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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
GHEORGHE PRIBEANU – preşedinte PRM
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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Miercuri, 26 martie, în Sala Mare a Palatului Ad mi ni -
strativ a avut şedinţa de constituire a Asociaţiei de Dez voltare
In tercomunitară Timiş. “Această asociaţie are ca rol principal
realizarea strategiei pentru infrastructura de apă-canal, la
nivelul întregului judeţ Timiş. Am accesat nişte fonduri euro -
pene, am reuşit, cu ajutorul operatorului regional reprezentat
de Aquatim, prin Ministerul Mediului, să accesăm un milion
de euro din vechiul fond ISPA, pentru consultanţă şi realizarea
masterplanului şi încă 600.000 de euro. Avem 1.600.000 de
euro pentru realizarea studiului de fezabilitate, doc u men  taţiei
de accesare a fondului de coeziune şi a caietului de sarcini pen-
tru realizarea acestui masterplan”, a spus Constantin Osta fi -
ciuc, preşedintele Consiliu lui Ju de ţean Timiş.
La întrevedere au participat preşedintele Con -
siliului Judeţean Timiş, Constantin Ostaficiuc,
di rectorul Aquatim, Ilie Vlaicu şi 43 de
primari şi repre zentanţi ai primăriilor municip-
iului Timişoara, oraşelor Recaş, Buziaş,
Jimbolia, Sânnicolau Mare, Făget, Ciacova,
Gătaia şi Deta şi a 31 de comune din Timiş. 

Masterplanul de apă-canal, însă, se referă
la întregul judeţ, indiferent dacă localităţile
respective sunt sau nu în asociaţie. Până în 21
aprilie, consultantul va prezenta acest master-
plan.  “Ţinta mea este să nu ne întindem până
în 2023, cum vrea consultanţa. Consultanţa
înseamnă prezentarea a tot ceea ce s-a întâm-
plat în judeţul Timiş pe domeniul apă-canal şi
proiectele care sunt. Ţinta noastră este ca în

2018, judeţul Timiş, în proporţie de 80 - 90 la sută, să aibă
rezolvată problema infrastructurii de apă-canal, în toate local-
ităţile din judeţ”, a precizat Ostaficiuc. Actul de constituire a
fost semnat şi  parafat de fiecare primar prezent. Imediat după
constituirea  asociaţiei preşedintele Ostaficiuc a declarat:
“Este un moment decisiv. Este o perspectivă foarte bună de a
atrage câteva sute de milioane de euro din fondul de coeziune,
destinat României. Undeva spre 300 de milioane de euro, dar,
din ce ne-a prezentat consultanţa, suma este mai mare. Vom
vedea. Sperăm ca, prin luna septembrie, să putem depune
actele pentru accesarea fondurilor de coeziune.”

C.T.

Aflat la a XV-a ediţie, Salonul de carte
„Cart-Vest” iniţiat de Biblioteca Judeţeană
Timiş a cuprins în acest an o serie de mani-
festări ce-şi propun o mai bună cu noaş tere a
editurilor din Timişoara. Demers firesc, dacă
avem în vedere scopul principal al

instituţiei, ace la de-a intermedia   întâlnirea dintre cărţi şi
cititori.  În cadrul acestui program, miercuri 19 martie, spaţi-
ul primitor al Secţiei de Artă din cadrul instituţiei noastre a
fost locul de desfăşurare a unei intâlniri cu scriitorii lugojeni
ale căror cărţi au apărut în ultimul timp la Edi tura Anthropos
şi cititorii lor timişoreni, unii dintre ei  foarte bine cunoscuti
literaţi. Manifestarea a fost prefaţată de cuvintele de
deschidere rostite de scriitorul Paul Eugen Banciu, direc-
torul Bibliotecii Judeţene şi Lucian Alexiu, directorul
Editurii Anthropos. 

Romanul Amurg timpuriu, avându-l ca autor pe Dan
Floriţa – Seracin a polarizat  mare parte  din interesul celor
prezenţi. D-na. conf. Univ. Dr. Rodica  Bărbat a făcut o
amplă prezentare a cărţii, stăruind asupra trăsăturilor ei
definitorii, prof. univ. dr. Cornel Ungureanu a reliefat per-
sonalitatea autorului, caracteristicile scrisului său, dar şi
importanţa faptului că la astfel de manifestări asistă tineri al
căror inters pentru lectură poate fi stârnit de contactul direct
cu autorii unor cărţi. Prof. Dr. Ioan Viorel Boldureanu s-a
numărat de asemenea printre cei ce şi-au exprimat interesul
faţă de romanul Amurg timpuriu, la fel şi Simion Dănilă,
cunoscutul traducător al  lui Nietzsche, în cadrul unei ediţii
de Opere apărute la editura  Hestia, condusă tot de Lucian
Alexiu. Şi pentru a rămâne în continuare pe teritoriul prozei,

