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“LUMEA CĂRŢII”

A. COMISIA ECO�OMICĂ

PREŞEDI�TE: VIOREL SASCA
SECRETAR: GH. BOLOGA
MEMBRI: 
TITU BOJIN, VIOREL MATEI, VALENTINA
MILUTINOVICI, LELICA CRIŞAN, GH. PREUNCA

B. COMISIA DE URBA�ISM, AME�AJAREA 
TERITORIULUI ŞI LUCRĂRI PUBLICE

PREŞEDI�TE: MARCEL MIOC
SECRETAR: LEONTIN DE MAIO
MEMBRI: 
SORIN SUPURAN, TRAIAN STANCU, ŞTEFAN IOAN
SZATMARI, HORIA BĂCANU, DORIN CUTU

C. COMISIA PE�TRU CULTURĂ, Î�VĂŢĂMÂ�T,
TI�ERET ŞI SPORT

PREŞEDI�TE: SORIN MUNTEANU
SECRETAR: DORIN HEHN
MEMBRI:
MIHĂIŢĂ BOJIN, OANA GAITA, ADRIAN NEGOIŢĂ

D. COMISIA PE�TRU SĂ�ĂTATE ŞI PROTECŢIE
SOCIALĂ
PREŞEDI�TE: DAN IOAN SARMEŞ
SECRETAR: CĂTĂLIN TIUCH
MEMBRI: 
SILVIA COJOCARU, GH. NODIŢI, VASILE
ROTĂRESCU

E. COMISIA PE�TRU ADMI�ISTRAŢIE PUBLICĂ
LOCALĂ
PREŞEDI�TE: VIOREL COIFAN
SECRETAR: MARIUS RADU CÂRCEIE      
MEMBRI:
MATEI SUCIU, OVIDIU SAMUIL MOZA, ELISABETA
SPĂTARU

F. COMISIA PE�TRU RELAŢII ŞI COOPERARE
I�TERREGIO�ALĂ
PREŞEDI�TE: IOSIF CÂNDEA
SECRETAR: NICOLAE BITEA
MEMBRI: 
DOREL BORZA, COSMIN COSTEA, CRISTIAN
DUGULESCU

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 Ju -
deţean Timiş, în fiecare luni, între
orele 9.00 şi 11.00; 

- audienţele propriu-zise la
conducerea Consiliului Judeţean
Ti miş au loc în fiecare zi de luni,
prin rotaţie (preşedinte, vicepre -
şedinţi şi secretar gene ral), înce -
pând cu ora 12.00.

R. H.
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APĂ LA GHIZELA
S-a realizat   reţeaua de alimentare cu apă din Ghizela, cea

de-a zecea localitate prevăzută în Programul Guvernamental
derulat în conformitate cu prevederile hotărârilor de guvern
nr. 687/1997 şi 1063/2004. Recepţia acestei lucrări a avut loc
la sfârşitul lunii noiembrie 2008. 

În Timiş  a fost finalizată, recepţionată şi dată în funcţiune
alimentarea cu apă în următoarele localităţi-centru de co -
mună: Curtea, Boldur, Mănăştiur, Uivar, Dumbrava, Moş niţa
Nouă, Maşloc, Bogda şi Pişchia. De altfel, Consiliul Judeţean
Timiş şi MTCT au semnat, la începutul lunii iunie 2005, con-
venţia aferentă respectivului Program Guverna mental de ali-
mentare cu apă la sate.În realizarea acestuia, MTCT are cali-
tate de investitor, proiectarea şi execuţia lu crărilor urmând să
fie făcută de Antreprenorul Solel Boneh In ternational – Tahal
J.V. din Israel – câştigătorul licitaţiei in ternaţionale organizate
în baza prevederilor HG 687/1997.Valoarea lucrărilor în cele
10 localităţi depăşeşte 10 milioane de dolari.  

Dintotdeauna apa a fost un element vital pentru omenire.
Primele aşezari  umane s-au edificat pe malurile unor ape
curgătoare care satisfăceau nevoile de apă ale oamenilor şi ani-
malelor pe care aceştia le creşteau pe lângă casă.

La începuturile umanităţii, când intervenţia omului asupra
mediului era neînsemnată, apa era curată, nepoluată, iar oa -
menii şi animalele îşi puteau astâmpara setea nu numai cu apa
izvoarelor cristaline, ci chiar şi cu apa râurilor. Cu timpul însă,
odată cu revoluţia industrială, cu dezvoltarea tehnicii, a înce -
put utilizarea pe scară tot mai largă a îngrăşămintelor chimice,
a ierbicidelor şi pesticidelor în agricultură, a produselor pe -
troliere drept carburanţi pentru numărul tot mai mare de ma -
şini şi a crescut tot mai mult cantitatea de produse industriale.
Toate acestea au fost arme cu două tăişuri. Pe de o parte uşu-
rau munca oamenilor, dar, pe de altă parte, poluau aerul, solul
şi apa, cu consecinţe incalculabile asupra sănătăţii oamenilor
şi asupra calităţii vieţii pe pământ în general.

Comuna Pădureni nu a fost nici ea scutită de ,,binefacerile”
civilizaţiei. Faptul că localitatea se află asezată în apropierea
unui mare centru industrial precum este Timişoara, în vecină-
tatea unei şosele europene, E70 Timisoara - Beograd, are pen-
tru comunitatea din Pădureni avantaje si dezavantaje. De
asemenea, pe teritoriul administrativ al comunei funcţionează,
de peste 30 de ani, colosul agro-industrial ,,Comtim” Pădu -
reni, actualmente ,,Smithfield ferme” Pădureni. Toate acestea
au avut un serios impact asupra mediului înconjurător, în toate
componentele sale.

Din punct de vedere al calităţii apei, comuna Pădureni are
aceleaşi problemele pe care le au toate comunităţile din zonele
de câmpie în general, şi din Câmpia Banatului în special. Fiind
aşezate în zone foarte joase, pe locuri unde altădată erau mlaş-

tini, pânza de apă freatică este la mică adâncime, putând fi
uşor impurificată. Mai mult decât atât, ,,Comtim”-ul, pe lângă
că este un mare poluator, consumă cantităţi de apă enorme. De
ase menea, tot pe teritoriul Pădureniului se afla câteva foraje
care alimentează cu apă potabilă oraşul Deta. Toate aceste nea-
junsuri, coroborate cu secetele prelungite din ultimii ani, au
făcut ca problema apei pentru comunitatea locală să fie una
vitală.

Forajele de medie adâncime de pe străzi, de la care se
aproviziona cu apă populaţia comunei, având o vechime de
peste 40 de ani , au iesit din uz. Cetăţenii, lipsiţi de posibilităţi
fi nanciare, şi-au executat pe cont propriu câte un foraj de mică
adâncime. Este de la sine înţeles că apa obţinută nu era pota-
bilă. Atunci când Primăria a prezentat spre analiză la Auto ri -
tatea de Sănătate Publică probe de apă recoltate din forajele
po pulaţiei, nici una din ele nu a îndeplinit condiţiile de potabi -
litate. Apa a fost declarată nepotabilă, atât din punct de vedere
fizico-chimic cât şi din punct de vedere microbiologic. Mai
mult decât atât, la efectuarea analizelor medicale obligatorii,
un mare număr de locuitori ai comunei au aflat ca prezintă pro -
bleme renale.

Toate cele prezentate mai sus au fost argumente suficiente
pentru ca administraţia comunei să fie preocupată de problema
alimentării cu apă a Pădureniului. În contextul în care există
oportunitatea accesării unor fonduri structurale europene, s-a
demarat Proiectul Integrat de Alimentare cu apă şi canalizare
pentru comuna Padureni. Ne aflam acum în stadiul de depu ne -
re a cererii de finanţare pentru acest proiect şi sperăm ca efor-
turile şi speranţele noastre să fie încununate de succes.

Elena CRAI�IC, 
viceprimar

Pădureni - Proiectele viitorului: 
PROIECTUL INTEGRAT - ,,ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE” 

“TOTUL E SĂ VREI!”
Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany este o organiza-

ţie non-guvernamentală şi non-profit ce urmăreşte îmbu -
nă tă  ţirea vieţii persoanelor dezavantajate, în special a co -
piilor şi a familiilor, oferind servicii sociale şi promovând
practici profesioniste în asistenţă socială.

Începand cu data de 3 ianuarie 2008 – 31 decembrie
2008 se derulează pe o perioadă de 12 luni proiectul “To -
tul e sa vrei!”, care promovează integrarea socio-profe -
sio  nală a tinerilor cu vârste  peste 18 ani, care au părăsit
sau se pregătesc să părăsească centrele de plasament, prin
dezvoltarea competenţelor acestora şi sprijinirea inserţiei
lor socio-profesionale. Acest proiect are un buget total de
50.350 euro, din care 44.850 euro reprezintă finanţare
acor dată în cadrul Programului PHARE 2005-Coeziune
Economică şi Sociala - Dezvoltarea Resurselor Umane
–Masuri de incluziune socială şi 5.500 euro reprezintă
cofinanţare din partea Fundaţiei Serviciilor Sociale Be -
tha ny, care implementeaza acest proiect împreuna cu Di -
recţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Ti miş şi SC Business – Like SRL Timişoara.

În data de 12. 12.2008 începând cu orele 11.00 a avut
loc conferinţa de presă cu ocazia finalizării proiectului
“To tul e sa vrei”!la care va participa mass media locală.
Con  ferinţa de presă a fost urmată de masa rotundă înce -
pând cu ora 11.30 care cu tema  “Modalităţi de integrare
socio-profesională a tinerilor cu vârste peste 18 ani care
au părăsit sau se pregătesc să paraseasca centrele de pla -
sament”, la care au participat lideri locali din comunitatea
timişeană. Evenimente s-au desfăşurat la sediul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ti -
miş, sala de comisie. Pentru mai multe deta lii, persoa ne -
le inte re sate se pot adresa: Fundaţia Serviciilor Sociale
Bethany  Str. Făgăraş nr. 16 A, Timişoara, tel/fax 0256
499431; 0723242534, Persoana de contact: Adela Curt,
ma na ger proiect.

