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A. COMISIA ECO#OMICĂ
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 URBA#ISM, AME#AJAREA TERI-
TORIULUI 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
SUPURAN SORIN                                       PNL
C. COMISIA PE#TRU CULTURĂ, Î#VĂŢĂMÂ#T,
TI#ERET ŞI SPORT
SARMEŞ DAN – preşedinte PNL

SANDU OCTAVIAN – secretar PNŢCD
DEAC LAUREAN DANIEL PD
FACTOR ALEXANDRU ADRIAN PSD
STEGĂROIU ŞTEFANIA PRM

D. COMISIA PE#TRU SĂ#ĂTATE ŞI PROTECŢIE
SOCIALĂ
EFTIMIE MARIANA – secretar PD
CÂRNU VASILE PNŢCD
CINCA RODICA MARINA PSD
MARGĂU SORIN PNL

E. COMISIA PE#TRU ADMI#ISTRAŢIE PUBLICĂ
LOCALĂ
TIUCH CĂTĂLIN – preşedinte PSD
BUCĂTARIU IOAN – secretar PNŢCD
BABII RELU PD
MILUTINOVICI EUGEN independent
LERA CORNEL PSD

F. COMISIA PE#TRU RELAŢII ŞI COOPERARE
I#TERREGIO#ALĂ
TUŢAC IONEL – preşedinte PD
GHELBERE BOGDAN CĂTĂLIN – secretar PD
CANIA ABIN PNL
POPA GHEORGHE TITUS DAN PD
ROTĂRESCU VASILE PSD

Compartimentele de speciali-
tate din aparatul propriu:

- în zilele lucrătoare între orele
10.00 – 14.00;

Registratura Consiliului
Judeţean Timiş

- în zilele lucrătoare între orele
9.00 – 14.00;

Relaţii cu publicul
- în fiecare zi de luni, între

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

joi şi vineri între orele 8.00 –
16.30 

Programul de audienţe: 
- înscrierea la audienţe se face

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

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

R.H.
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Sala Mare a Palatului Administrativ a găzduit în 21
februarie o întrevedere pe tema autostrăzii, la care au
luat parte reprezentanţi ai Companiei Naţionale de Au -
to străzi şi Drumuri Naţionale, ai firmei franceze care se
ocupă de proiectare, Scetauroute, Primăriei Ti mi şoara,
Con siliului Judeţean Timiş, directorul Di recţiei Re gio -
nale de Drumuri şi Poduri Timişoara, Ioan Maliţa, con -
du cerea executivă a CJT, consilieri judeţeni din Co -
misia de urbanism, amenajarea teritoriului, lu crări pub-
lice şi protecţia mediului.

„În cadrul întrevederii s-a decis prelungirea
Certi fi catului de Urbanism pentru autostrada
Arad-Timişoara-Lugoj, pe tronsonul aferent jude -
ţu lui Timiş, conform proiectului întocmit de SC

Sce tau route SA şi avizat de Co misia de urbanism şi
de CJ Timiş”, a precizat preşedintele CJT, Constantin
Ostaficiuc.

S-a identificat soluţia de relaţionare între sectorul
Arad-Timişoara şi Lugoj-Făget-Deva şi cu centura de
ocolire a Lugojului. Totodată, s-a corelat traseul acestei
autostrăzi cu cel al viitoarei autostrăzi Lugoj-Calafat,
creându-se un nou nod rutier la nordul localităţii Chi -
zătău. 

„În acelaşi timp, s-a identificat soluţia pentru
accesul în faza a doua, pe relaţia Arad-Timişoara
pentru cel de-al treilea punct de intrare pe auto stra -
dă alocat Timişoarei la nord de acest municipiu, în
dreptul Caraniului”, a mai spus Constantin
Ostaficiuc.

J.L.

Acţiunile culturale  ocupă un loc important  în an -
samblul  activităţilor desfaşurate în bibliotecă, ele înca -
drân du-se în componenta educativă a relaţiei dintre in -
stituţia noastră şi cititori.  Ca în fiecare an, seria activi -
tă ţilor culturale organizate de Biblioteca Judeţeană Ti -
miş a debutat printr-o manifestare dedicată  aniversării
poe tului Mihai Eminescu.  De data aceasta, o expoziţie
de cărţi însumând opera poetului, dar şi monografii ale
vieţii lui, studii, istorii literare, ediţii bibliofile au încer-
cat să recompună portretul spiritual al scriitorului.  Şi tot
ca de obicei, ziua de 24 Ianuarie a fost marcată printr-o
manifestare culturală, şi anume, o expoziţie de cărţi şi
fotografii dedicate Unirii Principatelor Române, organi-
zată de Biblioteca Judeţeană Timiş în colaborare cu
Muzeul Banatului. Cărţile şi fotografiile expuse au avut
menirea să reproducă documente legate de acest eveni-
ment, dar şi scrieri ale personalităţilor direct implicate
în realizarea  Unirii de la 1859.  În aceeaşi idee cele do -
uă instituţii au organizat, tot în  24 Ianuarie, o întilnire
cu cititorii tineri ai Bibliotecii comunale din Beciche -
recu Mic. Despre importanţa momentului şi personali-
tatea lui Alexandru Ioan Cuza, dar şi despre scriitorul
Dimitrie Ţichindeal, de baştină din această localitate, de
la a cărui moarte s-au împlimit, în 20 ianuarie, 190 de
ani, au vorbit Aquilina Biră es cu, bibliograf la Biblioteca
Judeţeană şi Adrian De he lea nu, muzeograf la Muzeul
Banatului.  În seria manifes tărilor devenite tradiţionale
se încadrează şi cele ce-şi pro pun mai buna cunoştere a
activităţii editurilor din Ti mi şoara, iniţiativă firescă în
cadrul unei biblioteci. Cea dintâi manifestare de acest fel

a anului 2008 a avut în atenţie
Editura Excelsior-Art Desfăşurată
la secţia de Ar tă, în 18 februarie,
întâlnirea i-a avut ca invitaţi pe scri -
itorii Corina Sein şi Emil Sein, cei
care de 18 ani coor donază activi-
tatea editurii şi, cum era firesc, pe
câţiva dintre atorii ale câror cărţi au
văzut, aici, lumina tiparului.  Este
vorba despre Coleta De Sabata, în

postura de autoare a romanului, Clanul De Niro, prof. dr.
Ion Munteanu, cu un nou volum al căţii Banatul istoric
1867-1918, prozatorul Ion Marin Almăjan cu o nouă
ediţie a romanului În afara gloriei, dar şi cu volumul de
interviuri Ca mierea ca fierea cuvântul, conf. dr. Ioana
Mirela Borchin, cunoscută pentru cărţile sale de lingvis-
tică, dar şi pentru cele axate pe tema comunicării şi,
foar te tânărul Raoul Borchin, cu  Legendele Olimpului,
o sinteză pe tema respectivă. Manifestarea a fost între-
gită de un concurs pe teme  mitologice, concurs la care
au participat elevi ai Şcolii Generale nr. 7 şi ai Şcolii
Generale 27 din Timişoara. 

American Corner este o secţie a Bibliotecii Judeţene
Ti miş ce participă la activităţile instituţiei, prin manifes -
tări  a căror specific derivă din insăşi dotatea ei. Ac ţiu -
nile, având în centrul atenţiei cunoaşterea limbii engle -
ze, a culturii şi tradiţiilor americane, reprezintă rezultat-
ul colaborării dintre bibliotecă şi diverşi specialişti. Fa -
mi ly Fun Program este genericul uneia dintre aceste ac -
ti vităţi, având-o drept colaborator constant pe D-şoara.
Andra Perţa, specialist în tehnici de lucru cu preşcolari
şi copii. În cadrul acestui program, mai mulţi copii cu
vârs tele între 3-7 ani şi 7-10 ani învaţă limba engleză
prin metode specifice grupelor de vârstă respective, adi -
că prin jocuri, cântece, desene etc. Şapte asemenea întâl-
niri s-au derulat deja  pe parcursul lunilor ianuarie şi feb-
ruarie.  În ideea realizării unei palete educative cât mai
com plexe, spaţiul respectiv a fost şi gazda  unei expozi -
ţii de grafică, cu titlul Stare de spirit, aparţinind lui Răz -
van Băncilă, dar şi al prezentării filmului documentar,
Re voluţia, comentat Dorel Jurcovan, coordonator al Fo -
ru mului International Friends Club. O manifestare ined-
ită a fost organizată aici în 19 februarie, şi anume, o vi -
deo conferinţă cu sectiile similare ale bibliotecilor din
Baia Mare şi Bacău, cu tema:  Predarea limbii engleze la
preşcolari.

Acestea sunt doar câteva dintre reperele activităţii de
atragere a cititorilor desfaşurată de Biblioteca Judeţeană
Timiş.

Aquilina BIRĂESCU, bibliograf

Manifestările culturale organizate de Biblioteca Judeţeană Timiş

NOI SOLUȚII PENTRU AUTOSTRADĂ

prof dr. Ioan
Munteanu
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APĂ PENTRU COMUNA GHIZELA
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 în următoarele localităţi-cen-
tru de comună: Curtea, Boldur, Mănăştiur, Uivar, Dumbrava, Moşniţa
Nouă, Maşloc, Bogda şi Pişchia. 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.

În prezent se lucrează la alimentarea cu apă din localitatea Ghizela. 
Deşi iniţial suma alocată judeţului Timiş, în conformitate cu preved-

erile HG 687/1997 şi HG 1036/2004, a fost de 4 milioane de dolari,
aceasta a fost suplimentată, valoarea totală a lucrărilor fiind de circa 9,3
milioane dolari. 

J. LAVRITS

Ședință Extraordinară
În data de 8 februarie 2008 s-a întrunit în şedinţă extraordinară

plenul Consiliului Judeţean Timiş, ocazie cu care au fost aprobate: 1
Hotărârea privind repartizarea unor sume defalcate din impozitul pe
venit pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, respectiv a
proiectelor de infrastructură  care necesită cofinanţare locală pe anul
2008;  2. Hotărârea privind asocierea judeţului Timiş cu municipiile,
oraşele şi comunele din judeţul Timiş pentru înfiinţarea Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară Timiş; 3. Hotărârea privind aprobarea
unor măsuri în legătură cu stabilirea apartenenţei şi administrării
blocurilor de locuinţe pentru medicii rezidenţi

J. L.

În şedinţă ordinară a Con -
siliului Judeţean, din 29 februarie,
consilierii judeţeni au aprobat pro -
iectul vizând repartizarea celor
1.800 mii RON, pe capitolele A -
gendei şi pe acţiuni, după cum
urmează: 

Acţiuni organizate în colabora -
re cu instituţii de cultură din subor-
dinea administraţiei judeţene – 360
mii RON 

Acţiuni organizate în colabo-
rare cu consiliile locale – 360 mii
RON

Acţiuni organizate în colabo-
rare cu comunităţile româneşti din
alte ţări şi în cadrul DKMT-ului –
140 mii RON 

Acţiuni organizate în colabo-
rare cu ONG-urile şi alte instituţii
din Timiş – 346  mii RON 

Acţiuni organizate în colabo-
rare cu învăţământul preuniversitar
şi universitar  - 306 mii RON 

Competiţii sportive – 288 mii
RON 

De altfel, anual, Consiliul Ju -
de ţean Timiş organizează licitaţia
de proiecte culturale şi spor tive,

criteriile generale de selecţie fiind: 
- priorităţile culturale stabilite

prin Strategia culturală a judeţului
Timiş;

- continuitatea acţiunii în timp
(evenimente culturale devenite
tradiţionale);

- importanţa şi amploarea
evenimentului;

- existenţa, în cazul consiliilor
locale, a unei agende culturale
locale şi respectarea de către auto -
rităţile locale a legislaţiei culturale
cu privire la funcţionarea instituţi-
ilor culturale locale;

- decontarea prealabilă, con-
form procedurilor legale în vigoa -
re, a unor subvenţii primite anteri-
or (inclusiv referatul privind deru-
larea evenimentului).

În afara  acestui proeict, şed-

inţa ordinară a C.J. Timiş luat în
discuţie următoarele chestiuni: 

1. Depunerea jurământului de
către dl. Supuran Sorin

2. Întrebări - interpelări
3. Proiect de hotărâre privind

constatarea încetării de drept a
mandatului unui consilier judeţean

4. Proiect de hotărâre privind
utilizarea fondului de rulment în
anul 2008

5. Proiect de hotărâre pentru
mo dificarea şi completarea Ho -
tărârii CJT nr. 68/2007 privind
aprobarea contractării unui împru-
mut intern/extern

6. Proiect de hotărâre privind
aprobarea „Agendei principalelor
manifestări cultural – artistice şi
sportive”

7. Proiect de ho tă râre pri vind
finanţarea unor structuri sportive

8. Proiect de ho tă râre privind
stabilirea preţurilor medii ale unor
produse agricole pentru anul fiscal
2007

9. Proiect de ho tă râ re privind
aprobarea „Programului de trans -
port judeţean de persoa ne prin

curse regulate pen tru
perioada 01.07.2008 –
30.06.2011” 

10. Proiect de hotă -
râre privind constituirea
Comisiei paritare pentru
atribuirea către opera-
torii de transport rutier a
traseelor cuprin se în
pro gramele de transport
judeţene

11. Proiect de hotă -
râre privind predarea
obiectivului de in ves -
tiţie „Alimentare cu apă
a localităţii Piş chia, co -
mu na Pişchia, judeţul
Ti miş

12. Proiect de
hotărâre privind darea în
administrare a unui
spaţiu către Colegiul
Medicilor Dentişti din
România – Colegiul

Judeţean Timiş
13. Proiect de hotărâre pentru

aprobarea prelungirii unui contract
de închiriere

14. Proiect de hotărâre privind
aprobarea Protocolului de colabo-
rare cu Provincia Udine (Italia)

15. Diverse. J.L.

SORIN SUPURAN 
-  CONSILIER JUDEŢEAN
În şedinţa de plen a administraţiei judeţene,

care a avut loc vineri, 29 februarie 2008, a depus
jurământul noul consilier judeţean Sorin Supuran
(foto), fost primar al comunei Biled în perioada
2000/2004, reales pentru un  nou mandat în anul
2004,  în prezent  şef al Autorităţii Rutiere Ro mâ -
ne. Acesta l-a  înlocuit pe Traian Stancu în Comisia
de Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Lucrri
Publice, mandatul dlui Stancu încetând de drept la
finele lunii ianuarie.

J.L.

ÎNCEPE REABILITAREA 
ŞI REVITALIZAREA 

BASTIONULUI THEREZIAN
Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Constantin Ostaficiuc şi

primarul Timişoarei, Gheorghe Ciuhandu au fost prezenţi în 28 februar-
ie la Bucureşti, unde
au avut discuţii cu
reprezentanţii Mini -
sterului Dezvoltării,
Lucrărilor Publice şi
Locuinţei, ai con-
structorului JV BEN-
N E R T
G m b H / P R O WA
Contracting and
Consulting GmbH şi
ai finan ţaro ru lui, pe
tema pro iectului de

rea bi li tare a Bastio nului. În cadrul în tre ve derii s-a decis că se va da
ordinul de în cepere a lu cră ri lor de reabili tare pen tru data de 6 martie,
întreaga in vestiţie urmând să fie finalizată în termen de 18 luni. 

Reabilitarea şi revitalizarea Bastionului este un proiect finanţat din
fonduri europene, prin Programul Phare 2005 şi are o valoare totală de
circa 9, 7 milioane euro. Din această sumă, 5 milioane euro sunt fonduri
europene, 1, 7 milioane euro provin de la bugetul de stat, cofinanţarea
Consiliului Judeţean Timiş este de 2,3 milioane euro, iar cea a
Consiliului Local Timişoara de circa 750.000 euro. 

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea infra-
structurii turistice regionale prin reabilitarea şi revitalizarea fortificaţiei
cetăţii Timişoara, în vederea introducerii în circuitul turistic şi cultural
naţional şi internaţional. Scopul generso al proiectului este dezvoltarea
Bastionului ca zonă de atracţie turistică, printre lucrările care se vor
realiza înscriindu-se consolidarea fundaţiilor, a zidăriei şi bolţilor,  ame-
najări ale terasei înverzite, refacerea tâmplăriei, realizarea unor con-
strucţii noi, alimentare cu apă şi canalizare, instalaţii sanitare, termice,
electrice.

J. LAVRITS

ŞEDINŢA ORDINARĂ

LOC VACANT DE CONSILIER JUDEŢEAN
În şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Timiş, desfăşurată în data de 29 februarie 2008, consilierii judeţeni

au aprobat Hotărârea privind constatarea încetării de drept a mandatului unui consilier judeţean. Astfel, în con-
formitate cu prevederile legale, CJT a luat act de cererea de demisie a domnului Nasleu Ioan şi a declarat vacant
locul de consilier judeţean, deţinut în cadrul Consiliului Judeţean Timiş. 

În conformitate cu Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi com-
pletările ulterioare, comunicarea hotărârii privind constatarea încetării de drept a  mandatului dlui consilier Ionuţ
Nasleu  se face în termen de 10 zile de la aprobarea acesteia de către plen.

J.L.
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“Bum!!! – pericolul şi intervenţia la dezastre”
La sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia

Copilului Timiş a avut loc concursul şcolar de desene cu tematică de
protecţie civilă “Bum!!! – pericolul şi intervenţia la dezastre” (faza
destinată copiilor din instituţiile de ocrotire). Organizat de
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Banat” al judeţului Timiş în
parteneriat cu DGASPC Timiş, pentru a marca Ziua Protecţiei Civile în
România, concursul a reunit mai mulţi copii din cadrul Complexului de
Servicii Specializate pentru Copilul cu Dizabilităţi Recaş şi al

Complexului de
Servicii Spe cia -
li zate din Gă voj -
dia şi Lugoj.
Fie care copil a
re alizat câte un
desen în care a
prezentat viziu -
nea sa cu privire
la modul în care
acţionează echi -
pele de salvatori
în cazul unei ca -
lamităţi na turale
sau a unei situ-
aţii de urgenţă.
La finalul com-
petiţiei, fiecare

participant a pri mit câte o diplomă din partea ISU “Banat” şi un pachet
cu dulciuri şi articole de îmbrăcăminte din partea DGASPC Timiş. De
asemenea, fiecare centru din subordinea DGASPC Timiş a primit din
partea ISU “Banat” o diplomă de participare, pliante şi câte un CD de
prezentare cu intervenţia în caz de dezastre.

Smaranda MARCU

Concurs la Direcţia 
de Asistenţă Socială

Direcţia de Asistenţă Socială
Comunitară a Municipiului Timi -
şoa ra  scoate la concurs  funcţia pu  -
blică de conducere - Şef serviciu la
Serviciul pentru Protecţia Per soa  -
ne lor Vârstnice la Direcţia de A  sis -
ten ţă Socială Comunitară Ti mi  -
şoara. Concursul va avea loc în pe -
rioada 13-14 martie 2008, con di  -
ţiile generale ce trebuie să le în de -
plinească cei interesaţi fiind cele
prevăzute de art. 54 din Legea nr.
188/1999 pri vind Sta tutul funcţio n -
a  rilor publici, republicată. În plus,
cei care vor să intre în competiţia
pentru ocuparea postului, mai
trebuie să îndeplineas că şi ur -
mătoarele con diţii: studii su pe rioa -
re de lun gă durată, absolvite cu di -
plo mă de licenţă, cu specia li za rea
în asistenţă socială, psihologie sau
sociologie; să fi absolvit studii de
masterat sau postuniversitare în do  -
meniul management, admini stra ţiei
publice ori în specialitatea studiilor
necesare exercitării func ţiei pub-
lice; vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării func  -
ţiei publice - minim 2 ani; cu noş -
tinţe de operare pe calculator: nivel
mediu Word şi Excel; cu noaş terea
unei limbi străine de ni vel mediu
(engleză sau franceză). S.M.

În  anul 2007, în noua noastră calitate de
ce tăţeni europeni, administraţia judeţeană a
con tinuat seria activităţilor  destinate unui pro-
ces de integrare reală a cetăţenilor judeţului
Ti miş prin  strategiile de dezvoltare  adoptate,
prin hotărâri  ale Consiliului Judeţean Timiş şi
prin parteneriatele mai vechi sau mai  noi, cu
par teneri externi sau interni.

Astfel prin apartenenţa mea la una din
comisiile de specialitate, comisia din care fac
parte a avut o serie de activităţi  reflectate  şi
prin  şedinţele ordinare ale CJTimiş, în total 12
şedinţe pe parcursul întregului an, iar în  5
aprilie a fost necesară convocarea unei şedinţe
extraordinare, participând la toate .

Comisia pentru cultură, învăţământ, tineret
şi sport  s-a reunit în cele 29 de şedinţe la care
am fost prezentă, cu excepţia  unei singure
şedinţe din februarie 2007 când am absentat
motivat, aflându-mă la un curs de perfec ţio -
nare, manager de proiect, la Bucureşti.

Voi structura activitatea mea  din anul 2007
în mai multe capitole  distincte, fiindcă  multe
din  participările în calitate de consilier jude -
ţean s-au desfăşurat  în  instituţiile din subor-
dine şi în instituţii partenere.

CAPITOLUL  I
Întrebări, interpelări şi intervenţii în

cadrul şedinţelor  Consiliului    Judeţean
Timiş

Modificările legislative intervenite în des -
fă şurarea  şedinţelor Consiliilor Judeţene, adi -
că  obligativitatea convocării lunare a consiliu -
lui, mi-au permis să prezint  următoarele inter -
pe lări:

31 ianuarie 2007 - referiri la O.U.G. nr.
118/21.12.2006 privind aşezămintele cultur-
ale;  

28 februarie 2007  - am solicitat informaţii
legate de Grupurile de Acţiune  Locală;

27 martie  2007 - necesitatea implicării re -
ferenţilor culturali, primarilor în  inventarierea
monumentelor sau clădirilor care fac parte din
patrimoniul cultural;

27 aprilie 2007 - cu privire la consultarea
membrilor Comisiei pentru cultură în scrierea
proiectelor culturale, de serviciu specialitate
sau de ADETIM, aşa cum ar fi Centrul de cul-
tură  şi educaţie Mocioni  Foeni;

29  mai 2007 - reeditarea unor proce duri pe

care să le respectăm în parteneriatele  CJ Timiş
cu alte state, direct sau prin instituţiile din sub-
ordine; 

25  iunie 2007  - armonizarea legislaţiei ro -
mâ ne cu cea europeană  materializată în mate-
riale informative, pe comisii de specialitate;

16 iulie 2007 - achiziţionarea unor progra -
me de gestionare a fondurilor europene pe care
le vom accesa;

2 august 2007 - nevoia cunoşterii echipelor
de implementare  a proiectelor pe care le avem
aprobate prin Hotărâri  CJT  

25 septembrie  2007 - situaţia reabilitărilor
şcolilor care au primit sumele cu întârziere şi
care vor întâmpina greutăti în  realizarea
proiectelor cheltuirii sumelor alocate;

30 octombrie 2007 - demersuri absolut
obli gatorii în vederea aplicării cu eficienţă a
O.U.G. nr. 34/2006  prin propuneri de simpli-
ficare  si  reducerea timpilor de achiziţie;

28 noiembrie 2007 - situaţia aşezământului
cultural din Uihei,com Şandra – intervenţie
impusă în urma programului de audienţe   şi

14 decembrie 2007 - aspecte de modificat
în O.G. nr.14/ 30.01.2003 privind deciziile co -
mi  siilor de evaluare a persoanelor cu handi-
cap.

CAPITOLUL  II               
Activităţi specifice  Comisiei  pentru cul-

tură, învăţământ, tineret şi sport

Din stenogramele şedinţelor CJ Timiş se
pot afla detaliile din fiecare interpelare, între-
bările, respectiv  intervenţiile din timpul şe -
dinţelor  în plen, iar din notele de discuţii după
fiecare şedinţă de comisie se pot extrage şi alte
informaţii legate de participarea mea.