să-l amintim pe scriitorul Ion Scorobete care şi-a prezentat
cel de-al doilea volum al trilogiei dedicate inginerului
bănăţean Traian Vuia, realizatorul primului aparat de zbor
din istoria aeronauticii, volum aflat în lucru şi care va vedea
lumina tiparului tot la Editura Anthropos. Volumul de proză
fantastică, Sub semnul atlantului,  semnat de Cristian Ghinea
s-a numărat de asemenea printre cărţile ce au beneficiat de
prezentare în cadrul acestei întâlniri, ca şi romanul Sarbacan,
aparţinând lui  Graţian Szekely.

Un moment inedit l-a reprezentat recitalul de versuri al
poetului Laurian Lodoabă, prezent în postura de autor al
volu melor Trei frontiere şi Terra incognita. Fon dul muzical al
poemelor a fost asigurat de foarte tânăra flautistă Roberta
Radinar, elevă a Liceului Iulia Haşdeu din Lugoj. Creaţia
poetului a mai beneficiat si de comentariile scriitorilor
Remus Valeriu Giorgioni şi Constantin Buiciuc. Poezia ce se
scrie aici a fost de altminteri, foarte bine reprezentată  şi prin
volumele : Calendarul nisipurilor şi al ierbii semnat de Vasile
Rodian, Labyrinth  de Florin Contra şi Poeme, apar ţinând lui
Ion Fărcaş. Câteva dintre volumele prezentate puplicului cu
acest prilej au beneficiat de analiza realizată cu multă atenţie
şi grijă pentru detaliu, de către cercetătoarea Dana Nicoleta
Popescu. Au mai vor bit, cu acelaşi prilej, poetele Maria Niţu
şi Adriana Weimar.

Concluzionând, putem spune că întâlnirea scriitorilor
lugojeni cu scriitorii şi cititorii timişoreni sub auspiciile
Editurii Anthropos şi prin intermedierea Bibliotecii Judeţene
Timiş s-a dovedit deosebit de utilă cunoaşterii de ambele
părţi şi stimulativă din perspectiva actului de lectură.

Aquilina BIRĂESCU

Biblioteca Judeteană Timiş – gazdă a editurilor timişorene

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Timiş

Lucian Alexiu
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Primele proiecte din fonduri structurale câştigate de judeţul Timiş
Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Constantin Ostaficiuc, a participat la  şedinţa de evaluare

strategică a Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare Vest (CRESC Vest), care s-a
desfăşurat la Arad.  

Cu acest prilej, au fost supuse evaluării 4 proiecte depuse de Regiunea Vest pentru obţinerea de
finanţări prin Programul Operaţional Regional 2007-2013.  „Trei dintre aceste proiecte au fost depuse,
în calitate de solicitant, de către Consiliul Judeţean Timiş, şi anume: centura nord-vest de ocolire a
oraşului Buziaş, reabilitarea Drumului Judeţean 592, Buziaş-Lugoj şi reabilitarea DJ 682, limita
judeţului Arad-Periam-Saravale-Sânnicolau Mare. Acestea sunt primele proiecte din fonduri structurale
care au fost câştigate de judeţul Timiş”, a subliniat preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Constantin
Ostaficiuc. Cel de-al patrulea proiect aparţine judeţului Arad şi vizează modernizarea tronsonului Juliţa-
Mădrigeşti, componenta traseului turistic E68-Moneasa. 

Centura nord-vest de ocolire a oraşului Buziaş, cu o lungime de 4,3 km, este un proiect cu o valoa-
re totală de 20.140.008 lei. 

Cel de-al doilea proiect al judeţului Timiş vizează reabilitarea Drumului Judeţean 592 Buziaş-
Lugoj, pe o lungime de 29,2 km. Bugetul total  al acestei investiţii este de 58.878.488 lei.

Reabilitarea DJ 682 limita judeţului Arad-Periam-Saravale-Sânnicolau Mare, este primul proiect
depus de Consiliul Judeţean Timiş pentru finanţare din fonduri structurale, în 29 septembrie, data la care
a fost lansat POR la nivelul Regiunii Vest. Valoarea totală a proiectului este de 43.259.707 lei. 

„În termen de 40  de zile, va fi organizată licitaţia pentru cele trei proiecte de infrastructură rutieră
câştigate de Consiliul Judeţean Timiş”, considera Constantin Ostaficiuc. 

