
în această lună prin vizitele făcute de o delegaţie a  Con-
siliului Judeţean Timiş, care, timp de mai multe zile a
fost prezentă în landurile germane Baden-Württemberg
şi Bavaria. Din delegaţie au făcut parte preşedintele
Constantin Ostaficiuc, vicepreşedintele Marius Popovici
şi secretarul CJT, Petrişor
Nădăştean. Pe agenda lor au
fost programate întâlniri cu
prim-miniştrii a două dintre
cele mai puternice landuri
germane: Baden-Württem-
berg şi Bavaria. 

Prima  întâlnire a avut
loc la Stuttgart, capitala lan-
dului Baden-Württemberg,
unde delegaţia a purtat dis-
cuţii cu prim-ministrul lan-
dului, Günther Oettinger
(CDU). Subiectul principal
l-a constituit reluarea bune-
lor relaţii pe care Timişul le-
a avut în trecut cu landul
german, pe vremea fostului
prim-ministru Erwin Teufel.

O a doua întrevedere a
avut loc o cu dl. Bernhard
Maier, preşedintele CJ Böblingen, land partener cu
judeţul Timiş încă din anul 2000.  Principalele subiecte
abordate au vizat extinderea protocolului de colaborare
Timiş - Böblingen, discuţiile purtate având ca subiect
Spitalul Clinic Judeţean Timişoara, Direcţia Generală de

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş şi trans-
portul şcolar. Astfel având în vedere faptul că CJ Böblin-
gen a finalizat, în cursul anului trecut, moderniza-
rea/reabilitarea unuia dintre cele trei spitale judeţene pe
care le are în patrimoniu şi administrare, s-a convenit or-
ganizarea unei întâlniri între proiectanţii lucrărilor de la

Spitalul Judeţean din Timişoara şi cei germani. Un alt
subiect important l-a constituit oportunitatea realizării
unui proiect integrat care să vizeze optimizarea
transportului elevilor din mediul rural timişean.

MONICA ISACU

Alegerea prim-ministrului landului Bayern/Germania:
La invitaţia preşedintelui Parlamentului bavarez, Alois Glück, pe data de 09. octombrie 2007,

vicepreşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Marius Popovici, a fost de faţă la alegerea prim-ministrului
landului Bayern, Günther Beckstein, care a câştigat alegerile cu
un procent de 60 %. 

După şedinţa de parlament, vicepreşedintele Marius
Popovici a mulţumit fostului prim-ministru, Edmund Stoiber,
pentru sprijinul acordat României, şi în special Timişului, în
ultimii săi ani de mandat. De asemenea, vicepreşedintele
Popovici l-a felicitat pe noul prim-ministru, oferindu-i în semn
simbolic un vin de Recaş, marca La Putere. Tot în cadrul acestei
deplasări, Marius Popovici s-a întâlnit şi cu vechea prietenă a
României, dna. Barbara Stamm, vicepreşedinta Parlamentului
bavarez, căreia i-a acordat o medalie şi o diplomă de excelenţă
din partea C.J. Timiş 

M.I.

Legăturile reînoite între judeţul Timiş 
şi landurile Baden Wurtenberg şi Bavaria

Pişchia este cea de-a noua localitate timişeană în care au fost recepţionate lucrările de alimentare cu apă prin
Programul guvernamental derulat în conformitate cu prevederile hotărârilor de guvern nr. 687/1997 şi 1036/2004.

La 1  noiembrie 2007 s-a desfăşurat
inaugurarea oficială a acestor lucrări în
Pişchia, la care au luat parte preşedintele
CJT, Constantin Ostaficiuc, şi primarul şi
viceprimarul acestei localităţi şi un re-
prezentant al Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor Publice şi Locuinţei. Preşe-
dintele CJT, Constantin Ostaficiuc,

apreciază că realizarea acestor investiţii în infrastructura de alimentare
cu apă face parte din obiectivele prioritare stabilite de instituţia
administraţiei judeţene. 

Recent a fost predat amplasamentul în vederea demarării lucrărilor
de alimentare cu apă şi în localitatea Ghizela.

JANA LAVRITS

Condiţii: 
- studii de specialitate
- vechime minimum 2 ani în
specialitate
- operare PC
- carnet de conducere
- disponibilitate de lucru cu
publicul

Depunerea dosarului:
până in data de

15.11.2007.

Relaţii suplimentare 
şi bibliografia, la sediul

Primăriei Dumbrăviţa sau
la telefonul 0256-214272.

Primaria comunei 
DUMBRĂVIŢA

Scoate la concurs în data de
19.11.2007, următoarele posturi:
� director cămin cultural

� agent fiscal

ALIMENTARE CU APĂ  LA PIŞCHIA
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Învăţământul gimnazial (clasele V-VIII) reprezintă o etapă importantă în
cadrul sistemului de învăţământ românesc, obligatorie şi care asigură trecerea
elevilor în învăţământul liceal şi în şcolile de arte şi meserii (SAM).

În conformitate cu prevederile legale actuale învăţământul gimnazial se
finalizează prin susţinerea testelor naţionale la absolvirea clasei a VIII-a şi care stau la baza
repartizării absolvenţilor în cadrul liceului sau şcolilor de artă şi meserii.

În judeţul Timiş au fost înscrişi în clasa a VIII-a, la începutul anului şcolar 2006-2007, un
număr de 6560 elevi, din care 5910 elevi s-au înscris la testele naţionale, iar 650 elevi au rămas
neînscriţi, au fost delaraţi corigenţi sau repetenţi.

Prin Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 5001/31.08.2006, a fost
aprobat calendarul, programele şi metodologia de organizare şi desfăţurare a testelor naţionale,
în vederea accesului absolvenţilor clasei a VIII-a în clasa a IX-a a anului şcolar 2007-2008.

Reţeaua învăţământului gimnazial din judeţul Timiş cuprinde un număr de 199 unităţi şco-
lare ce au clase V-VIII, 72 fiind în mediul urban şi 127 în mediul rural.

Rezultatele finale ale testelor naţionale, după contestaţii, se prezintă astfel:

Numărul celor care au promovat testele naţionale cu media generală peste 7 a fost de 3373
elevi, adică 56,41%.

Testele naţionale s-au organizat la disciplinele Limba şi literatura română, Matematică şi, la
alegere, Istoria Românilor sau Geografia României, iar pentru cei ce au urmat cursuri în limba
maternă, au susţinut şi un test de Limba şi literatura maternă (în judeţul nostru germană,
maghiară sau sârbă).

Rezultatele finale, pe discipline de învăţământ, sunt următoarele:

În urma desfăşurării testului naţional, situaţia promovabilităţii, pe unităţi de învăţământ, se
prezintă astfel:

37 şcoli cu 100% (14 urbane şi 23 rurale);
38 şcoli între 90-99,99% (22 urbane şi 16 rurale);
39 şcoli între 80-89,99% (15 urbane şi 24 rurale);
27 şcoli între 70-79,99% (9 urbane şi 18 rurale);
21 şcoli între 60-69,99% (3 urbane şi 18 rurale);
16 şcoli între 50-59,99% (3 urbane şi 13 rurale);
13 de şcoli între 30-49,99% (3 urbane şi 10 rurale);
6 şcoli între 10-29,99% (2 urbane şi 4 rurale);
2 şcoli cu promovabilitate 0 (1 urbană şi 1 rurală).
Numărul şcolilor cu promovabilitate de peste 50% este de 178 (89, 45%), din care cu pro-

movabilitate de 100% sunt 37 de şcoli (18,54%), iar a celor cu promovabilitate de sub 50% este
de 21 (10,55%). În funcţie de numărul de elevi, cele mai reprezentative şcoli, cu promovabili-
tate de 100% sunt Şcoala cu clasele I-VIII „Avram Iancu” din Timişoara, Liceul Pedagogic „Car-
men Sylva” din Timişoara, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 13 din Timişoara, Colegiul Naţional „C.
Brediceanu” din Lugoj, Şcolile cu clasele I-VIII nr. 4 şi nr. 2 din Lugoj – din mediul urban şi
Şcoala cu clasele I-VIII „Martin Suboni” din Jebel, Şcoala cu clasele I-VIII Liebling, Şcoala cu
clasele I-VIII din Iecea Mare, Grupul Şcolar „T. Grozăvescu” Nădrag, Şcoala cu clasele I-VIII
Cenad - din mediul rural; iar la polul opus, cu promovabilitate 0 sunt Şcoala cu clasele I-VIII
„C. Păunescu” Recaş şi Şcoala cu clasele I-VIII Pogăneşti, comuna Bârna, iar cu promovabili-
tate de 10-30% Şcoala cu clasele I-VIII Bacova - Buziaş, Şcoala cu clasele I-VIII „Alexandru
Roşca” Lugoj, Şcolile cu clasele I-VIII Birda, Igriş, Uliuc, Sacoşu Turcesc.

Consiliul Judeţean Timiş a asigurat finanţarea învăţământului în nivel teritorial (reparaţii,
întreţinere, salarizarea personalului din învăţământ). Întreţinerea şi salarizarea au fost asigurate
în întregime, iar reparaţiile în funcţie de posibilităţi cu implicarea directă a Consiliilor locale.

Se impune o analiză mai atentă la nivelul comunităţilor locale a rezultatelor la testele
naţionale şi luarea unor măsuri adecvate, mai ales acolo unde rezultatele nu au fost la nivelul ce-
rinţelor (Bârna, Sacoşu Turcesc, Sânpetru Mare, Birda etc.), precum şi în cadrul Comisiei de cul-
tură, învăţământ, tineret şi sport a Consiliului Judeţean, împreună cu Inspectoratul Şcolar.

Rezultatele la testele naţionale vor trebui analizate comparativ cu cele de la sfârşitul anului
şcolar, în cadrul fiecărei unităţi de învăţământ, deoarece la majoritatea şcolilor există diferenţe
semnificative între aceşti parametri şi ca atare se impun măsuri suplimentare privind o evaluare
unitară la nivelul standardelor prevăzute de programele şcolare. De aici şi o mai mare implicare
a factorilor decizionali în activitatea şcolară, în vederea realizării unui salt calificativ în
învăţământul gimnazial, salt ce se va răsfrânge şi în etapele şcolare următoare.