O serie de participări coincid cu cele men -
ţio nate în materialul comisiei prezentat ca ra -
port anual sau în rapoartele colegilor de co mi -
sie. În propriul raport  mai doresc să eviden ţiez
şi acţiunile la care am mai participat în ur ma
invitaţiilor primite la nivel de CJ Timiș, fiind
de cele mai multe ori unicul   reprezentant  al
co misiei sau instituţiei.Amintesc o parte dintre

ele:                   
-  Conferinţa APFR, Lupta împotriva vio-

lenţei domestice;
-  Târgul liceelor, ediţia a VI-a;                                                                                                                                         
-  Discovery Campus-Sesiune anuală a aso-

ciaţiei documentariştilor din România;
-   Portofoliul European al Limbilor - semi -

nar naţional, coordonator prof. dr. Mioriţa Gat,
Inspector General în  Ministerul Educației și
Cercetării ;

- Simpozion „Academicienii Bănăţeni” la
Facultatea de Mecanică;

- Lansare proiect la Grupul Scolar CFR;
- Deschiderea Centrului Judeţean de Re -

sur se şi Asistenţă Educaţională Timiș şi nu în
ultimul rând                                                                      

- 135 de ani de la înfiinţarea Muzeului Ba -
natului

Singura activitate asupra căreia aş dori să
revin este cea care s-a desfăşurat  cu ocazia
îm plinirii celor 15 ani ai Consiliului Judeţean
Timiş.

Viteza tot mai mare cu care se derulează
viaţa publică şi cu ea şi vieţile noastre impune
ca dovadă a faptelor noastre acele mici  istorii
locale, documente scrise pe care cu o sinceră
bucurie le recitesc, le revăd şi sunt mulţumită
că au ajuns să vadă lumina tiparului şi prin
activitatea mea  din cadrul  comisiei.                                                                                                                                                                                                                          

În mod sigur prin respectarea lucrurilor
bune, făcute de cei din înaintea ta, participând
constructiv la tot ce se propune spre realizare
în perioada  propriului mandat, cu grija faţă de
banul public şi cu un mare simţ al datoriei  şi
al responsabilităţii faţă de cetăţean, iată numai
două din lucrurile care ar trebui să ne caracte -
ri zeze pe cei care, vremelnic, răspundem de
comunităţi mai mici sau mai mari, locale sau
judeţene, regionale sau ţara toată.

CAPITOLUL  III
Participări  la  diferite activităţi  inter -

na ţionale

Schimb de experienţă la Liceul Energetic
din Timişoara cu KOKKOLA VOCAŢIONAL

SCHOOL din Finlanda;
10 ani de la înfiinţarea regiunii DKMT ; 
Triplex Confinium;
Adunarea Regiunilor Europei, a VII-a con-

ferinţă, Simpozion despre Egalitatea de  şanse.                                                             
In anul 2007 nu am fost numită  în nici-o

delegaţie externă, nici individual şi nici  comi -
sia nu a fost invitată  în aceste delegatii, nici
măcar la nivelul DKMT.

CAPITOLUL  IV
Cursuri de perfecţionare 

In perioada 5 februarie – 25 februarie 2007
la Centrul de perfecţionare şi formare profe-
sională  de pe lângă Ministerul Culturii si Cul -
telor  am urmat  cursul de manager de proiect.                                                                                       

Susţinerea examenului şi predarea proiec-
tului s-au desfăşurat în perioada 28 -29 martie
2007, tot în  Bucureşti.

Tematica  impusă  pentru realizarea   unui
proiect  m-a condus  la abordarea  în proiectu-
lui de absolvire a următorului titlu:REŢEA DE
PROMOVARE SI DEZVOLTARE A TURIS-
MULUI  RURAL  IN REGIUNEA V VEST:
„ASTRU  EUROBANAT”.

Proiectul l-am predat prin registratura CJT
conducerii executive . În urma acestui curs am
avut încheiat şi un contract de voluntariat cu
Centru de

Perfecţionare şi Formare Profesională,
urmând să se deschidă şi la Timişoara un punct
de formare profesională. Agitaţia de pe scena
politică a amânat şi această activitate.

In perioada  2- 18 am mai participat la un
curs  ECDL în cadrul parteneriatului cu INFO-
TIM , împreună cu alţi angajaţi ai CJ Timis.

CAPITOLUL  V 
Consilii de administraţie

De la începutul mandatului până în august
2007 am fost membru al Consiliului de condu -
cere al Teatrului pentru  tineret şi apoi prin Ho -
tărârea CJ Timiş  am fost numită în Consiliul
la Muzeul de Artă.

Prin participarea mea în cele două foruri
decizionale am reuşit să contribui la bunul
mers al acestor instituţii.  

Ştefania  STEGĂROIU
consilier județean
ing. prof. gradul I

CONSILIUL JUDEŢEAN   TIMIŞ, COMISIA  PENTRU CULTURĂ , ÎNVĂŢĂMÂNT, TINERET  ŞI SPORT
RAPORTUL ACTIVITĂŢII  DESFĂŞURATE  ÎN  ANUL 2007
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În urma cercetărilor arheologice de salvare din anii 1976-
1978 a fost descoperit un sit arheologic aparţinând tracilor
timpurii din a doua jumătate a mileniului II a.Chr. Situl este
deosebit de important deoarece împreună cu necropola de
incineraţie a fost cercetată şi aşezarea comunităţii preistorice
căreia îi aparţinea necropola (aprox. 20 de locuinţe circulare,
semiîngropate). Prin numărul mare de morminte şi varitetatea
materialului arheologic din aşezare, situl arheologic de la
Timişoara-Fratelia este unul dintre cele mai importante situri
arheologice. Caracterul de salvare a săpăturilor arheologice a
privat cercetarea arheologică românească de date importante
privind relaţiilor comunităţilor Cruceni-Belegiš de la sfârşitul
epoci bronzului cu culturile învecinate.

În urmare  cercetării necropolei au fost dezvelite aproape
300 de morminte de incineraţie. Cam tot atâtea morminte se
estimează că au fost distruse în 1975. Necropola are o formă
elipsoidală (de cca 600 x 300 m), având o suprafaţă de aprox-
imativ 18 ha. S-a constat gruparea mormintelor în pâlcuri,
separate între ele de spaţii goale care ar putea sugera gruparea
mormintelor pe familii, dar şi respectarea unor sectoare dis-
tincte în cadrul necropolei (se cunoaşte un singur mormânt
deranjat). Pe latura de V şi N, extinderea necropolei a fost lim-
itată de amplasarea aşezării (dacă nu cumva este chiar invers,
limitele de S şi E ale aşezării să fi fost determinate de spaţiul
sacru al necropolei). În unele porţiuni de teren, distanţa dintre
necropolă şi aşezare a fost de numai 10-20 m. 

În partea sudică a necropolei a fost surprinsă o groapă rit-
uală care avea pe fund o depunere de vase sparte intenţionat şi
două greutăţi în formă de trunchi de piramidă, din lut nears.
După umplerea gropii, la gură s-a pus un vas a cărui buză s-a
aflat, probabil, la nivelul de călcare din preistorie. Alături de
această groapă, evident ca un element de  delimitare a spaţiu-
lui sacru, au fost găsite şi resturile unei platforme de ardere a
defuncţilor, lungă de cca 10 m şi groasă de  aprox. 7-10 cm,
indicând utilizarea repetată a acesteia. O altă groapă rituală a
fost surprinsă şi pe latura nordică a necropolei, în spaţiul din-
tre ultimele morminte de incineraţie şi primele locuinţe ale
aşezării.

În cadrul ritualului funerar au fost surprinse morminte cu
un număr relativ mare de vase adiacente. Unele dintre acestea
aveau până la şase vase, fără a fi însă morminte duble. Dimen -
siunile mari ale unora dintre castroane sugerează utilizarea lor,
concomitent, de către mai multe persoane, poate chiar în
cadrul unui banchet funerar, iar mai apoi, îngropate lângă urna

funerară. O altă caracteristică
în cadrul acestei necropole o
constituie îngroparea, alături
de “triada” funerară (urnă,
strachină, cană), a unor vase-
sac, de fac tură grosolană. Un
mormânt dublu de adulţi (de -
partajaţi pe sexe prin podoa -
bele din bronz prezen te într-
una din urne), pe lângă urne,
castron şi cană, mai avea şi
un vas-solniţă, cu mâ ner cen-
tral, nedecorat. Rar, se con-
stată şi morminte de adult
care conţin, în interiorul urnei, urna mai mică a copilului.
Constituindu-se un caz de excepţie în cadrul necropolelor
Cruceni-Bele giš, unul din mormintele de adult conţinea
deasupra osemin telor din urnă, cinci căniţe fără oseminte.

O altă caracteristică a acestei necropole o constituie
prezenţa, exclusiv în mormintele de copii, a unui vas mic cu
buza perforată în patru locuri şi cu două tortiţe, adesea însoţite
de un căpăcel perforat la fel. Foarte probabil, a folosit ca
afumătoare atârnată deasupra leagănului pentru a proteja sug-
arul de insecte.

Alături de aceste trăsături definitorii, sunt de menţionat şi
urnele canelate din faza târzie a necropolei care aveau fundul
perforat. Inventarul ceramic identic al unora dintre morminte
presupune posibilitatea cumpărării din timp a mobilierului
funerar sau comandarea acestuia într-o perioadă călduroasă a
anului.

La începutul lunii februarie, ca urmare a semnalării de
către un pescar a unor fragmente ceramice descoperite în
vecinătatea Gării de Sud, Muzeul Banatului a efectuat o cerc-
etare rapidă în teren, fapt care a adus noi date ştiinţifice, de o
importanţă deosebită. Aceste date au fost trunchiate însă de
aceeaşi situaţie care pare să devină o regulă în judeţul Timiş:
nerespecaterea legii privind Patrimoniul cultural al ţării.
Astfel, atât în cele două gropi de împrumut lut/pământ pentru
amenajări de la vest de calea ferată, transformate apoi în gropi
de gunoi, cât şi într-o nouă  decapare cu mijloace meca nice, au
fost descoperite ar te facte preistorice şi medie vale, unele între-
gi sau reîntregibile. Fragmente ceramice de la vase-cuptor
(pyrau nos) au fost descoperite şi către CET, unde, de aseme-
nea, au fost efectuate săpături masive cu excavatorul.

Preconizata „constata tare”
din teren s-a transformat într-o
urgentă „săpătură de salvare” ca
urmare a descoperirii a două vase
de mari dimensiuni, ambele cu
partea superioară rasă de lama
unui buldozer. A fost recuperată
o amforă bitronconică databilă în

sec. XII a.Chr. şi un vas-sac de dimensiuni relativ mari, aceas-
ta fiind lipită de amforă. Poziţia celor două vase sugerează un
caracter funerar, fosta necropolă de incineraţie fiind situată la
aprox 30 m. Importanţa aestui posibil mormânt constă nu
numai în informaţiile privind limita exactă a necropolei dar şi
prin caracterul „special” pe care îl conferă absenţa osem-
intelor incinerate, fapt relativ rar în cadrul necropolelor de tip
Cruceni-Belegiš. Prezenţa acestui mormânt-cenotaf sugerează
complexitatea ritualului funerar de la sfârşitul epocii bronzu-
lui, atunci când în urnă, în absenţa osemintelor, se depuneau
bucăţi de chirpici şi pământ copt, trecute prin focul purifica-
tor.

Către sud, în peretele sudic al gropii ilegale de gunoi de
mari dimensiuni, au fost recuperate fragmente ceramice şi
chiar un vas de mici dimensiuni, restaurabil. Alături de aceste
artefacte, au fost sesizate şi urme de bronz, fapt ce ridică
serioase întrebări privind natura descoperirii. După forma
complexului conturat în profilul gropii de gunoi, par să prov-
ină dintr-o locuinţă semiîngropată.

În încheiere se cuvin a fi menţionate şi noile informaţii
privind locuirile umane de-a lungul isotriei din această zonă.
În imediata apropiere a celor două vase care au un caracter de
mormânt-cenotaf, au fost descoperite fragmente ceramice
medievale şi urmele unei intense activităţi metalurgice de
reducere a minereului feros, fapt ilustrat de o bucată mare de
zgură. Existenţa acestei locuiri medievale s-a dovedit a fi o
noutate care, din păcate, a fost complet distrusă. 

Alexandru SZE#TMIKLOSI

NECROPOLA DE LA TIMIŞOARA-“FRATELIA”

Muzeul de Artă Timişoara a organizat în
perioada 7 februarie – 2 martie a.c. expoziţia
de obiecte din metal (secolele XIX-XX)
„Artă şi meşteşug”.

Muzeograful Marcela Oprescu, curatorul
expoziţiei – care a lansat odată cu vernisajul
expoziţiei şi catalogul colecţiei de obiecte de
metal ale muzeului –  a dorit să prezinte, prin
obiectele expuse, câteva momente impor-
tante din istoria prelucrǎrii metalelor în
Europa şi influenţa pe care inovaţiile tehnice
şi artistice apusene au avut-o asupra pro-
ducţiei locale. Particularităţile pregnante ale
colecţiei sunt date de tehnicile de prelucrare,
diversitatea tipurilor morfologice şi a reper-
toriului decorativ. Piesele provin din fondul
Ormós, din transferurile Ciupe şi Moga, din
donaţii şi achiziţii.

Activitatea autohtonǎ de prelucrare a
metalelor este consemnatǎ documentar în

secolul XVIII de Francesco Griselini, în
monografia Încercare de istorie politicǎ şi

naturalǎ a Banatului Timişoarei (1780). Este
vorba despre iniţiativa lui Florimund Mercy,
guvernator al provinciei în perioada 1716-
1734, de a atrage meseriaşi în zona
Timişoarei. În acest scop a repartizat un
teren în sud-estul Cetǎţii (cartierul Fabric de
astǎzi) pe care s-au aşezat ,,lucrǎtori pentru
prelucrarea argintului, cositorului, alamei şi
fierului”. Aceşti meseriaşi şi lucrǎtori manu-
facturieri imperiali veneau din zone în care
arta prelucrǎrii metalelor ajunsese aproape la
perfecţiune: Austria, Boemia şi Transilvania,
iar mai târziu din Ţǎrile de Jos, Franţa şi
Italia. Nivelul de performanţǎ artisticǎ la
care a ajuns prelucrarea metalelor în ate-
lierele autohtone este documentat de
orfevrǎria de cult deţinutǎ de confesiunile

religioase şi de piesele aflate odinioarǎ în
patrimoniul breslelor. 

În mod explicit este vorba despre o artǎ
provincialǎ construitǎ pe modele baroce
apusene în care sunt introduse elemente dec-
orative de tradiţie bizantinǎ. Chiar dacǎ
epoca breslelor medievale trecuse, în Banat
au apǎrut în jurul anului 1800 corporaţii ale
meşteşugarilor care au respectat regulile de
funcţionare pânǎ spre a doua jumǎtate a sec-
olului XIX. Calfele bǎnǎţene efectuau stag-
iul de pregǎtire de trei ani prevǎzut în statu-
tul breslelor; acesta presupunea o cǎlǎtorie
de perfecţionare a meşteşugului în centre
europene renumite în prelucrarea metalelor,
urmatǎ de examenul de meşter. Pe lângǎ
desǎvârşirea tehnicilor de lucru,  pe durata
acestor peregrinǎri tinerii adunau caiete sau
planşe de modele şi acumulau cunoştinţe
referitoare la curentele artistice care circulau
în Europa apuseanǎ sau în Transilvania care
se afla aproape întotdeauna pe ruta lor de
pelerinaj. 

Din a doua jumǎtate a secolului XIX
pânǎ în perioada interbelicǎ, producţia localǎ
de obiecte din metal se caracterizeazǎ prin
asimilarea şi interpretarea curentelor artis-
tice occidentale, de la Biedermeier şi neostil-

urile istoriste pânǎ la Secession.
În aceeaşi perioadǎ, proiectele de sistem-

atizare a oraşului Timişoara, însoţite de un
amplu program edilitar, au determinat
evoluţia spectaculoasǎ a tehnicii vitraliilor şi
a feroneriei artistice. Artizanii fierului forjat

şi-au adaptat producţia în funcţie de stilurile
pe care comanda socialǎ le-a impus în arhi-
tectura imobilelor.

Obiectele provenite din ateliere locale
sau regionale contureazǎ atât modul în care
inovaţiile europene au fost asimilate în pro-
ducţia autohtonǎ cât şi particularitǎţile speci-
fice acestei producţii.

Câteva dintre aceste obiecte, dincolo de
valoarea intrinsecǎ datǎ de calitatea materi-
alului şi prelucrarea artisticǎ, încorporeazǎ şi
valoare documentarǎ. Piesele atribuite pro-
ducţiei locale sau zonale precum şi cele
provenite din fondul Ormós sunt repere prin
care poate fi recuperatǎ, la un moment dat,
imaginea de ansamblu a legǎturii dintre artǎ
şi meşteşug în activitatea autohtonǎ de prelu-
crare a metalelor.

Bogdan #ĂDĂŞTEA#U

(Textul şi fotografiile sunt preluate din
catalogul Artă şi Meşteşug editat de Muzeul
de Artă Timişoara)Fructieră, stil neorococo, argint 800‰, 

turnat, cizelat, ciocănit, gravat

Farfurie, stilul 
renaşterii florale

transilvănene,
Atelier

braşovean,
1819, cositor

incizat, 
gravat

Statuetă, Atelierul de topitorie artistică al
Societăţii de Căi Ferate Anina, cca 1877,
fier turnat, cizelat, postament de lemn

Casetă pentru bijuterii, Jugenstil, perioa-
da interbelică, alpaca argintată, cizelată

ARTĂ ȘI MEȘTEȘUG LA PALATUL BAROC



AAGGEENNDDĂĂ

6
IIMMIIŞŞ

martie 2008

M-am născut în 13.04.1958
la Borlo va, un sat de munte al
gugulanilor, în Caraş-Severin
într-o familie de dascăli: mama
– pro fesor de limba ro mână şi
tata – profesor de biologie,
director al şcolii din sat. Am
absolvit Liceul Teore tic
„Traian Doda” din Caransebeş
în 1977, Facultatea de Meca -
nică, prima promoţie de
Mecanică fină din Timişoara în

1982 şi în 2006 am susţinut teza de doctorat cu tema
Contribuţii privind optimizarea caracteristicilor de calitate
a sistemelor energorecuperative, la aceeaşi facultate.

Actualmente sunt consilier judeţean PD-L şi director la
Grupul Şcolar Silvic din Timişoara. Responsabilitatea pe
linie profesională, de multe ori, conduce la micşorarea tim-
pului petrecut cu familia, aici însă mă bucur de înţelegerea,
dragostea şi ajutorul fiicei mele. Activităţile pe linie profe-
sională, socială şi educaţională desfăşurate reuşesc să for -
meze o unitate  armonioasă şi densă, pe cele trei coordona -
te: spaţiu, timp, responsabilitate.

În cadrul Consiliului Judeţean Timiş sunt
secretar al Comisiei de sănătate şi protecţie
socială, am responsabilitatea Şcolii Speciale
Gheorghe Atanasiu Timişoara şi fac parte din
Consiliul Director al Direcţiei Generale de
Asis tenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş.
De asemenea am responsabilitatea reprezen-
tării judeţului în Grupul de lucru pentru egali-
tatea de şanse între femei şi bărbaţi la nivelul
Asociaţiei Regiunilor Europei (ARE).

Ca membru în Consiliul de administraţie la
Şcoala Specială Gh. Atanasiu Timişoara,  par-
ticip la rezolvarea problemelor care apar şi în
acelaşi timp fac lobby pentru copiii şcolarizaţi
aici. În completarea acestei activităţi, am decis
includerea acestei şcoli pe agenda de lucru a
cola bo rării dintre Grupul Şcolar Silvic
Timişoara, pe care îl conduc în calitate de
director şi L`Institute Departamental de
l`Enfance et de la Famille (Institutul Judeţean
al Copilului şi Familiei) Bronn, Franţa. În consecinţă, un
grup de elevi de aici, ca şi de la Centrul de Plasament Recaş
vor participa anual, în timpul vacanţelor, la schimburi de
experienţă ce se vor derula la Lyon şi Bronn – Franţa sau
Grupul Şcolar Silvic Timişoara. Menţinându-mă pe aceeaşi
coordonată socială, în cadrul Consiliului Director al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului contribui la eficientizarea activităţii acesteia. Mă
bucur îndeosebi, de rea li zările direcţiei ca urmare a muncii
în echipă desfăşurate de întregul colectiv, la care într-o
mică măsură particip şi eu alături de domnul Petrişor
Nădăştean, Secretar General al Consiliului Judeţean Timiş.
Calitatea de consilier judeţean constituie  o mare respons-
abilitate prin complexitatea, pluralismul şi diversitatea pe
care aceasta le incumbă. În acest context am luat parte la
analizarea şi avizarea referatelor, rapoartelor şi hotărârilor
propuse de Consiliul Judeţean Timiş, în beneficiul şi pentru
persoanele dezavantajate (copii, bătrâni, persoane cu diz-
abilităţi).

În Ungaria s-a desfăşurat prima etapă a Proiectului
Phare – CBC  „Aici şi dincolo în Europa”, ocazie cu care

întreaga echipă a Comisiei pentru Sănătate şi Protecţie
Socială, în 19 – 20 ianuarie 2006, s-a racordat la potenţialul
euroregiunii Dunăre – Criş – Mureş – Tisa (DKMT), în
domeniul social.

Pentru optimizarea activi tăţii noastre, la nivelul
judeţului Timiş, am participat la în tâlniri de lucru cu
consilierii ju deţeni din Caraş – Severin, Hunedoara şi Arad.
În acelaşi sens, informaţiile obţinute de la colegii noştri din
Regiunea Rhone – Alpes, conjugate cu realităţile cotidiene
timişene au dus la eficientizarea serviciilor sociale. Ca
urmare a lobby-ului făcut pe lângă au torităţile franceze am
reuşit de mararea unui proiect co mun, cu finanţare franceză
„Ca se pentru tinerii peste 18 ani” în zona Lugoj.  Proiectul
se va derula pe perioada 2008 – 20010 şi se va finaliza cu
construcţia a doua case protejate.

Echipa  Comisiei de sănătate şi protecţie socială,  îm -
pre u nă cu ADETIM şi DGASPC Timiş, a participat la
proiectul de multiplicare al modelului francez, de constru-
ire a caselor pentru tinerii care depăşesc vârsta de 18 ani, în
care să locuiască până se încadrează în muncă. În acest con-
text au fost contactate primăriile din Jimbolia, Făget şi
Sânnicolaul Mare pentru găsirea unor soluţii specifice

fiecărei zone în parte. Astfel de propuneri se vor face şi
pentru primăriile din Recaş, Giroc şi  Săcălaz. Aceste
proiecte urmează să se deruleze pe perioada anilor 2008 şi
2009.

Centrele de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoane vârst-
nice Comloşul Mare, Variaş, Timişoara, centrele de plasa-
ment ale copiilor din întreg judeţul au constituit fiecare în
parte un centru de interes, nu numai de sărbători când le-am
vîzut zâmbetele printre lacrimi şi cadouri.

Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi este o pro -
blemă recunoscută la nivel eu ropean...  şi cum noi tocmai
ne-am integrat, nu putem să ne dăm la o parte.
Discriminarea este vizibilă mai în toate dome niile, fie că
vrem să o recu noaş tem, fie că nu. Ca să ajun gem într-ade-
văr egali ar trebui să fim de acord că avem de fă cut mai
mulţi paşi: să fim de acord că  această problemă exis tă, să
acceptăm acest lucru şi abia apoi să acţionăm pentru dimin-
uarea decalajelor.  