CRESC Vest reprezintă organismul regional, fără personalitate juridică, constituit în scopul evaluării
gradului în care proiectele finanţabile în cadrul Programului Operaţional regional 2007-2013 contribu-
ie la atingerea obiectivelor strategiilor de dezvoltare ale regiunilor, precum şi în scopul corelării în
regiune a proiectelor finanţate/finanţabile din fonduri publice. J. L.

CONTRACTE DE ÎMPRUMUT PENTRU 100 MILIOANE DE LEI
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat la 28 martie 2008 prin hotărâre a plenului

semnarea contractelor de împrumut în valoare de 100 milioane lei, de care va bene -
ficia în următorii 20 de ani. Împrumutul este  format din linie de credit revolving
“bridge loan” cu plafon de 100 milioane Ron, pe o perioadă de 3 ani ce va fi refi-
nanţat prin emisiune de obligaţiuni pe piaţa internă de capital în valoare de maxim
100 milioane lei cu o maturitate de 17 ani. Acest produs complex va asigura echi-
tate în finanţarea investiţiilor şi un grad de îndatorare scăzut. Sistemul de finanţare
este flexibil, astfel pe perioada de tragere nu se vor rambursa rate de capital, iar
dobânzile vor fi calculate şi plătite doar pentru sumele utilizate pentru realizarea
obiectivelor. Emisiunea de obligaţiuni destinată refinanţării creditului va avea o val-
oare egală cu valoarea costurilor neeligibile spre a se finanţa din fonduri U.E. Linia
de credit „bridge loan” şi obligaţiunile vor avea o dobândă variabilă calculată în
functie de ROBOR la 6 luni la care se va adăuga o marjă. După trecerea la Euro,
dobânda variabilă este fixată în funcţie de EURIBOR la 6 luni. 

Prin acest împrumut se vor finanţa şi cofinanţa proiecte de interes judeţean ce
contribuie semnificativ la dezvoltarea judeţului Timiş. În urma licitaţiei, organizată
în lunile noiembrie-decembrie 2007, au fost primite un număr de trei oferte pentru
creditare bancară, intermediere şi vânzare de obligaţiuni ale judeţului Timiş de la
consorţiile bancare BRD-BRD Securities, Dexia Kommunalkredit-BT Securities şi
Raiffeisen Bank–RCI.

Produsul financiar integrat a fost structurat de consilierul financiar al Consiliului
Judeţean Timiş, VMB Partners SA, care a asigurat asistenţă pentru evaluarea şi
analiza ofertelor înaintate de către consorţiile bancare. A fost desemnată câştigă-
toare oferta consorţiului format din BRD-BRD Securities, această ofertă fiind şi cea
mai avantajoasă din punct de vedere financiar. Cu acest prilej, domnul Constantin
Ostaficiuc, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş: „Am accesat acest instrument
de finanţare format din linie de finanţare de tip Bridge Loan şi obligaţiuni emise pe
piaţa interna de capital, conştientizând importanţa unei bune absorbţii în următorii
ani a fondurilor europene în condiţii de costuri minime privind finanţarea şi cofi-
nanţarea obiectivelor prioritare. Prin acest împrumut se vor finanţa şi cofinanţa noi
obiective de investiţii cu aport însemnat la dezvoltarea judeţului. Această decizie a
fost susţinută de către Consiliul Judeţean în contextul perspectivelor de
îmbunătăţire şi dinamizare a climatului socio-economic al judeţului Timiş. De
asemenea, Consiliul Judeţean Timiş deţine un rol important şi în dezvoltarea region-
ală, rol pe care trebuie să şi-l asume cu profesionalism şi maximă transparenţă. 

Lista cu obiectivele ce vor fi finanţate din acest împrumut cuprinde: reabilitarea
DJ 572 şi a DJ 691, centura de ocolire a oraşului Buziaş, infrastructura de afaceri a
zonei industriale Săcălaz şi alte investiţii ce vizează dezvoltarea infrastructurii şi
ridicarea standardului de viaţă. Un criteriu important pentru potenţialii noi investi-
tori îl reprezintă gradul de dezvoltare a climatului social, cultural şi economic. O
infrastructură la standarde europene va atrage noi investiţii şi va mări confortul şi
oportunităţile cetăţenilor, contribuind astfel la bunăstarea şi formarea unei comu-
nităţi cu un bogat patrimoniu economic, cultural şi turistic.