Deşi acest sistem de admitere prezintă unele avantaje, printre care evaluarea unică prin teste
naţionale, va trebui înlocuit cu un sistem mai flexibil, descentralizat, mai eficient şi care să fie
realizat la nivel judeţean. Testele naţionale la absolvirea clasei a VIII-a nu se justifică deoarece
elevii îţi continuă mai departe învăţământul obligatoriu, singurul aspect, demn de luat în consi-
derare este repartizarea elevilor în etapa următoare de şcolarizare şi ca atare elevii n-ar mai tre-
bui să fie supuşi la un efort intelectual şi emoţional, în mare parte, inutil.

În vederea admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat a fost elaborată o Metodolo-
gie aplicabilă pentru anul şcolar 2007-2008, prin repartizarea candidaţilor pentru liceul teoretic
şi vocaţional, pe filiere, profiluri şi specializări, iar în cazul filierei tehnologice, pe profiluri şi în
ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opţiuni (la liceu pot participa
numai cei ce au promovat testele naţionale).

În judeţul Timiş reţeaua învăţământului liceal cuprinde un număr de 54 de Colegii, Licee şi
Grupuri Şcolare (29 unităţi cu nivel liceal şi 25 cu învăţământ liceal şi cu clase de învăţământ
ptofesional), care au sarcina de a şcolariza în anul şcolar 2007-2008, un număr de 4925 elevi
(176 clase), la care se adaugă 2128 elevi (76 clase), la şcolile de arte şi meserii.

Planul de şcolarizare aprobat de MEdCT pentru judeţul Timiş include 76 clase filieră teoret-
ică (real şi uman), 18 clase filieră vocaţională (teologic, arte vizuale, artistic, sportiv, pedagogic)
şi 82 clase filieră tehnologică (tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului, servicii), aţa cum
rezultă mai jos.

Fig. 4. Planul de şcolarizare pentru învăţământul liceal timişean în anul şcolar 2007-2008.

Repartizarea computerizată ce a inclus 55 de unităţi de învăţământ (54 menţionate mai sus şi
Grupul Şcolar Orţişoara, numai cu clase de învăţământ profesional), s-a realizat prin respectarea
normelor metodologice din Ghidul candidatului la admitereea în licee şi şcoli de artă şi meserii
pentru anul şcolar 2007-2008, elaborat de Inspectoratul Şcolar al judeţului Timiş, distribuit tutu-
ror elevilor din judeţ. 

Pentru elevii ce au promovat testele naţionale înscrierea s-a efectuat după 29 iunie, pe baza
fiţelor de înscriere şi până în 7 iulie, iar în perioada 2-7 iulie s-a putut verifica de elevi şi părinţi
corectitudinea datelor de pe fiţa listată pe calculator.

Rezultatul repartizării computrizate a avut termenul de 14 iulie, dar s-a dat cu o zi mai
devreme, incluzând şi 158 elevi din alte judeţe ce au solicitat locuri în învăţământul liceal ti-
mişean, situaţia prezentându-se astfel:

Din cele 176 clase de învăţământ liceal, prevăzute cu un total de 4925 elevi, s-au ocupat 4795
locuri, rămânând libere 130 de locuri (mai ales la clasele pentru minorităţi), din care 98 la filiera
teoretică şi 32 la filiera tehnologică. Dintre elevii ce au promovat testele naţionale 291 elevi au
optat pentru SAM.

Topul celor mai solicitate licee şi specializări, în ordinea mediilor, are în frunte Colegiul
Naţional „C. D. Loga” (matematică-informatică, cu medii între 9,92 şi 9,19), Colegiul Naţional
Bănăţean (ştiinţe sociale, cu medii între 9,89 şi 9,19 şi matematică-informatică cu medii între
9,97 şi 9,09), Liceul Pedagogic „Carmen Sylva” (matematică-informatică, cu medii între 9,88 şi
9,09), toate din Timişoara şi Colegiul Naţional „C. Brediceanu” din Lugoj (matematică-infor-
matică, cu medii între 9,92 şi 9,07), la polul opus aflându-se Grupul Şcolar CFR (tehnic, cu
medii între 8,04 şi 5,66), Grupul Şcolar „T. Grozăvescu” Nădrag (tehnic, cu medii între 9,17 şi
6,05), Liceul „Alexandru Mocioni” Ciacova (ştiinţe sociale, cu medii între 8,97 şi 6,07), Liceul
Teoretic „Bela Bartok” (ştiinţe sociale, cu medii între 8,43 şi 6,12). 
Menţionăm că în afara locurilor din planul de şcolarizare au fost asigurate, în plus, locuri pen-
tru elevii rromi (în afara repartizării computerizate), 88 la învăţământul liceal şi 135 la şcoli de
artă şi meserii, deci un total de 223 locuri.

Au mai fost asigurate locuri, fără participare computerizată, pentru învăţământul de masă,
liceu, cursuri serale şi frecvenţă redusă (420), şcoli de artă şi meserii - cursuri serale (140) şi
învăţământ special (20 clase, cu 236 elevi). Există şi locuri la învăţământul liceal particular (15
clase, cu 390 locuri).

Conform graficului stabilit se va realiza repartizarea elevilor care, deţi aveau promovate
testele naţionale, nu au participat la repartizarea în liceu sau au rămas fără loc, a celor care nu
au promovat testele naţionale, iar după examenul de corigenţă a celor ce îl promovează, la pro-
filele din cadrul SAM.

Consider că planul de şcolarizare nu va fi realizat în totalitate deoarece numărul de locuri
afectat este mai mare decât al promoţiei 2006-2007, iar cei rămaşi din anul trecut sunt puţini,
ceea ce, însă, va fi obiectul unei alte analize ce se va efectua în perioada următoare (continuare
într-un număr viitor).

Va fi necesară implicarea comunităţilor locale, în special a Consiliilor locale pentru şco-
larizarea tuturor elevilor şi cuprinderea lor, în totalitate, în învăţământul obligatoriu.

Notă: Prezentul articol a fost predat în 26.07.2007, dar, independent de autor, apare în acest număr.
Prof. SANDU OCTAVIAN,
Consilier judeţean PNŢCD,

Secretarul Comisiei de cultură, învăţământ, tineret şi sport
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Fig. 1. Rezultatele finale ale testelor
naţionale, pe medii, ale elevilor timişeni

(iunie, 2007).

Fig. 2. Repartizarea pe discipline a notelor
obţinute la testele naţionale

Fig. 3. Ponderea notelor obţinute de ele-
vii timiţeni la testele naţionale.
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Una dintre temele prioritare ale
actualei guvernări o constituie refor-
ma administraţiei publice, un accent
important fiind pus pe component
financiară a acesteia. Date fiind
condiţiile de austeritate în care
funcţionează autorităţile locale în
acest moment în România, echili-
brarea bugetelor locale este un subiect
actual şi care face obiectul a
numeroase dezbateri. Există un clivaj
între comunităţile care realizează ven-
ituri proprii suficiente şi cele care nu
se descurcă nici pentru cheltuielile de
întreţinere a localităţii. Reprezentanţii
primelor merg până la soluţii extreme, cum ar fi eliminarea pro-
cedurii echilibrării bugetelor locale, iar cele din urmă fac lobby
pentru a obţine cât mai mulţi bani prin această modalitate.
Această dispută are loc pe două paliere de guvernare: de la
nivel central la nivel judeţean şi de la nivel judeţean la nivel
local. Comunităţile locale „fruntaşe“ deţin diverse avantaje
economice, sociale, demografice care le permit o dezvoltare
continuă şi echilibrată. Ele au tendinţa de a învinovăţi comu-
nităţile care nu realizează venituri suficiente, pierzând din
vedere faptul că în Europa de astăzi conceptual de bază pe care
se construieţte teoria dezvoltării este coeziunea economică şi
socială. Aceasta se traduce într-un principiu fundamental, şi
anume, faptul că dezvoltarea economică şi socială trebuie să se
bazeze pe o structură spaţială echilibrată. Din această perspec-
tivă se consider că dezvoltarea inegală a teritoriilor reflect
slăbiciuni economice ale ansamblului şi sunt de neacceptat
deoarece, la rândul lor, devin sursă de instabilitate politică şi
economică. 

Cea mai bună alternativă este solidaritatea comunităţilor
locale, o solidaritate calculată astfel încât să se menţină un
echilibru între aşteptările ambelor tipuri de comunităţi. În acest
context pretenţiile comunităţilor bogate par deplasate şi lipsite
de realism. Doar o dezvoltare teritorială echilibrată va genera
dezvoltarea economică sănătoasă pe ansamblu iar nu adâncirea
decalajelor existente.

Un alt aspect al reformei administraţiei asupra căruia s-a
apreciat că ar avea nevoie de îmbunătăţiri, se referă la descen-
tralizarea financiară. Pe fondul acesto preocupări, există
nenumărate observaţii nu numai din partea partidelor de opo-
ziţie dar şi al beneficiarilor ei, primari, consilieri locali şi
judeţeni. Una dintre temele central din dezbaterile publice şi de

pe agenda executivului în 2001, descentralizarea administraţiei
publice, produce reacţii diverse în condiţiile repartizării cu
întârziere, către administraţiile publice locale, a unor capitol de
activităţi altădată în atribuţiile autorităţii centrale.