Am participat activ la organizarea primului Forum jude -
ţean pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, martie
2006. Ne-am bucurat de pre zenţa unui număr mare de par-

tricipanţi din cele mai variate domenii: ONG-uri, universi -
tăţi, consilieri locali şi jude ţeni, directori ai unor instituţii
deconcentrate şi parlamentari (femei şi bărbaţi). Rezultatele
dez baterilor au constituit o bază solidă pentru aducerea
acestei probleme în atenţia forurilor europene. 

Ca urmare, în 11-12 octombrie 2007 a avut loc la Ti -
mişoara cea de-a VII a Conferinţă europeană a egalităţii de
şanse între femei şi bărbaţi, eveniment care s-a bucurat de
prezenţa a 102 reprezentanţi din Europa, printre care şi Se -
cretarul General ARE şi circa 100 reprezentanţi din Ro -
mânia – Timiş şi alte judeţe.

Putem enumera câteva dintre rezultatele acestei confe -
rinţe: 

Organizarea unui Observator al Adunării Regiunilor
Europei (ARE)  asupra Femeilor Imigrante (OAREFM) la
Timişoara;

Judeţul Timiş este membru în Comisia de Pilotaj pentru
constituirea Reţelei de Experţi ARE pentru Femeile
Imigrante.

Promovarea atingerii democraţiei paritare după modelul
francez.

Un alt domeniu de activitate, pe care l-am coroborat în
limita posibilului cu acţiunile desfăşurate la
nivel de Con siliu judeţean, îl constituie edu-
caţia. În calitate de director al Grupului Şcolar
Silvic – cunoscut ca Liceul Silvic Timi şoara, am
implicat şcoala şi elevii în acţiuni prin care am
urmărit dezvoltarea spiritului de echipă, crearea
unui bun cetăţean şi simţul răspunderii, aducând
astfel şcoala în atenţia publică prin lucruri bune
şi aspecte pozitive rea lizate. Am luat poziţie faţă
de orice abuzuri îndreptate îm potriva şcolii,
elevilor sau educaţiei în sine. Pe această co -
ordonată se înscrie şi Greva de protest organiza-
tă în 12.02.2008 împotriva abuzului MADR de
“anexare” a şcolilor agricole, silvice şi cu profil
alimentar împreună cu pa trimoniul. O astfel de
experienţă a mai avut loc, în 2005, la preluarea
Taberelor şcolare de către Ministerul Tinere tului
şi Sportului şi retrocedarea, în 2007, spre
Ministerul Educa ţiei dar fără patrimoniu.

Tot de domeniul educaţiei ţinând, însă legat
de cadrele didactice care nu mai profesează, a

fost în noiembrie 2007,  Balul Cadrelor Didactice Pen sio -
nare.  Şi acesta a fost un pro iect în care m-am implicat cu
tot sufletul, proiect care ne-a adus multe bucurii mie perso -
nal şi echipei cu care am lucrat. De asemenea bucuria
pensio na rilor care s-au revăzut după mai mulţi ani este
argumentul forte care ne va face să perpe tuăm în timp
evenimentul. 

Acţiunile şi activităţile în care m-am implicat au fost în -
totdeauna realizate în echipă şi acum, cred că este momen-
tul să mulţumesc tuturor celor care au avut încredere în
mine şi au acceptat ideea că împreună pu tem realiza lucruri
cu care putem face bine pentru cei din prejma noastră. La
încheiere de mandat, stau la dispoziţia celor care vor să-mi
pună întrebări şi doresc tuturor ani buni şi prosperitate.

Mariana EFTIMIE
consilier judeţean 

Director Grupul Şcolar Silvic Timişoara
Reprezentant al Judeţului Timiş în ARE - 

Grupul de Lucru pentru Egalitatea de Şanse 
între Femei şi Bărbaţi.

LOBBY PENTRU PERSOANELE DEZAVANTAJATE

În acest mandat, am
participat la toate şed-
inţele de plen ale CJT,
precum şi la şedinţele
Comisiei de Urbanism,
din care fac parte. Am
fost prezent în teritoriu,
la şedinţe ale consiliilor

locale, pentru a constata, la faţa locului, care
sunt problemele comunităţilor. Am fost pre-
ocupat, în principal, de aspectele de ordin
social, deoarece, deşi Timişul este un judeţ
bogat, există foarte multe familii, în special
în mediul rural, care se confruntă cu greutăţi
mari.

Am fost prezent la nenumărate emisiuni
radio-tv, în cadrul cărora am încercat să atrag
atenţia asupra decalajelor dintre oraş şi sat,
pentru că sunt comune unde lipsa locurilor de
muncă reprezintă o problemă reală.

Am acordat foarte multe audienţe în teri-
toriu, încercând să vin în sprijinul cetăţenilor. 

De asemenea, am urmărit îndeaproape
problematica legată de urbanism, în cele
două municipii, Timişoara şi Lugoj. În
ultimii ani, au apărut foarte mulţi investitori
care vor să construiască spaţii de locuit cât
mai mari. Nu ar fi nicio problemă dacă s-ar
respecta caracteristicile oraşului aşa cum se
întâmplă în toate capitalele europene. În

primul rând, trebuie dezvoltat oraşul pe zona
de nord, pentru că celelalte  zone sunt deja
sufocate. 

Una dintre cele mai mari probleme, în
acest moment, este faptul că un oraş ca
Timişoara, cel mai important din vestul ţării,
nu are finalizată centura de ocolire. Din
această cauză, circulaţia pe străzile urbei
devine pe zi ce trece de nesuportat. Străzile
sunt extrem de aglomerate şi, de multe ori,
circulaţia este aproape blocată, din cauza tir-
urilor şi maşinilor de mare tonaj, care sunt
obligate să traverseze oraşul. Poluarea fonică
şi cu noxe atinge cote îngrijorătoare, cu efect
direct asupra sănătăţii oamenilor, plantelor,

păsărilor şi animalelor. Dacă ar exista centu-
ra, nu ar mai fi această circulaţie infernală pe
străzile oraşului. Dar nu avem o politică clară
şi coerentă a circuitului autoturismelor. Spre
exemplu, in marile orase europene există
acele sensuri unice care nu mai dau posibili-
tatea de a se aglomera strada. Prin urmare,
este nevoie de o politică pe termen mediu şi
lung de dezvoltare a oraşului care să fie
agreată de toate forţele politice şi de special-
işti şi să fie lăsate deoparte orice interese de
grup sau personale.

Marcel MIHOC, 
consilier județean 

TIMIȘOARA TREBUIE DEZVOLTATĂ PE ZONA DE NORD

Liceul Silvic (vedere de sus)
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Situat în câmpie, la nord de Mureş , puţin dincolo de
linia de demarcaţie a provinciei istorice Banat,  Nădlacul  se
afla în 1802 sub stăpânire habsburgică. La vremea aceea,
întinse  pământuri din  câmpia Aradului şi Banatului, erau
nelucrate . Lipsa forţei de muncă  i-a determinat pe latifun-
diarii de aici să colonizeze  ţinutul cu ţărani slovaci ce
posedau   utilaje agricole de bază şi animale de tracţiune, cai
şi boi. Slovacii, mai ales de confesiune evanghelică luter-
ană, vin la Nădlac  din motive preponderent economice,
atraşi de acordarea anumitor privilegii precum  libera
exercitare a confesiunii luterane, scutirea de robotă pe o
anumită perioadă de timp, materiale pentru construcţia bis-
ericii şi a şcolii, dreptul de a-şi ridica şi administra singuri
mori de vânt şi de apă1.  

Colonizarea Nădlacului a continuat în 1805 prin venirea
unui număr de   aproximativ 600 de slovaci din aşezarea
bănăţeană Slovenská Stamora2 dar şi a unor   slovaci direct
din partea sudică   a Slovaciei Centrale şi s-a încheiat în
1806.

La Nădlac slovacii au fost nevoiţi să se adapteze condiţi-
ilor de şes. Mult timp ocupaţia lor de bază  a fost creşterea
extensivă a vitelor, a boilor, oilor,  porcilor şi cailor. Vitele
erau crescute pe păşunile întinse nelucrate, pe aşa numitele
imaşe, iar lucrarea pământului se făcea  sporadic. Mai apoi
aceste imaşe sunt  împărţite,  în funcţie de numărul gurilor
de hrănit dintr-o familie şi cultivate. Slovacii primesc
pământuri  la peste 15 km depărtare de sat, cele apropiate
fiind luate de coloniştii aşezaţi înaintea lor aici. Pe aceste
pământuri aflate la distanţe considerabile de localitate, pe
care  îşi cresc animalele ca să le vândă la târguri şi iar-
maroace , ţăranii îşi construiesc sălaşuri ca să fie aproape de
animale şi de ogoare . 

Întinzându-se pe o suprafaţă medie de 2500 metri pătraţi,
sălaşurile erau formate dintr-o casă şi din anexe
gospodăreşti, grajduri, colne cu iesle, cotărci, plevărie, coci-
ni de porci, golumbar, fântână cu cumpănă, uneori hambare,
spaţii de depozitat nutreţuri (trestie, paie, tuleie, pleavă, sfe-
clă),  căsuţe de serviciu, latrine. La sălaş erau stupi de
albine, pomi fructiferi şi viţă de vie. Primele sălaşuri erau
mai mici , casa având o cameră de dormit, cu o fereastră
mică,  un pridvor cu bucătărie şi un grajd ( sursa lor de
venit), şi două uşi , una la intrarea în bucătărie , alta în grajd. 

Majoritatea slovacilor care aveau pământ îşi construia
câte un sălaş. Conta foarte mult dacă familia avea căruţă cu
caiÎn condiţiile date, de dispariţie până la ultimul a
sălaşurilor, comunitatea slovacă din Nădlac a decis constru-
irea replicii unui sălaş slovac în incinta Muzeului Satului
Bănăţean.Sălaşuri, ca cel din muzeu, se construiau  pe la
sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-
lea, între 1890 şi 19103. Nu erau uniforme, oamenii nu-şi
făceau sălaşele la fel.  În această perioadă casele sălaşului

erau construite din pământ bătut până la jumătate
iar restul din văiugă, pe o fundaţie tot din pământ
bătut.

Parte componentă a  sălaşului, casa este
reprezentativă pentru arhitectura de zid din şesul
bănăţean. Este construită pe o fundaţie de piatră
deşi  sălăşurile din zona Nădlacului aveau fundaţia
din pământ bătut, materialul de construcţie folosit
este cărămida nearsă , făcută la Nădlac, în zona
numită lutărie de către meşteri locali slovaci,
dintr-un lut special,  amestecat cu apă şi pozdări(
reziduul cânepii, după ce se bate), frământat cu
picioarele, turnat apoi în forme de lemn cu două
compartimente pentru producerea a două cărămizi deodată ,
scoasă şi lăsată la soare la uscat.             

Structura planimetrică a casei este cea a casei cu faţada
scurtă la stradă. Planul casei este de formă dreptunghiulară
cu dezvoltare pe lungimea curţii, cu trei încăperi la care se
adaugă  cămara şi grajdul sub acelaşi acoperiş al casei, cu
prispă continuă, fiind planul  folosit  în zona de şes a
Banatului la construcţia caselor după aplicarea sistem-
atizării rurale impusă de administraţia habsburgică şi care
aducea casele la linia străzii, mai cu seamă spre sfârşitul sec-
olului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea fiind
întâlnit atât la români cât şi la germanii, slovacii şi maghiarii
colonizaţi aici.

În privinţa elevaţiei,  casa are un singur nivel,  la fel ca
locuinţa  tradiţională bănăţeană4 .

Casa sălaşului are încăperile împărţite ca şi cele din
vatra satului, înşirate longitudinal, toate sub acelaşi acoper-
iş şi de-a lungul unei prispe continue pe toată lungimea
casei. Astfel camera mare, camera din faţă, în slovacă  pred-
ná chiža, dinspre uliţa muzeului se continuă cu o tindă,
pitvor- kamín, care are o poziţie centrală între cele două
încăperi de locuit. După tindă urmează camera mică, camera
din spate, zadná chiža, apoi cămara de alimente,  komora, cu
spaţiul ce adăposteşte scara spre pod.În spatele cămării  este
grajdul pentru animale, cai, vite, konica. Casa are o lungime
de 22 m şi lăţimea de 5,40 m. Acoperişul este în două ape.
Şarpanta este din lemn de brad. O grindă centrală, grinda
meşter susţine tavanul şi este din lemn  de brad fasonat pe
patru laturi, cu dimensiunile 30/25/20 cm şi lungimea totală
de 7,5m. Grinda mare susţine grinzile transversale care au
lungimea de 6 m şi care sunt dispuse la distanţe egale una
faţă de alta şi sunt mai subţiri decât grinda mare, având
dimensiunile 10/12 cm.

Tavanul între grinzi este umplut cu vălătuci constituiţi
din leaţuri peste care s-a pus pământ amestecat cu paie.
Tavanele camerelor sunt lipite şi văruite, inclusiv grinzile.

Învelitoarea acoperişului este din trestie. Coama acoper-
işului este din ţiglă veche, model Leu 253, ţiglă de Jimbolia.
( La sălăşurile vechi coama era împletită din papură).

Trestia a fost pusă după o tehnică bătrânească, folosită la
Nădlac şi a fost bătută şi apoi cusută cu sârmă. La origine
trestia se cosea cu împletitură de papură  numită în slovacă
korce.

Cele două extremităţi ale acoperişului fruntariul şi fun-
doanea  sunt tivite cu scânduri de brad fixate în cuie şi în ele
sunt practicate uşi de intrare noi, tot din lemn de brad.
Frontonul este tivit  cu scândură ornamentată cu motive
bătrâneşti numite în slovacă cakna, ( motive folosite şi la
laviţe,la poliţele din cămară, făcute manual cu un cuţit spe-
cial de sculptură mânuit cu ambele mâini, folosit mult timp
în trecut),  plus două scânduri orizontale, suprapuse, una
mai îngustă peste una mai lată, ornamentate cu cakne.
Frontoane de acest fel, în mai multe forme, se mai găsesc pe
case bătrâneşti , vechi de 150 de ani fiind specifice  slovac-
ilor.Fundoanea este nedecorată şi în faţa uşii de intrare în

pod se află o scară de lemn care este în legătură cu o platfor-
mă de lemn la care trăgea căruţa şi pe care se descărcau
sacii. De acolo ei erau   ridicaţi cu un dispozitiv numit ciga
şi erau depozitaţi în pod.

S-au folosit mai multe moduri de podire. Camerele sunt
podite cu scânduri de lemn de brad fixate în grinzele  cu
cuie. Tinda este podită cu cărămidă arsă roşie. Pentru podi-
rea prispei s-a folosit cărămidă veche, albă, dintr-un lut spe-
cial, arsă, provenită de la prima şcoală din Nădlac constru-
ită în anul 1834 şi demolată acum câţiva ani. Podeaua din
cămară este pavată cu cărămidă roşie.Podul este podit cu un
amestec de pământ şi paie într-un strat gros de 30 cm ca să
reţină căldura iarna şi răcoarea vara. Podul era lipit şi se
spoia în fiecare an cu o cârpă înmuiată într-un amestec de
nisip, balegă de cal, apă şi puţin var şi era ţinut  curat servind
ca loc de depozitare a cerealelor şi direct pe jos.

Vetrele de foc sunt două, poziţionate faţă în faţă, pe
pereţii mediani şi sprijiniţi de peretele transversal şi de cel
din spatele casei şi sunt construite din cărămidă nearsă, lip-
ite cu lut şi văruite.

Deasupra vetrelor este coşul deschis al casei prin care se
evacua fumul  şi în care se afumau şi apoi se păstrau câr-
naţii, slănina şi şuncile. Coşul se sprijină atât  pe zidul trans-
versal cât şi pe peretele din spate al casei.Are formă prismat-
ică cu baza pătrată. Este construit din cărămidă nearsă.
Focul se făcea  cu paie, coceni de porumb, coceni de floarea
soarelui, uneori cu trestie .

În peretele din spate al tindei care susţine hornul, se află
o firidă boltită, la 85 cm de podea,  lată de 100 cm şi înaltă
de 110 cm, (bolta este din cărămidă nearsă aparentă),  cu
două poliţe din scânduri cu o adâncime de 30 cm şi un raft
din zid, în partea de jos , pentru păstrarea la îndemână a
vaselor  necesare în bucătărie. Dedesubt, la o înălţime de 10
cm de podea  se află o altă firidă boltită, mai largă, de 180
cm şi cu o înălţime de 45 cm, cu o poliţă din zid  de 15 cm
adâncime.Bolta este din cărămidă nearsă aparentă.
Deasupra comărliei se află un spaţiu de depozitare pe timpul
verii. 

Cămara, în slovacă komora servea ca loc de depozitare a
alimentelor , a diferitelor produse şi a unor obiecte folosite
la prepararea hranei şi ca loc de intrare în pod. Are podeaua
pe două nivele, din cărămidă arsă.  La intrare podeaua are o
porţiune lungă de 70 cm care apoi  coboară printr-o treaptă.
Cămara are, în dreapta, un spaţiu ce cuprinde scara spre pod
şi sub scară, pe porţiunea mai coborâtă,   o groapă adâncă de
40 cm, de forma unui pătrat cu latura de 70 cm care folosea
ca loc de depozitare  iarna  a unor produse, ca de exemplu a
compoturilor,  ca să le ferească de îngheţ. Groapa se acop-
erea în acest scop, cu un cojoc. Deschiderile de pe cei doi
pereţi opuşi permiteau o ventilaţie continuă necesară
păstrării  şi conservării alimentelor. Podul  era rezervat de -
pozitării şi era ţinut foarte curat pentru că aici se păstrau ce -
realele, fie în saci fie pe jos. Are  întinse pe podea covoraşe
din papură. Hornul numit “ţiganul” este lipit de două ori şi
văruit în alb.

Grajdul , în slovacă  konica, se află în continuarea
cămării, sub acelaşi acoperiş al casei.
Avea o importanţă deosebită pe timp de
iarnă fiind locul de adăpost al vitelor şi
cailor, câteva luni, cât ţinea frigul

Andrei Milin

Bibliografie:
1. Ondrej Štefanko, Despre slovacii

din România, Nădlac, ed. Ivan Krasko,
2004, p. 17.

2. Bianca Pasková..., op. cit. p. 105.
3. Ibidem.
4. Nicolae Săcară, Valori ale arhitec-

turii populare româneşti, Timişoara, ed.
Facla, 1987, p. 74.

CASA SLOVACĂ DIN NĂDLAC



La 1 octombrie 2007 au început lucrările de reabilitare a
Căminului Cultural din localitatea Carani, comuna
Sânandrei, în urma demarării licitaţiei de către Primăria

comunei, declarându-se câştigătoare S.C. Klingonia SRL.
Termenul de execuţie a fost de patru luni iar totalul investiţiei
s-a ridicat la suma de 600 000 de lei noi. 

La 2 martie 2008, la noua Casă de Cultură Carani a avut
loc festivitatea de inaugurare a edificiului renovat, în pre -
zenţa preşedintelui Consiliului Judeaţeen Timiş dl Constantin
Ostaficiuc, a domnului deputat Valeriu Tabără, a dlui consili-
er judeţean Dan Popa, a domnului Ciprian Cipu, directorul
Centrului de Cul tură şi Artă Timiş, a numeroşi să teni, invitaţi
din satele aparţinătoare comunei dar şi din Timişoara. 

Evenimentul deosebit de important pentru viaţa culturală
a locuitorilor co mu nei Carani a fost susţinut artistic de an -
sam blul de dansuri şi muzică populară “So rocul” din Sânan -
drei, condus de ma estrul coregraf Gheorghe Galetin, de reci -
ta lul marelui artist al cântecului bănăţean Petrică Moise,
acom paniat de formaţia “Virtuozii Banatului”, şi de cel al
ma relui interpret de muzică populară ardelenească Nicolae
Furdui Iancu, a com paniat de Ansamblul “Crai Nou” din Alba
Iulia.

Toate aceste bucurii aduse în sufletul a aproape 400 de
locuitori ai comunei Sânandrei prezenţi la inaugurarea Casei
de Cultură din Carani  au fost posibile datorită strădaniei pri-
marului comunei
Sânandrei, Dorel Ioan
Demea. Doam nele şi
domni şoa rele prezente
în sala de festivităţi a
Casei de Cultură dumi -
nică, 2 martie 2008,  au
fost plăcut surprinse de
aten ţia pe care le-a
acor dat-o primarul
Dorel Demea, fiecare
primind câte un tran -
dafir, marcând cu
aceas tă floare venirea
Primăverii. Toţi cei
pre zenţi la sărbătoare
au pri mit din partea
primarului Demea câte
o mapă de prezentare a
comunei Sânandrei, în
care au fost cuprinse şi

realizările din cele trei localităţi ale comunei obţinute de
administraţia locală în perioada 2004-2008.

ing. Reka COZMA

FOTODOCUMENT - Mercydorf (Carani) - 
Familia Ludovic Unger - administratorul Castelului 

din Carani, 1931
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SUTE DE LOCALNICI AU INAUGURAT CASA DE CULTURĂ DIN CARANI

Maestrul Giurița Galetin, instructor de Carani

Artiştii se pregătesc să urce pe bină
Casa de cultură a fost sfințită 

de părintele preot Sorin Ghilezan

Moroşani de Mercydorf 
(martie 2008)

Născut la 13 Mai 1939 în Sânmihaiul -
Român, Timiş, România. Studii independente
de artă. Absolvent al Facultăţii de Chimie
Industrială din Timişoara în 1960. 1976
Doctor-profil Electrochimie . Lucrează în
cercetarea ştiinţifică şi în învăţământul supe-
rior &icircl;n paralel cu activitatea artistică
profesională - Profesor universitar-Electro -
chi mie/Universitatea de Vest din Timişoara. 

Perioade artistice: 1956 - 1962, desen şi
exerciţiul picturii; 1963-1972 explorări
onirice şi experimentări; 1972-1974 relaţii
cromatice şi ambient psihocrom; 1974-1984
portrete onirice, ritmuri vegetale, “oglinzi”;
1984-1987 aspiraţii spre o “mistică” vegetala;
1987-1995 studiul naturii; după 1995 “conto -
pirea” cu vegetalul, aspiraţia spre limpezi rea
culorii şi revelaţia “reluării” - recuperare cul -
tu rală, o “reîncepere”; după 1970 publică cro -

nici şi texte despre artă şi prezintă nume roase
expoziţii ale colegilor (inclusiv şi după 1990). 

Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din
Ro mânia din anul 1966. Membru al A so ci a -
ţiei Internaţionale a Artiştilor Plastici (AIAP). 

Debut expoziţional în 1962. Activitatea
artisitica: începând cu 1962 participa la peste
300 de expoziţii, între care: saloanele anuale
ale UAP Timişoara, expoziţii natioanle (pic-
tura, grafica), expoziţii de grup si expoziţii
reprezentative ale Filialei Timişoara; în tara,
la Bucureşti, Reşiţa, Cluj, Arad, Iaşi, Galaţi si
în alte localităţi din tara, cât si expoziţii peste
ho tare. Participari la expoziţii de arta româ -
neas  că în străinătate: Berna, Torino, Tunis
(1968-1970), Novi-Sad, Belgrad (1969-
1970), Sân Giovani Valdarno (1973), Modena
(1974), Gera - Jena (1982), Novi Sad (1989),
Szeged (1972), Zug - Elveţia (1991), Tirol

(1991), Landshut (1993), Essen (1995), Sze -
ged (1995), Krya Vrisi - Grecia (1995), Ham -
burg (1997). Expoziţiile de grup ale galeriei
“Dure” în Norvegia (Oslo, Enerbak, Sand -
vika, Bergen, Moirana, Stein-Kier, Namsis -
1997), în Danemarca (Copenhaga - 1998), în
Austria (Viena - 1998), în USA - Springfield
-Missouri (1999). 

Alte participări : Trienala Internaţionala
de Desen -Wroclaw (1974, 1978); A 11-a Ex -
po ziţie de Desene Originale - Rijeka si Za -
greb (1988); expoziţie internaţionala Gera
(1993); prezent în retrospectiva pictorului
George McCullough cu “Portretul Artistului”
la Lincoln National Co., Fort Wayne, SUA
(1995). 