S. M.

Limba română în Belgia
MECT şi Institutul Limbii Romane au iniţiat un proiect prin

care se acordă posibilitatea copiilor români care trăiesc în afara
granițelor țării, pe teritoriul UE, să învețe în continuare limba
română. Această oportunitate deschisă copiilor îi va ajuta să
păs treze contactul cu cultura românească, să se integreze mai
bi ne în școlile unde învață, dar și să învețe cu mai multă plă -
cere. Proiectul are două componente: un curs de limbă, cultură
și civilizație românească - cunoștinte de limba română, is to rie,
geo grafie, vocabular, poezii, povești, legende - și un curs de
des chidere interculturală, care se desfășoară cu întreg colecti -
vul clasei din care aceștia fac parte. Obiectivele proiectului
sunt: valorificarea identității culturale românești și promovarea
ei în contextul unei Europe multiculturale și plurilingvistice,
ur mărește facilitarea reintegrării elevilor în sistemul de în vă -
țământ românesc, în cazul în care aceștia revin în România.
Cursul este extrașcolar și în Belgia se desfășoară cu ajutorul
direcțiunii școlilor și al Ministerului Comunității Franceze.
Avantajele lui sunt multiple: copiii scriu și citesc în română, își
consolidează cultura generală, își cunosc originile, învață să
cunoască tradițiile populare, să fie mândri de valorile româ -

neşti dar și să se integreze mai ușor în colectivitate și-n socie -
tatea belgiană. Copiii care frecventează regulat acest curs vor
primi din partea MECT și a Institutului Limbii Române un cer-
tificat de absolvire iar în cazulolile românești fără să mai dea
examene de diferență. Totodată, copiii care participă la acest
curs sunt implicați și în activități în afara şcolii, cum ar fi: ser-
bări, excursii sau vor reprezenta România la diverse manifes -
tări. Din păcate, proiectul nu poate fi pus în aplicare în toate
șco lile din Belgia, nici măcar în cele din Bruxelles, în care în -
va ță copii români, datorită faptului că unii directori nu au fost
miș cați de importanța lui și au considerat că nu este necesar să
se implice. Din acest motiv, s-a ajuns la o situație de compro-
mis, astfel că școlile care au decis să se implice în proiect, pri -
mesc la cursuri și copii români de la școlile unde acesta nu a
putut fi implementat. Foarte entuziasmați de aceste cursuri sunt
și părinții copiilor români, care sunt siguri că acum , aceștia nu
mai au cum să-și uite graiul, vor învăța lucruri frumoase și
folositoare iar dacă se întorc în țară nu vor mai fi nevoiți să
îndure emoțiile și nervii la examenele de diferență pe care ar
trebui să le dea acești copii. 

Mirela MITRU,  
Bruxelles
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1 Decembrie  
la Biblioteca Judeţeană Timiş 

De mai mulţi ani s-a încetaţenit obiceiul ca în preajma zilei de 1 De cem -
brie Biblioteca Judeţeană Timiş în colaborare cu Muzeul Bana tului,
Universitatea de Vest şi Arhivele Naţionale, Academia Română – Filiala
Timiş  să organizeze  manifestări  dedicate aniversării celui mai im por tant eveniment din istoria României, ziua
de 1 Decembrie. Colaborarea şi-a dovedit de fiecare dată utilitatea, atât sub aspectul schimbului de informaţii
dintre cercetători, pe care asemenea întâlniri îl presupune, cât şi prin complexitatea imaginii oferite de expoziţi-
ile realizate de fiecare dată, reu nind documente mai greu accesibile, îndeobşte, marelui public. 

Pentru a particulariza, mă voi referi în continuare la expoziţia realizată  în holul Bibliotecii Judeţene Timiş,
deschisă publicului în perioada 11 noiembrie – 11 decembrie anul curent. Exponatele reunesc documente aflate
în patrimoniul Bibliotecii Judeţene şi a Muzeului Banatului. Orânduirea lor în vitrine încearcă să reconstituie
etapele pregătirii Adunării Populare de la Alba Iulia, derularea acestui moment şi intrarea  armatei române în Ti -

mişoara, câteva luni mai târziu. Vizitatorii pot urmări, de pildă, câteva dintre
protocoalele încheiate în vederea desemnării delegaţiilor care a veau să
reprezinte Banatul la Alba Iulia. Semnăturile sătenilor din Ohaba Forgaci,
Gătaia, Armeniş, Voiteg, delegaţi pentru a reprezenta voinţa  ce lor din
mijlocul cărora proveneau, pot fi întâlnite pe aceste acte, documente istorice
păstrate cu grijă la Muzeul Banatului. Din aceeaşi serie face parte şi un Apel,
emis de Senatul Naţional Român, la 24 noiembrie 1918, din care voi cita în
continuare un fragment: “Lăsaţi să fâlfâie pe placul lui drapelul român,
drapelul ungur, drapelul fiecărui popor civilizat şi fiţi democraţi adevăraţi

totdeauna. Democraţia adevărată nu este duşmanul instinctului naţional, ci duşmăneşte tirania şi duşmănia
sufletească.” Redactat în română şi maghiară, documentul este o dovadă a spiritului de toleranţă şi democraţie
sub auspiciile căruia s-a înfăptuit Marea Unire. Pentru întregirea imaginii acelui moment, au fost expuse şi câte-
va numere  ale ziarului Drapelul din Lugoj, la vremea respectivă  cel mai important periodic redactat în limba
română, pe teritoriul Banatului. Avându-l ca redactor şef pe Valeriu Branişte, unul dintre cei mai talentaţi publi-
cişti români ai vremii, cunoscut militant pentru apărarea identităţii şi drepturilor românilor bănăţeni, Drapelul
urmăreşte în paginile lui, îndeaproape desfăşurarea evenimentului. Concis, dar cu multă plasticitate sunt
descrise, pas cu pas,  demersurile  al căror scop era Marea Adunare de la Alba Iulia, derularea ei, discursurile
rosti te cu acest prilej  de către personalităţile cu rol determinant în realizarea Unirii celei Mari. Numerele
respecti ve ale ziarului  pot fi citite pe îndelete de către toţi cei ce doresc, fie la Secţia Documetar-Periodice a
Bibliotecii Judeţene Timiş, fie accesând pagina de internet a instituţiei.  Un grupaj de fotografii ne poartă apoi,
câteva luni mai târziu în Timişoara zilei de 3 August 1919, dată la care armata română şi-a făcut intrarea în oraşul
nostru. Câteva instantanee realizate cu acel prilej, mărturisesc despre entuziasmul cu care au fost întâmpinate de
timi şorenii vremii. Printre ele se disting fotografiile ce-i reprezintă pe soldaţii români în Piaţa Unirii, loc care de
atunci a dobândit acest nume. 

Tot zilei de 1 Decembrie i-a fost dedicată şi  Sesiunea Ştiinţifică Anuală de Istorie, manifestare aflată la
cea de a XVIII-a ediţie, care în anul acesta a coincis cu aniversarea a 70 de ani de la costituirea Arhivelor Na ţio -
nale din Banat. Aşa cum se întâmplă în fiecare an, sesiunea a reunit cercetători de la Arhivele Naţionale, Mu zeul
Ba natului, Universitatea de Vest, Academiei Român – Filiala Timiş, Biblioteca Judeţeană Timiş. Co mu ni cările
prezentate au fost, ca de obicei, un prilej de rememorare a unor momente importante din istoria Banatului, dar şi
de contact cu documente inedite referitoare la acest spaţiu geografic. Aquilina BIRĂESCU

Foeni -  Jasa Tomici - trafic permanent
Consilierii judeţeni au aprobat Studiul de Fezabilitate „Amenajare punct

de frontieră Foeni-Jasa Tomici, pentru trafic permanent, promovarea schim-
burilor economice şi sociale, creşterea competitivităţii generale a economiei
şi îmbunătăţirea standardului de viaţă al populaţiei din regiune”.

Studiul a fost finanţat prin Programul Phare CBC 2005 România-Serbia,
valoarea totală a proiectului fiind de 34.610 euro, din care 30.760 euro –
fonduri Phare, iar diferenţa de 3.850 euro a fost contribuţia proprie a Con -
siliului Judeţean Timiş.  În prezent, respectivul punct de trecere al frontierei
este deschis traficului doar periodic, cu ocazia unor evenimente bilaterale
între localităţile aflate de cele două părţi ale frontierei. De asemenea, infra-
structura rutieră din partea de graniţă de vest a judeţului Timiş a fost reabili -
tată şi se poate realiza o conexiune rapidă cu DN6, DN7 şi DN59, astfel în -
cât distanţa între Zrenjanin şi Timişoara este mai scurtă cu aproximativ 70
km. Studiul de Fezabilitate a luat în vedere: proiectarea clădirii admi ni stra -
ti ve, a construcţiilor anexe (staţie de epurare, grup sanitar public, rampă de
dez infecţie etc.), lucrările tehnico-edilitare privind alimentarea cu apă, ener -
gie electrică şi termică, canalizare, telefonie, realizarea a trei piste pe fiecare
sens intrare-ieşire din ţară şi altele.  Sursele de finanţare preconizate pentru
realizarea investiţiei sunt fondurile structurale ale Uniunii Europene, fonduri
guvernamentale şi bugetul propriu al Consiliului Judeţean. Valoarea totală
estimată este de 2.184.908 euro. J. L.

INCUBATOR DE AFACERI
Consiliul Judeţean Timiş a organizat în luna noiembrie seminarul de

încheiere a proiectului intitulat „Studiu de Fezabilitate şi Proiect Tehnic pen-
tru Incubator de afaceri şi Centru de transfer tehnologic în cadrul Parcului
Industrial şi Tehnologic Timişoara (PITT)”.

La eveniment au participat reprezentanţi ai instituţiilor partenere în pro -
iect: Consiliul Judeţean Timiş, Agenţia de Dezvoltare Economico-So cială
Timiş şi Fundaţia Progress din Szeged (Ungaria). Cu ocazia semina rului,
care se va desfăşura în Sala Mare a Palatului Administrativ, cu în cepere de
la ora 11.30, echipa de specialişti va prezenta rezultatele SF-ului şi PT-ului
ela borate în cadrul proiectului.

„Proiectul este finanţat de către Uniunea Europeană prin Programul
Phare 2005 de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria şi are o valoare
totală de 84.698 euro, din care 75.480 euro – fonduri Phare şi buget de stat,
iar 9.218 euro, cofinanţare din partea CJT”, a precizat preşedintele Consiliu -
lui Judeţean Timiş, Constantin Ostaficiuc. Incubatorul de afaceri oferă ur -
mă toarele tipuri de servicii: consiliere pentru înfiinţarea unei afaceri în do -
me nii de interes (juridic, economic, social etc.), cursuri de instruire (ba ze le
afa   cerii, management general, managementul resurselor umane, finan ţe-
con   tabilitate, legislaţie, planificare strategică, conceperea şi implemen tarea
unui proiect de finanţare, dezvoltarea competenţelor sociale, marketing), în -
chi rierea de spaţii de birouri pe baza unui contract de închiriere cu tarif sub -
ven ţionat pe o perioadă de doi ani, monitorizare şi asistenţă post-in cubare.
Fi nanţarea investiţiei necesare (construirea unei clădiri, dotarea cu toa te uti -
li tăţile necesare: canalizare, instalaţii electrice, de încălzire, climatizare,
ven tilaţie etc.) ar urma să se facă prin Programul Operaţional Regional –
Fon dul European de Dezvoltare Regională, la care se va adăuga o cofinan -
ţare din bugetul CJ Timiş. Valoarea totală a investiţiei este de circa
4.900.000 euro. 