În oglinda anunţatelor intenţii ale executivului de a inaugu-
ral o procedură diferită de discutare şi adoptare a bugetelor
locale separată de cea de adoptare a bugetului de stat, începând
cu 2003, actorii administraţiei publice locale îşi manifestă
îngrijorarea pentru capacitatea de autosusţinere financiară -
spiritual preconizatei intenţii a administraţiei central. Această
îngrijorare se ecplică prin experienţa neplăcută pe care au avut-
o în 2001 când li s-au repartizat activităţi noi (în sfera asistenţei
sociale, învăţământului şi consultanţei agricole, pentru a le
enumera pe cele mai importante) fără o pregătire managerial
anterioară şi fără a li se asigura fonduri suficiente. Chiar dacă
cei mai mulţi cu care am discutat sancţionează deciziile pripite
ale administraţiei publice central de a descentraliza anumite
activităţi fără asigurarea corespunzătoare a resurselor financia-
re, pe fond sunt de acord că asemenea măsuri au menirea
ultimă de a deprinde administraţia locală să depindă din ce în
ce mai puţin de cea centrală. Până la acest obiectiv, adminis-
traţia locală solicit o pregătire în timp, pe fondul unei strategii
care să o ajute să facă trecerea către noua etapă, a autosusţiner-
ii financiare, în mod firesc. Tema bugetelor publice locale este
cu mult mai complexă decât expunerea din studio. Anumite
particularităţi, de la zona geografică la alta, de la o regiune de
dezvoltare la alta, vor fi luate în considerare, după cum s-a
menţionat în cercetări ulterioare ale Institutului. 

Oricum, dată fiind complexitatea dar şi actualitatea temei,
analize, documentări şi sinteze care să aducă în prim plan date
din teren şi informaţii privind politicile naţionale în domeniu,

sunt din ce în ce mai necesare atât
pentru administraţie cât şi pentru soci-
etatea civilă. În ultimii ani au fost
făcuţi paşi pentru îmbunătăţirea
cadrului legal existent în domeniul
bugetelor locale. Ultimul demers în
acest sens este anunţul actualului
executive referitor la separarea dis-
cuţiilor pe bugete locale de cele pe
bugetul de stat, începând cu anul
2003. Totuşi, actual legislaţie în
domeniu necesită două tipuri de
îmbunătăţiri. Primul tip se referă la
armonizarea actelor normative din
domeniu şi simplificarea traseului

proiectării şi adoptării bugetelor locale. Cel de-al doilea tip
vizează simplificarea însăşi a cadrului legislative. Cadrul legal
care reglementează funcţionarea administraţiei locale pe tema
bugetelor locale include următoarele legi:

Constituţia României (1991)
Legea administraţiei publice locale (2001)
Legea finanţelor publice (1996)
Legea finanţelor publice locale (1998)
Legea privind contenciosul administrative (1998)
Legea privind taxele şi impozitele locale (1994)
Legea anuală a bugetului de stat.
2. Structura venituri/cheltuieli din bugetele locale
Bugetele locale cuprind două capitole principale: veniturile

şi cheltuielile localităţilor. În acest studio cercetarea s-a axat
asupra veniturilor urmând ca tema cheltuielilor locale să fie
aprofundată într-un material.

2.1. Veniturile bugetelor locale 
Bugetele locale se constituie în principal din venituri real-

izate pe plan local şi venituri primate de la nivel central. În
afară de acestea o altă sursă important care poate creţte venitul
realizat pe plan local o reprezintă împrumuturile.

Din punct de vedere al scopului pentru care sunt elaborate
bugetele locale se au în vedere două obiective:

Să asigure finanţarea activităţii curente (funcţionale a
administraţiei locale);

Să asigure dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor prestate
către cetăţeni (asigurarea finanţării cheltuielilor de capital).

Potrivit acestor două obiective în perspective anului 2008
sunt elaborate propuneri de modificare a legii nr.
273/29.06.2006 privind finanţele publice locale după cum
urmează:

Amendamentele majore aduse legii finan-
ţelor publice locale se referă la clarificarea
abordării bugetelor locale din prisma secţiunii
de funcţionare şi de dezvoltare, a modului de
repartizare a surselor acestora între nivelul na-
ţional şi cel judeţean şi dintre cel judeţean şi
cel al municipiilor,  oraşelor şi comunelor, pre-
cum şi a transferului de activităţi în cadrul pro-
cesului de descentralizare ţinându-se cont de
următoarele aspecte:

posibilităţile de acoperire a secţiunii de
funcţionare a bugetului local din venituri pro-
prii, la nivelul standardului de funcţionare fun-
damentat pe ranguri de unităţi administrative
teritoriale.

după cuantificarea sumelor determinate
potrivit lit. a), numai acolo unde este cazul, se
propun sume pentru asigurarea echilibrării
secţiunii de funcţionare a bugetului local;

după epuizarea etapelor prevăzute la lit. a)-
b) se stabilesc sume care urmează să fie pre-
văzute în secţiunile de dezvoltare ale bugetelor
locale.

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE am
abordat-o pe două paliere definite şi în legea
actuală, respective palierul 1 - Cheltuielile de
personal, cheltuielile material şi cu prestarea
serviciilor şi palierul 2 - Subvenţiile şi trans-
ferurile.

Cheltuiele de personal, cheltuiele mate-
rial şi cu prestarea serviciilor

Principiul propus de utilizat în cadrul aces-
tei secţiuni este:

stabilirea în sumă absolută, prin hotărâre
de guvern, a necesarului penru funcţionare pe
fiecare rang de unitate administrative-teritori-
ală;

fundamentarea sumei necesare pe fiecare
rang, în baza execuţiei maxime în cadrul
fiecărui rang a anului precedent;

fundamentarea necesarului în completare
pe ţară, respective pe fiecare judeţ şi în cadrul

acestuia pe fiecare unitate administrativ terito-
rială, ca diferenţă între standardul rangului şi
veniturile proprii (venituri din impozite şi taxe
locale + venituri din cotele din impozitul pe
venit

Sj = suma necesară pentru asigurarea chel-
tuielor de funcţionare pe total judeţ

n = număr unităţi administrative teritoriale
din judeţ, inclusive judeţul

Vfi = venituri în completare pentru fiecare
unitate administrative teritorială în vederea
asigurării standardului de funcţionare

Cfi = standardul de funcţionare pe rang de
unitate administrativ teritorială, care reprezin-
tă necesarul sumelor pentru asigurarea cheltu-
ielor de funcţionare

Vpi = venituri din impozite şi taxe locale +
venituri din cotele din impozitul pe venit

St = suma totală necesară pentru asigurarea
cheltuielor de funcţionare pe judeţe

Sji = suma necesară pentru asigurarea chel-
tuielor de funcţionare pe total judeţ

Sumele astfel stabilite se repartizează
annual, prin anexa la legea bugetului de stat şi
sunt rectificate în funcţie de evoluţia preţurile
precum şi de modificările legislative privind
salarizarea personalului din instituţiile publice
şi a funcţionarilor publici.

adoptarea necesarului în completare pe
fiecare judeţ, ca sume absolute pe judeţe, în
anexa distinctă la legea bugetului de stat

Subvenţiile şi transferurile
În cadrul acestui palier s-a impus asigu-

rarea integral a resurselor necesare prin
prevedere anuală, în anexe la legea bugetului
de stat, a unor sume cu destinaţie special,
repartizate pe judeţe, astfel încât acest capitol
să nu mai inducă disfuncţii în funcţionarea
autorităţilor locale.

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE s-a
construit pe principia de subsidiaritate dar şi
concurenţiale între autorităţile locale, astfel
încât repartizarea acestora să se realizeze pe
bază de licitaţie de proiecte.

În cadrul acestei secţiuni considerăm că se
impune următorul principiu de repartizare a
unei sume totale la nivelul a cel puţin 1% din
P.I.B., astfel:

de la nivel naţional către cel judeţean se va
repartiza în funcţie venitul mediu pe cap de
locuitor, numărul de unităţi administrative te-
ritoriale şi suprafaţa judeţului;

de la nivel judeţean către cel local, 27% în
bugetul judeţului şi 73% către bugetele locale,
care se vor repartiza astfel:

50% în funcţie de venitul mediu pe cap de
locuitor şi suprafaţa localităţii;

50% într-un cont distinct, la dispoziţia con-
siliului judeţean, alocată prin licitaţie de
proiecte.

Procedura de licitaţie, criteriile de selecţie

şi evaluarea proiectelor se vor face de o comi-
sie compusă din membrii comitetului judeţean
pentru finanţe publice locale şi câte un consili-
er judeţean din partea fiecărui partid politic
reprezentat în consiliu judeţean.

Cu privire la Cotele defalcate din impozi-
tul pe venit propunem modificarea acestora
astfel:

50% (faţă de 47%) la bugetele locale ale
comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror
teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de
impozite;

20% (faţă de 13%) la bugetul local al
judeţului;

25% (faţă de 22%) într-un cont distinct,
deschid pe seama consiliilor judeţene, pentru
echilibrarea bugetelor locale ale comunelor,
oraşelor, municipiilor şi judeţului care să fie
repartizat în conformitate cu acelaşi principiu
utilizat la secţiunea de dezvoltare (27% pentru
bugetul judeţului şi 75% pentru bugetele
unităţilor administrativ teritoriale).

De asemenea se accentuează rolul struc-
turilor asociative atât în faza de fundamentare
cât şi în cea de execuţie-echilibrare a bugetelor
locale prin introducerea obligativităţii con-
sultării acestora cât şi prin reprezentare atât în
comitetul naţional al finanţelor publice locale
cât şi în comitetul judeţean al finanţelor pub-
lice locale, care se va înfiinţa.

Din punct de vedere al descentralizării, am
accentuat că transferul de către Guvern în
administrarea şi finanţarea autorităţilor admi-
nistraţiei publice locale a unor cheltuieli pu-
blice, să se îndeplinească numai cu asigurarea
integrală a resurselor financiare necesare real-
izării acestora la nivelul standardelor de cali-
tate a activităţilor noi sau transferate, prin
cuprinderea distinct în anexa la legea bugetu-
lui de stat a sumelor defalcate cu destinaţie
specială. 

Propuneri modificare lege nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale

Asociaţia Managerilor Financiari din Administraţia Publică Locală din România a ţinut Adunarea sa Generală în
Banat, la Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, în prima decadă a lunii octombrie 2007. Pe lângă probeme strict organiza-

torice (propuneri de modificare a Regulamentului de organizare
şi funcţionare a AMFAPLR, alegerea Comitetului Director şi a
preşedintelui AMFAPLR), au fost luate în discuţie o serie de
probleme care frământă administraţia publică locală, cum ar fi
modificarea unor acte normative (legi), descentralizarea
finanţării unităţilor de cultură de la judeţe la consilii locale,
finanţarea unităţilor de asistenţă socială şi de protecţie a copilu-
lui, buna practică a finanţării proiectelor în turism (cu exempli-
ficare concretă prin Staţiunea Crivaia de la Poalele Muntelui
Semenic) etc.