Participări selective:
Salonul National de
Desen, Arad (1990,
1995); Salonul National
Bucureşti 1990); Expo zi -
ţia retrospectiva -A van  -
garda Timişoreană “Crea -
ţie si Sincronism Eu ro -
pean” (1991) - la Mu zeul
de Arta din Timişoara;
1992 - la Galeria Etaj 3/4
- Bucureşti); Expoziţia
Na  ţională “Orient - Occi -
dent” (1994 - la Muzeul
de Arta din Timişoara);
Ex poziţii de Grup la Ga -
leria “Helios” din Timi -
şoara si Galeria “Agora”
din Reşiţa (periodic); Salonul National de
Arta (1997 - Muzeul Banatului Montan, Re -
şiţa); Expoziţia “Experiment” a Centrului So -
ros (1996) - Bucureşti; 1997 - Cluj). Expune

după 1990 si in galeriile particulare din
Timisoara: “Adagio”, “First”, “Art”, “Dure”.
“Tenta Art”, “Carmen Art”, “Carola’s”. 

Expoziţii personale: în Timişoara: 1963 ,
1965 si 1967 la Galeria de Arta a UAP; 1973,
1976, 1978, 1981, 1985, 1996, 2003, 2006 la
Ga leria “Helios”; 2003-2004 AQUATIM,
2004-2005 HVB Bank; 1997 - la Galeria
“Du re”; în Bucureşti: 1969 - la Galeria “Ka -
linderu” , 1973 - la Galeria “Apollo”; în Re -
şi ţa: 1974, 1977 la Galeria “Paleta”; în Arad:
1978 la Galeria “Alfa”; în Germania - Ham -
burg în 1997, Frankfurt/Main/ Koning stein -
Falkenstein în 2000, Heusenstamm în 2001;
în Franţa - Chateau - Cazai în 1999 şi

2001.Colonii de Arta:
Garâna (1991, 1992,
1996, 1997), Danubius
(1993), Strehaia (1994,
1995), Teremia - Mare
(1995), Gera - Germania
(1993). 

Calatorii de studiu:
Po lonia, Germania de
Est, Rusia; după 1989: Iu -
go slavia, Un ga ria,
Germa nia, Grecia, Franţa,
Olan da. În 1997 la
Salonul Na ţional de la
Reşiţa obţine Diploma de
onoare pentru partici-
parea de exceptie. Lucrări
în colecţii particulare şi
de stat din România; şi în

colecţii particulare din străinătate: Germania,
Italia, Iugoslavia, Austria, Anglia, Brazilia,
Canada, SUA, Elveţia, Grecia, Israel,
Japonia, Olanda, Suedia, Franta.

CIPRIAN RADOVAN: PLUTIRI
Ciprian Radovan - bănăţean prin naştere (băștinaș din Sânmihaiul

Român) - universal prin aspiraţii şi talent. A făcut studii iniţiale de pictură si
desen cu maestrul Julius Podlipny alături de prietenul său din Jimbolia,
Roman Cotoşman. A rămas  prieten cu acesta şi după ce Cotoşman s-a sta-
bilit la Philadelphia, în SUA. A fost prieten cu artistul timişorean  Diet Sayler
(stabilit în Germania), cu sculptorul Paul Neagu (născut la Bucureşti, a
copilărit şi a făcut studii liceale la Timişoara, s-a stabilit în Marea Britanie).

Radovan a fost un apropiat al celui mai mare prozator pe care l-a dat Banatul: Sorin Titel.
Mai multe despre viaţa şi activitatea de om de ştiinţă şi de artist plastic a lui Ciprian
Radovan puteţi afla din biografia de mai jos iar pe simezele Palatului Administrativ (etaj II)
din Capitala Banatului puteţi admira una dintre cel mai reuşite expoziţii ale maestrului
Ciprian Radovan: PLUTIRI. Despre tablurile prezente în expoziţei criticul de artă Ciprian
Chirileanu spune: “Picturile, bine dozate de spontaneitate sau de o oarecare nelinişte a
tuşelor, primesc botezul zborului ca pe o mângîiere cerească. (…) O expoziţie unde o
zi te opreşti, priveşti şi doar visezi, centimetru cu centimetru.” D.B.



R. - Domule Petru Roman, cum vedeţi
oraşul din postura de viceprimar ?

P.R. – Primarul, prin dispoziţie de delegare
a unor atribuţiuni, stabileşte clar atribuţiunile
viceprimarului. Ele se referă în principal la:
respectarea prevederilor planului de urbanism
general (PUG) şi a planurilor de urbanism
zonale, întreţinerea şi reabilitarea drumurilor

publice proprietatea oraşului. Viceprimarul
organizează evidenţa lucrărilor de construcţii
în localitate; răspunde de inventarierea şi
administrarea bunurilor care aparţin domeniu-
lui public şi privat al oraşului; conduce ser-
viciile publice locale pe baza Hotărârilor
Consiliului Local; îndeplineşte funcţia de
ofiţer de stare civilă precum şi alte atribuţiuni
delegate prin dispoziţie de primar.

R. -Sunt atribuţii numeroase. Care ar fi
problemele pricipale cu care v-aţi confrun-
tat?

P.R. Au fost şi sunt sunt cele legate de
infrastructură. S-au făcut investiţii masive în
infrastructura oraşului Deta aşa că s-au petre-
cut modificări considerabile din iunie 2004 şi
până în prezent.  S-au realizat 5,8 km de ali-
mentare cu apă potabilă,  9,1 km de canalizare,
2,8 km  de şanţuri pluviale,  4,1 km de trotu-
are, 2 staţii de pompare a apei menajere, 1 rez-
ervor de 1000 m3 apă potabilă, 4,5 km de dru-
muri asfaltate; 0,5 km drumuri betonate;  sala
de sport; cu banii alocaţi prin Hotărâre de
Guvern au fost investiţi în şcolile din oraşul

Deta peste 1.300.000 lei. Totalul investiţiilor
din bugetul local a fost de 5.042.000 lei.

R. Care consideraţi că sunt cele mai
importante investiţii ale oraşului Deta din
ultima vreme?

P.R. Două dintre aceste investiţii trebuie
remarcate în mod deosebit! E vorba de centu-
ra de ocolire a oraşului, Deta fiind singurul

oraş din judeţul Timiş cu centură de
ocolire, cu  o lungime de aproximativ
6 km, sistemul rutier fiind dimen-
sionat pentru traficul foarte greu.
Este o investiţie a D.R.D.P.T Timiş.
La fel, reabilitarea DN 59 A de la
intrare în oraş şi până la ieşire, o dis-
tanţă de aproximativ 5 km. În
momentul de faţă, se amenajează
străzile Călimăneşti şi Mărăşeşti
având o lungime de 0,7 km, cu drum
be tonat şi rigole de scurgere a apei
pluviale. Urmează a fi  organizată li -
citaţie publică pen tru amenajare stră -
zile Gzula Re viczky şi Calea Ghi -
ladului. 

R. Zona Termal a Detei e în
plină dezvoltare şi amenajare.   

P.R. Aşa este. Zona Termal din oraşul Deta
este zona în care s-au făcut şi se fac cele mai
multe investiţii în perioada viitoare. Au fost
licitate un număr de 108 locuri de casă, sunt în
construcţie două blocuri ANL cu 38 de aparta-
mente, extinderea reţelei de electricitate în
toată zona este în faza finală, încep lucrările de
extindere a gazului metan, investiţia fiind a
Distrigaz. Există canalizare menajeră şi apă
potabilă în zonă şi există proiecte tehnice pen-
tru toate drumurile din zonă. Zona beneficiază
de un ştrand termal care a fost concesionat
unui investitor în toamna anului 2007.

R. Deta are un singur sat aparţinător,
Opatiţa. Ce a făcut Primăria oraşului pen-
tru această aşezare? 

P.R. Opatiţa, satul aparţinător oraşului
Deta, este locul în care s-au făcut cele mai
multe promisiuni în anii din urmă;  acum ele
încep să devină realităţi. Drumul comunal a
fost asfaltat, apa potabilă care a fost o pro -
blemă acum este rezolvată, acoperişul bisericii
ortodoxe a fost renovat cu sprijin de la bugetul

local. Există avizul Consiliului Local pentru
realizarea de şanţuri pluviale, trotuare, pentru
reparaţia Căminului Cultural, lucrări care vor
începe în primaăvara aceasta.

R. care este situaţia serviciilor publice
din Deta?

P.R. Serviciile publice din Deta au fost ori-
entate pe următoarele domenii de activitate:
apă potabilă, canal menajer, salubritate.
Serviciile de apă potabilă şi canal menajer au
fost delegate operatorului unic din judeţ
AQUATIM , societate în care oraşul Deta este
membru fondator iar serviciul de salubritate a
fost concesionat prin licitaţie S.C G&E Invest
SRL Bucureşti. Toate aceste servicii au perfor-
manţe notabile la nivelul oraşului Deta.

R. Sunteţi viceprimar. Ce credeţi că aţi fi
putut face din rolul de edil şef pentru oraşul
Deta ?

P.R.  Nu aş particulariza... Cert este că pri-
marul oraşului este şeful administraţiei publice
locale. Obiectivul fiecărei administraţii publi -
ce locale este creşterea bogăţiei localităţii. Da -
torită avantajului reprezentat de cunoaş te rea
realităţilor şi necesităţilor locale, administraţia
publică locală joacă un rol foarte important în
dezvoltarea infrastructurii locale, a serviciilor
sociale, a mediului de afaceri, a tot ceea ce se
întâmplă într-o localitate.

Cred că pe un primar trebuie să-l preocupe
în mod deosebit atragerea de fonduri financia-
re. Fondurile pot fi aduse prin proiecte. O echi -
pă de promotori locali performantă pot aduce
mulţi bani într-o localitate. Primarul poate să
fie preocupat de atragerea de investitori
oferindu-le con di ţii care să-i de ter  mine să vină
să cre eze locuri de mun că cât mai bi ne plătite
şi de ace ea trebuie să fie pregătit să facă loby
pentru oraşul lui, loby făcut în cadru
instituţiona lizat. Nevoile ce tă ţenilor dintr-o lo -
calitate sunt le gate de voinţa şi puterea de
muncă a aleşilor locali. Primarul dacă urmă -
reşte bunăstarea localităţii trebuie să mun -
cească din prima şi până în ultima zi a manda -
tului, nu doar în ultimile 3-4 luni de mandat,
înainte de alegeri, agitându-se şi dându-şi
importanţă. Atunci este prea târziu, alegătorii
nu mai pot fi înşelaţi.

R. Ce strategie aţi adopta în cazul în

care veţi candida pentru alegerile locale din
acest an? 

P.R. În cazul în care voi candida, şi proba-
bil că voi candida pentru postul de primar, în
primul rând voi finaliza toate lucrurile înce-
pute în prezent. În al doilea rând, ne vom sta-
bili ţelurile pe care vrem să le atingem, vom
stabili strategia locală care consider că este
punctul de plecare în abordarea oricărei dez-
voltări. Strategia locală trebuie gândită împre-
ună cu aleşii locali, cu specialiştii din
primărie, cu cetăţenii localităţii care trebuie să
devină cei mai activi participanţi la conturarea
acestui viitor al lor.

În această strategie trebuiesc cuprinse toate
obiectivele pe care le consi derăm necesare
pen tru oraşul nostru din toate domeniilede

activitate, începând cu administraţia publică,
sănătatea, învăţământul, sportul, cultura,
mediu, industria, agricultura, salubritatea etc.
Strategia locală trebuie să fie caracterizată prin
realism. De aceea, principalele obiec ti ve pe
care doresc să le realizăm în legislaţia viitoare
sunt: Casa Orăşenească de Cultură cu sală de
spectacole de 500 de locuri, bibliotecă, club,
grădină de vară, betonarea străzilor M.
Kogălniceanu, Victor Babeş, Parcului, Zona
Termal, asfaltarea străzilor 1 Mai, Mihai
Eminescu, Avram Iancu, Târgul Mare, reabil-
itarea coloanelor de apă potabilă acolo unde
conductele sunt vechi, finalizarea lucrărilor la
Biserica ortodoxă română.

Au consemant
Cornel TODOR

şi Gabriela PASCARU
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Viceprimar Petru Roman :
„PRIMARUL TREBUIE SĂ MUNCEASCĂ DIN PRIMA ŞI PÂNĂ-N ULTIMA ZI A MANDATULUI!”Deta

Sfârșitul de mandat reprezintă, pentru fiecare dintre noi, un
moment al evaluării, atât pentru ceea ce am realizat, cât și pen-
tru ceea ce ne dorim să împlinim în anul care urmează.

Întreaga activitate pe care o desfășurăm este canalizată spre
o politică alături de ce tățean și pentru cetățean, iar succesele pe
care le-am obținut au avut ca obiectiv central acest lucru.
Desigur că toate acestea se pot înfăptui doar dacă există o
echipă bine structurată și dacaă fiecare dintre noi acționează
împreună cu ceilalți colegi.

Printre cele mai importante proiecte finalizate anul trecut aș
aminti:

În infrastructura școlară: s-a reușit parchetarea tuturor
claselor de la Școala Genarală cu clasele I-VIII Giera; dotarea
cu televizoare a tuturor grădinițelor; s-au achiziționat mochete
pentru toate spațiile unde era necesar; s-au achi ziționat lemnele
pentru toate școlile și grădinițele; s-au încheiat lucrările de con-
strucție a unei grădinițe noi, dotarea cu grupuri sanitare și
încălzire centrală, inclusiv în școală; s-a început lucrarea de
înlocuire a geamurilor vechi cu geamuri noi, termopan; dotarea
cu aparatură acustică și electronică (calculator, xerox, caseto-
fon)

În domeniul cultural: au continuat lucrările la Căminul
cultural Grăniceri, prin montarea de gresie în pardoseli; s-au
finalizat lucrările la Căminul cultural Toager; s-a achiziționat
apa ratura acustică pentru Căminele culturale; me s e de ping-
pong pentru toate căminele; s-a or ga nizat prima rugă
românească la Giera; au fost sprijinite toate comunitățile locale
cu bani de la bugetul local pentru rugi; s-au mai organizat
împreună cu consilierii și copiii excursii la Trei Ape, Concurs
de pescuit la Groapa, Con  curs de biciclete, Dansuri
Multietnice, la Re metea, județul Bihor și Svinita, județul Ca -

raș-Severin; s-au îndeplinit cu reușită toate activitățile din
agenda culturală prevăzută pe anul 2007

În domeniul infrastructurii stradale: au fost executate
alei pietonale în lun gime totală de 5000 metri liniari în
localitățile Giera, Toa ger și Grăniceri; s-au achi ziționat 400 de
metri cubi balast și piatră spartă pentru pietruirea străzilor

În domeniul apă și canal: rețeaua de canalizare s-a dat în
folosință; a fost realizată pe un program Saphard în valoare de
un milion de eu ro, cu stație de epurare de ul ti mă oră; s-a
demarat lucra rea de modernizare și extindere a rețelei de apă
Giera, Toager, Grăniceri, pe OG7, în valoare de 40 de miliarde
de lei; s-a achiziționat hidroforul necesar dotării celui de al
doilea puț în localitatea Giera

În domeniul mediului: în parteneriat cu încă cinci primării
s-a depus și s-a câștigat un proiect pentru înfiin ța rea unui ser-
viciu de gestionare a deșeurilor  de pe raza celor șase comune
implicate în proiect.

În ceea ce privește pro iec tele cu finanțarea ex ter nă,
primăria Giera a colaborat la scrierea a patru pro iecte.

Proiectul ECO CIACOVA a fost selectat şi aprobat, sem-
nându-se contractul de finanțare. Valoareav proiec tului este de
750000 de eu ro, pentru achiziționarea de containere și două
autogu noiere.

Proiectul  “Economia ba  zată pe cunoaș tere” a fost finalizat.
În cadrul Bugetului pe anul 2008, prin hotărârea nr. 8 a

Consiliului Județean Timiș, s-au alocat sume din cota de 22%
din impozitul pe venit (criteriul 4) pentru susținerea pro-
gramelor de dezvoltare locală, proiec telor de infrastructură care
necesită cofinanțare locală:

1. Rețea canalilzare ape uzate menajere și tratarea apelor
uzate în localitatea Grăniceri - 36 de mii de lei - PT.

2. Protecție mpotriva
inundațiilor prin cre area
unui Polder colector pe
cursul râului Ti miș, ame-
najări de fonduri pisci-
cole, crearea unei zone
de protecție, prin
împădurire, pe ra za
comunei Giera - 36 de
mii de lei SF, SG, CPV.

3 Îmbunătățirea plat-
formelor de depozitare,
colectare și dotare cu
echipamente de gestionare a deșeurilor în localitățile comunei
Giera, 36 de mii de lei.

4. Modernizare drum comunal Giera - Gad, străzi în local-
itățile Giera, Toager, Grăniceri, in clusiv achiziționarea de
utilaje și echipa men te pentru servicii publice locakle și amena-
jare parc centru civic Giera - proiect în valoare de 2500000 de
euro, pe fonduri structurale (pentru  realizare SF, SG, Topo,
avize) - 177 de mii de lei.

5. Proiectul ECO CIACOVA - 20 de mii  lei.
6. Modernizarea și realizarea unui sistem de colectare a

apelor pluviale în localitățile comunei Giera - SF - 170 de mii
de lei.

7. Modernizare drum comunal Grăniceri - Gad pe o distanță
de 8 km SF + execuție - 136 de mii de lei.

8. Ecologizarea spațiilor de depozitare a deșeurilor - 39 de
mii de lei.

9. Finalizarea proiectului sălii de sport în localitatea Giera.

Primar Victor Hotean:
Proiecte finalizate - Raport de activitateGiera
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Primar Gavril Roșian:
„Mi-aş dori să ajung primar de patru stele!”Giarmata

R. Domnule primar, Giarmata nu e singură pe lume.
Are un sat aparţinător...

G.R.- Cernăteazul e sat aparţinător Giarmatei, după
împărţirea administrativă din 1968.

R. - În Cernăteaz, sat vechi românesc, trăieşte în
prezent o comunitate mare de rromi.

G.R. - Nu e o comunitate mai mare ca în alte localităţi din
judeţul Timiş sau din alte zone. Aceşti rromi sunt majoritatea
născuţi şi crescuţi aici, sunt băştinaşi ai locali tăţii Cernăteaz.
De-a lungul timpului şi mai ales în ultimii 40-50 de ani, prin
căsătorie  s-au creat în sat familii mixte rrome-române, româ -
ne-rrome, rrome-maghiare, maghiare-rrome etc. Sunt familii
deosebite dar, ca în  fiecare naţie, sunt şi buni, sunt şi răi. 

R. -Au existat comentarii legate de nişte fonduri
europene destinate rrmilor din Cernăteaz...

G.R. -A fost prima mea încercare de a accesa un program în
anul 2000, cu scopul de a-i pune în legalitate pe rromii din sat,
de a primi buletine, certificate de naştere… Erau tineri de 15-
16-20 de ani care se descurcă foarte greu fără acte de identitate.
Sau erau tineri care doreau să devină proprietari pe o anumită
suprafaţă de teren şi nu aveau nici un act de identitate care să-
i ajute să semneze contractul. Astfel, am reuşit să obţinem un
C.F. pentru 19 familii şi prin hotărâre de Consiliu Local le-am
dat câte 1000 metri pătraţi de teren, cu documentaţie şi
localizare. 

R. - Şi-au făcut rromii case?
G.R.: - Nu au reuşit… Au mers tot pe sistemul lor… Noi am

dat ajutor mai ales celor cu handicap, urma să accesăm alt pro-
gram prin care să facem proiecte pentru locuinţe. Iar apoi urma
programul pentru finanţare construire locuinţe. Dar a fost atât
de mediatizată problema rromilor din Cernăteaz, au apărut
atâta grupuri de interese încât n-am mai avut curaj să accesez
aceste programe. Am demonstrat însă că am folosit banii pen-
tru rromi şi că am făcut-o corect. 

R. - Aţi cedat aşa de uşor?
G.R. - Nu puteam să le ofer nici un beneficiu prevăzut de

lege, doar să-i ajutăm pe plan local… Acum se lucrează la un
plan de urba nism rural pentru cele două zone: la intrare în
Cernăteaz din partea dreaptă, cartierul Bodoni cu rromi de ori -
gine română iar cealaltă zonă este la sud de localitate, unde
majoritari sunt rromi-maghiari. Sunt oameni deosebiţi: familia
Boca, de exemplu, are 10 copii, cu neveste, cu nepoţi. Glumesc

cu ei şi le spuncă dacă vin toţi în fiecare zi în casă împreună, la
ei este ca la parastas. Se strâng laolaltă câte 60 de inşi la masă.
Sunt şi familii de rromi cu are am avut discuţii foarte mari.
Adevărul este că unii dintre ei sunt foarte săraci şi  am încercat
să-i ajut prin sistemul legii 416.

R. - Dar de lucrat unde ar putea lucra?
G.R. - Pot să spun că şomajul în Giarmata este zero. Dacă

cauţi un singur muncitor necalificat nu găseşti, chiar dacă în
zona noastră nu s-a dezvoltat o industrie puternică. Am mers pe
dezvoltatea de logistică. Fiind aproape de Timişoara, nu se con-
struiesc fabrici. Zonă rezidenţială şi zonă logistică sunt între
Dumbrăviţa şi Giarmata, deci între centura oraşului Timişoara
şi Giarmata. Sunt aprobate deja în Consiliul Local PUZ-uri
pentru dezvoltarea zonei rezidenţiale în vatra satului Giarmata
care are 1285 de imobile şi se mai construiesc în jur de 1700.
Deci, în următorii 3-4 ani va fi o explozie de populaţie. 

R. - Spre Pişchia?
G.R. - Da, până spre Arad, spre autostrada Budapesta-

Bucureşti, care este imediat lângă localitate, la doar 45 de metri
înainte de coborârea spre Pişchia. Un alt lucru benefic este fap-
tul că Giarmata şi Cernăteaz se află atât de aproape de a doua
capitală a ţării, Timişoara. Pentru mine Timişoara este mai mult
decât o capitală. Pe lângă asta, mai este şi Aeroportul. 

R. -Au fost o serie de discuţii legate de Aeroport...
G.R. - Conform legii administrativ-teritoriale care există în

prezent şi în baza Constituţiei României, nu poate fi diminuat
din suprafaţa teritorială a unei comunităţi, comune, oraş,
municipiu, nici un metru pătrat de către nici un alt serviciu,
cum ar fi CF-ul, decât prin referendum. Altfel nu se poate!
Niciodată Aeroportul Internaţional Timişoara n-a fost pe terito-
riul comunei Ghiroda, aşa cum nici Otopeni nu este pe teritori-
ul administrativ al Bucureştiului, Kogălniceanu nu este la
Constanţa sau Băneasa nu este la Bucureşti.  Exact aşa este în
Giarmata. În toate documentele, începând cu Cartea Funciară
din 1906, acolo scrie   Giarmata, nu Ghiroda şi n-a fost nicio-
dată altfel. Prima la mână. A doua: acolo  în C.F. au figurat doar
cei pe care-i chema Lörintz, Kroner, Kirtzer, Kartner şamd,
toate fiind familii care provin din Giarmata, Iarmota.

R. - În 1963, pe vremea Regiunii Banat, li s-a luat
şvabilor din Jarmota terenul pe care se află Aeroportul…

G.R. - Da, în 1963, Statul Român a fost posesor la localizare
pe acest teren, nicidecum proprietar! Eu în procesele deschise

şi instituite am vrut să
demonstrez acest lucru.