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la doamna  Marieta Mateescu,
manager de proiect – Consiliul Judeţean Timiş, telefon: 0256406416, fax:
0256 406306, e-mail: marieta.mateescu@cjtimis.ro

Jana LAVRITS

LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ
Prin Hotărârea Guvernului 1152 din 2008, modificată prin HG 1352/

2008, judeţului Timiş i-au fost alocate, din sume defalcate din taxa pe valoa -
re adăugată, 10 milioane de lei, plenul CJT urmând să aprobe repartizarea
aces tora pentru finanţarea unor lucrări de infrastructură rutieră. 

„Suplimentarea bugetului pentru lucrări la drumuri este impusă de nece-
sitatea menţinerii în condiţii corespunzătoare de circulaţie şi siguranţă
rutieră a celor 1.145 de km de drumuri judeţene din Timiş”, a subliniat pre -
şe   dintele CJT, Constantin Ostaficiuc. Conform propunerii executivului Con -
si  liului Judeţean, cele 10 milioane de lei vor fi utilizate pentru următoarele
lu crări: tratarea suprafeţelor burduşite pe DJ 592 Chevereşu Mare-Lugoj, DJ
692, DN69-Sânandrei-Carani-Bărăteaz, DJ 682 Sânnicolau Mare-Beba-
Veche; plombări cu mixtură asfaltică/stropiri succesive cu emulsie şi griblu -
ră; lucrări de siguranţă rutieră; reciclarea îmbrăcăminţilor asfaltice degrada -
te pe suprafeţe extinse; întreţinerea şi repararea drumurilor pietruite; fi na li -
za rea unor lucrări de îmbrăcăminţi bituminoase uşoare, aflate în derulare;
com baterea poleiului şi deszăpezirea drumurilor.                                L. J.

Primari timişeni în Niederosterreich
Printre regiunile europene cu care judeţul Timiş are bune relaţii de cola -

bo rare se înscrie şi Niederösterreich, cel mai mare land din Austria. La invi-
taţia autorităţilor respective, o delegaţie formată din 33 de primari ai locali -
tăţilor timişene şi condusă de preşedintele CJT, Constantin Ostaficiuc, a fost
prezentă în 7 noiembrie în Austria, pentru un schimb de experienţă cu au to -
rităţile locale din Niederösterreich.  Cu acest prilej, au avut loc întrevederi
cu oficialităţile landului şi şedinţe de lucru cu primari din Niederösterreich.                                                                

C. J.  

PLENUL LUNII NOIEMBRIE
Joi, 27 noiembrie 2008, Palatul Administrativ a găzduit Plenul Consiliului Judeţean cu următoarea Ordine de zi: 
1. Validarea mandatului  unui consilier judeţean şi completarea componenţei unei comisii de specialitate;
2. Întrebări – interpelări; 
3. Proiect de hotărâre privind re parti -

za  rea unei sume din taxa pe valoarea adău -
gată pentru fina n ţa rea cheltuielilor privind
drumu rile ju deţene; 

4. Proiect de hotărâre privind a pro ba -
rea bugetului propriu recti fi cat al judeţului
Ti miş şi a buge te lor rectificate ale unor in -
sti tuţii şi servicii publice pe anul 2008; 

5. Proiect de hotărâre privind aproba -
rea tarifelor pentru unele servicii de in te -
res judeţean în anul fiscal 2009 ;

6. Proiect de hotărâre privind aproba -
rea Studiului de Fezabilitate pentru obiec-
tivul de investiţii „Centrul de Recuperare şi Reabilitare neuropsihiatrică nr. 2 – Lugoj”;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a Proiectului Tehnic pentru obiectivul de
investiţii „Incubator de afaceri şi Centru de transfer tehnologic în cadrul PITT”;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajare
punct de frontieră Foeni – Jasa Tomici pentru trafic permanent, promovarea schimburilor economice şi sociale,
creşterea competitivităţii generale a economiei şi îmbunătăţirea standardului de viaţă al populaţiei din regiune”;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării şi susţinerii financiare a proiectului „Eficientizarea servicii -
lor publice oferite de către Consiliul Judeţean Timiş prin implementarea soluţiilor de e – guvernare”; 

10. Proiect de ho tărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui calculator către Asociaţia „Biroul de Servicii
Generale ale Alco o li cilor Anonimi din România” ;

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCJT nr. 140/2007 privind prelungirea dă rii în folosinţă gratuită a
imobilului situat în comuna Săcălaz nr. 2 către Centrul de zi „Pentru Voi” Timişoara;

12. Pro iect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere; 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Strategiei Sectoriale pentru Dezvoltarea Informatizării

Administraţiilor Publice Locale din judeţul Timiş (2007 – 2013)”;
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea reglementărilor  şi indicatorilor urbanistici pentru dezvoltarea zonelor

cu potenţial de edificare urbană din judeţului Timiş;
15. Proiect de hotărâre privind desemnarea re prezentantului Consiliului Judeţean Timiş în Consiliul de admi -

nistraţie al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Timiş;
16. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regula men tului

de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei de Prestări Servicii Timiş;
17. Proiect de hotărâre modificarea nu mă rului şi structurii personalului nedidactic din învăţământul special;
18. Diverse. 
Dl Cosmin Costea a fost validat ca şi consilier judeţean din partea Partidului Naţional Liberal. J. L.
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SERVICII COMUNITARE
Sala Mare a Palatului Administrativ a găzduit o

în tâlnire la care au participat preşedintele CJT, Con -
stan tin Ostaficiuc, directorul general al Direcţiei Ge -
ne rale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ti -
miş, Rodica Negrea şi primari şi reprezentanţi ai lo -
calităţilor timişene.   Întâlnirea a vut loc a avut loc
cu ocazia lansării de către Autoritatea Naţională pen -
tru Protecţia Drepturilor Copilului a unei linii de fi -
nan ţare în cadrul Programului de Interes Naţional
(PIN), destinată comunităţilor locale – „Servicii Co -
mu nitare de prevenire a separării copilului de fami -
lia sa”. Prezent la întâlnire, preşedintele Consiliului
Ju deţean Timiş, Constantin Ostaficiuc a subliniat
fap tul că au existat iniţiative, inclusiv din partea or -
ga nizaţiilor non-guvernamentale, pentru înfiinţarea unor servicii comunitare în
domeniul social: „Acestea au avut finanţare timp de 1-2 ani, după care s-au în -
drep tat către primării şi consiliile locale pentru obţinerea de fonduri. De aceea,
la nivelul Consiliului Judeţean şi al Direcţiei de Asistenţă Socială am stabilit o
stra tegie. Dorim ca aceste iniţiative să se realizeze doar în baza acestei strategii.
Motivul îl constituie faptul că în cazul în care se înfiinţează astfel de servicii, dar
nu avem o strategie corectă, riscăm să apară probleme, inclusiv pentru cei pe ca -
re dorim să-i ajutăm.  În cadrul întrevederii a fost prezentat proiectul „Servicii
co   munitare de prevenire a separării copilului de familia sa”, prin care se oferă
fon duri de care pot beneficia consiliile judeţene şi consiliile locale, ca urmare a
depunerii de cereri de finanţare nerambursabilă în domeniul protecţiei drep-
turilor copilului pentru înfiinţarea de „Servicii comunitare de prevenire a sepa-
rării copilului de familia sa”.

Sunt finanţabile subproiecte care au ca obiectiv furnizarea de servicii comu-
nitare descentralizate, cum ar fi: centre de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în
situaţii de risc; centre de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii; centre de
asis tenţă şi sprijin pentru readaptarea copilului cu probleme psihosociale; alte
ser vicii din categoria serviciilor de zi care să ofere activităţi de îngrijire pentru
copii, consiliere şi asistenţă socială pentru copii şi părinţi.

Solicitantul poate primi până la 80.000 de euro finanţare nerambursabilă (fă -
ră TVA) pentru înfiinţarea unui servicii comunitare (15 beneficiari) pentru preve -
nirea separării copilului de fami lia sa. 

Jana LAVRITS

SORIN TCACIUC:
De la centrul de plasament

la… bursă Erasmus
Drumul sugerat de titlu pare, la prima vedere, 

de-a dreptul imposibil de străbătut, dar iată că un tânăr
dintr-un centru de plsasament a pornit, cu convingere şi
curaj pe ascest drum şi şi-a dovedit atât sieşi, cât şi

tuturor tinerilor instituţionalizaţi, că “se poate”. Trebuie doar să vrei cu adevărat
să reuşeşti!

Este vorba despre Tcaciuc Ramon Sorin, un tânăr care, din păcate, şi-a petre-
cut cea mai mare parte a vieţii în instituţii de ocrotire. Sorin şi ceilalţi doi fraţi ai
săi şi-au pierdut tatăl în urmă cu mai mulţi ani, iar domiciliul mamei este ne cu -
noscut, familia lor fiind, practic, ceilaţi copii şi angajaţii din centrul de plasament.
Toţi trei au luat viaţa în piept şi au înţeles că, în aceste condiţii, şansa lor de a reuşi
este învăţătura. Aşa se face că, urmând exemplul lui Sorin, şi ceilalţi doi fraţi sunt
absolvenţi de studii superioare: Alin este masterand, iar Emil este student.    

Sorin şi mulţi alţi tineri studenţi din Centru au dovedit că depăşirea comple -
xului de inferioritate în raport cu tinerii proveniţi din familie nu este doar un de -
ziderat, ci o realitate, că formula “şanse egale pentru toţi” este pe deplin ilustrată
şi pusă în practică de toţi tinerii aplecaţi asupra studiului şi care au ca scop în
viaţă un statut social înalt.

A parcurs drumul firesc al pregătirii şcolare în învăţământul primar, gimnazial
şi liceal, după care a dorit să se pregătească în învăţământul superior, într-o spe-
cialitate familiară copiilor şi tinerilor din centrele de plasament: asistenţa socială.
Pe parcursul anilor de studii a fost mereu integralist, luându-şi cu regularitate
examenele, dovedind interes, perseverenţă şi dăruire în pregătirea de specialitate.

După absolvirea facultăţii, a îndrăznit mai mult, dorind o pregătire postuni-
versitară care să-i asigure un orizont de cunoaştere mai larg şi o mai frumoasă
perspectivă profesională. S-a înscris la masterat în cadrul Universităţii de Vest
Timişoara – Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării –
Înalte Studii Euro pene. La sfârşitul anului I a aplicat pentru continuarea studiilor
masterale la Univer sita tea Roskilde – Danemarca, instituţie la care a fost admis
pe baza performanţelor şcolare şi a motivaţiei din scrisoarea de intenţie, benefici-
ind din partea Universităţii de Vest de o bursă “Erasmus”.

Astăzi, Sorin este student al acestei instituţii de învăţământ, s-a adaptat bine
mediului universitar, a demostrat că este competitiv la înălţimea exigenţelor uni-
versitarilor danezi. Este o exemplificare a unui destin de învingător, a fructificării
şanselor de formare profesională într-o Românie din marea familie a Uniunii
Europene.