DAN CIONVICĂ, 
Director Direcţia Economică C.J. Timiş
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R. - Domnule primar, ce-a mai rămas de
făcut în mandatul dumneavoastră până în
iunie 2008 din toate cele promise acum trei
ani şi jumătate? 
C.B. - Din ce trebuia făcut au mai rămas
multe… Niciodată nu se termină tot ce trebuie
făcut… Ne-am fi dorit mai multe străzi asfal-
tate sau betonate, ne-am fi dorit şanţuri plu-

viale pe tot teritoriul oraşului, pentru ca atunci
când sunt ploi, indiferent de cantitatea lor, să
nu avem emoţii că inundă curţile şi grădinile
oamenilor. Parte din ele le-am realizat dar ne-
am fi dorit să avem peste tot aceste lucruri. La
infrastructură cam asta ar fi restanţele, în
mare…
R.: - În domeniul social?
C.B.: - În domeniul social, mi-aş dori ca pri-
mar, să scadă numărul celor de la “416”…
Nevoiaşii… Ne-am dorit şi ne dorim în contin-
uare… Mă refeream la Decretul 416.  Nu sunt
atâţia, peste vară chiar scade numărul lor, dar
oricum mi-aş dori să fie mai mic.  La ora actu-
ală avem în medie pe lună  între 60 şi 70 de
persoane nevoiaşe care trebuie ajutate. La o
populaţie de 7.000 de locuitori, cât are Deta,
înseamnă cam 1%.  Parte din ei sunt  oameni
bolnavi, oameni neputincioşi, care nu pot
munci.
R. - Şi cum îi ajutaţi concret?
C.B. - Îi ajutăm. Pe cei care se încadrează, pe
lângă ajutorul social le mai oferim şi masă la
cantina noastră socială. Acum beneficiază de
acel ajutor la încălzire, cei care au gaz primesc
sume de bani din partea Guvernului. Cei care
se încălzesc cu lemne primesc sume pentru
lemne. Alte ajutoare? De sărbători le mai
facem o mică atenţie. Un ajutor sufletesc, ca să
zicem aşa…
R. - În domeniul economic? Ce n-aţi gătat
de făcut? 
C.B. -  În domeniul economic ar mai trebui un
investitor care să acopere 300-400 de oameni
ca forţă de muncă. Dar aceşti oameni nu-i vom
găsi în oraşul Deta. Ar fi benefic şi pentru
împrejurimi, pentru comunele din jurul Detei.
Adică  Denta, Banloc, Moraviţa, Jamul Mare,
Voiteni, Ghiladul.
R. - Aveţi un investitor strategic?
C.B. - Da, avem unul strategic care chiar este
mândria noastră: EYBL.
R. - Au fost acolo nişte conflicte la un
moment dat… 
C.B. - Au trecut treburile acelea, s-au rezolvat. 
R. - Aţi contribuit personal la rezolvarea
acelor probleme?
C.B.  - Da, am contribuit. Nu-mi place cuvân-
tul personal… În celălalt mandat a meu au
fost, într-adevăr, nişte conflicte, până la schim-
barea conducerii fabricii şi am dis-
cutat împreună cu fostul prefect
Dorel Gâtlan, cu domnul consul
Vasile Onofrei, şi am explicat oa-
menilor că e rău cu rău dar fără-e
şi mai rău… A fost un conflict de
muncă, oamenii erau nemulţumiţi
şi de condiţiile de muncă, şi de
salarii. Eu de salarii n-am fost
mulţumit niciodată şi nici la ora
actuală nu sunt mulţumit. La toate
întâlnirile pe care le am cu con-

ducerea fabricii şi a concernului insist pe
această temă şi sper că voi fi înţeles. 
R. - De salariul dumneavoastră sunteţi
mulţumit, domnule primar? 
C.B. - Da, pot să spun că sunt mulţumit.
R.:  - Aveţi  venituri extrabugetare?
C.B. - Nu am venituri extrabugetare. Eu sunt
un om modest şi sunt mulţumit cu cât am. Mă
gândesc la cei de sub mine care câştigă mai
puţin decât mine şi la felul cum trăiesc ei. Eu
sunt mulţumit că duc o viaţă decentă. Mai
muncesc pe lângă casă, cum se spune, am
puţin pământ şi o livadă.
R. - Ce s-a întâmplat cu vechiul IAS din
Deta, cu Detatim-ul?
C.B. -  S-a desfiinţat, ca toate IAS-urile,  iar
pământul a fost dat deţinătorilor de dinainte.
Nici sediul nu era proprieatea IAS-ului. Clădi-
rea a fost revendicat-o, cineva a câştigat-o şi a
fost vândută unui austriac. Soţia noului pro-
prietar se căzneşte să facă o grădiniţă în limba
germană. Şi ăsta e un gest bun…
R. - Fostul Agromec?
C.B. - Fostul Agromec la fel, este revendicat şi
acum sunt prin tribunal, în litigiu.  A fost
cumpărat de o firmă din Timişoara. Totuşi,  se
lucrează acolo, în momentul de faţă. E compli-
cat, din punct de vedere juridic situaţia nu e
clarificată.  Agromecul, acţionarii, au vândut
un teren care e revendicat. Treaba-i destul de
complicată.
R. - Există la Deta şi o Fabrică de lapte
cunoscută…
C.B. - Nu mai există!În anul acesta Deta a avut
o pierdere, vorbind de eco-
nomie şi de investitori. A
fost închisă fosta fabrica de
produse lactate a lui  Ludo-
vic Barabaş. S-a numit Bel-
car înainte, apoi Millich, pe
urmă Friesland - şi era pro-
prietatea unui concern bel-
giano-olandez. Cei din urmă
au închis-o, cu toate insis-
tenţele noastre, motivaţia lor
fiind  problemele de mediu.
Li s-a impus să facă nişte
investiţii într-o mică staţie
de epurare, ceea ce era
firesc… Ei n-au obiectat
nimic, investiţia era prea
mare dar au fost surprinşi…
Adică, ei ştiau că România
va intra în Uniunea Europeană în 2009. Şi şi-
au planificat ca până atunci vor reuşi să
investească în staţia de epurare. Au făcut însă
nişte investiţii serioase pe la Satu Mare, Târgu-
Mureţ, Carei, Cluj… Da, nu s-au aşteptat ca
România să intre în UE la 1 ianuarie 2007. Da,
şi le-a dat peste cap toate calculele… Acum,
eu i-am rugat, au fost înţelegători, şi până la
ora actuală văd că se ţin de cuvânt şi nu au des-
fiinţat zonele de colectare.
R. -Ce se întâmplă cu laptele colectat,  unde
se duce?
C.B. - Laptele tot ei îl iau, cei de la Friesland
şi îl duc până la Carei. De la Partoş sau de la
Clopodia îl duc până la Carei zilnic.
R. - Înseamnă că le convine preţul de achi-
ziţie,  transportul  o fi ieftin…
C.B. - Da…
R. - Practic, aţi salvat nişte crescători de

vite de la fali-
ment…
C.B.- De asta
am şi tot insis-
tat! Sunt sute
de oameni, mii
de oameni în
zonă care duc
laptele la aces-
te centre de co-
lectare.
R.-Care e si-

tuaţia oraşului Deta în domeniul cultural?
C.B. - Am schimbat sediul muzeului. Am
mutat muzeul într-un sediu nou, în centrul
oraşului, în vechea clădire a Pompierilor Vol-
untari. Acum suntem „în luptă“ pentru
obţinerea unei săli de cultură. Avem studiul de
fezabilitate făcut pentru o casă de cultură în
parcul nostru. A fost odată acolo, în parc, un
teatru de vară şi sperăm că vom obţine acest
proiect. Deta ar fi printre puţinele oraşe din
judeţ care ar avea Teatru de Vară. Ne căznim
să facem o casă de cultură acolo, cu bibliotecă,
cu tot. Să susţinem diverse spectacole, con-
certe de fanfară.
R.: - Fanfară mai este în Deta?
C.B.  - Nu, au plecat nemţii, a plecat şi fanfara. 
R. - Poate o aduceţi pe cea militară de la
Timişoara… Să organizaţi duminici cu
vals… 
C.B. - Acum, cu legăturile acestea pe care
Deta le are cu sârbii, cu ungurii, cu italienii, cu
spaniolii, ar fi loc pentru manifestaţii de genul
acesta. Ar fi un cadru frumos. 
R. - Deta era considerat oraş de graniţă,
localitate de frontieră… A rămas tot aşa?
C.B.  A rămas tot aşa. Nu ştiu ce înseamnă
asta, la ce ajută…
R.: - Denumirea de oraş de frontieră vă
aduce aminte de ghereta cu grăniceri de la
intrarea în oraş?
C.B - Îmi aduce aminte multe pentru că am
lucrat 16 ani în vamă, mai exact 15 ani şi 2 luni
din care nouă ani am fost şef de tură.  Lucrul
în vamă e o muncă frumoasă  chiar dacă a fost

în acele timpuri. Mai neplă-
cut era cu legile acelea
restrictive... Cu micul trafic.
Veneau oameni amărâţi…
De multe ori erai nevoit să
opreşti oameni care nu fă-
ceau contrabandă, nu făceau
speculă, mergeau pur şi sim-
plu pentru familia lor, pen-
tru nepoţi… Erau probleme
cu dulciurile, cu sucurile, cu
de toate cele cumpărate de
la Vârşeţ.
R. -  Unii foşti  şefi de tură
din vamă a ajuns oameni
mari astăzi. 
C.B. - La domnul subprefect
vă referiţi…
R. - La care din ei?