R. - Faptul că statul
ro mân n-are nici un do cu -
ment care să ateste că e
proprietar? 

G.R. - Da, pentru că sta -
tul nu are titlu de pro prie -
tate pe acest te ren şi n-a
avut niciodată. E nu mai
posesor la localizare. Iar în
ultimul proces care a fost la Braşov, comuna, eu, noi, cei din
Giarmata n-am pierdut nimic! Am demonstrat că statul nu este
proprietar. 

R - Şi acum care este situaţia?
G.R. - Situaţia este clară: pe teritoriul comunei Giarmata noi

suntem proprietari de drept.
R. - Dar nu puteţi folosi trenul revendicat…
G.R. - Nu putem să-l folosim noi pentru că există o con-

strucţie acolo şi această construcţie aparţine Aeroportului
Internaţional, conform CF-ului.

R. - Şi atunci, pentru ce v-aţi zbătut? 
G.R.- Pentru taxele şi impozitele care ni se cuvin ca propri-

etari de drept Şi pentru a demonstra că statul n-are titlu de pro-
prietate. Vreau să înţeleagă toată lumea că Primăria Giarmata
n-a pierdut nimic la procesul de la Braşov! Repte: terenul a fost
a nostru,  dar s-a aflat în localizarea statului iar acesta nu are
titlu de proprietate. 

R - Cum vă simţiţi fără comunitatea germană din
Jarmota?

G.V. - Este o întrebare dureroasă, pentru că de 28 de ani, de
când locuiesc acolo, prima parte a vieţii mele am fost împreună
cu şvabii din Giarmata.. Perioada aceea istorică a începutului
emigăriri nemţilor  a fost extraordinar de dureroasă pentru toată
lumea. Să pleci, să laşi totul, să nu-ţi mai vezi prietenii…Sunt
stabilit din 1979 în Giarmata. Şi am trăit şi cu ei şi cu cei care
sunt acum. Azi Giarmata are cea mai eterogenă populaţie posi-
bilă. Au plecat 5.000 de etnici germani, au venit în locul lor
7.000 din majoritatea zonelor ţării: Moldova, Bucovina,
Ardeal, Muntenia…Cred  că nu este cătun în ţara românească
de unde să nu fi trecut măcar vreunul prin Giarmata! Dar ce
este cel mai important: eu îi deplâng pe şvabii mei din Giar -

Obiective şi investiţii propuse de pri-
mar a se realiza:

1. finalizarea Planului de Urbanism Ge -
neral al comunei Giar mata – lucrare care tre-
buie terminată până la sfârşitul lunii mai 2008

2. modernizarea Centrului Civic Giar ma -
ta, plan de urbanism zonal şi studiu de fez-
abilitate, lucrare realizată cu sprijinul
Consiliului Judeţean Timiş, finanţată din
Fonduri Europene pentru Agricultură şi
Dezvoltare Rurală;
obiectiv care are ca
studiu următoarele: 

a) crearea şi modern-
izarea infrastructurii
rurale (construcţii şi
modernizări ale
drumurilor co  munale, a
străzilor, a apei, ca na -
lizare, alimen tare cu
energie electrică,
amenajarea platfor melor
pentru depozitarea
deşeurilor şi dosare afer-
entă);

b) amenajarea spaţi-
ilor de interes public
(amenajarea peisagistică, parcuri, parcaje,
pieţe, refacerea faţadelor, modernizarea mod-
ernizarea şi dosarea bibliotecii şi a Casei de
Cultură, ame na jarea de târguri, spaţii de joacă
pentru copii etc.);

3. înlocuirea reţelei de alimentare cu apă,
executată în perioada anilor 1962-1964 şi
1993 Cerneteaz;

4. modernizarea str. Morii şi str. Principală
Giarmata

5. modernizarea Dispensarului Uman
Giar ma ta 

Lucrări noi:
Anul 2007 a fost anul studiilor şi

proiectelor de mare anvergură, când au fost

iniţiate şi întocmite multe proiecte pentru îm -
bu nătăţirea vieţii comunităţii noastre, astfel
ca în cursul acestui an, în funcţie de resursele
financiare, am propus de ma rea următoarelor
lucrări de execuţie:

1. construirea Şcolii Generale cu clasele I-
VIII Giarmata;

2. reabilitarea la standardele europene a
Casei de Cultură Giarmata;

3. construirea Grădiniţei în Cerneteaz;

4. modernizarea Şcolii Generale I-IV
Cernteaz şi amenajarea curţii comune cu gră-
diniţa;

5. modernizarea str. Bencecului şi str.
Carol din Giarmata;

6. modernitarea str. Bătrână şi str. Carol
din Giarmata;

7. sistem iluminare Parc Izvor şi Fântâna
Eugen de Savoya Giarmata.

Studii, proiecte, dotări
1. studiu de fezabilitate + proiect tehnic

pentru 20 hectare – parc industrial Giarmata
(zona fostă FNC);

2. studiu de fezabilitate + proiect tehnic
sediu nou Primăria Giarmata;

3. studiu de fezabilitate + proiect tehnic
Casa de Cultură Cerneteaz;

4. studiu de fezabilitate + proiect tehnic
Dispernsar Uman Cerneteaz;

5. studiu de fezabilitate + proiect tehnic
reno vare monument istoric Remiza de
pompieri Giar mata;

6. studiu de fezabilitate + proiect tehnic
Centru de Instruire şi Intervenţie Giarmata (la
standardele europene în zona Parc Industrial);

7. studiu de fezabil-
itate + proiect tehnic
amenajare Baza spor -
tivă Giarmata (ştrand,
teren de tenis etc);

8. studiu de fezabil-
itate + proiect tehnic
amenajare peisagistică
Parc Izvor Giarmata;

9. definitivarea do -
cu mentaţiei PUZ pen -
tru asigurarea locu ri lor
de construcţii case în
Giar mata şi Cerneteaz
pentru cei pes te 250 de
tineiri care au solicitat
prin cerere la Legea nr.

15/2003, precum şi concesionarea de terenuri,
după cum ur mează:

- 50 ha, top A645 nord vest de Giarmata
- 9,74 ha, parcele 1217 şi 1220, la sud de

Giarmata
- 31,82 ha, parcele Ps 79/1, Ps 99 şi Ps

101/2 nord vest de Cerneteaz
10. achiziţionarea unui microbus pentru

elevi, de 21 locuri;
11. achiziţionarea unui utilaj terasier mul-

tifuncţional.
Lista de investiţii care a fost pusă în dez-

baterea Consiliului Local din luna ianuarie şi
reluată în luna februarie, 2008.

Studii, proiecte 
şi in vestiţii 
executate 

(1996-2008)
- Au fost realizate reţeaua de apă

Cerneteaz,  reţeaua de apă Giarmata (80%
puţuri forate), reţea gaze naturale Giarmata
şi proiectul tehnic Cerneteaz, proiect şi
execuţie drum Cerneteaz şi pod, modern-
izare iluminat public Giarmataşi Cerneteaz,
amenajare Centru Civic, reparaţii drumuri
comunale şi rigole stradale, modernizări şi
reparaţii la instituţii de învăţământ, dez-
voltarea sistemului privat, sprijinirea aces-
tui sector să crească  de la 21de societăţi
comerciale în anul 1996 la 138 în anul
2008; 

A demararea acţiunea pentru localizarea
populaţiei, acţiune în premieră de aplicare a
Legii nr. 112/1995 şi vânzarea imobilelor
că tre chiriaşi, pe baza evaluării şi la pre -
ţurile anilor 1996-2000 a celor 700 de imo-
bile proprietatea Statului Român. Mai mult,
cetăţenii au bene ficiat de obţinerea unei
sentinţe ju decătoreşti pe baza căreia s-a
emis Ho tărârea Consiliului Local Giar mata
nr. 45/2003 în baza căreia s-au atribuit gra-
tuit terenurile aferente acestor imobile,
ceea ce a adus o îm bunătăţire semnificativă
a nivelului de trai a cetăţenilor. S-a revital-
iza activitatea formaţiunii de pompieri, a
formaţiei de dansuri, activitatea sportivă, a
fost modernizată Casa de Cultură, s-a înfi-
inţare punct de lucru a Primăriei la
Cerneteaz, Aeroportul a fost intabulat ca
teren al comunităţii a fost înfiinţată Poliţia
Co munitară.



mata. Au intrat într-o nouă viaţă. Au luat împrumuturi
de la  bănci şi greu şi-au refăcut viaţa departe de
locurile natale. Cum, de fapt, şi cei care au venit aici,
în locul lor, tot aşa mari greutăţi au avut pentru că au
stat ca şi chiriaşi în casele şvabilor.  La venirea mea în
anul 1996 la conducerea comunei mi-am spus:
“Doamne, atâta instabilitate este în satul ăsta, în
comuna ăsta!” Inclusiv în cazul meu. Eu sunt din
Ardeal, din Bihor. Nu există nici o diferenţă că mă
cheamă Roşian sau altfel, că sunt din Bucovina sau
altă parte… 

R. - Şi ce aţi făcut ca să îndreptaţi lucrurile?
G.R. -Atunci am studiat foarte profund Legea 112

şi Legea Chiriaşilor, Legea 114, ce drepturi îmi dă mie
legea în calitate de primar şi ce pot să fac pentru stabi-
lizarea populaţiei. Pentru că eram cu un picior aici şi
unul în Ardeal! Sau fiecare de unde provenea. Am
instituit ad-hoc două comisii şi am început vânzarea.
Am fost primul primar în România care am început să
vând imobile de la Legea 112. Din 780 de case care au
fost cu chiriaşi mai sunt doar 21. Restul s-au vândut
între anii 1996-2000, majoritatea lor. Le-am spus
mereu celor veniţie în comună de departe să-şi
cumpere acoperişul de deasupra capului. Mai sunt şi
acum familii care plătesc rate, dar plătesc rate pentru
casa lor.  Da, totul a fost în interesul cetăţeanului şi
pentru binele lui. Şi pe lângă asta a mai fost o prob-
lemă: din 2000 şi până în 2003 ne-am luptat şi am
obţinut sentinţă judecătorească prin care am demon-
strat că terenul aferent acestor locuinţe trebuie să le
aparţină cumpărătorilor casei.. Astfel, le-am dat gră-

dinile şi terenul aferent casei lor.
R. -Acum, câţi locuitori are comuna Giar ma ta?
G.R. - 6.782  de locuitori. În anul 2010 vor fi peste

10.000. Giarmata va deveni un orăşel, la nord de
Timişoara. 

R. - Munca de primar v-a adus şi satisfacţii
morale, bănuiesc. Sunteţi foarte mândru de nişte
titluri pe care le-aţi primit. 

G.R.- Da, e adevărat. Te bucuri de anumite rezul-
tate ale vieţii în fiecare activitate pe care o desfăşori.
Una dintre cele mai mari bucurii a fost atunci când am
fost desemnat Cetăţean de Onoare al comunei şi am
primit această titulatură, propunere venită  din partea
Consiliului Local în anul 2000, cu ocazia inaugurii şi
terminării investiţiei gazului metan.  Iar la Adunarea
generală a primarilor comunelor din România, în
perioada 24- 29 februarie 2008, ocazie cu care am fost
aproximativ 450 de primari din cele 2.855 de comune
ale României, din toţi cei prezenţi eu am primit dis-
tincţia de “Primar de 3 stele”. Aceasta înseamnă
recunoştinţa asociaţiei juridice constituită prin
hotărâre de guvern, recunoştinţă pentru activitatea în
cele trei mandate pe care le-am avut.

R. - Cum aţi putea ajunge primar de 4 stele?
G.R. - Bineînţeles că ar trebui să văd dacă elec-

toratul ar dori să mă mai aleagă pentru a-mi duce la
capăt proiectele propuse. Atunci probabil aş avea feri-
cirea să devin primar de 4 stele. Steaua şi mandatul! 

Au consemnat 
Cornel TODOR

şi Gabriela PASCARU
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Ca membru al
Comisiei econo -
mice, pe parcursul
anului 2007 am
participat la un nu -
măr de 29 de
ședințe care s-au
des fășurat în
confor mitate cu

prevede rile Regula men tului de ordine inte-
rioară și funcționare a Consiliului Județean
Timiș, cu respectarea domeniului și
obiectului de acti vitate, analiza și aprobarea
proiectelor de hotărâri care vizează activ-
itățile economice “cum ar fi”:

1. Bugetul propriu al județului Timiș și
execuția bugetară;

2. Impozite, taxe și tarife ju dețene;
3. Împrumuturi, virări de credite și uti-

lizarea rezervei bugetare;
4. Repartizarea pe comune, orașe și

municipii a sumelor defalcate din unele veni-
turi ale bugetului de stat sau din alte resurse;
repartizarea sumelor defalcate din T.V.A. și
cota din impozitul pe venit pentru echili-
brarea bugetelor locale pe anul 2007;

5. Administrarea domeniului public și pri-
vat al județului Timiș;

6. Darea în administrare, concesionarea
sau închirierea bunurilor pro prietate privată a
județului Ti miș;

7. Vânzarea, concesionarea sau închiri-
erea bunurilor proprietate privată a județului
Timiș;

8. Activitatea societăților co merciale la
care județul este ac țio nar sau asociat;

9. Asigurarea condițiilor materiale și
financiare instituțiilor și serviciilor publice
aflate sub autoritatea C.J. Timiș;

10. Sprijinirea comunităților lo cale pentru
accesarea și realizarea proiectelor și pro -
gramelor cu finan țare internă și externă.

În ceea ce privește bugetul propriu al
județului Timiș și a buge telor instituțiilor și
serviciilor pu blice de sub autoritatea C.J.
Timiș, în anul 2007, Comisia Economică a
discutat și analizat un număr de 10 proiecte
de hotărâre. De asemenea, au fost discutate și
avizate în Comi sia economică: proiecte de
hotărâre privind situațiile financiare anuale
pentru anul 2007, contul de înche iere a
exercițiului bugetar pentru bu getul propriu al
județului Timiș și pentru activitățile finantate
din ve nituri extrabugetare pe anul 2007,
respectiv informarea privind contul de

încheiere a exercițiului bugetar al județului
Timiș pe anul 2007. 

Comisia economică a aprobat un proiect
de hotărâre privind contractarea unui împru-
mut extern, care în plenul consiliului a
devenit Hotărârea nr. 68/02.08.2007.

Taxele județene și tarifele pe anul fiscal
2008 au fost subiecte dezbătute în comisia
economică rezultând un număr de două
proiec te de hotărâre care au fost aprobate în
plenul CJT devenind hotărâri.

Comisia economică a aprobat proiectul de
hotărâre privind utilizarea fondului de rul-
ment pentru gol de casă și investiții care a de -
venit Hotărârea nr. 03/31.01.2007 privind uti-
lizarea fondului de rulment în anul 2007.

Repartizarea unor sume către bugetele
locale a constituit obiectul unui proiect de
hotărâre. (Hotărârea nr. 01/31.01.2007). La
începutul anului 2007 s-au repartizat sumele
necesare către primării ca să poată închide
anul financiar 2006.

Proiecte de hotărâri privind domeniul
public și privat al județului Timiș precum și
darea în folo sință gratuită sau închirierea
unor bunuri aparținând domeniului pu blic sau
privat al județului Timiș în număr de 24 au
fost supuse analizei și avizării comisiei
economice. Ho tă râri mai importante din acest
do me niu privesc:

- Prelungirea contractului de închiriere a
Stadionului “Dan Pălti nișan” clubului Poli -
tehnica (Hotă râ rea nr. 37/27.04.2007 privind
a pro barea prelungirii închirierii Sta  dionului
“Dan Păltinișan” Ti mi șoara);

- Hotărâre nr. 427/29.05.2007 privind
aprobarea cofinanțării pro iectului “Reabili -
tarea și revitali zarea fortificației Cetății
Timișoara Bastionul Terezia.

Cu privire la domeniul privat al CJT au
fost promovate proiecte de hotărâre privind
procedura și caie tul de sarcini pentru conce-
sionarea de terenuri din perimetrul Parcul
Teh nologic și Industrial Timișoara (Hotărârea
09/28.02.2007);

De asemenea Comisia Econ o mi că a anal-
izat și aprobat proiecte de sarcini pentru con-
cesionarea de terenuri din perimetrul Parcul
Tehnologic și Industrial Timișoara (Hotărârea
09/28.02.2007);

De asemenea Comisia econo mică a anal-
izat și aprobat proiecte de hotărâre care au
devenit hotărâri ale CJT:

- Hotărârea nr.69/02.08.2007 pri vind
aprobarea cesionării totale a acțiunilor Con -

siliului Județean Ti miș la SC. “TIMGAZ” SA
Buziaș;

- Hotărârea nr. 64/ 16.07.2007 privind
darea în folosință gratuită a unor spații din
Palatul Admi ni strativ către sindicatul liber al
angajaților Consiliului Județean Timiș.

- Hotărârea nr.73/02.08.2007 privind
darea în administrare gratuită a unui imobil
către Arhiepisco pia Ortodoxă Română a
Timișoarei.

Asigurarea condițiilor materiale și finan-
ciare pentru funcționarea instituțiilor și ser-
viciilor publice de sub autoritatea C.J.Timiș
s-a rea lizat în condiții bune prin bugetele
aprobate de către Comisia Econo mică în ur -
ma unor analize tehnice. De asemenea buna
funcționare a acestora și a coordonării efi-
ciente de către CJT s-a realizat prin aprobarea
organigramelor, statelor de funcții și
regulamentelor de func ționare specifice:

- Hotărârea nr. 18/28.02.2007 pri vind
modificarea Organigramei și Statelor de
funcții ale unor servicii publice aflate sub
autoritatea CJT;

- Hotărârea nr. 19/ 28.02.2007 privind
modificarea Organigrame lor și Statelor de
funcții ale instituțiilor publice de cultură
aflate sub autoritatea CJT;

- Hotărârea nr. 30/27.03.2007 privind
numirea în funcție a direc to rului Muzeului
Satului Bănățean Timișoara;

- Hotărârea nr. 50/ 29.05.2007 privind
transformarea unor posturi din statele de
funcții ale unor instituții și servicii publice de
interes ju dețean;

- Hotărârea nr. 82/ 02.08.2007 privind sta-
bilirea competenței consiliilor de conducere
ale instituțiilor publice de cultură de interes
județean;

- Hotărârea nr.1227/ 28.11.2007 privind
modificarea numărului și structurii person-
alului nedidactic din învățământul special.

Sprijinirea comunităților locale pentru
accesarea și realizarea pro iec telor și pro-
gramelor cu finanțare internă și externă s-a
realizat prin promovarea unor proiecte de
hotă râre prin care să se asigure surse fi nan -
ciare atât pentru efectuarea stu diilor necesare
întocmirii de proiec te, cât și pentru
cofinanțarea în sar cina comunităților locale,
în special pentru primăriile cu capacitate
financiară redusă:

- Hotărârea nr. 05/31.01.2007 privind
aprobarea repartizării de sume pentru dru-
muri și susținerea programelor de dezvoltare
locală pentru proiecte de infrastructură care
necesită cofinanțare locală pe anul 2007.

Au fost promovate, analizate și avizate o
serie de proiecte de hotă râre privind
finanțarea și implemen tarea unor proiecte de
interes jude țean cu impact major asupra
mediului și dezvoltării economico-sociale a
județului:

- Hotărârea prin care au fost predate
obiective de investiții privind alimentarea cu
apă în localități ale județului Timiș cum ar fi:
Dum bra va, Bogda, Mașloc, Moșnita Nouă,
Mănăștiur, Boldur, Uivar, Pișchia; 

- Hotărârea nr. 51/25.06.2007 privind
aprobarea Planului Județean de Gestionare a
Deșeurilor;

- Zona industrială Săcălaz;
- Reabilitarea și revitalizarea for  tificației

Cetatea Timișoara - Bas  ti onul Theresia -
eliberarea spa țiilor de către firmele care le
ocupă pentru începerea lucrărilor;

- Efectuarea demersurilor legale pentru
atribuirea în custodie a Ariei naturale prote-
jate “Lacul Surduc”.

Pe parcursul anului 2007  am participat la
ședințele Comisiei so cio-economică de
examinare și avi zare a implementării struc-
turilor de vânzare cu amănuntul cu suprafață
mare a județului Timiș, al cărui mem bru sunt.
De asemenea am participat la ședințele con-
siliilor locale în comunele Tomești, Ghizela,
Să călaz, Topolovățu Mare, Beciche recul Mic
etc.

Ca membru al Comisiei am participat
împreună cu Comisia economică la realizarea
obiectivelor strategice ale CJT pe anul 2007

Împreună cu membrii Comisiei de
Urbanism am participat la susți nerea și apro-
barea unui proiect de interes comun având ca
invitat pe președintele Consiliului Județean
Timiș, dl. Constantin Ostaficiuc, pe secretarul
general și pe cei doi vicepreședinți. 

În vederea acesării finanțărilor și în urma
aderării României la UE s-au creat pârghiile
necesare reali zării acestui obiectiv prin :

- dublarea numărului de perso nal
specializat în pregătirea proiec telor de către
ADETIM;

- angajarea a circa 50 promotori locali de
către primării, specializați de către ADETIM
în pregătirea de proiecte;

- pregătirea surselor de cofinan țare a
proiectelor la nivel de Con siliu județean și la
nivel de comune și orașe din sursele pentru
echilibra rea bugetelor locale la dispoziția C.J.
Timiș.

Tiberiu Procopie LELESCU
Drd. Manager 

Consilier judetean – Comisia Economica

RAPORT DE ACTIVITATE pe anul 2007

„LADA CU ZESTRE A NEAMULUI”
Desfăşurarea în premieră anul trecut a manifestării „Lada cu zestre a nea-

mului” a fost un bun prilej de valorificare şi conservare a creaţiei populare
autentice.

În acest an,  „Lada cu zestre a neamului” - concurs de muzică folclo rică,
expoziţii de artă populară (icoane pe sticlă, meşteşuguri tra di ţio nale, etc.) va
fi structurată pe următoarele genuri artistice: coregrafie (dan s uri populare,
solişti dansatori, ansambluri tematice: creaţie folclo rică, dan suri şi obiceiuri
tradiţionale, ansambluri de cântece şi dansuri), formaţii mu zicale (orchestre
populare, tarafuri, grupuri de instrumentişti, solişti in strumentişti, solişti
vocali), formaţii corale, proză sau poezie în grai popular, creatori populari
(pictură naivă, pictură, cusătură, costume po pu lare, broderii, sculptură în
lemn, olărit, iconografie, artă florală, etc.), artă culinară tradiţională şi alte
genuri artistice (fanfare, teatru popular, etc.) Până în septembrie 2008 este
programată desfăşurarea fazei intercomunale a concursului, începând cu data
de 16 martie (în Comloşu Mare) şi ulterior în Dudeştii Vechi, Şandra, Uivar,
Foeni, Ghilad, Denta, Niţchidorf, Ghiroda, Orţişoara, Şanoviţa, Mănăştiur,
Tomeşti şi Criciova. Fazele zonale sunt programate să înceapă în 14 septem-
brie, la Comloşu Mare şi ulterior la Giroc, Jebel şi Mănăştiur, iar faza
judeţeană se va desfăşura după cum urmează: - în 11 octombrie - la Centrul
de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş (creatori populari, artă plastică, artă
culinară, alte ge nuri artistice); - în 12 octombrie - la Centrul de Cultură şi
Artă al Ju deţului Timiş (formaţii muzicale);  în 19 octombrie – la Casa de
Cul tură a Studenţilor (formaţii coregrafice)

Spectacolul de gală al festivalului „Lada cu zestre a neamului” va avea
loc în 24 octombrie, la Filarmonica „Banatul”.  Festivalul este organizat de
CJT, Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş, în parteneriat cu
Mitropolia Banatului şi Inspectoratul Şcolar Timiş.

R.H.
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Primar Ioan Sas:
“Ceea ce am făcut în

comună se vede. Ce voi face se va vedea.”
R- Domnule primar Ioan Sas, ce anume

vă leagă de comuna Pişchia? Cum de-aţi
dorit să ajungeţi primarul acestei comune? 