La întoarcerea în România, în vacanţă, Sorin ne va împărtăşi, sperăm, câte
ceva din experienţa sa de masterand în Danemarca.

Prof. Ioan HERBEI
Şef CSIFPT Timişoara

Un memorial devenit tradiţie
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ti -

miş şi Complexul de Servicii Specializate pentru Reabilitare şi Rea -
dap tare Socială Timişoara au organizat în toamna anului 2008, la Ba -
za Sportivă Giroc, cea de-a IV-a ediţie a “Memorialului Hubertus
Gollnick”. Invitaţii de onoare au fost 76 de copii din mai multe cen-
tre din judeţ.

Ziua a început cu câţiva stropi de ploaie, de parcă cineva, acolo
sus, undeva deasupra norilor, ar fi vărsat câteva lacrimi pentru că 
şi-ar fi dorit să fie împreună cu noi. Apoi soarele a zâmbit şi copiii 

s-au putut bucura de toate surprizele pregătite pentru ei.“Această manifestare, devenită deja tradiţională
pentru instituţia noastră, are drept principal scop cinstirea memoriei celui care a fost Hubertus Gollnick,
unul dintre cei mai de seamă filantropi de origine germană. Încă din 1990, de când a venit pentru prima
dată în judeţul Timiş, domnul Gollnick a fost “adoptat” de bănăţeni şi, la rândul său, i-a “adoptat” pe co -
piii din instituţiile de ocrotire. Timp de 14 ani, domnia sa,
s-a im pli cat active în domeniul social, fiind un adevărat
des chi zător de drumuri în ceea ce priveşte formarea de per-
sonal de specialitate pentru acest domeniu (pedagogi de
recupe ra re), a fost unul din primii susţinători ai conceptu-
lui de locuinţe protejate pentru tinerii care părăsesc centrele
de plasament şi, a ajutat, în diverse moduri, copiii şi per -
soa  ne le defavo ri za te din judeţul Timiş”, a spus, în des chi -
dere, doamna Rodica Negrea, director general al DGASPC
Ti miş. În urma decesului fulgerător al domnului Gollnick,
în decembrie 2004, activitatea cu caracter umanitar a fost
continuată de soţia sa, doamna Mechtild Gollnick, prezen-
tă şi dânsa la această manifestare.

După momentul în care au rememorat activitatea domnului Gollnick, copiii au fost angrenaţi în
diverse concursuri, organizate pe secţiuni: “pictorii”, “micii bucătari”, “pescarii”, “sportivii”, “pricepuţii”.
Li s-au alăturat, pe parcursul celor câteva ore petrecute aici, reprezentanţi ai DGASPC Timiş, consilieri
judeţeni, şeful Inspectoratului Municipal de Poliţie Timişoara – comisar-şef  Sabin Bogoşel, fotbalistul
Ionel Ganea, primarul comunei Giroc – domnul Ionel Toma, precum şi reprezentanţi ai altor instituţii
colaboratoare. 

Şi anul acesta am avut bucătari pricepuţi, pescari îndemânatici, pictori şi sportivi talentaţi, aşa că toţi
copiii au primit premii speciale pentru merite deosebite „probate” în timpul concursurilor. Ziua s-a
încheiat cu masa festivă şi carnaval.

Roxana FRĂSI�OI
Smaranda MARCU

ZIUA INTERNATIONALĂ A PERSOANELOR CU HANDICAP
În 1992, la încheierea Deceniului �aţiunilor Unite dedicat Per soa -

nelor cu dizabilităţi (1983-1992), Adunarea Generală a proclamat
ziua de 3 decembrie drept Ziua Internaţională a Persoanelor cu Disa -
bi lităţi (rezolutia 47/3). Deceniul a constituit o perioadă de conştienti -
zare şi luarea de măsuri concrete pentru îmbunătăţirea situaţiei per -
soanelor cu han dicap, pentru a le oferi acestora şanse egale. Astfel,
Adunarea Ge ne rală a făcut apel la statele membre să marcheze aceas -
tă zi pentru ca persoanele cu dizabilităţi să fie tot mai mult integrate
în societate (re zoluţia 47/88).

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş,
în parteneriat cu Asociaţia Persoanelor cu Surdocecitate din România
au sărbătoresc miercuri, 3 decembrie 2008, această zi. Astfel, la Casa
Adam Muller Guttenbrunn a avut loc o dezbatere cu tema „Oameni
egali, drepturi egale”. Aceasta a fost urmată de o festivitate de premie -
re a a partenerilor care s-au implicat în promovarea şi respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.
Totodată, în intervalul orar 1000-1600, în aceeaşi locaţie va putea fi vizitată o expoziţie cu obiecte reali -
zate de personae cu dizabilităţi din judeţul Timiş. Instituţii participante: Consiliul Judeţean Timiş,
DGASPC Timiş, Asociaţia Persoanelor cu Surdocecitate, Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Han di -
cap pentru Adulţi Timiş, Comisia pentru Protecţia Copilului, Inspectoratul Judeţean Şcolar Timis, Centrul
judeţean de resurse şi de asistenţă educaţională Timiş, Mitropolia Banatului, Direcţia Generala de Munca
si Solidaritate Socială Timiş, Inspectoratul Social Regional Vest, AJOFM Timiş, Autoritatea de Sănătate
Publică Timiş, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Timiş, Primăria Timişoara, Prefectura Judeţului
Timiş, Asociatia Nevăzătorilor din România – Filiala interjudeţeanăa Timiş-Caraş Severin, Asociaţa
Handicapaţilor Fizic Lugoj „Handilug”, Asociaţia Nationala a Surzilor din România – Filiala Teritoriala
a Surzilor Timişoara, Fundatia “Îngerii Speranţei” Lugoj, A.H.L. Timişoara, Fundaţia “Pentru Voi”,

Uniunea “Adam Muller Guttenbrunn”,
Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara,
Serviciul de Ajutor Maltez din România,
Societatea Română Speranţa, Fundaţia
de Abilitare Speran ţa, Centrul de Edu ca -
ţie Specială „Spe ran ţa” Timişoara, Com -
plex de zi ,,Nu mă uita” Jimbolia, Cen -
trul de Zi pentru Mi nori cu Handicap
Neu ropsihiatric Lugoj, Centrul de Zi
pen  tru Copii cu Di za bilităţi - Podul
Lung Timişoara, Cen trul de Zi ,,Mâini
Tă măduitoare” Lenau heim (Fundaţia
„Bethany”), Asociaţia “Casa Faenza”,

Asociaţia Familiilor “Anti-HIV” Speranţă în Viitor, Şcoala cu clasele I-VIII “Constantin Pufan” Ti -
mişoara, Şcoala Profesională Specială “Gh. Athanasiu”, Şcoala cu clasele I-VIII “Dumitru Ciumăgeanu”
Timişoara, Şcoala cu clasele I-VIII “P.P. Neveanu” Timişoara, Liceul Teoretic “Iris” Timişoara, Şcoala
cu clasele I-VIII “Dr. Eliza Ionescu” Timişoara, Şcoala cu clasele I-VIII “Alexandru Roşca” Lugoj,
Şcoala cu clasele I-VIII “Constantin Păunescu” Recaş.

S. M.
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“Roadele toamnei” – a doua ediţie,
încununată 
de success

Când lucrările de toamnă se apropie
de sfârşit, când viile au fost culese şi mus-
tul colorează frumos paharele, este un bun
prilej pentru câteva zile de relaxare, de
voie bună¸joc şi veselie, pentru a mulţumi
naturii şi toamnei pentru dărnicie şi pen-
tru roadele bogate din acest an. Copiii din
Recaş, acest “tărâm al viilor” din Banat,
nu au uitat acest lucru şi au aşteptat cu
nerăbdare acest moment, pentru a deveni
actorii principali ai unei manifestări dragi
lor. Este vorba despre cea de-a doua ediţie
a serbării “Roadele toamnei în oraşul
meu”, acţiune organizată de Direcţia Ge -
ne rală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş şi Complexul de
Servicii Specializate pentru Copilul cu Dizabilităţi Recaş.

Dacă anul trecut prima ediţie a acestei manifestări a avut ca loc de
desfăşurare sala de festivităţi a centrului de plasament, de această dată
co piii şi tinerii instituţionalizaţi, însoţiţi de angajaţii centrului, au decis să
facă un pas important pe calea incluziunii şi a integrării în societate. Ast -
fel, spectacolul a fost organizat în incinta Căminului Cultural din Re caş,
spec tatori fiind cetăţenii din localitate, colegii de şcoală ai “tinerilor
actori”, dar şi oaspeţi veniţi din Timişoara. 

Sala a fost deosebit de frumos amenajată şi ornată cu diverse deco-
raţiuni în ton cu toamna, toate realizate de copii şi de instructorii din
instituţie. Timp de două ore, toţi cei 70 de beneficiari din centru şi-au eta-
lat talentele artistice, demonstrând că nu sunt cu nimic mai prejos faţă de
ceilalţi copii, că şi ei, la rândul lor, pot realiza lucruri deosebite. Serbarea
a fost axată, în principal, pe cântece şi dansuri populare, dar şi pe re ci ta -
rea unor poezii, fiecare moment artistic fiind răsplătit cu aplauze. Nu de
pu ţine ori spectatorii şi-au unit vocile cu cele ale copiilor, în interpretarea
unor melodii folclorice celebre. La final, dansatorii de pe scenă au co -
borât în mijlocul publicului şi i-au invitat pe spectatori la joc. În plus, toţi
spectatorii au fost serviţi, la ieşire, cu plăcinte şi must. Toţi cei prezenţi
au fost impresionaţi de spectacolul oferit de tinerii instituţionalizaţi. Un
spectacol care a fost posibil şi datorită sprijinului oferit de doamna
Mechtild Gollnick – Fundaţia “Hilfe fur Kinder” şi de Cramele Recaş; un
spec tacol care în mod cert nu ar fi fost posibil fără eforturile instructo-
rilor de educaţie din centru şi ale orchestrei folclorice din Recaş, care 
i-au acompaniat pe copii şi le-au fost alături la repetiţii timp de două săp-
tămâni. 

Smaranda MARCU

Festivalul Jaku Ronkov - 
23 noiembrie 2008 - Dudeştii Vechi

În fiecare an, la sfârșitul lui noiembrie comuna Dudeştii Vechi este
gazda unui festival interetnic. Această  manifestare ajunsă la ediția a V-a,
a luat ființă în 2003, în ideea de a sărbători ceea ce noi bulgarii numim
“narodni buditeli“, adică un omagiu  celor care și-au adus aportul la con-
servarea și dezvoltarea valorilor socio-culturale a comunei. Cu acest
prilej, pentru  un plus de culoare, organizatorii au decis ca alături de corul

bărbătesc și
an   samblurile
de dansuri lo -
cale să aducă
invitați și alte
ansambluri din
zona banatului.