C.B.  - La domnul Gheorghe Ciobanu…
R. - Nu, la un domn care a ajuns   director
de bancă.
C.B. - A, da, da, domnul Emil Eşanu de la
Reiffeissen. Da, Emil era economist, absolvent
de ISE. Acum a plecat la Bucureşti. Da, cred
că este unul dintre primii cinci oameni din
Raiffeisen România. Am vorbit cu el chiar
acum vreo două săptămâni.
R. - Înante vreme, printre punctele de
atracţie ale zonei era  Şanţul Italian. Mer-
geau acolo localnici din Deta, din Denta,
Breştea. Era ca un fel de ştrand poporan.
Unde  se mai poate relaxa acum populaţia
vara?
C.B. - S-a reabilitat canalul, s-au făcut lucrări
serioase pe Şanţul Italian şi eu sper că-şi va
relua rolul pe care l-a avut şi copiii să se
bucure de scaldă, ca altădată..  La Deta am
concesionat  Ştrandul Termal - apa de acolo e
bună pentru reumatism, vindecă rănile - iar
peste drum de ştrand  am concesionat 19 hec-
tare de teren, sunt aproximativ 240 de parcele
în zona ştrandului… Sunt deja  trei case ridi-
cate, am început construcţia a două blocuri
ANL, ceea ce înseamnă pentru noi foarte mult,
având în vedere că de 18 ani la Deta  nu s-a
construit un apartament… Am investit acolo
anul acesta  11 miliarde de lei vechi şi vom
mai investi. Sunt apartamente pentru tineri,
prin ANL: sunt două blocuri cu câte 19

apartamente,
10 apartamen-
te tip garson-
ieră - cu o
cameră şi 9
apartamente cu două camere. 
R. - Câte solicitări de locuinţe aveţi?
C.B. - E întrebarea cea mai neplăcută care mi
se poate pune. Din păcate, asta este,  sunt în jur
de 160 de cereri. Cererea este mare. Sunt vreo
2000 de oameni,  mulţi tineri, care lucrează la
Deta şi fac naveta de la 50-60 de kilometri.
R. - Vă gândiţi la tinerii din toată zona
Detei. Mulţi dintre ei vin din comunele din
jur şi printr-o politică de construcţie de
locuinţe i-aţi face orăşeni…
C.B. - Ce să-i faci, da, ne-am gândit şi noi la
această chestiune  dar ăsta-i capitalismul... Eu
am avut o intrare la domnul ministru Borbely
şi chiar îi mulţumesc pe această cale, pentru că
dânsul a fost foarte înţelegător. Mai avem şi o
promisiune pentru alte patru blocuri tip ANL
până la sfârşitul anului 2007. 
R. - Cum vedeţi Deta, ca primar, între cele-
lalte oraşe din judeţ?
C.B. - Ca potenţial, o văd pe undeva pe la mij-
loc, fără să-i supăr pe colegii mei primari de
oraşe. Nu ne putem compara, de exemplu, cu
Sânnicolau Mare, când eu în primul rând mă
gândesc la puterea economică, la buget, că fără
bani, mai ales în ziua de azi, nu se face ni-
mic… Nu ne putem compara cu Sânnicolau
dar, să zic aşa,  suntem undeva peste Făget,
Buziaş. Suntem undeva, pe la mijloc. Eu mi-aş
dori ca toate oraşele, toţi colegii noştri să pu-
tem zice că nu mai avem ce face cu banii, că
nu mai avem pe ce  să cheltuim banii comu-
nităţii… E încă nevoie de investitori, după
cum v-am spus. Dacă noi am aduce la Deta
investitori mai mici, care să angajeze 100-200
de oameni. Ar fi tare bine, cu toate că noi în
Deta n-am putea asigura forţă de muncă. Dar îi
aducem din împrejurimi, că Deta - Ghedu - a
fost mereu un centru al acestei zone, de când
eram copil şi veneam aici la piaţă, la târg.
R. - De unde veneaţi?
C.B. - De la Partoş veneam… De pe partea
cealaltă a Bârzavei.
R. - De la Partoş… Sunteţi unul dintre
urmaşii lui Iosif cel Nou.
P. - Prea mult spus! Iosif cel Nou şi-a petrecut
ultimii ani din viaţă la Partoş.  Era de prin din
Grecia, de undeva.
R. -  Unii spun ca s-ar trage dintr-o familie
de “vlahi” din părţile Dalmaţiei, altii dim-
potrivă, îl consideră un localnic. Cert e că 
s-a călugărit în Grecia, la manastirea Pan-
tocrator din Muntele Athos,  sub numele
Iosif, în locul celui de Iacob.
C.B. - Se poate.  Când eram mic i-au fost duse
moaştele  la Timişoara. Era Vasile Lăzărescu
mitropolit al Banatului. S-a adunat lume multă
şi oamenii, mai ales femei în vârstă, se între-
bau dacă porneşte sau nu maşina  care au venit
să ia moaştele, dacă Sfântul se lasă dus de la
Partoş sau nu… 
R. - Domnule primar, la final de discuţie,  ce
credeţi că ar dori să audă oamenii din Deta
de la D-voastră?
C.B. - Aş dori să le transmit să aibă răbdare, să
aibă încredere în oamenii pe care i-au ales Mă
refer aici la Consiliul Local, la consilieri şi la
executiv. Şi Deta, se vede… Este un şantier,
cred că nu există parte a oraşului în care să nu
se facă ceva. Nu totdeauna putem mulţumi,  nu
totdeauna priorităţile pe care le considerăm
noi sunt cele reale. Pe om îl interesează situ-
aţia de pe strada lui, din curtea lui.  Dar încer-
căm să cuprindem tot oraşul şi încercăm să-l
aducem în condiţii europene, civilizate…

Au consemnat 
CORNEL TODOR & 

GABRIELA PASCARU

Primar Crăciun Buhuş:

“Suntem undeva, pe la mijloc”
DETA

Muzeul oraşului

Şanţ pluvial

Şantier, locuinţe ANL



Domnul primar Cornel Guran vă pun
aceeaşi întrebarea  pe care i-am adresat-o şi
primarului din Deta: ce credeţi că nu aţi
realizat încă, acum când mai sunt doar câte-
va  luni până la încheierea mandatului?
C.G. - Sigur, fără lipsă de modestie, vreau să
spun că am realizat mai mult decât ne-am pro-
pus. Acum, nu pot să fiu mulţumit pentru tot ce
am făcut, sigur că se putea şi mai mult dar

situaţia în care a fost comuna Ghilad  la prelua-
rea mandatului meu în 2004…
R. Vorbiţi de moştenirea lăsată de vechiul
primar…
C.G. - Nu, dar m-a pus în situaţia să văd ce pri-
orităţi sunt în comună. Pentru că au fost foarte
multe de făcut. Însăşi locaţia în care suntem
acum, sediul Primăriei, a fost într-o situ-
aţie foarte grea. În această clădire au stat
fel de fel de oameni fără locuinţă. În ea 
s-a aciuat cine a vrut, care cum a putut,
cei fără adăpost…
R. - Asta ar fi o realizare...
C.G. - Deci, prima şi cea mai importan-
tă…
R. V-am întrebat ce nu aţi realizat…
Apoi, discutăm şi despre  celelalte…
C.G. -Să vă spun ce n-am realizat: n-am
realizat canalizarea, proiect care acum
este depus pe un proiect Phare 2005…
R.-Canalizarea era prevăzută în
promisunea dumneavoastră electorală
din anul 2004?
C.G. Exact: apă, canalizare. Cât despre
alimentarea cu apă, chiar acum semnăm
contractul cu o firma din Arad. Am câşti-

gat un proiect pe Ordonanţa numărul 7 ca să
introducem apa atât în Ghilad, cât şi în Gad.
Vreau neapărat să facem şi canalizarea, care
urmează imediat după apă. Sper să fi câştigat
acest proiect, n-am primit încă răspunsul pe
care-l aşteptăm prin Agenţia de Dezvoltare 5
Vest. Ce n-am mai  reuşit să facem sunt dru-
murile interioare care sunt, într-adevăr, o mare
problemă. Am făcut totuşi  în jur de 5 kilometri

de drumuri interioare,
prin balastare, acum
lucrăm la podeţe. Am
trecut de intersecţie şi
continuăm anul acesta
cu încă doi kilometri
de balastare.
R. Ce n-aţi realizat în
domeniul social?
C.G. - În domeniul
social avem unele gre-
utăţi din punct de ve-
dere al caselor şi al ac-
telor locuitorilor, capi-
tol la care unii conce-
tăţeni de-ai noştri stau
foarte prost. Avem
câţiva oameni care nu
au locuinţe. Iar în fon-
dul primăriei nu avem
disponibil aşa ceva.

Locuinţe sociale nu există. Ăsta-i un lucru pe
care în viitor trebuie să vedem cum putem să-l
rezolvăm. Chiar acum am primit o adresă de la
Consiliul Judeţean care tratează rezolvarea
unor asemenea  probleme sociale… Chiar 
m-am bucurat când am văzut acolo că luna
viitoare vom merge la Timişoara să discutăm

problemele acestea, să ne întâlnim cu domnul
preşedinte Constantin Ostaficiuc şi să discu-
tăm aceste probleme sociale, cele legate de lo-
cuinţe. Avem în comună un număr de 30 de
persoane care au nevoie de ajutor social,
aceasta la o populaţie de 2000 de locuitori. Eu
zic că este acceptabil. 
R. - Care este situaţia forţei de muncă în
comună?
C.G. Forţa de muncă este absorbită de Deta, de
Timişoara, avem opt curse de autobuz zilnic
care circulă spre Timişoara, Deta şi alte di-
recţii. Restul de populaţie, cei mai în vârstă, se
ocupă şi cu culturile agricole. Am  speranţa că
populaţia va rămâne aici, la Ghilad şi Gad,
pentru că încercăm totuşi să asigurăm con-
diţiile minime unui trai decent…
R. - Unde pot munci oamenii în Ghilad?
C.G. - Există o firmă în marginea satului, fos-
tul CAP, unde în perspectivă începe demararea
lucrărilor pentru o întreprindere de produse din
materiale plastice, turnătorie de mase plastice;
dar nu e vorba de oale şi lighene, ci de panouri
pentru hale, o tehnologie germană, firma este
mixtă, româno-germană. Avem în  perspectivă
şi o firmă italo-olandeză care vrea să conce-
sioneze pe teritoriul nostru în jur de 2000 de
hectare de teren ca să producă biocombustibil.
Pentru început eu zic că e ceva.
Avem şi promisiunea că dacă
reuşesc închirierea terenului
necesar cu contracte de arendă
vor face şi fabrica pe teritoriul
comunei Ghilad. 
R. -Nu există riscul să se de-
populeze Ghiladul de  tine-
ret? Oraşul Deta încearcă să