I.S. -Mi-am început activitatea profesio -
nală în această comună, imediat după ter-
minarea studiilor, respectiv Facultatea de
Zootehnie la Institutul Agronomic Timişoara.
Am fost repartizat prin repartiţie guvernamen-
tală la ferma zootehnică din Pişchia. 

R. – Pe atunci, cel  mai cunoscut agricul-
tor din zonă era regretatul inginer Ioan
Birăescu, preşedintele CAP-ului...

I.S. – Da. Domnul Birăescu era preşedin-
tele CAP-ului, sigur că da. Eu am venit în ’89,
în septembrie. Mi-am început activitatea la
Pişchia şi am fost şef de fermă până în 2004.
Profesia m-a adus aici...

R. - Aţi venit de departe?
I.S. – Nu neapărat. Am crescut la

Sânandrei, sunt născut în Timişoara.
R. - Cum v-aţi decis să intraţi în

politică?
I.S. - Decizia nu a fost a mea… Eu am zis

că nu trebuia să intru  neapărat în politică dar,
sigur, trebuie să faci şi politică dacă doreşti să
faci administraţie… Am şi avut semnale de la
foarte mulţi oameni de pe teritoriul comunei,
oameni care m-au cunoscut de ani de zile, care
au venit profesional în contact cu mine, au
lucrat cu mine şi m-au rugat să candidez la
Primăria Pişchia.

R.-Chiar dacă nu sunteţi localnic, aţi
avut avantajul că prin meseria de inginer
zootehnist aţi cunoscut oamenii locului. 

I.S. - Eu consider că am fost un bun profe-
sionist şi oamenii, în momentul în care s-au
decis să aleagă pe cineva care să conducă
comunitatea, s-au gândit c-aş fi eu persoana
potrivită. Asta a fost toată povestea.

R - Cum aţi găsit primăria, ca instituţie,
când aţi ajuns primar? 

I.S. -Trecutul trebuie îngropat. Vreau să vă
spun că  nu eram pe dinafară de ceea ce dis-
punea această Primărie, de bugetul pe care îl
are la dispoziţie şi de atribuţiile primarului.
Administraţia, pe lângă faptul că e totuşi o tre-
abă managerială - iar eu am fost manager 15
ani - înseamnă să cunoşti legislaţie, trebuie să
ai o strategie privind dezvoltarea comunei…
Da, a fost foarte mult de lucru şi este încă de
lucru. N-am avut infrastructură, n-am avut
condiţii normale în şcolile noastre, erau fără
autorizaţii sanitare de funcţionare, n-am avut
cămine culturale…

R. – Şi ce aţi îndreptat?
I.S. - Foarte multe lucruri am găsit de în -

dreptat şi mai sunt de îndreptat şi acum. În pri -
mul rând, toate păşunile aparţinătoare co munei
Pişchia sunt păşuni pe care le-am primit din
ordinul Prefectului. Păşuni care trebuiau întab-
ulate, pentru că asta este, de fapt, averea Pri -
măriei. Am găsit o comună deficitară în lo curi
de muncă, o lipsă totală de investiţii pe te ri -
toriul comu nei. De aceea, pri mul gând al meu
a fost să creez infrastructura, să întabulez aces-
te terenuri pe care să le pot oferi po ten ţialilor
investitori.

R. – Rămân păşuni şi pentru nevoile

localnicilor? 
I.S. - Păşunile au fost şi sunt destinate pen-

tru păşunatul animalelor. Suprafaţa de păşuni
este însă suficient de mare, numărul de ani-
male este în scădere pentru că de-a lungul
acestor ani nu s-a făcut o bună zootehnie. Sunt
zootehnist şi ştiu că toate programele care s-au
derulat în agricultură nu au fos coerente şi nu
au încurajat sectorul zootehnic. Vreau să vă
spun că activitatea de bază aici, la Pişchia, a
fost creşterea animalelor. Iar acum oamenii
abia mai pot supravieţui din această activitate. 

R. - Şi totuşi, sunt cetăţeni care vin la
Primărie şi se plâng că sunt turme mari de
oi care le distrug culturile  agricole. Sunt
turme aduse din alte părţi?

I.S. -Animalele care sunt la Pişchia şi în
satele aparţinătoare sunt în special ovine.
Bovine, mai puţin. Păşunile sunt concesionate

de Primărie. Am zis că este cel mai bun
lucru să-i dai omului teren ca să aibă
grijă de bucăţica lui de păşune pentru că
tot timpul erau pro bleme, treceau de la
unii la alţii, intrau pe culturile oamenilor.
Aceşti crescători de oi ştiu foarte bine
care este păşunea lor şi ştiu foarte bine
când intră pe alte culturi. 

R. - E atunci vorba de rea intenţie?
I.S. - Da. Iar legislaţia îi obligă să-ţi

plătească pagubele, dar noi nu putem
asigura paza culturilor, proprietarul este
obligat să facă asta. Se plâng unii propri-
etari de terenuri care se învecinează cu
aceste păşuni de faptul că unii crescători
de oi profită de faptul că nu îi prinde

nimeni şi se duc şi distrug culturile. 
R.- Există destui cetăţeni nemulţumiţi,

domnule primar...
I.S. - Da, e adevărat. Nu sunt nemulţumiţi

din cauza mea, sunt nemulţumiţi din cauza
acestor oameni care nu respectă ceea ce tre-
buie să respecte. 

R. -Câţi investitori există în Pişchia, câte
întreprinderi, mai mari, mai mici, care să
aducă bani la buget? #-am prea văzut…

I.S. - N-aţi prea văzut pentru că nu sunt.
Din cauza aceasta bugetul este subţire. Un
buget alcătuit numai din taxe locale, de la
cetăţenii care locuiesc pe raza comunei, este
întotdeauna unul mic, pentru că nici cetăţenii
nu sunt mulţi. Nu avem foarte mulţi locuitori,
dar suprafaţa administrativ-teritorială este
mare. Sigur că banii sunt insuficienţi dar ca să
atragi investiţii, investitori, trebuie să creezi
nişte premize. Exact ce vă spuneam mai
înainte. Trebuie să faci infrastructura,
trebuie să faci canalizarea, trebuie să faci
apa.

R.-Şi ce-aţi făcut din toate acestea? 
I.S. - Practic, s-au realizat două dru-

muri comunale, finalizarea drumului
Pişchia-Murani.

R. -Acesta nu e făcut din anul
2004?

I.S. - Doar o porţiune a fost făcută
atunci, partea de drum comunal realizat
prin Consiliul Judeţean. Restul l-am
făcut noi după anul 2004. S-a finalizat
drumul Pişchia-Bencecul de Sus, suntem
în derulare cu drumul comunal Pişchia-
Bencecul de Sus, este semnat contractul,
şi atunci am terminat cu toate drumurile, prac-
tic.

R. -Aşadar,  infrastructura s-a dezvoltat
parţial. Au început să vină investitorii?

I.S. - Sigur că da. Până nu creezi infrastruc-
tură nu poţi să aştepţi să vină cineva. Iar până
nu se stabileşte o proprietate clară a Primăriei
nu poţi să oferi nici o facilitate, nimănui...

R. -Aţi concesionat, în acest sens,
terenuri?

I.S. - Nu. Din păşunea din Pişchia s-a rea -
lizat un PUZ, un Plan Urbanistic Zonal. Eu am
fost cel care l-a iniţiat, eu sunt cel care-l voi

finaliza şi în primăvara aceasta vom scoate la
licitaţie terenuri parcelate pentru cei care
doresc să-şi cumpere un loc de casă la Pişchia.
Prin Legea 15 noi vom asigura tinerilor care au
acest drept locuri de casă. 

R. -#u există locuinţe de serviciu pe care
să le închiriaţi doritorilor?

I.S. - Nu, nu mai există. Este o mare pro -
blemă şi de aceeam-am gândit foarte serios
când am întabulat aceste păşuni, mă gândesc
să fac aceeaşi chestiune la Murani, avem în
jurul satului condiţii să realizăm un astfel de
PUZ  iar atunci satul Murani se va transforma
într-un sat de vacanţă, e aşezat între dealuri
domoale, pădurea e aproape, lacul la fel. Iar
aerul, spun specialiştii, are aceeaşi ozonificare
ca şi la Surduc iar despre aerul de Surduc se
spune că are aceeaşi calitate ca şi cel de la
Băile Her culane!  

R. -Asta e bine. Au început construcţiile
rezidenţiale la ieşirea din Pişchia, spre
Murani. 

I.S. - Exact. Pe lângă PUZ-ul pe care eu 
l-am iniţiat, este un PUZ de 100 locuri de case
al Consiliului Local, noi am edificat şi alte
PUZ-uri, practic le-am aprobat. E vorba de
persoane private care şi-au cumpărat teren şi
care şi-au făcut aceste PUZ-uri, fenomen  care
nu va face altceva decât să aducă bani la buge-
tul local. 

R. - Mai aveţi un spaţiu care se doreşte a
deveni zonă rezidenţială în viitor, chiar la
intrare în Pişchia. 

I.S. - Este cel vizavi de moară, are un PUZ
făcut în aceleaşi condiţii ca şi celelalte. Dar
ceea ce eu îmi doresc şi am şi prins în bugetul
pe anul acesta este să măresc intravilanul.
Dorim o reactualizare a PUG-ului pentru că eu
consider că la vremea respectivă acest PUG 
n-a fost gândit aşa cum trebuia, a fost gândit
foarte strâns. 

R. -Vedeţi Pişchia, poate şi Muraniul, ca
un  banlieau al viitoarei mari metropole ti -
mi şorene? Aveţi modelul Dumbrăviţa. 

I.S. – S-a întâmplat următorul fenomen.
Prima dată, cei de la bloc, din Timişoara, „au
co borât” la Dumbrăviţa iar acum cei de la
Dum brăviţa vor pleca şi vor veni la Pişchia.
Ăsta este avantajul nostru: vom avea auto stra -
dă, şosea de centură, suntem aproape de Timi -
şoara, din punct de vedere geografic aşezarea
localităţii noastre este extraordinară. Pişchia
va căpăta în câţiva ani un elan extraordinar.
Tebuie să profităm de existenţa rezervaţiei
natu rale Pişchia-Murani-Bencec. Tocmai de

aceasta nu dorim o industrializare a acestei
comune iar acest spaţiu natural bine folosit, vă
asigur de aceasta, va atrage foarte mulţi
oameni care vor dori să locuiască în raza local-
ităţii noastre.

Dezvoltându-se mai multe cartiere rezi-
denţiale se vor dezvolta şi serviciile. Nu tre-
buie să ne industrializăm ca să avem locuri de
muncă. Va fi de lucru pentru toţi oamenii din
satele noastre. 

R. - Până o să fie comuna Pişchia fru-
moasă şi elegantă, sunt destule probleme de
mediu. O vale cum este cea dintre Murani şi

Pişchia, străbătută de pârâul care vine din
lac, nu vă supăraţi, domnule primar, dar a
devenit o ladă de gunoi. Şi probabil că nu
poluează localnicii, neapărat…

I.S. N-am de ce să mă supăr; situaţia este,
într-adevăr tristă, nu numai la Pişchia sau între
Pişchia şi Murani, cred că în tot judeţul. Este
un fenomen periculos prin dimensiunile sale!
La nivel local facem tot posibilul să preîntîm -
pinăm poluarea mediului. Adică să adunăm
gunoaiele celor care vin de la Timişoara sau
din alte localităţi dar mai ales de la Timişoara.
Se aruncă cadavre de animale de casă, păsări,
câini, se aduc câini vagabonzi, se aruncă mi -
zerii de la bloc, îşi renovează omul apartamen-
tul la Timişoara şi îşi aruncă molozul la
Murani. Se aruncă de-a lungul drumului jude -
ţean, de-a lungul drumurilor comunale. Vreau
să vă spun că pot fi de-ai noştri, mi-e jenă s-o
spun, dar vin timişoreni la Murani pentru că au
neamuri sau case de vacanţă şi lasă totul pe
marginea drumului, ceea ce nu este normal. Nu
poţi, ca Primărie, să deţii controlul total asupra
acestei situaţii, trebuie în primul rând să ne re -
vizuim atitudinea noi, ca şi cetăţeni, să dove -
dim atitudine şi spirit civic pentru ca pe aceşti
oameni pe care-i vedem să-i „execu tăm”, cum
s-ar zice. Garda de Mediu nu va reuşi să stea în
spatele fiecăruia. Eu, dacă-l văd pe unul că-şi
aruncă gunoaiele de acasă pe marginea drumu-
lui, sigur că-i iau numărul de la maşină, îl
opresc şi sunt în stare să-l duc la Poliţie, să-l
„împachetez”, nu alta!. Îmi pare rău că spun
asta la modul dur, dar nu este normal ceea ce
se întâmplăm cu mediul din zona noastră.

R.- Ce se poate face? Aveţi oameni săraci
în comună care primesc indemnizaţie sau
ajutor social şi pe care-i puteţi folosi la
lucrări publice?

I.S. - Există oameni pe ajutor social dar
fără drept de muncă, oameni bolnavi sau cu
alte probleme. Deci eu n-am pe nimeni care
munceşte efectiv. Există cetăţeni care primesc
ajutor social pe Legea 416, dar nu pot munci. 

R. - Soluţia care rămâne  ar fi forţa de
muncă de la Penitenciar?

I.S. - Soluţia nu este folosirea deţinutilor de
la Penitenciarul din Timisoara pentru că şi
aceasta costă bani iar cetăţeanul nu este dispus
să scoată bani din buzunar. Sigur că în momen-
tul în care primarul, viceprimarul, consilierii,
cei care administrează această localitate, con-
voacă o adunare generală şi spun: „Măi,
oameni buni, haideţi să mergem să ne facem
curăţenie!“ ar fi dezamăgitor dacă nu ar răs -
punde solicitării noastre. Dar dac-ar veni şi ar
face ordine o dată după aceea ar lua atitudine
vizavi de cei care murdăresc faţa comunei.
Pentru că dacă nu-l văd eu, îi vor vedea ei pe
cei ce polueză mediul vedeţi dumneavoastră.
Altfel nu-i poţi controla, aşa de unul singru!. 

R. -Teoretic, ar fi bine. Probabil până la
alegeri veţi capacita cetăţenii pentru
curăţirea zonei. 

I.S. - Eu nu merg pe principiul că trebuie să
faci ceva numai înainte de alegeri. Ceea ce am
făcut rămâne făcut, se vede. A îngrăşa porcul
în “Ajunul Crăciunului” nu mai “ţine” la elec-
torat. 

R. -Aveţi  în zonă o apă minerală extra-
ordinară, sătenii îi spun „apă acră”. Ar fi o
industrie nepoluantă, aţi putea face o staţie
de îmbuteliere.

I.S. - Situaţie este mai complexă. În ce
sens? Noi beneficiem de cunoscutul izvor de
apă care s-a forat cu ani în urmă chiar în mar-
ginea şoselei Timişoara-Lipova. Am gândit un
proiect de amenajare a locului, va fi ceva  fru-
mos, cu staţie de autobuz, cu o mică piaţetă, cu
izvorul de apă minerală. În ceea ce priveşte
exploatarea apelor minerale, este o chestiune
mai complexă: se poate face o licitaţie la nivel
de minister iar Consiliul Local poate demara o
astfel de investiţie. 

PIȘCHIA
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R. - Demaraţi-o, domnule primar!
I.S. - Haideţi să vă spun care e situaţia! La

Pişchia, înainte de a veni eu primar în anul
2004, când mi-am început mandatul, un
investitor italian a cumpărat mai multe
terenuri iar pe unul dintre terenuri a făcut un
foraj şi a găsit apă minerală. E vorba de un
teren la ieşire înspre Fibiş, între pădure şi sat,
cum mergi pe partea dreaptă, înspre Bencecul
de Jos, până la pădure, între Pişchia şi pădure.
Ori italianul, fiind în probe cu apa minerală,
nu-ţi mai permite ţie, Consiliu Local Pişchia
prea multă mişcare în acest sector. Chestiunea
îmbutelierii apei minerale trebuia gândită cu
mult înainte. 

R. - Bun, omul are un teren de 10 kilo -
mertri pătraţi, a forat şi a dat de apă mi -
nerală... 

I.S. – Domnul din Italia are o perioadă de
probă de câţiva ani. Să vedeţi ce am păţit.
Demarând italianul acea exploatare pe 10 km
pătraţi, la un moment dat, când am câştigat
programul de alimentare cu apă pe Pişchia, şi
e vorba de un milion de euro şi de un program
care aduce alimentarea cu apă din Pişchia la
norme europene, eu am fost pus în imposibili-
tatea de a fora în continuare. Gata-gata să pier-
dem aceşti bani. Am dus o adevărată luptă
pen tru a ajunge la o înţelegere pentru că ita -
lianul care a făcut forajul  a spus că noi îi luăm
straturile de apă de sub terenul lui. Imaginaţi-
vă prin ce-am trecut! Sigur, în condiţiile în
care acest om nu va exploata apa minerală în
termen, pentru că el după concesiune trebuie
să intre în exploatare, nu înainte de a primi  o
serie de avize, aşadar în condiţiile în care nu
va începe exploatarea în termen legal, abia
atunci am putea demara, la nivel de Consiliu
Local, o investiţie legată de exploatarea apei
minerale de Pişchia.

R. -Aveţi o aveţi o rezervaţie naturală
deosebită pe teritoriul comunei. Aţi fructifi-
cat informaţional acest dar al naturii? 

I.S. -Vreau să vă spun că nu-mi pot permite
să cheltui banii pe publicitate, cel puţin deo-
camdată. Zona este interesantă, cu vulcanii
noroioşi în apropiere, cu păsări rare, cu rezer-
vaţie de fazani, cu pădure, cu lac- noi îi spu -
nem „Balta de la Murani”- avem dealuri, iz -
voa re cu „apă acră”, există posibilitatea reali -
ză rii unui teren de golf pe câteva sute de hec -
tare, totul face parte dintr-o arie naturală pro-
tejată-stabilită prin Ministerul Mediului. Ne
aflăm, de altfel, într-un proiect cu Mediul şi
vom face un centru de informare despre zona
de protecţie naturală Murani -Pişchia. Centrul
de informare va funcţiona chiar lângă lacul de

acumulare Murani. Din păşunea noastră de
acolo, din locul numit de săteni Dârjele, vom
pune la dispoziţie un mic teren, ca să facem
acest centru de informare, spaţiu pe care-l vom
lega cu un drum de piatră de cel deja asfaltat
dintre Pişchia şi Murani.

R.- Spuneţi că s-au schimbat multe în
comună de când aţi venit dumneavoastră
primar. Vechea clădire a şcolii, ce s-a întâm-
plat cu ea?

I.S. -Vechea clădire a şcolii a stat ani de
zile nefolosită, s-a deteriorat, a fost vândută şi
revândută, au fost procese peste procese, iar în
final ne-am decis să o scoatem la licitaţie ca să

facă cineva ceva folositor cu ea.
R. - #umai să nu facă un alt birt…
I.S. - În nici un caz. Pe cel care a licitat şi

a câştigat clădirea  l-am întrebat ce urmează să
facă mai departe cu imobilul respectiv. A spus
că îl va pune la punct, se gândea chiar să
deschidă acolo un cămin de bătrâni. Clădirea
este acum reabilitată şi arată bine. 

R. - Doriţi o comună pură din punct de
vedere al mediului şi care să atragă popu-
laţie de la oraş şi serviciile aferente. #u
doriţi o dezvoltare industrială a aşezării.

I.S. - Nu, şi nici strategia Con si liului
Judeţean Timiş nu este aceea de a industrializa
zona. Vrem să mer gem pe o zonă turistică,
agro-turisti că putem să-i spunem, pentru că e
nevoie ca localnicii noştri  să poată beneficia
de un  aflux de turişti sau de cetăţeni care îşi
vor stabili reşedinţa în Pişchia. Suntem o
comună cu o rezervaţie naturală situată la doar
20 de kilometri de un oraş care va avea nu
peste mult timp aproape o jumătate de milion
de locuitori... Fără falsă modestie, cred şi sunt
convins că am creat premizele unei binevenite
dezvoltări acestei comune. Stăm, practic, pe o
mină de aur aici, numai că de-a lungul ani lor
n-a ştiut să fie exploatată. Eu am creat prem-
izele, sunt lucruri pozitive care s-au întâmplat,
s-au renovat toate şcolile, avem autorizaţii
sanitare de funcţionare pentru toate, fiecare
şcoală are grup sanitar, are apă curentă, s-au

renovat toate căminele culturale din localitate,
s-au refăcut drumurile. Avem  proiecte în deru-
lare pe Pişchia, sistemul de alimentare cu apă
este executat, sistemul de canalizare-proiectul-
este terminat. Trebuie să se spună foarte clar
oamenilor din Pişchia, Murani, Ben cecul de
Sus, Bencecul de Jos şi Sălciua, că fonduri
structurale n-au putut fi accesate pentru că nu
s-au derulat. Tot ceea ce am făcut s-a realizat
prin fonduri pe care le-am atras cu ajutorul
Consiliului Judeţean, prin diferite programe
derulate pe hotărâri de guvern, ordonanţe de
guvern ş.a.m.d. Vom primi în viitor şi de la
Uniunea Europeană sume mari care se vor
aloca pe programe de dezvoltare rurală.

R. - Sunt sate din comuna dumneavoas-
tră celebre prin faptul că locuitorii acestora
sunt cunoscuţi ca şi „crescători de copii”. 

I.S. - Hai să  îndulcim puţin acest termen:
„crescători de copii“. Vreau să vă spun că şi
până să devin primarul Pişchiei am auzit de
copiii acestor localnici-asistenţi maternali.
Sigur că este treaba Protecţiei Copilului de a
verifica cine şi cât este de potrivit să crească şi
să îngrijească un astfel de copil. Dar ceea ce 
i-a determinat pe cei din Murani, de exemplu,
să facă acest lucru a fost lipsa locurilor de
muncă, oamenii n-aveau din ce câştiga un ban
cinstit şi aceasta a fost o modalitate de a de -
veni angajat, de a avea o asigurare socială, de
a câştiga nişte bani cu care poate să-şi plă teas -
că taxele. Eu cred că este o mare respon sabi -
litate să creşti un copil. La Murani cred că sun-
tem unici în ţară prin numărul mare de copii
aflaţi în plasament. Nu este un lucru rău, tre-
buie doar să fim atenţi cu aceşti copii atunci
când vor pleca din aceste familii iar aceasta nu
ţine strict de noi, de administraţia locală…

R. -Aveţi un serviciu social în cadrul
Primăriei care poate să controleze situaţia? 

I.S. - Deocamdată nu este necesar să mo ni -
torizăm, nu au plecat încă copiii din aceste  fa -
milii. La vârsta de 18 ani ei vor părăsi famili-
ile care i-au îngrijit, pe unii de la vârste foarte
fragede. Sigur că mulţi se vor lega de această
localitate, de Murani. Noi trebuie să gândim în
viitor şi eu vreau să merg pe un program de
for mare profesională. Vizăm ca aceşti copii să
în veţe diverse meserii  şi să rămână pe raza co -
munei. Ne gândim şi la acele locuinţe sociale
de care vor putea beneficia, trebuie să accesăm
programele existente, e vorba de ANL, să
construim asemenea locu in ţe  din fonduri
proprii şi din fonduri de dezvol tare.