Anul acesta
în programul
festivalului au
fost incluse
dan suri tradi -
țio nale cu par -
ti ciparea an -

sam blurilor: “Cavaleria Tradițiilor” Becicherecul Mic, “Bekreta”
Timișoara, “Sveti Sava” Sânnicolau Mare, Slaviak Timișoara, “Brest” și
“Mladost” Breștea, “Palukenka”, Bisnuvenka, și Corul Bărbătesc “Jaku
Ronkov” Dudeștii Vechi. În holul Căminului Cultural, au fost organizate
două expoziții, una de pictură, cu lucrări aparținând artiștilor locali
Marika Calapis, Jani Vasilcin și Piri Penkov, și alta cu diplomele și
medaliile obținute de ansamblurile Palukenka și Bisnuvenka precum și
corul “Jaku Ronkov” în decursul timpului la diferite manifestări. 

Tot în cadrul evenimentului au fost oferite de medalii: pentru întrea-
ga activitate desfășurată în slujba comunității și a școlii, doamnei profe-
soare de muzică Ghergulov Maria, și doamnei învățătoare Guran Eca te -
rina, pentru activitatea susținută în cadrul cercului de pictură domnului
Ioan Vasilcin, precum și tuturor participanților.

În final a fost organizată o masă festivă pentru toți participanții.        
Jani VASILCI�

PRIMĂRIA DIN SĂRĂZANI
Cea mai veche primărie bănăţeană, datând de la

începutul secolului al XIX-lea, a fost depistată de
muzeografii de la Muzeul Banatului (Ioan Dihor, E.
Lăpăduş, N. Săcară, N. Ţăranu) în satul Sărăzani
din apropierea Făgetului, în nord-estul judeţului Ti -
miş şi a fost transferată în rezervaţia de arhitectură
populară de la Pădurea Verde în anul 1974.

Aşezarea Sărăzani, situată pe Valea Sărazului,
de unde-i vine şi numele,  la circa 15 km de Lugoj,
este documentar atestată  din 1514, ca proprietate a
lui Georg de Brandenburg. Tot din documente reies
următoarele date:

În 1717  făcea parte din districtul Făget şi avea 90 de case.
În 1890  făcea parte din comitatul Caraş- Severin, districtul  Lugoj, cu 459 locuitori. 
În 1921 făcea parte din judeţul Caraş-Severin, plasa Lugoj cu 449 locuitori şi era reşedinţă de comună

aparţinându-i şi aşezările Bârna, Botineşti, Drinova, Jureşti şi Pogăneşti.
În 1935 făcea parte din judeţul Severin, plasa Lugoj cu 478 locuitori fiind reşedinţă de comună.
În 1956 făcea parte din regiunea Timişoara, raionul Făget, comuna Bârna.
În 1966 făcea parte din regiunea Banat, raionul Făget, comuna Bârna,  cu 286 locuitori.
În 1972 făcea parte din judeţul Timiş, comuna Bârna, având 254 locuitori.
Sub aspect planimetric, ea reprezintă tipul de casă cu prispă parţială, frecvent în zona etnografică Făget.
A fost înălţată pe o temelie din piatră de carieră, pe care s-au aşezat mai întâi tălpoaiele din lemn de gorun

fasonat, având grosimea de 30 cm. Zidurile sunt construite din bârne rotunde de lemn, încheiate la capete în
“cheo toare românească”, lipite în interior şi exterior cu pământ şi văruiţi. Şarpanta, asemenea caselor tradiţionale
din zonă, este din lemn de brad în patru ape, cu învelitoare de ţiglă solzi. Tavanul este din scânduri groase de
lemn de esenţă tare, pereţii despărţitori din piatră, iar podelele lipite cu pământ. Prispa de 1 m lăţime este susţinu -
tă de trei stâlpi de lemn fasonaţi, fără decor, lipită cu pământ pe jos. Compartimentarea spaţiilor a suferit modifi -
cări faţă de structura caselor ţărăneşti, potrivit cu destinaţia clădirii de sediu administrativ. Astfel, prispa prezin-
tă în centru o retragere de forma unui mic hol deschis, din care se intră în cele trei încăperi: în stânga – biroul
pri marului, în dreapta – biroul notarului şi în faţă, unde este poziţionată tinda la casele ţărăneşti, este sediul pazni-
cilor comunali.

Pe lăţimea biroului notarial s-a zidit un perete median, obţinându-se o mică încăpere (lungă cât biroul notaru-
lui – 3 m şi lată de 1 m), folosită ca arest preventiv, fapt pentru care s-a operat, pe zidul exterior, o ferestruică de
20 × 20 cm pentru aerisire.În acest spaţiu se pătrundea printr-o uşă zăbrelită, deschisă în camera paznicilor.

O primărie asemănătoare s-a păstrat la Jitin, judeţul Caraş – Severin, având pereţii perimetrali din piatră, cu
prispă continuă pe toată lungimea faţadei, precum şi la Luncani şi Tomeşti (zona Făget).

Ion TRAIA - text şi foto

Premiile „PRO CULTURA TIMISIENSIS 2008” decernate de CJTimiş
Joi, 4 decembrie 2008, Consiliul Judeţean Timiş a găzduit cea de-a VII-a ediţie a premiilor „Pro Cultura

Timisiensis 2008” acordate artiştilor „cu experienţă” şi cea de-a IV-a ediţie a acestor premii pentru categoria „cer-
titudini”,

Astfel, dintre artiştii consa -
cra ţi care au primit distincţii din
partea Consiliului Judeţean Ti -
miş îi amintim pe: Damian Oan -
cea – actor, George Petre – sce -
no graf, Ilona Fall - actriţă-regi-
zor, Bandi András Zsolt– actor,
Rodica Miloia – soprană, Virgil
Mi loia – scenograf, Margareta
Zsi zsik – Mezzoso prană, Petru

Oschanitzky – dirijor, Dumitru Gheorghiu – regizor, Radu Gurău – cornist, Petru Jecza – sculptor, Aurel Brei -
leanu – artist plastic, Aurel Gheorghe Ardeleanu – scriitor, Maria Pongratz – scriitor, Ion Marin Almăjan – scrii -
tor, Stevan Bugarski – istoric, Milosav Tatarici – coregraf, Gelu Stan – etnomuzicolog, Remus Taşcău – dirijor,
Rodica Giurgiu – muzicolog, Lucia Petroman – muzicolog, Tatiana Bădescu – muzeograf. Nu au fost uitaţi nici
tinerii artişti, aceştia fiind premiaţi la categoria Pro Cultura Timisiensis 2008 – certitudini: Claudia Eremia –
actriţă, Alina Reus - actriţă, Radu Miodrag Vulpe – actor, Daniela Török – actriţă, Enikö Eder – actriţă, Diana
Boboc – regizor, Doru Roman – solist percuţie, Alina Ondine Slimovschi – artist plastic, Ciprian Valcan – scrii -
tor, Liliana Laichici – solistă vocală, Ion Rizea – actor. Ada MARI�CU

Surexpositions – Imagini ale 
frontierelor/Frontiere ale imaginilor”
În perioada 11-30 octombrie 2008, Muzeul de Artă Timişoara (Palatui

Ba roc) a găzduit expoziţia de fotografie şi multimedia „Surexpositions –
Imagini ale frontierelor/Frontiere ale imaginilor”. Ajusă la a patra ediţie,
ex poziţia organizată de Centrele Culturale Francez şi German din Timi şoa -
ra, prezintă creaţiile a şapte tineri fotografi români (Şerban Bonciocat şi

Mihai Grecu), germani (Marc
Baruth şi Dagmar Keller & Martin Wittwer)  şi francezi (Lionel Bayol-
Themines şi Romain Osi). 

Cei doi curatori, Carine Le Malet din Franţa şi Oana Tănase din
România, au încercat să abordeze noţiunea de Graniţă în dimensiunea sa
contemporană. Timişoara a întreţinut de-a lungul întregii sale istorii o
relaţie privilegiată cu noţiunea de regiune de graniţă. Ni se pare potri vit
în acest context istoric, geografic, cultural şi social specific oraşului Ti -
mi şoara, să punem întrebări unor noi generaţii de fotografi şi să ne pu -
nem nouă înşine întrebări despre această noţiune şi despre spaţiile ori-

zontale şi verticale cu geometrie variabilă pe care acest cuvânt paradoxal le generează în lumea nostră imaginară.
Până unde şi prin ce mijloace poate imaginea fotografică să ajungă la regiunea de Graniţă a mediului său?

O noutate pentru această ediţie a Surexpositions   au reprezentat proiecţiile video şi perfomance-urile unor
artişti din România, Franţa, Germania, Austria, Polonia şi Serbia, atât în cadrul expoziţiei, cât şi în programele
speciale de seară.                                                                    Bogdan �ĂDĂŞTEA�



PREMIILE PRO JUVENTUTE
Anual, în luna decembrie, CJT acordă unor elevi din judeţul Timiş,

care au ca scop recunoaşterea rezultatelor deosebite în diferite domenii
de învăţământ.

Premiile sunt atribuite de CJT, pe baza informaţiilor furnizate de
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş. 

Criteriile de selecţie sunt următoarele: 
- participarea, cu rezultate excepţionale, la olimpiade şi concursuri

naţionale
- participarea la concursuri şi olimpiade internaţionale şi obţinerea

unor rezultate deosebite
- rezultate de excepţie obţinute în procesul de pregătire şcolară.

Totodată, au fost premiaţi şi profesorii care au pregătit respectivii
elevi.

În cadrul manifestării PRO JUVENTUTE 2008, ajunsă la cea de-a
IX-a ediţie, au fost premiaţi 91 de elevi şi 123 de profesori, care vor primi
plachetă, diplomă şi sume de bani, astfel: pentru elevi: 300 RON – pre-
miul I; 240 RON – premiul II; 180 RON – premiul III şi 150 RON –
menţiunea; pentru profesor,  între 37,5 RON şi 300 RON.

Festivitatea de premiere a avut loc în Sala de Consiliu a Palatului
Administrativ, în data de 10 decembrie 2008. Suma totală alocată pentru
premierea elevilor a fost de 18.420 RON, iar pentru profesori de 16.115
RON. J. L.
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Şcoala specială „Constantin Pufan”:  Investiţie finalizată 
Consiliul Judeţean Timiş a investit, din bugetul propriu al instituţiei

2.800.000 lei RON în Centrul Şcolar pentru Educaţie Inclusivă „Constantin
Pufan” din Timişoara. La aceas -
tă su mă se adaugă circa
1.200.000 lei RON din partea
Inspectoratului Şcolar, dar şi di -
verse dotări, precum mi crobuzul
destinat elevilor sau calcula-
toare. 