atragă oameni
activi, mai ales
tineri.  Acum
se construiesc
la Deta case
prin  ANL-ul,
se caută noi in-
vestitori…
C.G. - Eu con-
sider că vom
avea o perspectivă foarte bună,
ca să nu plece tinerii… Din
contră, au venit în Ghilad din
2004 şi până acum peste 20 de
familii. Au cumpărat case în
Ghilad şi acum încep să cum-
pere şi în Gad… S-a făcut  dru-
mul de la Ghilad la Gad prin
C.J. Timiş. Le introducem acum

apa şi în
Gad. Sem-
năm con-
tractual cu
firma din
Arad chiar
astăzi, în
p r e z e n ţ a
d u m n e a -
voastră, şi
începem lucrările de săptămâna viitoare. Con-
tractul este încheiat iar peste  5 luni va trebui
să avem alimentarea cu apă terminată. Acum,
sigur, Dumnezeu să ne ajute, dar dacă vine în-
gheţul…
R. În părculeţul din faţa Primăriei aţi
aşezat bustul lui Viorel Cristea.
C.G.- A fost cel mai mare pictor naiv pe care l-
a dat Banatul. E o mândrie pentru noi  că s-a
născut şi a creat la Ghilad. Vorbind de aspectul
cultural al vieţii din comună, pot să spun că am
înfiinţat o echipă de dansuri populare care să
menţină tradiţia noastră. Am şi ieşit cu echipa,
am fost la Jebel, la Concursul  Efta Botoca, ne-
am calificat şi am mers mai departe, la Timi-
şoara. Progresăm şi la capitolul acesta. Am în-
ceput reparaţiile capitale la Căminul Cultural
din Ghilad am reparat Căminul Cultural din

Gad, am făcut în Gad un spaţiu pentru gră-
diniţă, un spaţiu pentru medic, un spaţiu pen-
tru poliţie, ca să ridicăm puţin şi Gadul, acolo
unde trebuie. Aducem copiii zilnic de la Gad la
Ghilad la şcoală, la grădiniţă.

Au consemnat
GABRIELA PASCARU &

CORNEL TODOR
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Primar Cornel Guran:

“Tinerii nu pleacă din Ghilad”

Căminul Cultural - renovat

Semnarea contractului
pentru alimentarea cu apă

Bustul lui Viorel Cristea

Amendamente la proiectul Legii bugetului pe
anul 2008

(urmare din pag. 1)
Printre amendamentele solicitate se numără:  

„1. La anexa nr. 4, sumele alocate pentru finanţarea serviciilor publice descentralizate la nivelul
judeţului Timiş sunt insuficiente, veniturile proprii ale judeţelor sunt reduse, neputându-se
completa necesarul la această categorie de cheltuieli. Fundamentarea nu este reală faţă de
necesarul consiliilor judeţene. De exemplu, în OMEdC nr. 5418/2005 referitor la finanţarea
centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională se precizează că finanţarea cabinetelor
logopedice interşcolare se asigură din bugetul de stat prin bugetele judeţene. La nivelul
judeţului este situaţia a 77 de posturi. 
Se solicită suplimentarea sumei prevăzute în anexa nr. 4 de la 1.522,5 milioane lei la suma de
2.500 milioane lei, iar pentru judeţul Timiş, de la suma de 61,577 milioane lei la suma de 100
milioane lei.
2. La anexa 5 sumele alocate pentru finanţarea serviciilor publice descentralizate la nivelul
municipiilor, oraşelor şi comunelor sunt necorespunzătoare. Faţă de prevederile anului 2007
creşterea este de numai 8,4%, iar pentru cheltuielile de personal în învăţământ este de numai
3,5%. În anul 2007 se înregistrează datorii mari pentru plata însoţitorilor pentru persoanele cu
handicap şi pentru plata ajutorului social. 
Se solicită suplimentarea sumei prevăzute în anexa nr. 5 de la 9073,0 milioane lei la suma de
15.000 milioane lei, iar pentru judeţul Timiş, de la suma de 263,834 milioane lei, la suma de
400 milioane lei.
3. La anexa nr. 6, sumele alocate pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi
comunale sunt insuficiente. Starea fizică precară a drumurilor judeţene şi comunale determină
necesitatea alocării unor fonduri financiare substanţiale pentru a putea circula în condiţii
normale de siguranţă, iar efectuarea unor investiţii pe aceste drumuri publice este necesară şi

urgentă. Sumele propuse a fi alocate pentru drumurile publice pentru 2008 sunt mai mari decât
în 2007 cu 3,5%.
Se solicită suplimentarea sumei prevăzute în anexa nr. 6, de la 474 milioane lei la suma de
1.500 milioane lei, iar pentru judeţul Timiş, de la suma de 17,539 milioane lei, la suma de 45
milioane  lei.
4. La anexa nr. 7, sumele alocate pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor,
municipiilor şi judeţelor, care se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale potrivit pre-
vederilor legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale sunt insuficiente. Având în vedere
tendinţa de a se prelua unele categorii de venituri de la bugetele locale la bugetul de stat (ex.
Impozitul pe profit de la regii şi societăţi comerciale subordonate administraţiei publice locale,
a impozitului pe venit din transferul proprietăţilor imobiliare), precum şi aplicării formulei de
echilibrare din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, sursele de finanţare ale bugetelor
locale se diminuează, unele localităţi fiind în imposibilitatea de a achita chiar şi cheltuielile de
funcţionare, este necesar a se aloca sume mai mari de la bugetul de stat pentru echilibrarea
bugetelor locale.
Se solicită suplimentarea sumei prevăzute în anexa nr. 7, de la 1.882,5 milioane lei, la suma de
4.500 milioane lei, iar pentru judeţul Timiş, de la suma de 42,058 milioane lei, la suma de 100
milioane lei.”
Preşedintele Consiliului Judeţean speră ca deputaţii de Timiş, prin lobby-ul pe care-l vor face,
să obţină alocarea unor sume mai mari pentru judeţ, necesare serviciilor deconcentrate,
drumurilor comunale şi judeţene, chiar centurii rutiere de ocolire a Timişoarei, pasajului de la
Lugoj, reabilitării şi ecologizării Canalului Bega. Mai mult,  preşedintele  Constantin Ostafi-
ciuc vede binevenită introducerea sută la sută în proiectele de buget ale ministerelor a unor
proiecte din judeţul Timiş, precum pasajul de la Lugoj, reabilitarea Canalului Bega ori
realizarea centurii de ocolire a Timişoarei, mai ales că e vorba de proiecte care privesc
dezvoltarea regională, proiecte multianuale, care pot dura mai mulţi ani.

J. L. 
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Sediul consiliului local: Deta, Str. Victoriei
nr.32, telefon 390466
Adresă pagină internet: http://www.detatm.ro 
Primar: Buhaş Crăciun
Repere istorice:
- 1360 - localitatea este atestată documentar sub
numele de Ded;
- sec.XVII - sub ocupaţia turcească dispare;
- 1724 - se întemeiază actuala aşezare cu
locuitori din satele din jur şi colonişti germani;
- 1763 - au fost colonizate 21 familii de italieni
şi de germani;
- 1832-1836 - a bântuit o epidemie de ciumă
care a pustiit mulţi locuitori;
- 1890 - era reşedinţă de plasă şi avea 3552 de
locuitori.
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2006 - total =
6611 persoane, din care:
- masculin = 3142 persoane
- feminin = 3469 persoane
Numărul locuinţelor la 31 decembrie 2006 =
2679
Număr sate componente, localităţi aparţină-
toare = Opatiţa.
Număr posturi în primărie - total = 30, din
care:
- funcţionari publici = 20 
- personal contractual = 10 
Număr consilieri = 15
Înfrăţiri, colaborări cu localităţi din afara
ţării:
- Înfrăţire cu localitatea „Bordany-Ungaria“,
privind schimb de experienţă pe linie de
învăţământ, cultură, sport şi agricultură.
- Înfrăţire cu localitatea „Čoka-Serbia Muntene-
gru“;
- Acord de înfrăţire cu localitatea „Gaglianico-
Republica Italia“;
- Acord de înfrăţire cu localitatea „Estella-Liz-
zara-Spania“;
- Acord de înfrăţire cu localitatea Nova Gorica-
Spania.
Pieţe - târguri:
- Piaţă agroalimentară „Târgu Mare“ Deta = zil-
nic;
- Târg mixt Aleea Revoluţiei Deta - lunar =
prima duminică.
Obiective şi investiţii propuse a se realiza:
- Foraj pentru alimentare cu apă;
- Amenajări străzi în oraşul Deta;
- Reparaţii capitale acoperişuri imobile la insti-
tuţiile de învăţământ;
- Reţea alimentare cu energie electrică zona ter-
mal;
- Reţea alimentare cu gaze naturale zona termal;
- Reparaţii drum Deta-Opatiţa-Birda;

- Reparaţii drum Deta-Ghilad;
- Reabilitare drum barieră Deta dinspre Voiteni –
ieşire staţie spre Denta;
- Parteneriat privind zona industrială.
Sume defalcate din taxa pe valoarea adău-
gată, repartizate prin C.J.Timiş (Hotărârea
nr.5/31.01.2007):
- Suma defalcată din TVA pentru drumurile
judeţene şi comunale = 50,00 mii lei
- Suma din TVA pentru susţinerea programelor
de dezvoltare locală, proiectelor de infrastructură
care necesită cofinanţare locală = 597,48 mii lei
Numărul mediu lunar al beneficiarilor Legii
nr.416/2001 (ajutoare sociale) = 60
Instituţii şcolare:
- Grup şcolar = Deta;
- Şcoală generală cu clasele I-VIII = Deta;
- Şcoală primară cu clasele I-IV = Opatiţa;
- Grădiniţe cu program normal = Deta şi Opatiţa;
- Grădiniţă cu program prelungit = Deta.
Instituţii sanitare:
- Spital = Deta;
- Policlinică = Deta;
- Cabinete medicale = Deta;
- Farmacii umane = Deta;
- Farmacii veterinare = Deta.
Instituţii culturale:
- Casă de cultură = Deta;
- Cămin cultural = Opatiţa;
- Muzeu = Deta;
- Bibliotecă = Deta.
Baze sportive şi de agrement:
- Sală de sport = Deta;
- Stranduri = Deta;
- Stadin fotbal = Deta;
- Teren tenis de câmp în aer liber = Deta;
- Teren fobal = Deta şi Opatiţa.
Biserici, mănăstiri şi alte locaşe de cult:
- Biserici ortodoxe = Deta şi Opatiţa (1725);
- Biserica Catolică Deta (1900);
- Biserica Peticostală Deta;
- Biserica Baptistă Deta;
- Biserica Adventistă Deta.
Rugi şi alte manifestări cultural-religioase:
- Rugi în localităţile: Opatiţa (a 2-a zi de Paşte
Ortodox) şi Deta (ruga ortodoxă-Rusalii, ruga
catolică =24-29 iunie).