R. - Îi vedeţi pe copiii aceştia aflaţi acum
în plasament ca pe viitori locuitori ai
comunei? 

I.S. - Da, pe mulţi dintre ei aşa îi văd. Si -
gur, sper că unii dintre ei vor merge la o facul -
ta te, vor studia, vor sta în oraş, dar mulţi se
ata şează de actualele familii care-i au în grijă,
vor sta pe lângă aceste familii, vor fi ca şi co -
piii lor şi poate se vor încetăţeni aici. Mai mult
ca sigur unii dintre ei vor pleca… Pleacă ai
noştri, nu mă mir că vor pleca şi aceşti copii.
La câţi au plecat din comună… Satul Murani a
rămas un sat bătrân, un sat îmbătrânit pentru
că tinerii au fost nevoiţi să se ducă la oraş la
muncă. Ca să nu mai facă naveta, erau alte vre-
muri, îşi cumpărau un apartament în rate
lunare mici sau primea  un apartament  de ser-
viciu. Şi la Bencecul de Jos e aceeaşi ches -
tiune, ceva mai puţin la Bencecul de Sus pen-
tru că ei au avut servicii pe raza comunei şi în
imediata apropiere, la fermele de la IAS Giar -
mata, la fermele Avicola, FNC.

R. - Ce nu vă place la meseria  de pri-
mar, domnule Sas?

I.S.- Ce nu îmi place la meseria asta de pri-
mar... Este  greu ca lumea să te aprecieze pen-
tru lucrurile pe care le faci. Şi nu  sunt un orgo-
lios. Vreau să vă spun că un om adevărat care
vrea să facă administraţie, care are minte şi
care şi munceşte poate să facă istorie în co -
mună la el. Eu consider că după aceşti aproape
patru ani care s-au derulat de-a lungul acestui
mandat am scris un pic de istorie locală. Ceea
ce a făcut Sas în comuna Pişchia  rămâne... 

R. – Ajungem şi la personalităţile
comunei, doar vă consideraţi deja un fiu al
satului, un cunoscător al istoriei acestei
comune.

I.S. - Sigur, putem începe cu Ionel Iacob
Bencei, cel care se identifică cu Bencecul de
Jos. Ne-am bucurat şi ne bucurăm de fiecare
dată când îl avem printre noi, să-i ascultăm
versurile în grai bănăţean. Ne mândrim şi cu
pictorul naiv George Munteanu de la Murani,
nepotul poetului Marius Munteanu. Uica Ma -
rius, Dumnezeu să-l odihnească! Cred că că ar
fi trebuit să încep cu Marius Muntean... Eu am
demarat un proiect de hotărâre de Con siliu cu
ceva vreme în urmă, de a acorda  stră zilor nu -
me de  personalităţi bănăţene. Doresc realiza -
rea unui monument în cinstea eroilor căzuţi în
război, pentru că, de exemplu, n-avem un ase -
menea monument în Bencecul de Jos. Am
prins acest obiectiv anul acesta în bugetul
local şi vom face acel monument pentru că
avem eroii noştri şi trebuie să-i cinstim. În
viitor, trebuie să ne gândim şi la un bust al
poetului Marius Munteanu.

Au consemnat, 
Cornel TODOR şi Gabriela PASCARU

R- Gheorghe Munteanu, sunteţi unul
dintre artiştii naivi de seamă ai Banatului
iar locurile şi oamenii unde trăiţi sunt
reflectate în pânzele dumneavostară.

G. M. -  Pentru mine , Muraniul este locul
sfânt, locul unde te-ai născut.  Când am fost
mai mic am stat şi la Pişchia. Şi când am
venit încoace, la  Murani,  m-am apucat de
pictat. Atunci mi-am adus aminte din copilă -
rie cât a fost de frumos, la  izvorul lui Suciu,
izvorul lui Burcă- cel din capătul satului, la
ieşirea spre Cernăteaz, izvorul lui Urzică ori
mai încoace, spre sat,  izvorul lui Călăceanu.
Erau izvoare de câmp. Apă acră era  către
pădure, unde-i balta, barajul, erau acolo altă-
dată  numai fâneţe. 

R. Cum alegeţi culorile atunci când pic-
taţi? Pictaţi după model, din memorie?

G.M. - Mai ales după cum îmi aduc

aminte. Mi-aduc aminte de diferite locuri fru-
moase. Când eram un pic mai mărişor,
mergeam la Gaiul lui Urzică, era o pădurice
unde erau multe ciori, un izvor dar şi arătură.
Tare fain loc de pictat!

R.- Consiliul Judeţean Timiş a organi-
zat în luna ianuarie 2008 o expoziţie a
artiştilor plastici neprofesionşti. Aţi fost
prezent cu două tablouri. Care vă sunt mai
apropiate sufleteşte, cele pictate în urmă
cu zece ani sau cele de acum? 

G.M. - Şi alea mai vechi mi-s dragi, da’
mai mult astea de-acuma, că îs noi. Îs naive
dar îs mai cultivate, puţin. Altfel văd acum
lucrurile. Şi culorile îs mai pastelate, îs mai
deschise, mai calde. Alea de pe vremuri erau
mai pe braun, foloseam culori mai închise,
mai tari, cum zic domnii... 

R. - Spuneţi-mi, ce alt pictor naiv vă
mai place dintre cei bănăţeni? 

G.M.: -Viorel Cristea mi-o plăcut, da’ o
murit, tare rău mi-o părut, da’ am auzit că i.-
or făcut statuie în Ghilad, bine or făcut!

R.: - Mi-aţi vorbit frumos de scriitorul
şi pictorul naiv Petre Vintilă, de fratele lui,
Mihai Vintilă din Reşiţa, de pictoriţele
naive din Uzdin din Banatul sârbesc, cum
ar fi Maria Bălan, Anuţa Dăran, Ileana
Oalge…  

Gh.M.: - Da, da’ nu prea-i bine ce fac ei.

Se cam iau unu’ după altu’. Toţi au aceeaşi
culoare, acelaşi stil. Viorel Cristea, nu. El o
fost naiv curat. M-am cunoscut cu el numa’
nu am nici un tablou de-al lui. Am un catalog
din anul 1998 scos de Galeria First şi am
văzut toacie picturile alea reproduse în carcia
aia. Mi-am dat seama că samănă între ele tare
mult. Şi io mi-s în catalog. O fost un Festival
interenaţional şi o expoziţie de artă naivă, am
câşcigat premiul I şi am căpătat 1400 de
mărci pe care le-am împărţit cu un băiat din
Moldova, tot pictor naiv, că aşa m-o rugat un
domn mare, pictorul Gheorghe Ar de lean, şi
bine o făcut...

R.- Sunt cău tate tablourile sem nate
Gheor  ghe Munteanu?

G.M. - Cum să vă spun... De sărbătorile de
iarnă ce-or trecut or fost doi domni de la
Bucureşti şi mi-or cum părat mai multe
tablouri. Zic că le place oamenilor cum pictez
eu. Şi nu de acuma. Şi-n urmă cu vreo zece-
două sprezece ani o fost o fată, era şi ea pic-
toriţă şi după aia s-o făcut ziaristă la
Timpolis. Mi-o luat atunci douăzeci de
tablouri şi o zis că le duce în Germania, la
muzeu. Cred că le-o fi dus, că de atunci nu
mai ştiu de ele.

R.-Sunteţi din acelaşi neam cu un om
mare al Banatului, cu uica Marius Mun -
teanu. 

G.M. -Tare fain poet şi om o fost! Tare-mi
plăcea să-l ascult la „Gura Satului”, la Radio
Cimişoara. Mama lu’ uica Marius şi cu
bunicul meu or fost verişori primari. Şi mai
avem Munteni de-a lu’ Bunea, tot din viţa lu’
uica Marius. Şi din neamul lui Vichentie
Munteanu mai avem, strănepotul lui  îi la
Cimişoara, ziarist, care zice că neamul Mun -
tenilor din Murani se trage din Ardeal, din
Muntenii care or fugit în Banat după răscoala
lu’ Horea, ca să scape de grofii unguri, că or
fugit atunci şi-n Banatu’ sârbesc, aşa zice
nepotu’ lu’ Vichentie. Şi n-is neamuri şi cu
Jicmanii de la Jadani- Carani îi zice acum- cu
profesoru’ Aurel Jicman, tata lui Silviu, regi-
zorul, şi mai are o fată care-i mare şahistă, că
moşii noştri or fost verişori buni. Iaca, noi
Muntenii, ni-s neam mare...

A consemnat Cornel TODOR
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1. Sediul consiliului local: Giarmata, Str.
Principală nr.445, telefon 369101, fax 369102
2. Adresă pagină internet:
http://www.primariagiarmata.ro; www.e-pri-
marii.ro/~giarmata
3. Primar: Roşian Gavril
4. Repere istorice:
- 1332 - localitatea este amintită în evidenţele
papale de dijmă;
- 1551 - cetatea a fost ocupată de turci;
- 1720 - 1723 - colonizare germană încheiată la
1800;
- 1754 - zidirea bisericii romano-catolice;
- 1470 - Cerneteaz - vestigii romane pe teritoriul
localităţii.
5. Populaþia stabilã la 1 ianuarie 2007 - total =
5770 persoane, din care:
- masculin = 2884 persoane
- feminin = 2886 persoane
6. #umãrul locuinţelor la 31 decembrie 2006
= 1643
7. #umărul şi denumirea satelor componente
= 2: Giarmata şi Cerneteaz.
8. #umăr posturi în primărie - total = 52, din
care:
- funcþionari publici = 14 
- personal contractual = 38 
9. #umăr consilieri = 15
10. Înfrăţiri, colaborări cu localităţi din afara
ţării:
- Convenţie de colaborare cu localitatea
„Hogstaten-Belgia“;
- Înfrăţire cu localitatea „Rusza-Ungaria“,
privind vizite reciproce.
11. Obiective şi investiţii propuse a se realiza:
- Reactualizare Plan Urbanistic General
Giarmata;
- Modernizare stradală în localităţile Giarmata şi
Cerneteaz;
- Modernizare str. Morii în localitatea Giarmata;
- Modernizarea str. Principală în localitatea
Giarmata;
- Înfiinţare reţele de canalizare şi staţie de epu-
rare în localitatea Giarmata;
- Amenajare curte grădiniţă şi curte şcoala cu
clasele I-IV Cerneteaz;
- Construire grădiniţă în localitatea Cerneteaz.

12. Sume defalcate din taxa pe valoarea adău-
gată şi din impozitul pe venit repartizate prin
Hotărârile C.J. Timiş nr. 2/2008 şi respectiv
nr. 8/2008:
- Suma defalcată din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale = 280 mii lei
- Suma din cota de 22 % din impozitul pe venit
pentru susţinerea programelor de dezvoltare
locală, respectiv a proiectelor de infrastructură
care necesitã cofinanţare locală = 300 mii lei
13. #umărul mediu lunar al beneficiarilor
Legii nr. 416/2001 (ajutoare sociale) = 100
14. Instituţii şcolare:
- şcoala generală cu clasele I-VIII: Giarmata;
- şcoala primară cu clasele I-IV: Cerneteaz;
- Grădiniţa cu program normal: Cerneteaz;
- Grădiniţa cu program prelungit: Giarmata.
15. Instituţii sanitare:
- Dispensare medicale: Giarmata şi Cerneteaz;
- Cabinet medical: Giarmata;
- Farmacie umanã: Giarmata;
- Dispensar veterinar: Giarmata.
16. Instituţii culturale:
- Cămine culturale: Giarmata şi Cerneteaz;
- Bibliotecă: Giarmata.
17. Baze sportive şi de agrement:
- Baze sportive: Giarmata şi Cerneteaz;
- Ştrand: Giarmata;
- Echipă de fotbal în divizia „D“: Giarmata.
18. Biserici, mănăstiri şi alte locaşe de cult:
- Biserici ortodoxe: Giarmata şi Cerneteaz;
- Biserica Romano-Catolică Giarmata;
- Case de rugăciuni penticostale: Giarmata şi
Cerneteaz.
19. Ruga şi alte manifestări cultural-reli-
gioase:
- Ruga în localităţile: Cerneteaz (9 mai) şi
Giarmata (8 septembrie - Sf. Maria Mică).

COMU#A GIERA - A#UL 2008

Eu sunt un fiul al acestei comune. Aici 
m-am născut şi întreaga mea activitate am
desfăşurat-o în această comună. În funcţia de
primar sunt din anul 2000.

Decizia de a intra în politică a venit în
urma mai multor semnale de la oamenii din
comună, care mă cunosc şi care au insistat să
candidez.

În anul 2004, odată cu începerea celui de-
al doilea mandat, mi-am propus realizarea
următoarelor obiective: în ce pe rea lucrărilor
de canalizare în Liebling, modernizarea ilu -
mi na tului public, amenajarea centrului civic,
construirea unei noi biserici ortodoxe, reabil-
itarea şcolii şi a grădiniţei atât în Liebling, cât
şi în satele Cerna şi Iosif, introducerea apei

potabile în Iosif, reparaţii la căminele
culturale din comună, rea bilitarea coloanei de
apă potabilă precum şi reabilitarea staţiei de
apă şi dotarea cu filtre precum şi lucrări de
pietruirea stră zilor.

Dintre obiectivele propuse am realizat:
La şcoala din Liebling s-au montat gea-

muri termopane în valoare de 3,8 miliarde de
lei şi s-a înlocuit vechea centrală cu una nouă.
La grădiniţă s-au efectuat lucrări de reparaţie
la aco periş, de renovare a sălilor de clasă pre-
cum şi de dotare cu mobilier.

Pentru începerea lucrărilor la fundaţia bis-
ericii s-au alocat 3 miliarde lei, iar costul
proiectului a fost sponsorizat de mine person-
al. De asemenea, s-au efectuat lucrări de

pietruire în proporţie de 85% a străzilor. S-a
înfiinţat un centru de informare a cetăţenilor,
dotat cu 6 calculatoare la căminul cultural şi
o sală de clasă a fost echipată cu calculatoare.

În satul Cerna, la şcoală, s-a construit un
grup sanitar în interiorul clădirii, iar sălile de
clasă au fost renovate. Străzile s-au pietruit în
proporţie de 70%.

În satul Iosif s-a introdus apă potabilă, la
şcoală s-au efectuat lucrări de reparaţie a
acoperişului, s-a construit un grup sanitar şi a
fost împrejmuită curtea şcolii. S-a modernizat
iluminatul public, iar străzile au fost pietruite
în proporţie de 60%.

Nu s-a reuşit realizarea lucră rilor de ca na -
lizare şi de moderni zare a iluminatului public,

ambele lu crări aflân -
du-se în fa za de lici -
ta ţie, ur mând ca în
ma ximum 30 de zile
să înceapă lucrările
propriu-zi se.

Mai există un proiect de exe cutare a dru -
mului Liebling - Cer na, pe o distanţă de 5,5
km, pro iect care va demara la începului lunii
mai. În Cerna se va finaliza pietruirea tuturor
străzilor, se vor monta geamuri termopan la
şcoală şi se va renova acoperişul la căminul
cultural.

În Iosif se vor executa reparaţii generale
la căminul cultural şi se va finaliza pietruirea
străzilor.

Primarul Mircea Mehedinţi în faţa consătenilorLiebling

1. Sediul consiliului local: Liebling nr.528, tele-
fon/fax 396501
2. Adresă pagină internet:
http://www.primariaonline.ro 
3. Primar: Mehedinți Mircea
4. Repere istorice:
- sec.XIII - atestare documentarã a localității sub
numele de Becsed (Bosd);
- 1786 - sunt consemnate masive colonizări ger-
mane;
- 1820-1823 - zidirea bisericii catolice;
- 1859 - este consemnată o epidemie de ciumă în
care au pierit jumătate din locuitori;
- Cerna (1373), Iosif (întemeiat la 1870).
5. Populația stabilă la 1 ianuarie 2007 - total =
3712 persoane, din care:
- masculin = 1864 persoane
- feminin = 1848 persoane
6. #umărul locuințelor la 31 decembrie 2006 =
1139
7. #umărul și denumirea satelor componente:
Liebling, Cerna și Iosif.
8. #umăr posturi în primărie - total = 22, din
care:
- funcþionari publici = 5 
- personal contractual = 17 
9. #umăr consilieri = 13
10. Asocieri la nivelul județului și al țării:
- Membră în Asociația Microregională „Timiș-
Torontal“, alături de primăriile: Deta, Gătaia,
Ciacova, Birda, Banloc, Denta, Giera, Ghilad,
Jebel, Jamu Mare, Pãdureni, Tormac, Voiteg și
Moravița.
11. Piețe - târguri:
- Târg mixt Liebling - săptămânal = duminică.
12. Obiective și investiții propuse a se realiza:
- Canalizare menajeră și stație de epurare în
localitatea Liebling;

- Modernizarea Centru Civic în localitatea
Liebling;
- Reabilitarea sistemului de iluminat;
- Construirea unei biserici ortodoxe;
- Sală de Sport în localitatea Liebling;
- Construirea unei baze sportive;
- Reabilitarea Căminelor culturale din localitățile
Liebling, Cerna și Iosif;
- Modernizare drum comunal Liebling-Cerna,
modernizare străzi comunale;
- Forarea unui puț pentru apă potabilă în locali-
tatea Liebling;
- Înlocuirea conductei vechi de oțel cu conducta
tip PVC la sistemul de alimentare cu apă în
comuna Liebling – 2,5 km ;
- Extindere coloanã de apă Liebling – 0,5 km;
- Încălzire centrală la școlile din localitățile
Cerna și Iosif;
- Construcția unei grădinițe noi la Liebling ;
- Introducerea rețelei de gaz metan în comuna
Liebling.
13. Proiecte cu finanțare (cofinanțare)
externă:
- Parteneriat cu primăriile: Ciacova, Ghilad,
Jebel, Giera, Pădureni în proiectul ECO-CIACO-

VA – sistem de
colectare a
deșeurilor în
cele 6 comune
și stație de
transfer în
localitatea
Ciacova =
PHARE
14. Sume
defalcate din
taxa pe val-
oarea adăugată
și din impozit-
ul pe venit
repartizate
prin Hotărârile C.J. Timiș nr. 2/2008 și
respectiv nr. 8/2008:
- Suma defalcată din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale = 182 mii lei
- Suma defalcată din TVA pentru finanțarea chel-
tuielilor privind drumurile județene și comunale
= 60 mii lei
- Suma din cota de 22 % din impozitul pe venit
pentru susținerea programelor de dezvoltare
locală, respectiv a proiectelor de infrastructură
care necesită cofinanțare locală = 200 mii lei
15. #umărul mediu lunar al beneficiarilor
Legii nr.416/2001 (ajutoare sociale) = 121
16. Activitatea de transport școlar:
- Are în administrare autovehiculele: TM 37 CJT
din anul 2000 și ARO TM 10 LJY din anul 2005;
- Trasee de deplasare: Liebling - Cerna; Liebling
- Conacul Iosif și Liebling - Ferma 5;
- Numărul elevilor navetiști = 42
17. Instituții școlare:
- Școalã generală cu clasele I-VIII: Liebling;
- Școli primare cu clasele I-IV: Iosif și Cerna;
- Grãdiniþe cu program normal: Liebling (două),
Cerna și Iosif.
18. Instituții sanitare:
- Centru medical de permanență: Liebling;
- Cabinete medicale: Liebling (trei);
- Cabinet medical stomatologic: Liebling;
- Puncte sanitare: Iosif și Cerna;
- Farmacie umană: Liebling;
- Dispensar veterinar: Liebling.
19. Instituții culturale:
- Cămine culturale: Liebling, Cerna și Iosif;
- Punct de Acces Public la Informații Liebling ;
- Bibliotecă: Liebling.
20. Biserici, mănăstiri și alte locașe de cult:
- Biserici ortodoxe: Liebling (2005) și Cerna;
- Biserica Greco-Catolică Liebling (1939-1932);
- Biserica Evanghelică Luterană Liebling (1830);
- Biserica Penticostală Liebling;
- Biserici baptiste: Liebling și Cerna;
- Biserica Catolică Iosif.
21. Ruga și alte manifestări cultural-reli-
gioase:
- Ruga în localitățile: Liebling (15 august - Sf.
Maria Mare); Cerna (8 septembrie - Sf. Maria
Mică) și Iosif (6 octombrie).

COMU#A LIEBLI#G - A#UL 2008

ÎMPRUMUT PENTRU INVESTIŢII
Plenul Consiliului Judeţean Timiş, care a avut loc în 29 februarie, a aprobat modificarea şi

completarea Hotărârii CJT 68/2007 privind contractarea unui împrumut extern, în sensul în care
suma de 100 milioane RON să fie folosită nu doar pentru prefinanţarea şi cofinanţarea, dar şi pen-
tru finanţarea unor obiective de investiţii.

Totodată, hotărârea cuprinde şi o prognoză privind nevoile de finanţare, pe o perioadă de 3 ani,
începând cu 2008 a investiţiilor prioritare şi anume:

- reabilitarea şi revitalizarea fortificaţiei Cetăţii Timişoara – Bastionul Theresia
- reabilitarea DJ 572, între localităţile Berzovia-Buziaş şi Lipova
- reabilitarea DJ 691 Timişoara-Pişchia-Maşloc-limita judeţului Arad
- reabilitarea DJ 592 Buziaş-Lugoj
- centura nord-vest de ocolire a oraşului Buziaş
- reabilitarea DJ 682 limita judeţului Arad-Periam-Saravale-Sânnicolau Mare
- infrastructura de afaceri Zona industrială Săcălaz. J.L.
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1. Sediul consiliului local: Pişchia nr. 261, tele-
fon 234063, fax 234101
2. Adresă pagină internet: http://www.e-pri-
marii.ro/~pischia
3. Primar: Sas Ioan
4. Repere istorice:
- 1332 - localitatea este amintită documentar;
- sec.XVI-XVII - localitatea decade sub ocupaţia
turcească;
- 1724 - încep colonizãrile germane;
- 1776 - a fost construitã biserica catolică;
- Bencecu de Jos (1456), Bencecu de Sus (1794),
Murani (1472), Sălciua Nouă (1925).
5. Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2007 - total =
2778 persoane, din care:
- masculin = 1380 persoane
- feminin = 1398 persoane
6. #umărul locuinţelor la 31 decembrie 2006
= 1142
7. Denumirea satelor componente = Pişchia,
Bencecu de Jos, Bencecu de Sus, Murani şi
Sălciua Nouă.
8. #umăr posturi în primărie - total = 28, din
care:
- funcţionari publici = 6 
- personal contractual = 22
9. #umãr consilieri = 11
10. Înfrăţiri, colaborări cu localităţi din afara
ţării:
- Colaborare cu Primăria Ruzsa din Ungaria.
11. Obiective şi investiţii propuse a se realiza:
- Realizare sistem canalizare şi staţie epurare ape
uzate în localităţile Pişchia şi Bencecu de Sus;
- Finalizare reabilitare drum comunal Pişchia-
Bencecu de Jos-Bencecu de Sus;
- Asfaltare străzi comunale;
- Realizare sistem de alimentare cu apã a loca -
lităţii Bencecu de Jos;
- Extindere sistem de alimentare cu apă în locali-
tatea Murani;
- Realizare sistem colectare deşeuri menajere
comuna Pişchia;
- Amenajare bazã sportivã în localitatea Pişchia.
12. Sume defalcate din taxa pe valoarea adãu-
gată şi din impozitul pe venit repartizate prin
Hotărârile C.J. Timiş nr.2/2008 şi respectiv nr.
8/2008: 
- Suma defalcată din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale = 277 mii lei
- Suma defalcatã din TVA pentru finanţarea chel-
tuielilor privind drumurile judeţene şi comunale
= 50 mii lei

- Suma din cota de 22 % din impozitul pe venit
pentru susţinerea programelor de dezvoltare
locală, respectiv a proiectelor de infrastructură
care necesită cofinanţare locală = 250 mii lei
13. #umărul mediu lunar al beneficiarilor
Legii nr. 416/2001 (ajutoare sociale) = 17
14. Instituţii şcolare:
- şcoli generale cu clasele I-VIII: Pişchia şi
Bencecu de Sus;
- şcoli primare cu clasele I-IV: Bencecu de Jos şi
Murani;
- Grădiniţe cu program normal: Pişchia, Bencecu
de Sus, Bencecu de Jos şi Murani.
15. Instituţii sanitare:
- Cabinete medicale: Pişchia (două) şi Murani;
- Cabinet stomatologic: Pişchia;
- Dispensar medical: Bencecu de Jos;
- Farmacii umane: Pişchia (două);
- Cabinet sanitar-veterinar: Pişchia.
16. Instituţii culturale:
- Cămine culturale: Pişchia, Bencecu de Sus,
Bencecu de Jos şi Murani;
- Biblioteca comunalã: Pişchia.
17. Baze sportive şi de agrement:
- Teren de fotbal: Pişchia, Bencecu de Sus şi
Murani.
18. Biserici, mănăstiri şi alte locaşe de cult:
- Biserici ortodoxe: Pişchia, Bencecu de Sus,
Bencecu de Jos şi Murani;
- Biserica Romano-Catolică Pişchia;
- Biserica Catolică Bencecu de Sus;
- Biserici penticostale: Pişchia şi Bencecu de
Sus.
19. Ruga şi alte manifestări cultural-reli-
gioase:
- Ruga şi hramul bisericii în localităţile: Murani
(23 aprilie - Sf. Gheorghe), Pişchia (15 iunie -
Rusalii), Bencecu de Sus (31 august - ultima
duminicã din august), Bencecu de Jos (7 septem-
brie - prima duminicã din septembrie);
- Alte manifestări culturale cuprinse în Agenda
culturală pe anul 2008.