Aceste investiţii importante
s-au concretizat în transfor-
marea şcolii C. Pufan într-o uni-

tate de învăţământ cu spaţii moderne, destinate celor 115 co pii cu
deficienţe de auz care învaţă aici. „Şcolile speciale reprezintă o pri -
oritate a instituţiei administraţiei judeţene. Din bugetul propriu al
Con siliului Judeţean, în ultimii 3 ani s-au investit pentru învăţămân-
tul special circa 3 milioane de euro”, a subliniat preşedintele CJT,
Constantin Ostaficiuc. La această şcoală specială au fost realizate,

într-o primă
fa ză, lucrări de
man sardare a
clădirii, ur ma -
te de re abili ta -
rea insta la ţii -
lor electrice şi sanitare, ame na jarea şi re com partimen tarea
spaţiilor, înlocuirea tâmplăriei cu tâmplărie PVC, dotarea
cu mobilier şi aparatură, etc. „Sediul acestei şcoli a fost
preluat în patrimoniul CJT în urmă cu 6 ani şi atunci am
declanşat un program de adaptare la condiţiile reale, de
modernizare acestui centru, ca de altfel, a tuturor şcolilor
speciale. Acum s-a finalizat investiţia de mansardare, rea -
lizată în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean”, a
mai preci zat Constantin Ostaficiuc. 

Cei 115 copii care învaţă aici au acum la dispoziţie nouă
dormitoare, săli de clasă, cabinete, sală de mese - complet
refăcute, grădiniţă, cabinete psihopedagogice, sală senzori-
ală şi o sală de kinetoterapie. Aşa cum a arătat directorul
acestei şcoli, doamna Carmen Pătruţescu, celor 76 de copii
care nu sunt din Timişoara le-au fost puse la dispoziţie
spaţii de cazare, datorită dormitoarelor care au rezultat în
urma finalizării tuturor lucrărilor. La rândul său, inspec-
torul şcolar general Sandu Golcea a spus că investiţiile con -
tinuă şi în celelalte unităţi de învăţământ special din judeţ. 

L. J.

Dudeştii Vechi:
Buldozerele ne distrug istoria!

Dudeștii Vechi este o localitate de
pustă ce nu excelează în bogății ale so -
lului și ale subsolului, dar e foarte bo -
gată în urme de așezări omenești din
cele mai vechi timpuri. Primele așe -
zări datează din neoliticul timpuriu
(cca. 5500 BC), dar și celelalte perioa -
de istorice sunt bine reprezentate: epoca bronzului, epoca fierului, pe -
rioa da romană târzie, perioada medievala timpurie si dezvoltata. Pe raza
localității au fost efectuate mai multe campanii de săpături arheologice
inițiate de către Muzeul Banatului Timișoara și Universitatea de Vest din

Timișoara, fiind scoase la iveală vestigii istorice foarte importante. Toate aceste așezări au stat mii de ani nede -
ranjate, decât într-o măsură relativ redusă ca efect al lucrărilor agricole. Dar în ultimii ani, odată cu venirea unor
investitori (străini, cu precădere italieni) au demarat ample lucrări de reamenajare a terenurilor agricole și a infra-
structurii, cauzând majore modificări ale geografiei terenurilor. Cel mai grav aspect al acestor lucrări îl reprezin-
tă săparea de canale pentu irigație pe spațiul unor așezări istorice de importanță națională,  nivelarea unor movi -
lițe de pământ, deasemenea monumente istorice și folosirea unor utilaje de scarificare ce pătrund în pământ la o
adâncime de 70-80 cm. Dacă în anii trecuți au fost afectate așezări de mai mică importanță, in ultimul timp au
fost distruse total două așezări enorme: 

- una la granița cu Serbia, dincolo de Cociohatul Mic cu o suprafață de 8-10 ha, care conține vestigii din
diferite perioade istorice: neolitic, epoca bronzului, prima epocă a fierului și perioada medievală;

- înspre Teremia Mică se găsea o așezare de epoca bronzului, una dintre cele mai mari, dacă nu cea mai mare
din județ, cu o suprafață de mai bine de 10 ha, situată pe un grind foarte lung. La una din marginile așezării se
găsea și o alta, medieval-timpurie.

În perimetrul acestor așezări au fost săpate o rețea foarte deasă de canale, în profilele cărora se pot observa
contururile unor locuinte și gropi de provizii sau menajere de epoca bronzului, precum și contururile a 20 de
morminte medievale cu oseminte omenești distruse.

De parcă nu ar fi deajuns, în ultima lună toată zona mai înaltă a fost nivelată cu buldozerele înspre zonele mai
joase. “Cireașa de pe tort” a fost scarificarea întregii zone și distrugerea completă a sitului arheologic.

Considerăm că ar fi imperios necesar luarea de măsuri foarte urgente, pentru a se stopa aceste barbarisme
asupra istoriei noastre  naționale, cu atât mai  mult cu cât lucrările agricole de amenajare a terenurilor se apropie
și de alte așezări la fel de importante.

Jani VASILCI�
P. S. Și mai avem o nelămurire.  Oare au dreptul aceşti investitori să ne distrugă drumurile intercomunale ce

legau satele vecine timp de sute de ani?

Prin Cultură şi Credinţă împotriva drogurilor
Concert al Orchestrei de Tineret 

a Iniţiativei Central-Europene 
la Timişoara

Agenţia Naţională Antidrog, prin Centrul Regional de Prevenire, Eva -
luare şi Consiliere Antidrog Timişoara (CRPECA) în parteneriat cu Con -
siliul Judeţean Timiş au organizat în data de 27 noiembrie 2008 la Fi lar -
monica Banatul din Timişoara, concertul susţinut de Orchestra de Tineret
a Iniţiativei Central-Europene CEI-YO

Concertul face parte dintr-un amplu proiect cultural denumit generic
“Prin credinţă şi cultură împotriva drogurilor”, proiect care porneşte de
la premiza conform căreia cultura şi credinţa reprezintă modalităţi de pe -
trecere a timpului liber, ca alternativă sănătoasă la consumul de droguri.
Mai mult decat atât, proiectul îşi propune prevenirea consumului de dro -
guri în rândul adolescenţilor şi tinerilor, prin încurajarea acestora de a
par ticipa ca artişti la activităţile culturale.

Turneul CEI Youth Orchestra (Orchestra de Tineret a Iniţiativei Cen -
tral-Europene) pe anul 2008 în ţara noastă, a debutat în data de 20 noiem-
brie în Iaşi şi a continuat mai apoi în Bacău, Bucureşti, Popeşti – Leor -
deni, Craiova, ultima locaţie românească fiind Timişoara. 

Orchestra de Tineret a Iniţiativei Central-Europene este o orchestră
simfonică alcătuită din muzicieni cu vârste între 13 şi 18 ani, selectaţi din
cele mai renumite şcoli de muzică din statele memmbre ale Iniţiativei
Cen  tral – Europene (Albania, Austria, Belarus, Bosnia şi Herţegovina,
Bul  garia, Croaţia, Republica Cehă, Ungaria, Italia, Macedonia, Moldova,
Po  lonia, România, Serbia, Muntenegru, Slovacia, Ucraina şi Belarus).
Fon datorul CEI Youth Orchestra, dirijorul Igor Coretti – Kuret este toto-
dată şi directorul artistic al Iniţiativei Central Europene, orchestra condu -
să de el concertând în întrega Europă şi ducând totodată cu ea îndemnul
la o viaţă sănătoasă pentru tineri şi adolescenţi.

“Pornind de la premisa conform căreia muzica reprezintă o modali-
tate de promovare a unui stil de viaţă sănătos în rândul tinerilor, consi -
derăm că arta constituie un demers preventiv, dar şi o modalitate terapeu-
tică de intervenţie utilizată în reabilitarea consumatorilor de droguri din
Ro mânia”, a precizat Adela Sleam, coordonator CRPECA Timișoara.
Prin concertele Antidrog derulate în Iaşi, Bacău, Bucureşti, Popeşti Le or -
deni, Craiova şi Timişoara Agenţia Naţională Antidrog doreşte sensibi-
lizarea opiniei publice faţă de fenomenul drogurilor şi de asemenea, pro-
movarea serviciilor medicale, psihologice şi sociale destinate consuma-
torilor de droguri.

Ada MARI�CU
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Cooperare transfrontalieră 
pe frontiera România-Serbia

În cadrul finanţării asigurate de Programului de Vecinătate România-Serbia PHARE CBC 2004,
Agenţia de Dezvoltare Economico-Socială Timiş ADETIM a implementat proiectul „Reţea integrată de
cooperare transfrontalieră pe frontiera România-Serbia, prin consolidarea agenţiilor judeţene de dezvol -
tare şi promovare economică ale judeţelor Timiş şi Caraş-Severin”, în conformitate cu prevederile con -
trac tului de finanţare nerambursabilă încheiat între Agenţia de Dezvoltare Economico-Socială Timiş,
Mi nisterul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi Biroul Regional pentru Cooperare Trans fron -
ta lieră Timişoara.

Proiectul are ca scop realizarea şi operaţionalizarea unei reţele instituţionale de cooperare transfron -
ta lieră în zona de vecinătate a României cu Serbia, prin specializarea şi consolidarea în cooperarea trans -
fron talieră în reţea a două agenţii de dezvoltare şi promovare economică judeţene româneşti şi a unei in -
sti tuţii de profil similar, din zona de vecinătate a României cu Serbia, în scopul valorificării în comun a
po tenţialelor de dezvoltare ale judeţelor învecinate de-a lungul graniţei. Proiectul se adresează întreprin -
derilor mici şi mijlocii, instituţiilor administraţiei publice locale, organizaţiilor neguvernamentale de
profil economic, instituţiilor de sprijin a afacerilor din judeţul Timiş şi Caraş-Severin şi din districtele
sâr beşti ale zonei de vecinătate. Bugetul total este de 85.459,46 Euro.

Pe parcursul acestui proiect, au fost organizate un număr de 15 evenimente, din care: un seminar de
lan sare a proiectului la Timişoara, un workshop de convenire asupra elementelor funcţionale ale noii pa -
gini web şi a bazei de date,  patru workshop-uri, din care două la Zrenjanin şi câte unul în Timişoara şi
Reşiţa - dedicate intereselor de afaceri ale agenţilor economici din zona de vecinătate România – Serbia;
patru  workshop-uri, din care două la Zrenjanin şi câte unul în Timişoara şi Reşiţa, dedicate admi -
nistraţiei publice locale din zona de vecinătate România – Serbia, privind proiecte de interes comun;
patru  workshop-uri, din care două la Zrenjanin şi câte unul în Timişoara şi Reşiţa, dedicate schimbului
de experienţă şi problemelor organizatorice comune ale partenerilor de proiect;

În 25 noiembrie 2008, ADETIM, în parteneriat cu organizaţia European Movement in Serbia,
Zrenjanin, Consiliul Judeţean Timiş, Consiliul Judeţean Caraş – Severin şi Agenţia de Dezvoltare Eco -
nomică Caraş – Severin, a organizat conferinţa finală dedicată prezentării rezultatelor proiectului mai sus
amintit. Conferinţa a cuprins prezentarea activităţilor şi a rezultatelor obţinute în perioada de implemen -
tare a proiectului, precum şi descrierea oportunităţilor oferite de noul website dedicat cooperării trans -
fron taliere în reţea.  Cu acest prilej a  fost inaugurată oficial reţeaua de cooperare România-Serbia şi va
sem nată Convenţia privind cooperarea transfrontalieră în reţea. Asistent manager al proiectului este dl.
Bogdan Mihăescu, ADETIM. 