Sediul consiliului local: Ghilad nr.972 A, tele-
fon 418221
Primar: Guran Cornel
Repere istorice:
- în sec.al XIII, localitatea Ghilad se numea Giad
şu apoi Galad;
- în anul 1212 comuna a fost dăruită de regele
Andrei al II-lea al Ungariei unui ispan cu numele
de Sebus;
- în anul 1721, sub domnia Mariei Tereza, are
loc colonizarea localităţii cu câteva familii de
germani, iar din 1860 se colonizează aici şi
unguri;
- ponderea importantă în economie o reprezintă
agricultura şi creşterea animalelor;
- localitatea a aparţinut de comuna Ciacova până
în anul 2004, când prin Legea 84/2004, a fost
reînfiinţată comuna.
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2006 - total =
1816 persoane, din care:
- masculin = 859 persoane
- feminin = 957 persoane
Numărul locuinţelor la 31 decembrie 2006 =
814
Număr sate componente, localităţi aparţină-
toare = Gad
Număr posturi în primărie - total = 13, din
care: 
- funcţionari publici = 4 
- personal contractual = 9 
Număr consilieri = 11
Înfrăţiri, colaborări cu localităţi din afara
ţării:
- Colaborări cu Asociaţiile „Pro-impact 21“
(parteneri în proiecte Phare societatea civilă);
- Colaborări cu Asociaţia „Avântul Tinerilor“ şi
membrii fondatori a asociaţiei microregionale
alături de 15 consilii locale „Timiş - Torontal“.
Obiective şi investiţii propuse a se realiza:
- Balastare drumuri comunale în localitatea Ghi-
lad;
- Construirea şi dotarea remizei de pompieri;
- Finalizarea reţelei de iluminat public;
- Renovare Cămin cultural Ghilad;
- Sistem centralizat de alimentare cu apă;

- Construirea sistemului de canalizare, staţie de
epurare în comuna Ghilad;
- Cantină socială în localitatea Ghilad;
- Construire grădiniţă în localitatea Ghilad;
- Repararea unui spaţiu cu multiple destinaţii
(poliţie, clasă de grădiniţă, cabinet medical) în
localitatea Ghilad;
- Reparaţii exterioare clădire Şcoala cu clasele I-
VIII Ghilad.
Proiecte cu finanţare (cofinanţare) externă:
- Iniţierea proiectului ECO-Ciacova în cadrul
Programului Phare 2004 - Coeziunea Economică
şi Socială „Schema de Investiţii pentru Proiecte
Mici de gestionare a Deşeurilor“ (Faza extinsă),
împreună cu consiliile locale ale comunelor:
Jebel, Pădureni, Liebling şi Giera.
Numărul mediu lunar al beneficiarilor Legii
nr.416/2001 (ajutoare sociale) = 25
Instituţii şcolare:
- Şcoală generală cu clasele I-VIII =  Ghilad;
- Grădiniţă cu program normal =  Ghilad.
Instituţii sanitare:
- Punct sanitar =  Ghilad.
Instituţii culturale:
- Cămin cultural =  Ghilad.
Biserici, mănăstiri şi alte locaşe de cult:
- Biserici ortodoxe române = Ghilad şi Gad;
- Biserica Ortodoxă Sârbă- Gad;
- Biserica Catolică- Ghilad;
- Biserica Penticostală- Ghilad.
Rugi şi alte manifestări cultural-religioase:
- Rugi în localităţile: Ghilad (la Paşte) şi Gad
(octombrie);
- Ruga ungurească: Ghilad (26 august);
- Kerwai: Ghilad (noiembrie).
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Analizarea valorificărilor de bunuri apro-
bate la  casare şi declasare, la instituţiile şi ser-
viciile publice din subordinea CJT;

Elaborarea şi promovarea pentru luna
septembrie a.c. a următoarelor rapoarte şi
proiecte de hotărâri CJT :

Prelungirea dării în administrare a
imobilului situat în Timişoara, str. Sf. Ioan nr.
3 către Direcţia de Prestări Servicii Timiş;

Propunerea dării în administrare a unor
spaţii Direcţiei de Prestări Servicii Timiş în
imobilul situat în Pţa. Regina Maria nr. 3;

Propunerea de aprobare a unificării unor
parcele în cadrul PITT;

Însuşirea apartenenţei la domeniul public
al judeţului a unor bunuri imobile;

Prelungirea folosinţei mijloacelor auto
destinate transportului şcolar pe anul şcolar
2007-2008;

Serviciul Administrarea Patrimoniului a
derulat o serie de verificări în direcţia realiză-
rii lucrărilor de reparaţii curente pe anul 2007
la instituţiile şi serviciile publice din
subordinea CJT;

Au fost urmărite măsurile de retragere din
Complexul Bastion a Secţiei de etnografie şi
Secţiei cărţi copii aparţinând Bibliotecii Jude-
ţene, precum şi realizarea retragerii Librăriei
„NOI” pe cale amiabilă potrivit convenţiei
aprobate de CJT;

Elaborarea şi promovarea pentru luna oc-
tombrie a.c. a următoarelor rapoarte şi pro-
iecte de hotărâri CJT :

Propunerea aprobării normativelor privind

dotarea cu autovehicule şi consumul lunar de
carburanţi pentru parcul auto al CJT, precum
şi pentru parcul auto al serviciilor şi instituţii-
lor publice finanţate din bugetul judeţului Ti-
miş;

Propunerea aprobării retragerii dreptului
de administrare de către Direcţia de prestări
Servicii Timiş a parcării din incinta Comple-
xului imobiliar „Bastionul Cetăţii” Timişoara;

Propunerea iniţierii procedurii prealabile
stabilirii condiţiilor de participarea judeţului
Timiş la majorarea capitalului social al SC
Politehnica 1921 Ştiinţa Timişoara & Invest
S.A. prin analizarea necesităţii şi oportunităţii
participării la această majorare de capital de
către o comisie desemnată de consilieri jude-
ţeni;

Completarea Hotărârii CJT nr. 23/2007
privind stabilirea unor măsuri pentru suspen-
darea unor contracte din Complexul imobiliar
Bastionul Cetăţii Timişoara;

Serviciul Administrarea Patrimoniului a
început şi derulează în continuare verificarea
activităţii de transport şcolar la unităţile
administrativ-teritoriale din judeţul Timiş ce
au date în folosinţă microbuze de la CJT;

Au fost realizate de asemenea o serie de
lucrări curente, a fost acordată consultanţă
primăriilor locale pe probleme de administra-
rea patrimoniului, transport şcolar, transmiteri
gratuite de bunuri între instituţii publice, etc.    

IONEL URSU
şef serviciu

SEVICIUL ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI 

RAPORT DE ACTIVITATE
PE LUNILE SEPTEMBRIE ŞI OCTOMBRIE 2007

Chestiunea centurilor de ocolire a municipiilor şi oraşelor din ju-
deţul Timiş este o preocupare permanentă a Consiliului Judeţean, a
consilierilor şi, în mod deosebit, a Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului şi lucrări publice. În acest moment, pentru municipiul Ti-
mişoara traseul centurii rutiere de ocolire a oraşului este stabilit,
acesta nu va mai suferi modificări. Compania Naţională de Auto-
străzi şi Drumuri Naţionale aşteaptă un răspuns ferm din partea băncii japoneze care urma să
finanţeze investiţia. Dacă japonezii vor întrerupe investiţia, centura rutieră de ocolire a Timi-
şoarei va fi făcută cu fonduri de la Ministerul Transporturilor. 

Cât priveşte centurile rutiere de ocolire a municipiului Lugoj şi oraşului Buziaş, se poartă
încă discuţii între Consiliul Judeţean, prin Comisia de urbanism, şi CNADN. Credem că pentru
centura rutieră de ocolire a Lugojului a fost aleasă o soluţie nepotrivită, pentru că traficul greu
care va coborî de pe viitoarea autostradă va traversa comuna Coşteiu iar apoi va urca pe centura
Lugojului. Consiliul Judeţean crede mult mai potrivită o centură a Lugojului care să ocolească
şi comuna Coşteiu, dar cei de la Compania Naţională de Autostrăzi consideră valabil traseul
făcut de proiectant din fotoliu, de la Bucureşti, fără a se consulta şi cu Consiliul Judeţean Timiş. 

Şi la Buziaş avem o problemă care trebuie urgent  rezolvată. Autorităţile locale au scurtat
centura rutieră şi au adus-o aproape de centrul Buziaşului, variantă care nu mai are nimic în
comun cu o centură de ocolire. Comisia de Urbanism a C. J. Timiş urmează să se întâlnească cu
cei din Consiliul local Buziaş pentru a discuta traseul centurii, mai ales că traseul propus de
proiectant nu respectă nici măcar planul urbanistic zonal.