MMIICC  AATTLLAASS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVV  AALL  JJUUDDEEŢŢUULLUUII  TTIIMMIIŞŞ
COMU#A PIȘCHIA - A#UL 2008

1. Sediul consiliului local: Giera nr. 192, tele-
fon/fax 415401
2. Adresă paginã internet:
http://www.ghidulprimariilor.ro
3. Primar: Hotean Victor
4. Repere istorice:
- 1332 - localitatea este proprietate a familiei
Cenad;
- 1717 - este locuită de sârbi așezați în sec.XVII;
- 1795 - este proprietatea familiei Gyertyanffy;
- 1890 - este reședință de comună cu 1161
locuitori;
- Grăniceri (fost Ciavoș - amintit în sec.XIII),
Toager (1760).
5. Populația stabilă la 1 ianuarie 2007 - total =
1236 persoane, din care:
- masculin = 611 persoane
- feminin = 625 persoane
6. #umărul locuințelor la 31 decembrie 2006
= 517
7. Denumirea satelor componente: Giera,
Grăniceri și Toager.
8. #umăr posturi în primărie - total = 11, din
care:
- funcționari publici = 5 
- personal contractual = 6 
9. #umăr consilieri = 9
10. Asocieri la nivelul judeþului și al țării:
Membră în Asociația Comunelor din România;
- Membră în Asociația Microregională „Timiș-
Torontal“, alături de primăriile: Deta, Gătaia,
Ciacova, Birda, Banloc, Denta, Ghilad, Jebel,
Jamu Mare, Liebling, Pădureni, Tormac, Voiteg
și Moravița.
11. Obiective și investiții propuse a se realiza:
- Realizarea de instalații sanitare și termice la
școlile din localitățile Toager și Grăniceri;
- Realizarea proiectului privind modernizare
drum comunal DC Giera-Gad, străzi în loca -
litățile Giera, Toager și Grăniceri, inclusiv achi -
ziționarea de utilaje și echipamente pentru ser-
viciile publice locale și amenajare parc centru
civic;
- Realizarea unei baze sportive - sală de sport;
- Realizarea proiectului tehnic pentru biserica
din localitatea Giera.
12. Proiecte cu finanțare (cofinanțare) externă
în derulare:
- Parteneriat cu primăriile: Ciacova, Ghilad,
Jebel, Liebling și Pădureni în proiectul ECO-
CIACOVA – sistem de colectare a deșeurilor în
cele 6 comune și stație de transfer în localitatea
Ciacova = PHARE;
- „Economia bazată pe cunoaștere“ - finanțat de
Banca Mondială și Guvernul României;

- Finalizarea lucrării drumului comunal DC 191
Giera-Gad.
13. Sume defalcate din taxa pe valoarea adău-
gată și din impozitul pe venit repartizate prin
Hotărârile C.J. Timiș nr. 2/2008 și respectiv
nr. 8/2008: 
- Suma defalcată din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale = 352 mii lei
- Suma defalcată din TVA pentru finanțarea chel-
tuielilor privind drumurile județene și comunale
= 80 mii lei
- Suma din cota de 22 % din impozitul pe venit
pentru susținerea programelor de dezvoltare
locală, respectiv a proiectelor de infrastructură
care necesită cofinanțare locală = 500 mii lei
14. #umărul mediu lunar al beneficiarilor
Legii nr. 416/2001 (ajutoare sociale) = 50
15. Activitatea de transport școlar:
- Are în administrare microbuzul TM 48 CJT din
anul 2004;
- Traseul de deplasare: Giera-Toager;
- Numărul elevilor navetiști = 22
16. Instituții școlare:
- Școală generală cu clasele I-VIII: Giera;
- Școli primare cu clasele I-IV: Grăniceri și
Toager;
- Grădinițe cu program normal: Giera, Grăniceri
și Toager.
17. Instituții sanitare:
- Dispensar medical: Giera;
- Cabinet stomatologic: Giera.
18. Instituții culturale:
- Cămine culturale: Giera, Grăniceri și Toager.
19. Biserici, mănăstiri și alte locașe de cult:
- Biserica Ortodoxã Română Toager;
- Biserica Ortodoxă Sârbă Giera (1915);
- Biserici romano-catolice: Giera și Grăniceri;
- Case de rugăciuni baptiste: Giera, Toager și
Grăniceri.
20. Ruga și alte manifestări cultural-reli-
gioase:
- Ruga românească: Toager (27 aprilie - Sf.
Paști), Giera (14 august);
- Ruga sârbească: Giera (15 iunie - Rusalii);
- Ruga ungurească: Grăniceri (21 iulie) și Giera
(8 septembrie).

COMU#A GIERA - A#UL 2008

Unul din proiectele importante al Şedinţei
Ordinare a Consiliului Judeţean Timiş  din 29
februarie 2008  a fost şi cel intitulat aprobarea
“Programului de transport judeţean prin curse
regulate pentru perioada 1.07.2008 -
30.06.2011”. Şi cum în transportul judeţean
anumite lucruri trebuie clarificate, opinia
con silierului judeţean Sorin Supura, care este
şi director al Autorităţii Rutiere Române la
nivel naţional (ARR), este una importantă.
Consilierul judeţean  Supuran a remarcat fap-
tul că trasele judeţene stabilite deja au un rol
real în acti vi tatea de tran sport la nivelul
Timişului dar  consi lierii  judeţeni ar trebui
să ia în discuţie şi să amendeze hotărârea
Consiliului Local Timişoara care prevede ca
numeroase curse auto venite din alte localităţi
ale judeţului să oprească la marginea
municipiului, la prima staţie de transport în
comun pe care o găsesc la intrarea în oraş.
Călătorii trebuie, practic, să schimbe cursa
“de judeţ” cu autobusul “de oraş”” sau cu
tramvaiul ori firobusul, în funcţie de situaţie.
Hotărârea C.L Timişoara trebuie amendată
chiar dacă Primăria ar invoca faptul că trafi-
cul rutier în municipiul Timişoara este foarte

greu iar intrarea “curselor“ în urbe ar spori şi
mai mult numărul de vehicule în circulaţie. 

Consilierul judeţean Sorin Supuran con-
sideră că un fenomen care afectează  efcienţa
transportului judeţean este pirateria pe trasele
rutiere cu distanţe medii ale judeţului Timiş,
cum ar fi Timişoara-Lugoj, Timişoara-Jim bo -

lia, Timişoara-Deta, Timişoara-Sânni colaul
Mare. E vorba  de acei cetăţeni (pensionari
încă în putere sau oameni fără ocupaţie) care-
şi pândesc “victimele” pe străzile care fac
ieşirea din Timişoara, pe strada Horea
(Mehala), pe Calea To ron ta lului, a Lu gojului
sau pe Calea Şa gului, stau discret în au -

toturisme sau şi
îşi aşteaptă cli -
enţii. Sunt des -
tui timişeni care
cu nosc deja  lo -
curile de “ga rare
“  ale “pira ţi lor”
şi le convine si -
tuaţia, pentru că
plătesc o sumă
nu foarte ri di ca -
tă pentru cursa
respectivă iar
şo ferii “de oca -
zie” îi lasă în
oraşul de des ti -
naţie. Spre deo -
sebire de cur se le
integrate în tran -

sportul jude ţean oficial care pornesc în cur să
şi dacă autovehicolul nu este plin, piraţii auto
pornesc la drum numai atunci atunci când în
maşina toate locu rile sunt ocupate, ceea ce în -
seam nă pro fit maxim cu minim de consum de
combustibil şi fără a plăti nici un fel de
impozit la bugetul local sau judeţean pentur
acestă activitate rentabilă! 

“Toată lumea îi vede, dar se pare că
nimeni nu reacţionează, zi de zi îi găseşti în
aceleaşi locuri supracunoscute în aşteptare de
clienţi! Trebuie solicitată intervenţia  ener-
gică a IPJ-ului, a Poliţiei Ruitere, ca să ne
sprijine în  combaterea acestui tip de pira-
terie, şi să desfiinţeze această  activitate  de
transport ilegal!”, crede consilierul judeţean
Sorin Supuran.

C.T.

CURSE LEGALE ŞI PIRATERIE 
ÎN TRANSPORTUL JUDEŢEAN
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Preşedintele Consiliului Ju de ţean Timiş, Constantin Os ta -
ficiuc, în calitate de vicepreşedinte al Co mi tetului Re giu nilor
(CoR), dar şi de preşedinte al Delegaţiei Româ ni ei la acest for
european, a participat în 25 februarie la şedinţa Comisiei pen-
tru Relaţii Externe şi Cooperare Descentralizată a CoR, care
se va desfăşura la Bruxelles. 

Cu acest prilej, au fost fi numiţi noul preşedinte şi vi ce -
preşedinţii a cestei Comisii şi s-a discutat despre organizarea
vi i toarelor lucrări şi  programul de lucru pentru 2008 al
RELEX. De asemenea, Comisiei i-au fost supuse spre avi za -
re: Pa chetul extinderea 2007 - ţările candidate şi ţă ri le pre-
candi date, Comu nicarea Co mi siei Europene Politica Euro -
pea  nă de Vecinătate 2007 şi Ini ţiativa europeană pentru de -
mo craţie şi drepturile omului (IEDDO)- document de strate-
gie 2007-2010. 

În prima sesiune plenară a anului, desfăşurată la
Bruxelles, la în ce putul acestei luni, liderul CJT, Con stantin

Os  taficiuc, a fost ales vicepreşedinte al Comitetului Re giu  -
nilor.  Preşedinţia CoR pentru a doua jumătate a prezentului
mandat de patru ani, care se încheie februarie 2010, va fi asi-
gurată de Luc Van den Brande. Noul preşedinte al Comitetului
Regiunilor este senator belgian, fost ministru-preşedinte al
Re giunii flamande şi membru al Par lamentului flamand bel-
gian (PPE/BE). 

În 6 februarie, Constantin Osta ficiuc a fost ales, pentru
următorii doi ani,  vicepreşedinte în Biroul gru pului popular
european (PPE) al Comitetului Regiunilor. În aceste condiţii,
în prezent, la nivelul conducerii celor două grupuri politice
ale PPE-ului, cel format pe lângă Comitetul Regiunilor şi cel
for mat pe lângă Parlamentul European, Ro mânia are trei
reprezentanţi: Con stantin Ostaficiuc – vicepreşedinte al EPP-
CoR, Marian-Jean Marinescu – (parlamentar european) vice-
preşedinte al EPP-PE şi Sorin Frunzăverde - (parlamentar
european) membru al Bi ro ului EPP-PE în calitate de pre -

şedinte al delegaţiei Ro mâ -
niei la Parlamentul Eu ro -
pean.

Constantin Ostaficiuc
este din 1 ianuarie 2007 şi
preşedintele Dele ga ţiei Ro -
mâniei la Comitetul Re giu -
nilor. CoR este consultat de
Co misia Europeană şi Con -
siliul Euro pei în acele pro-
bleme care au efect la nivel
local şi regional şi care se
referă la următoarele domenii: coe ziune economică şi socială,
reţeaua de infrastructură trans-europeană, sănătate, educaţie,
cultură, politica pieţei muncii, politică socială, mediu, pregă-
tire profesională şi transporturi.

C.T.

CONSTANTIN OSTAFICIUC - PREŞEDINTE PÂNĂ ÎN ANUL  2010

ANSAMBLUL „BANATUL”
LA UZDIN, ANSAMBLUL

„DOINA” LA TIMIŞOARA
Între Centrul de Cultură şi Artă al Ju -

de ţu lui Timiş şi Centrul Cultural „Doina”
din Uz din (Serbia) au fost stabilite bune
relaţii de co operare, care presupun şi de ru -
la rea, în co la borare, a unor manifestări, pe
parcursul anului 2008. De aceea, An sam -
blul „Banatul” al Centrului de Cul tură şi
Ar tă al Judeţului Timiş a fost pre zent în 24
februarie la Uzdin, cu ocazia aniversării a
45 de ani de la înfiinţarea Galeriei de Artă
Naivă din Uzdin.

Delegaţia Centrului de Cultură şi Artă
Ti miş a fost condusă de şeful Serviciului
Re laţii Publice al CJT, Răzvan Hrenos chi,
în condiţiile în care cu acest prilej se vor
stabili şi definitiva proiectele şi mani -
festările care vor fi organizate în par -
teneriat de către cele două instituţii.

Centrul Cultural „Doina” din Uzdin va
fi prezent în Timiş cu ocazia unor acţiuni
or ganizate de Centrul de Cultură din Ti -
miş, şi anume: expoziţia de artă naivă, care
se va desfăşura în perioada 28 mai-8 iunie,
la etajul II al Palatului Admini stra tiv; ex -
po  ziţia de artă meşteşu gă rească, care va a -
vea loc în 2 iunie, în cadrul „Zilelor Cen -
tru  lui de Cul tură şi Artă al Judeţului Ti -
miş”; tabăra de instruire coregrafică de la
Ju pâneşti, cu participarea a circa 24 de ti -
neri din Uzdin; „Nedeea Românilor de
Pre tutindeni” de la Valea lui Liman (23-24
august).

R.H.

Comisia pentru Economie şi Dezvoltare Regională (1) -
Priorităţi cheie 2008

Dezvoltare economică: să stimuleze şi să disemineze abor-
dările inovatoare pentru dezvoltarea economică regională dura-
bilă, aliniate principiului de responsabilitate socială colectivă;

Politica pentru energie: să promoveze dezvol tarea energi-
ilor care pot fi reînnoite şi să sprijine Re giunile în conturarea
măsurilor de eficienţă energetică;

Turism susţinut: să stimuleze eco-turismul şi turismul
social, în acord cu obiectivele dezvoltării durabile precum şi
coeziunea economică, socială şi teritorială;

Dezvoltare rurală: ducând la bun sfârşit controlul efectuat
asupra Politicii Agricole Comune început în 2007 de către
Comisia Europeană şi revizuirea strategiei UE de dezvoltare
durabilă, să se asigure că zonele rurale sunt considerate, după
cum se cuvine, actori cheie ai dezvoltării şi inovaţiei durabile
şi să încurajeze diversificarea economiei lor;

Mediu: să atragă atenţia Regiunilor asupra provocărilor
legate de schimbările climatice, să le încurajeze să ţină cont de
preocupările pentru mediu în procesul lor de creare a politicilor
şi să ia măsuri pentru protejarea resurselor naturale, în special
a apei;

Politica de coeziune: să urmeze indeaproape primele reco-
mandări făcute de de grupul de evaluare întocmit ad hoc pentru
a estima punctele tari şi punctele slabe ale perioadei curente de
programare şi să propună o politică de coeziune UE, restruc-
turată pentru 2013+.

Comisia pentru Politică Socială şi Sănătate Publică (2) -
Priorităţi cheie 2008-2009

Probleme de sănătate şi sociale: Să dezvolte mo delul

regional de protecţie socială şi a să nă tă ţii, în funcţie de nevoile
şi asteptările cetăţenilor. 

Schimbări demografice: Să dezvolte politici pe termen lung
pentru a putea face faţă provocărilor şi consecinţelor acestor
schimbări;

E-Sănătate: Să promoveze inovaţia în serviciile sociale şi
de sănătate, prin dezvoltarea instrumentelor de e-sănătate şi a
politicilor regiunilor;

Planificarea de urgenţă: Să sprijine regiunile în dezvoltarea
strategiilor eficiente pentru prevenirea riscurilor şi a răspunde
situaţiilor de urgenţă;

Egalitatea între sexe: Să încurajeze crearea de societăţi
regionale inclusive care să garanteze egalitatea de şanse, cu
accent special pe femeile care migrează;

Prevenirea incidentelor cauzate de consumul de alcool: Să
trezească conştiinţa regiunilor şi a ce tăţenilor asupra efectelor
dăunătoare ale alco o lului şi să contribuie la formularea şi
implemen tarea unor politici de prevenţie eficiente.

Comisia pentru Cultură, Educaţie, Tineret, Media,
Cooperare Interregională şi Internaţio nală (3) - Priorităţi
cheie 2008

Condiţii politice şi financiare cadru legate de aria muncii în
Comisia 3: să se asigure că punctul de vedere al regiunilor este
luat în considerare încă din fază incipientă la procesul de luare
a deciziilor, atât la nivel naţional cât şi European şi că autono-
mia şi competenţele regiunilor nu sunt restrânse sau diminuate;

Politici culturale: Să apere şi să promoveze diversitatea

ling vistică şi culturală ca pe o bogăţie şi să provoace conştien-
tizarea cetăţenilor;

Patrimoniul cultural: să ajute regiunile în abordarea prob-
lemelor referitoare la prezervarea şi utilizarea patrimoniului lor
cultural;

Cooperare interregională: să promoveze cooperarea interre-
gională în Europa şi peste frontierele ei, cu accent special pe
cooperarea în zona Mediteraneană, Europea de Est si Sud-Est
cât şi în domeniul cooperării pentru dezvoltare;

Educaţie/Pregătire: să asiste Regiunile în abordarea multi-
plelor provocări referitoare la crearea societăţilor nediscrimina-
toare si să dezvolte strategii de învăţare pe durata vieţii care să
faciliteze integrarea cetăţenilor pe piaţa muncii;

Media şi Tehnologia Informaţiei: să promoveze şi să inten-
sifice diversitatea în media tehnologiile de securitate, accesibil-
itatea lor generală şi folosirea lor în siguranţă;  

Tineret: să se asigure că tinerii joacă un rol activ în proce-
sele de politică şi că vederile lor sunt luate în considerare la
decizii.

Comisia Permanentă pentru Afaceri In sti tuţionale -
Priorităţi cheie 2008

Să asiste regiunile în eliminarea discre pan ţelor dintre
Europa şi cetăţenii săi;

Să promoveze dezvoltarea guvernărilor re gio nale inova-
toare, participante activ şi nediscriminatoare;

Să asigure că sunt oferite condiţiile cadru optime pentru
dezvoltarea democraţiei regionale în toate ţările Europei;

Să asigure cea mai mare implicare a regiunilor în procesul
European de luare a deciziilor.

A.K.

Ansamblul Regiunilor Europene - Priorităţile 2008

Judeţul TIMIŞ şi Provincia UDINE denu-
mite în continuare părţi,

Având în vedere voinţa comună de a întări
relaţiile de prietenie deja existente între cele
două ţări;

Luând act de îndeplinirea misiunii delegaţiei
oficiale a provinciei Udine în judeţul Timiş, din
luna septembrie 2007, de a verifica posibilele
domenii de colaborare;

Dorind să întărească colaborarea reciprocă
în arii de interes comun din activităţile cu carac-
ter economic, formativ şi informativ;

Identificând intenţiile comune îndreptate
spre promovarea comerţului extern, încurajarea
oportunităţilor de investiţii şi concretizarea
iniţiativelor creative, spre consolidarea şi dez-
voltarea raporturilor de colaborare în sectoarele
economice ale întreprinderilor mici şi mijlocii,
ale comerţului, ale agriculturii, ale energiei, cât
şi în sectorul formativ;

au convenit următoarele:
Articolul 1
Părţile se angajează: 
să dezvolte colaborarea în sectorul activ-

ităţilor cu caracter economic, formativ şi infor-
mativ, potrivit competenţelor de care dispun, în
conformitate cu legislaţia statelor lor; 

să promoveze şi să stabilească colaborări
active în domeniile de colaborare mai sus
menţionate, prin implicarea entităţilor şi organ-
ismelor necesare.

Colaborările active vor avea ca scop:
facilitarea contactelor cu instituţii similare

ale ambelor părţi, pentru a promova schimbul de

informaţii în sectoarele de interes comun;
stabilirea unei colaborări orientate spre

schim bul de informaţii în domeniul normativ şi
administrativ, în special cu privire la posibilele
oportunităţi de investiţii în judeţul Timiş, prin
intermediul Asociaţiilor de specialitate.

Articolul 2
Părţile se angajează să acorde o atenţie

deosebită problematicii dezvoltării economice
şi comerciale şi sprijinirii întreprinderilor mici
şi mijlocii, în special a sectoarelor agro-ali-
mentare, de formare profesională, energetico-
ecologice, construcţiei de drumuri de dimensiu-
ni reduse, prin intermediul următoarelor acţiuni:

sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii
care doresc să desfăşoare activităţi economice în
judeţul Timiş, prin furnizarea de informaţii
legate de piaţa de desfacere şi prin sfaturi acce-
sibile în mod curent publicului;

stabilirea unor consultanţi români pentru
soluţionarea problemelor tehnico-practice;

angajarea în activităţi promoţionale comune,
precum workshop-uri, misiuni şi târguri comer-
ciale, în scopul stimulării oportunităţilor eco-
nomice şi antreprenoriale din judeţul Timiş şi
din Provincia Udine, avantajoase pentru ambele
părţi;

analizarea posibilităţii de realizare a unui
pro iect cu caracter social, în particular în dome-
niul formării profesionale, necesar pentru a fa -
voriza creşterea profesională în rândul tinerilor
din judeţul Timiş, proiect ce va fi realizat de co -
mun acord de către părţi şi pentru care se va c e -
re finanţare de la Uniunea Europeană, prin in ter -

mediul celor mai potrivite mijloace de finanţare.
Articolul 3
Părţile se vor îngriji de difuzarea şi de pro-

movarea prezentului Protocol şi a oportunită ţi -
lor prevăzute în acesta, astfel încât să-i mă -
rească eficacitatea, prin favorizarea partici pării
tuturor persoanelor interesate. De asemenea,
părţile se obligă la sensibilizarea opiniei publice
în scopul creşterii rolului instituţiilor şi entită -
ţilor interesate, pentru a facilita schimbul de
informaţii necesare.

Părţile vor iniţia seminarii strategice (expoz-
iţii/târguri etc.) pentru atingerea obiectivelor
Pro tocolului, la care vor participa reprezentanţii
lor politico-instituţionali, conferind acestor eve -
nimente o largă difuzare, colaborând cu proprii
responsabili de comunicare.

Articolul 4
Prezentul Protocol de colaborare va putea fi

modificat prin acordul scris al ambelor părţi.
Articolul 5
Părţile au posibilitatea de a denunţa unilater-

al prezentul Protocol printr-un preaviz scris şi
motivat cu cel puţin şase luni înainte.

Articolul 6
Prezentul Protocol de colaborare va intra în

vigoare la data semnării sale, cu o valabilitate de
trei ani.

Articolul 7
Prezentul Protocol de colaborare este redac-

tat în două exemplare originale, fiecare în lim-
bile română şi italiană, ambele texte fiind egal
autentice.

PROTOCOL DE COLABORARE ÎNTRE JUDEŢUL TIMIŞ (ROMÂNIA) ŞI PROVINCIA UDINE (ITALIA) 
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