C. J.

Adunarea Generală 
a Asociaţilor SUP DKMT
În luna  noiembrie 2008, a avut loc la Szeged şedinţa Adunării Ge nerale a

Asociaţilor Societăţii de Utilitate Publică Agenţia de Dezvoltare a Euroregiunii
DKMT. În cadrul şedinţei s-a votat bugetul pe anul 2009 şi s-au aprobat pro -
iec tele care vor fi derulate în următoarea perioadă. 

Vor fi continuate cele două mari proiecte, bazate pe strategia de dezvoltare
a Euroregiunii DKMT, primul în domeniul turismului şi al doilea privind A gen -
ţia de Ştiri a Euroregiunii. Pentru realizarea lor se vor depune cereri de fi nan -
ţare pe Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013. 

Proiectul privind realizarea de itinerarii turistice tematice va completa şi va
dezvolta proiectul realizat în perioada 2006-2007 prin care, pe mar ginea unor
linii de dezvoltare turistică caracteristice Euroregiunii DKMT, s-au dezvoltat
pachete turistice comune celor trei regiuni membre, prezentând oferta specifică
a zonelor învecinate ca o bază de date unitară.

Prin traseele tematice elaborate până acum (traseul turismului de sănătate –
turism termal şi balnear, traseul de folclor, traseul stilului art nouveau şi traseul
de vizitare al patrimoniului industrial) puterea de atracţie a ofertei turistice a re -
giunilor frontaliere poate fi considerabil mărită iar dezvoltarea indusă în tu rism
produce pe termen lung creşterea competitivităţii turismului din Euroregiune. 

În vederea promovării pachetelor turistice s-a creat site-ul turistic al Eu -
roregiunii DKMT, care poate fi accesat la adresa www.thematicroutes.dkmt.eu,
şi s-au editat publicaţii tematice, broşuri de informare, în 5 limbi (engleză, ger-
mană, maghiară, română, sârbă).

În continuare, traseele existente vor fi completate cu trei noi domenii: dru-
mul vinului şi gastronomia în Euroregiunea DKMT, turism activ în ariile pro-
tejate ale Euroregiunii DKMT şi traseul obiectivelor istorice.

Proiectul prin care s-a înfiinţat Agenţia de Ştiri a Euroregiunii, un centru de
informare care se ocupă de relaţiile transfrontaliere şi care printr-un serviciu de
presă multimedia în mai multe limbi, sprijină desfăşurarea relaţiilor în cadrul
Euroregiunii, va fi de asemenea continuat şi dezvoltat, deoarece acest portal de
ştiri (www.ericinfo.eu)a devenit foarte important în Euroregiune. Ştirile sunt
citite atât de către specialiştii care îşi desfăşoară activitatea în acest spaţiu cât
şi de către publicul larg, şi contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea relaţi-
ilor de cooperare de o parte şi de alta a graniţei. 

În domeniul protecţiei civile, după succesul proiectului prin care s-a creat
echipa de intervenţie în situaţii de urgenţă a Euroregiunii DKMT, a venit o
solicitare de parteneriat din partea Direcţiei de Protecţie Civilă din Budapesta. 

Adunarea Generală a Asociaţilor Societăţii de Utilitate Publică DKMT a
hotărât sprijinirea participării echipei de intervenţie DKMT Rescue Team cu 30
de persoane (câte 10 din Ungaria, 10 din România şi 10 din Serbia) la acest
pro iect. 

Proiectul are în vedere planificarea, organizarea şi executarea unui exerciţiu
internaţional de protecţie civilă care se desfăşoară în mai multe locaţii, conform
prevederilor UE şi ONU INSARAG.

Exerciţiul „EU-HUNEX DECATHLON 2009” se bazează pe simularea u -
nui cutremur, produs într-o ţară presupusă, care are ca urmări deteriorarea pro -
nun ţată a infrastructurii de bază, iar situaţia de catastrofă creată depăşeşte capa -
ci tatea de a gestiona situaţiile de urgenţă a respectivei ţări, motiv pentru care
va trebui activizat Mecanismul Comunitar de Apărare Civilă a UE în vederea
cererii de ajutor internaţional.

Pe parcursul îndeplinirii sarcinilor se vor executa informări în timp real în -
tre bază şi echipele de intervenţie prin utilizarea sistemelor de monitorizare
mo  bilă, cu ajutorul celor mai moderne avioane robot. Se doreşte exersarea
iden tificării persoanelor evacuate şi rănite precum şi a victimelor printr-un sis-
tem informatic, urmărirea punerii lor la adăpost şi a îngrijirilor ce le vor fi acor -
da te, care permite informarea rapidă a aparţinătorilor prin intermediul interne-
tului. 

Obiectivul principal al „EU-HUNEX DECATHLON 2009” este proiectarea
şi organizarea unei activităţi complexe conform Mecanismului de Intervenţie a
Uniunii Europene, respectiv exersarea activităţii de salvare comună cu partici-
parea mai multor naţiuni potrivit recomandărilor şi directivelor comunitare. Se
acordă o atenţie sporită utilizării formaţiunilor de salvare sosite din diferite ţări
ca şi unităţi de salvare complexe, în cadrul cărora se pune accent pe exploatarea
optimă a capacităţilor efective a echipelor de intervenţie.

Pe parcursul exerciţiului de simulare se doreşte utilizarea mai multor apli-
caţii tehnice noi, însuşirea lor la nivel de aptitudine. Membrii echipelor de sal -
va re şi toate persoanele implicate în exerciţiu vor primi un instrument de iden -
ti ficare pe frecvenţă radio cu ajutorul căruia se poate verifica mişcarea lor pe
te ren. Autovehiculele vor primi sistem de urmărire GPS. Se va realiza o legătu -
ră pe bandă largă pentru transfer de date între locaţiile unde s-au produs acci-
dentele şi baza de conducere. Transmisiunea imaginilor în timp real şi datele
mă surătorilor va fi asigurată prin sistemul mobil de monitorizare care utili zea -
ză transfer de date URH, precum şi prin avioane robot dotate cu camere de luat
vederi termice şi color. La baza de conducere se asigură conexiunea la Internet
pentru informarea populaţiei şi a mas-mediei. 

Derularea exerciţiului se va realiza pe teritoriul Ungariei în perioada 10-15
mai 2009. Proiectul a fost finanţat de către UE în proporţie de 72%, iar partea
de cofinanţare este de 28%. Societatea de Utilitate Publică Agenţia de Dezvol -
ta re a Euroregiunii DKMT va asigura cofinanţarea de 15.000 de Euro aferentă
participării celor 30 de persoane. 

Eva FE�YVESI

În conformitate cu prevederile Legii nr.
52/2003, CJT a făcut publică, prin afişarea pe site-
ul propiu şi transmiterea către instituţiile interesate,
elaborarea proiectului de hotărâre privind aproba -
rea tarifelor pentru unele servicii de interes ju de -
ţean, pentru anul fiscal 2009.

Având în vedere creşterea indicelui preţurilor
de consum pe perioada scursă din anul 2008 comu-
nicat în Buletinul Statistic, precum şi nivelul exis-
tent pe ultimele 3 luni din anul 2007, s-a făcut o
propunere de reactualizare a tarifelor pentru unele
servicii de interes judeţean. 

Propunerea vizează: 
- tarifele minime de bază lunare pentru închiri-

erea sau concesionarea spaţiilor din imobilele pro-
prietate publică sau privată a judeţului Timiş;

- tarifele minime de concesionare a terenurilor
din proprietatea publică sau privată a judeţului

Timiş pentru realizarea lucrărilor de construcţii;
- tarifele minime pentru autovehiculele cu tonaj

şi/sau gabarit ce depăşesc limitele legale, înmatri -
cu late în România şi care circulă pe drumurile ju -
de ţene din judeţul Timiş;

- tarifele de închiriere sau concesionare a supra -
feţelor de teren din zona drumurilor judeţene;

- tarifele minime pentru eliberarea acordurilor
prealabile şi a autorizaţiilor de amplasare şi execu -
ţie a unor obiective în zona drumurilor judeţene; 

- tarifele minime de folosinţă a unor obiective
sau utilităţi amplasate pe terenuri aparţinând dru-
murilor judeţene;

- tarifele minime pentru parcarea autovehi cu le -
lor în parcări amenajate pe domeniul public şi pri-
vat judeţean. 

Proiectul a fost aprobat în Plenul C.J. Timiş din
27 noiembrie 2008.  

REPARAŢII MAJORE LA ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII
“GHEORGHE ATANASIU” 

Începutul lunii decembrie 2008 a adus bucurie în sufle-
tul băieților din căminul Școlii de Arte și Meserii "Gheorghe
Atanasiu" din Timișoara - bucurie prilejuită de finalizarea
in vestiției derulate din fondul de rulment al Consiliului
Județean Timiș.

Clădirea, construită acum 108 ani, nu beneficiase nicio-
dată de reparații majore iar starea ei impunea o reabilitare de
proporții. Cu cei aproape 910.000 lei cheltuiți s-a făcut re -
com partimentarea acesteia astfel încat să corespundă nece-
sităților și cerințelor actuale, au fost înlocuite instalațiile de

încălzire, apă, electricitate, au fost înlocuite ferestrele, refăcută tencuiala și zugrăveala acesteia.
Investiția vine să completeze lista schimbărilor majore

din școală apărute după ce aceasta a fost preluată în proprie -
ta tea și finanțarea Consiliului Județean Timiș - între acestea
putând enumera: amenajarea (transformarea) fostei tur nă to -
rii în cămin pentru fete; introducerea gazului metan la cen-
trala termică și bucătărie; înlocuirea cazanelor de în călzire
pe motorină de la centrala termică cu cazane pe gaz.

Pentru anul 2009, dacă situația economică vă permite,
elevii școlii speră să se bucure și de reabilitarea curții și a
terenului de sport, obiective pentru care Consiliul Județean
Timiș a achitat deja proiectul.

Ec. �icolae CRĂS�EA�U

TARIFE PENTRU SERVICII DE INTERES JUDEŢEAN



Cooperare Transfrontalieră
România–Ungaria

Sala Mare a Palatului Administrativ a găzduit în luna  no -
iembrie 2008 Conferinţa de încheiere a proiectului „Centru
Re gional şi Transfrontalier de Prevenire şi Intervenţie în caz de

Inundaţii”, finanţat
de către Uniunea
Eu  ropeană prin
Pro gramul Phare
2004 Cooperare
Transfrontalieră
România–Ungaria.