Cât priveşte traseul Autostrăzii Arad-Timişoara-Lugoj acesta va rămâne acelaşi. Vor fi trei
puncte de descărcare, la Timişoara, Topolovăţ, Coşteiu. În schimb, traseul Lugoj-Hunedoara 
s-a modificat, în sensul că a fost mutat mai spre nord decât s-a propus la început, iar acest lucru
va însemna mai puţine  viaducte şi mai puţine intersecţii cu drumurile secundare de pe traseu.

IONEL PATRICHI
Preşedintele Comisie de urbanism, amenajarea teritoriului şi lucrări publice 

din cadrul C.J. Timiş

TRASEUL CENTURII RUTIERE DE OCOLIRE
A TIMIŞOAREI E STABILIT

ORAŞ DETA - ANUL 2007
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Proiectul de ordine de zi a
avut două puncte principale
� Masa rotundă cu tema „Coo-

perarea UE-Rusia la nivel local şi
regional în contextul noii politici
privind dimensiunea nordică” cu
dezbateri punctuale referitoare la
politicile de cooperare privind di-
mensiunea nordică şi exemplificarea bunelor practici;
� Prezentarea proiectului de aviz: „Comunicarea Comi-

siei către Consiliu şi Parlamentul European – Sinergia Mării
Negre – o nouă iniţiativă de cooperare regională” – pentru
care raportor a fost Krasimir Mirev – reprezentând Bulgaria.
(“Sinergia Mării Negre – o nouă iniţiativă de cooperare regio-
nală” este un proiect care completează eforturile, realizate de
Uniunea Europeană, pentru promovarea stabilităţii şi a
reformelor în ţările din jurul Mării Negre.) 

La dezbatere au luat parte, alături de membrii Comisiei
RELEX, Janos Herman, consilier principal (Politica Europea-
nă de Vecinătate), DG RELEX, Comisia Europeană şi Fabri-
zio Tassinari, profesor asistent de ştiinţe politice la Universi-
tatea Copenhaga şi cercetător asociat la Centrul pentru studii
politice europene (CSPE) din Bruxelles. În calitate de preşe-
dinte al Delegaţiei României la Comitetul Regiunilor, Con-
stantin Ostaficiuc a prezentat punctul de vedere al autorităţi-
lor locale şi regionale din România privind Comunicarea Co-

misiei. 
În intervenţia sa, Constantin Ostaficiuc a menţionat nece-

sitatea concretizării acestui proiect, apreciind că rolul colecti-
vităţilor teritoriale (în consecinţă şi al CoR) va fi să obţină re-
zultate efective prin finanţările acordate statelor partenere, în
cadrul Politicii Europene de Vecinătate şi prin finanţarea de
programe transfrontaliere, cum este cel vizând susţinerea
cooperării dintre autorităţile locale şi regionale şi societatea
civilă. „În funcţie de aceste rezultate, vom putea constitui
instrumente puternice pentru abordarea problemelor cu
care ne confruntăm, plecând de la drepturile fundamen-
tale ale omului până la cele privind securitatea energetică
sau promovarea dezvoltării durabile şi va permite în-
tărirea dezvoltărilor democratice din regiunea Mării
Negre”, a precizat Constantin Ostaficiuc. 

„Susţin implicarea Comitetului Regiunilor în spriji-
nirea parteneriatului în spaţiului Mării Negre, după
modelul parteneriatului Euro-mediteranean şi cel din

spaţiul baltic şi al Mării Nor-
dului. Reamintesc faptul că pro-
gramul de lucru al Comisiei RE-
LEX pe 2007 prevede susţinerea
dezvoltării unui Fond de Investi-
ţii pentru Vecinătate. În acelaşi
cadru, am dori să propunem, în
programul de lucru al RELEX

pentru 2008, prezenţa unor activităţi concrete ale Comi-
tetul Regiunilor ce ar putea impulsiona celelalte instituţii
comunitare şi alţi actori relevanţi din Uniunea Europeană
să acorde o mai mare importanţă dezvoltării partene-
riatelor în spaţiul Mării Negre” a mai spus Ostaficiuc. 

Printre iniţiativele concretizate de România în direcţia
consolidării unei abordări susţinute în regiunea Mării Negre,
se înscriu „Forumul Mării Negre pentru Dialog şi a Partene-
riat” şi “The Black Sea Trust for Regional Cooperation”. 

Preşedintele Constantin Ostaficiuc urmează să depună o
listă cu amendamente în vederea includerii lor în aviz cu
ocazia celei de-a 10 a şedinţe a Comisiei RELEX, din 13 de-
cembrie 2007 de la Debrecen (Ungaria), când va avea loc
adoptarea avizului: „Comunicarea Comisiei către Consiliu şi
Parlamentul European – Sinergia Mării Negre – o nouă
iniţiativă de cooperare regională”.

JANA LAVRITS
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Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Constantin Ostaficiuc, 
în calitate de preşedinte al Delegaţiei României la Comitetul Regiunilor, 

a fost prezent în luna septembrie  la Bruxelles, unde a participat la şedinţa 
Comisiei pentru Relaţii Externe şi Cooperare Descentralizată a CoR.  

Constantin Ostaficiuc, în calitate de preşe-
dinte al Comisiei de Politici Sociale şi Sănătate
Publică a Adunării Regiunilor Europei, a parti-
cipat, în perioada 22-24 octombrie 2007, la se-
minarul şi sesiunea plenară a respectivei co-
misii, pe tema serviciilor sociale şi de sănătate
în regiunile ultraperiferice, care s-a desfăşurat
în Portugalia.

La reuniune au fost prezenţi reprezentanţi
din 35 de regiuni membre ARE. Cu acest pri-
lej, au fost dezbătute tematici legate de: utiliza-
rea parteneriatelor public-private pentru îmbu-
nătăţirea serviciilor sociale şi de sănătate, ex-
perienţa regiunilor ultraperiferice: sănătate şi
servicii sociale, Strategia europeană în dome-
niul sănătăţii, realizarea unei reţele regionale
în domeniul sănătăţii, rapoartele grupurilor de
lucru ale Comisiei etc. De asemenea, Constan-
tin Ostaficiuc a prezentat proiectele Consiliului
Judeţean Timiş finanţate din fonduri europene
în domeniul prevenirii şi intervenţiei în situaţii
de urgenţă, dar şi colaborarea cu Friuli Venezia
Giulia, în cadrul iniţiativei e-sănătate. 

În ceea ce priveşte prevenirea situaţiilor de
urgenţă, propunerile judeţului Timiş au vizat:
crearea unei reţele de experţi în diferitele do-
menii ale prevenţiei şi managementului situa-
ţiilor de urgenţă, care să fie pusă la dispoziţia
regiunilor membre ARE, realizarea unor se-
siuni de formare pe diferite subiecte, prima te-
matică propusă fiind: „Comunicarea în situaţii
de criză” şi crearea unei baze de date pe pagina
Internet a ARE pentru diseminarea celor mai
bune practici. Tot cu acest prilej, a fost prezen-
tată Declaraţia adoptată la Timişoara în 12 oc-

tombrie, la finalul celei de-a VII-a conferinţe a
Adunării Regiunilor Europei, pe tema egalităţii
de şanse între bărbaţi şi femei. S-au mai stabilit
principalele priorităţi ale Comisiei 2 ARE pen-

tru perioada 2008-2009, care să vizeze sănă-
tatea şi problemele sociale, schimbările demo-
grafice, e-sănătate, managementul situaţiilor
de urgenţă, egalitatea de şanse între bărbaţi şi
femei şi prevenirea efectelor negative ale con-
sumului de alcool. 

În cadrul sesiunii plenare, s-a decis crearea
unei reţele de planificare în domeniul manage-
mentului situaţiilor de urgenţă, cu scopul de a
disemina informaţii legate de cele mai bune
strategii şi instrumente de prevenire, încura-
jarea cooperării dintre regiunile membre ARE
şi diferiţi parteneri şi stimularea dezvoltării
unor servicii specifice.

JANA LAVRITS
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În perioada 8 – 11 octombrie 2007 a avut loc la Bruxelles evenimentul OPEN

DAYS 2007 – Săptămâna europeană a regiunilor şi oraţelor, eveniment aflat la
cea de-a 5-a ediţie, la care au participat peste 6000 de reprezentanţi ai colectivităţilor
locale şi regionale, experţi, consultanţi şi oameni de afaceri.

Lucrările s-au organizat în peste 150 de ateliere de lucru, seminarii şi mese
rotunde în care s-a dezbătut noua politică de coeziune a Uniunii Europene pentru
perioada 2007 -2013.

OPEN DAYS este cel mai important eveniment regional, oferind o platformă
largă de comunicare între reprezentanţii unor instituţii şi organizaţii europene, na-
ţionale, regionale şi locale.

Evenimentul s-a des-
făşurat sub patronajul 
d-nei Danuta Hubner,
Comisar European pen-
tru Politica Regională şi
a d-lui Michel Dele-
barre, Preşedintele Co-
mitetului Regiunilor .

Organizatori au fost
Comitetul Regiunilor,
DG Regio – Comisia
Europeană, în partene-
riat cu 212 regiuni şi
oraşe din 33 de state eu-
ropene, alte servicii şi
instituţii europene,
bănci, ONG-uri şi com-
panii multinaţionale.

În vederea conti-
nuării relaţiilor deja sta-
bilite şi pentru valorifi-
carea unor noi oportu-
nităţi, o delegaţie din
partea CJ Timiş  s-a de-
plasat la Bruxelles în
perioada 7-12.10.2007
pentru a participa la se-
minariile pe diferite
teme :

Modele financiare în vederea optimizării economice
Micro-credite pentru dezvoltare locală şi regională
Accesarea fondurilor pentru comunităţile urbane
Atragerea investitorilor în zonele defavorizate
Construirea Clustere-lor: importanţa reţelelor regionale etc.
Totodată, membrii delegaţiei au avut ocazia să viziteze Parlamentul European şi

sediul UNCJR de la Bruxelles şi să asiste la Sesiunea Plenară şi la discursul d-lui
comisar Leonard Orban, ţinut la Comisia Europeană.

A. C.
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