Scopul proiec -
tu lui, în valoare to -
tală de 850.000 eu -
ro, a fost să creeze
şi să operaţionali -

ze ze, în judeţul Timiş, o structură instituţională şi un sediu de
coordonare-cooperare şi suport logistic, la nivel transfrontalier
şi regional, pentru
pre  venirea, interven -
ţia şi pre gătirea per -
so   na lului pentru si -
tu  aţiile de i nun daţii
din ju de ţele Timiş,
Arad,  Bihor şi jude -
ţul maghiar Cson -
grad. Partenerii Con -
si liului Judeţean Ti -
miş în acest pro iect
sunt Societatea de Utilitate Publică „Agenţia de Dez voltare
Euro regională Dunăre – Criş – Mureş-Tisa”, Consiliul Ju de -
ţean Arad, Consiliul Judeţean Bihor, Direcţia Apelor Banat
Timişoara şi  Direcţia Apelor Crişuri Oradea.

Sala de Con siliu a
Pa  la  tului Administra -
tiv a găzduit în luna no iembrie 2008 seminarul de lansare a
pro iectului „Studiul poten ţia  lului de energie din surse rege -
nerabile la nivelul judeţului Ti miş”, proiect derulat în cadrul
Pro gramului România-Ungaria Phare CBC 2006, în confor-
mitate cu prevederile contractului de finanţare neram-
bursabilă încheiat între Consiliul Local Jimbolia, Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi Biroul Re -
gio nal pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea.

Parteneriatul care va asigura implementarea proiectului
este format din următoarele instituţii: Consiliul Local Jim bo -
lia, Consiliul Ju deţean Timiş, ADETIM – Agenţia de Dez -
vol tare Economico-So cială Timiş şi Csermely Environ men -
tal Association din Szeged – Un garia.

Proiectul, care are ca scop :
Realizarea studiului potenţialului de energie din surse

regenerabile în judeţul
Timiş, care să permită

realizarea unei strategii energetice a judeţului, şi facilitarea
aplicării principiilor Directivei Eu ro pene nr.77 privind pro-
movarea energiei produse din surse regenerabile.

Îmbunătăţirea nivelului de promovare şi valorificare a
potenţialului de energie din surse regenerabile şi încurajarea
accesului investitorilor pe piaţa energiei din surse regenera-
bile, cu asigurarea unui nivel corespunzător de competitivi-
tate la nivel transfrontalier, generând o mai bună integrare
so cio-economică a zonei transfrontaliere.

Rezultatele aşteptate de la implementarea proiectului
sunt următoarele: identificarea resurselor regenerabile de
energie la nivelul judeţului Timiş, stabilirea potenţialului
energetic teoretic din surse regenerabile, stabilirea poten -
ţialului energetic tehnic, care să ţină seama de performanţa
tehnologiilor de conversie şi de alte criterii. J. L.
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Adunarea Regiunilor Europene (ARE) este
cea mai mare reţea independentă a regiunilor
din Europa. Reunirea mai mult de 270 regiuni
din 33 de ţări şi 13 organizaţii interregionale,
ARE este vocea politică a membrilor săi şi un
forum pentru cooperarea interregională. ARE
organizează anual o Adunare Generală (AG)
de 3 zile care s-a încheiat anul acesta în data
de 15 no iembrie. Adunarea a reunit peste 400
de participanţi din în întreaga Europă, inclusiv
politicieni de rang înnalt de la aproximativ
150 regiuni, precum şi a funcţionarilor UE şi
experţi în do meniul migraţiei şi integrării. În
afara obişnuitelor sesiuni plenare organizate
pentru membrii ARE, AG a inclus un spaţiu
expoziţional “Spaţiu deschis-Open Space” de
prezentare a regiunilor membre, unde judeţul Timiş a venit cu
materiale promoţionale (prezentare multimedia a judeţului şi a
României, pliante, CD-uri albume, ceramică) dar a beneficiat
şi de prezenţa maestrului Ştefan Popa Popa’S, caricaturist
timişorean de renume in ter naţional, prezent şi în Cartea
Recordurilor datorită performanţelor sale în domeniul carica-
turii. Tot acest spaţiu a oferit un cadru adecvat schimburilor de
experienţă între regiunile pre zente şi a experţilor, pentru dez-
bateri, ateliere de lucru.  

Anul acesta- la Tampere, în Finlanda - au avut loc alegeri
pentru un mandat de doi aini pentru funcţiile de conducere în
ARE. Adunarea Regiunilor Europene (ARE), a ales un nou
preşedinte în persoana doamnei Michele Sab ban, vicepre -

şedinte al Ile-de-France
(Par tidul Socialist).
Aceas ta este pri ma dată
în istoria adu nă rii, fon-
dată în 1985, ca mem-
brii săi să voteze. Prin
tradiţie, preşedin te le a
fost ales de pre zi diu sau
de birou. Doam na
Sabban, a deţinut deja
funcţia de Preşe din te al
Adunării de şase luni
după retragerea din via -
ţa politică a italianului,
Riccardo Illy.

Domnul Constantin

Ostaficiuc (Timiş, Ves tul României) a fost ales vice-preşe din -
te, ca şi Pe ter Straub (Baden-WUERTTEMBERG, Sud-Vest
Germa nia). A fost desemnat  ca şi  vice-preşedinte trezorier
dom nul Urs Wüthrich-Pelloli (Ministru Delegat al Afacerilor
Euro pe ne, Basel Landschaft, Elveţia).  S-au ales noi membrii
şi în bi roul executive ARE, format din membrii delegaţi ai re -
giu nilor din 33 de ţări reprezentate în ARE. 

Politicieni de la nivel regional din întreaga Europă au că -
zut de acord la Tampere că avantajele primirii şi integrării imi-
granţilor “depăşesc cu mult exemplele negative ale neînţele -
ge rii şi a prejudecăţilor” Aceste avantaje, conform  “Decla -
raţiei de la Tampere privind migrarea şi integrarea”, includ
“îm bogăţirea societăţii” şi “o forţă de muncă competitivă” de
care beneficiează regiunile care integrează cu succes imigranţi
în societatea lor. După adoptarea la Tampere a Declaraţiei de
la Adunarea Generală ARE de la Tampere (FIN), Michèle
Sabban, presedintele nou ales a ARE, a declarat: “ Această
iniţiativă se bazează pe principiul că integrarea nu este un pro-
ces unilateral, ci unul de învăţare reciprocă şi respect.”. 

Declaraţia de la Tampere: 
Cele mai multe regiuni europene au o istorie, fie de emi -

gra re sau de imigrare.  Deşi migraţia de populaţii a contribuit
de secole la dezvoltarea şi diversitatea din Europa, această
con tribuţie a fost temperată de provocări. Integrarea imigran -
ţilor presupune învăţare reciprocă, respect, şi un proces de “a
da şi a lua”. Bun venitul regiunilor urat imigranţilor în confor -
mi  tate cu aceste principii invariabil va fi răsplătit cu o îmbo -
gă ţire a societăţii şi o concurenţă pe piaţa muncii. Aceste re -
com pense de departe depăşesc exemplele  negative de neînţe -

legeri şi prejudecăţi. 
Noi, regiunile din Europa, recunoaştem

fap tul că eforturilor de integrare regională ne -
cesită a fi întreprinse în cadrul constrângerilor
po liticilor naţio nale. Ne exprimăm, prin ur -
mare, angajamentul de a: 

Integrarea prin educaţie, prin mobilitatea
în interiorul şi în afara Europei şi prin promo -
va rea limbii de achizitie eficiente - inclusiv o
utilizare a limbii lor materne - multiculturali -
ta tea de la o vârstă fragedă în timp ce se asigu -
ră un acces egal la sistemul de învăţământ; şi
prin schimbul de informaţii cu privire la stu -
dii.

Integrarea necesită abilitatea de a utiliza
lim ba şi să înţeleagă normele de învăţământ

din regiunea gazdă, de limbă şi de competenţă în rândul ce tă -
ţenilor este esenţială pentru dezvol tarea durabilă a societăţilor
noastre; 

Integrarea şi ocupare a forţei de muncă, prin recunoaşterea
calificărilor şi a competenţelor atinse în străinătate, o amelio -
ra re a accesului pe piaţa forţei de muncă şi în curs de dezvol -
tării orientate către abordări specifice pentru comunităţile de
imi granţi, inclusiv furnizarea de scheme de micro-finanţare
pentru a stimula instalarea; 

Integrarea prin accesul la locuinţe prin acordarea de lo cu -
inţe adecvate, evitând în acelaşi timp proliferarea imigranţilor
în “ghetouri”, care duce la segregare socială; 

Integrarea prin accesul egal la servicii, cum ar fi servicii de
în grijire medicală, oferind informaţii pentru imigranţi şi re cu -
noscând faptul că regiunile au nevoie de sprijin de la nivel de
stat; 

Integrarea prin egalitatea între sexe, inclusiv printr-o pu -
ter nică perspectivă de gen în politicile regionale; 

Integrarea prin intermediul politicii şi societăţii civile prin
încurajarea imigranţilor să participe la procesele democratice
regionale şi a societăţii civile. 

Mai mult, în timp ce se sprijiniră migraţia în cadrul Uniu -
nii Europene, ne dăm seama că costurile suportate de migraţie
sunt, de obicei, la un nivel local şi regional şi necesită resurse
adecvate de recunoaştere şi de la guvernele naţionale şi UE. 

Adoptat de către Adunarea Generală a ARE de la Tampere
(FIN) la 14 noiembrie 2008.

Agneta KARDOS 
Tampere, 15. 11. 2008

Adunarea  Generală a ARE adoptă “Declaraţia de la Tampere privind migrarea şi integrarea“ 
- Regiunile europene se angajează la înţelegere reciprocă şi respect -

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Constantin Ostaficiuc, l-a primit  la  Palatului Administrativ,  pe Ambasadorului
Vietnamului în România, Excelenţa Sa Le Manh Hung, însoţit de reprezentanţi ai Asociaţiei de prietenie româno-viet-
nameză.  Cu acest prilej, s-a luat în discuţie oportunitatea stabilirii unui protocol de colaborare între Timiş şi un judeţ din
Viet nam, posibil regiunea Laokai. Ambasadorul Le Manh Hung şi-a declarat  intenţia de „a organiza în Timişoara şi în ju -
deţul Timiş expoziţii culturale şi seminarii de prezentare a Vietnamului, dar şi dorinţa de a dezvolta relaţii economice şi co -
mer ciale bilaterale".  J. L.

Ambasadorul Vietnamului primit la Palatul Administrativ

Potenţial de energie din surse regenerabile