Prin accesarea acestui tip de împrumut se va distribui şi minimiza efortul finan-
ciar pe care judeţul trebuie să-l facă în demersurile sale de atingere a standardelor
comunitare. Doresc să le mulţumesc pe această cale tuturor grupurilor financiare
pentru ofertele înaintate şi pentru încrederea acordată potenţialului de dezvoltare al
judeţului Timiş.” 

În ceea ce priveşte poziţia celor de la VMB Partners, aceasta este exprimată de
dl Valentin Miron, Director General: „Consiliul Judeţean Timiş este beneficiarul
acestei oferte atractive de finanţare care îmbină avantajele generate de produsele
bancare cu avantajele instrumentelor pieţei de capital, astfel încât proiectele judeţu-
lui Timiş se pot materializa mai uşor, flexibil şi la un cost redus.

Acest mecanism financiar integrat a fost conceput, structurat şi propus
Consiliului Judeţean de către compania noastră pe baza necesităţilor investiţionale,
astfel încât avantajele financiare să fie semnificative prin această metodă de
finanţare inovatoare. Acest tip de mecanism financiar a fost elaborat şi implemen-
tat cu succes de către compania noastră şi în cazul altor autorităţi publice locale care
au solicitat asistenţă profesionistă în obţinerea resurselor necesare dezvoltării.
Printre acestea se numără, Primăria municipiul Alba Iulia, Primăria municipiul
Bacău, Primăria municipiul Iaşi, Primăria oraşului Predeal, Primăria municipiului
Târgu Mureş, Primăria municipiului Timişoara, Primăria municipiului Orăştie,
Primăria municipiul Zalău, şi altele.

Noutatea este dată de faptul că mecanismul este în premieră adaptat să facă faţă
provocărilor de natură managerială în eliminarea sincopelor de cash-flow care se
pot ivi în cazul decontărilor pe faze pentru proiecte multiple finanţate de Comisia
Europeană către un acelaşi beneficiar. Prin natura liniei de tip „bridge loan” se asig-
ură nu numai co-finanţarea necesară acestor proiecte europene ci şi, având în vedere
caracteristica revolving, un fond de tip „buffer” util în fazele pre-finanţare până la
decontare.

Obligaţiunile ce vor fi emise de către Consiliul Judeţean Timiş pe piaţa internă
de capital vor prezenta interes atât pentru plasamentele fondurilor acumulate prin
sistemul de pensii private din România, cât şi al altor investitori  şi fonduri de
investiţii.

Competiţia între regiuni în atragerea investiţiilor şi a fondurilor europene este în
creştere. Metodele inovative de finanţare a investiţiilor, obligaţiunile şi împrumu-
turile pe termen lung vor asigura finanţarea şi cofinanţarea proiectelor generoase
care vor alimenta dezvoltarea locală şi regională.

Prin accesarea acestui tip de finanţare, proiectele aflate pe lista de investiţii vor
fi finalizate în avans, iar de acest lucru va beneficia comunitatea locală. Investiţia
odată finalizată va aduce beneficii mai devreme pentru comunitatea locală şi va per-
mite totodată o mai bună eşalonare în timp a cheltuielilor de capital.

VMB Partners SA este lider al pieţei financiare româneşti în domeniul struc-
turării emisiunilor de obligaţiuni ale autorităţilor publice locale şi judeţene, fiind
iniţiatorul acestui instrument de finanţare în România de după 1989. Compania a
asigurat până în acest moment asistenţa pentru peste 40 de finanţări şi re-finanţări
prin emisiuni de obligaţiuni municipale şi/sau credite cu o valoare de peste un mili -
ard lei şi maturităţi de până la 23 de ani”. 

J. LAVRITS

ȘEDINȚA C. J. TIMIȘ - 28 martie 2008
Vineri, 28 martie 2008, la sediul Palatului Ad mi -

nistrativ a avut loc Sedinţa ordinară a Con siliului
Judeţean Timiş cu următoarea Ordine de z:

1) Depunerea jurământului de către dl. consilier
judeţean Pribeanu Gheorghe

2) Întrebări, interpelări
3) Raportul privind activitatea desfăşurată în

anul 2007
4) Raportul (proces – verbal) privind inventari-

erea bunurilor pe anul 2007
5) Proiect de hotărâre privind aprobarea docu-

mentelor  pentru contractarea unui împrumut
6) Proiect de hotărâre privind aprobarea contu-

lui de încheiere a exerciţiului bugetar pentru buge-
tul propriu al judeţului Timiş şi a situaţiilor finan-
ciare pe anul 2007

7) Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetu-
lui propriu rectificat al judeţului Timiş şi a
bugetelor rectificate ale instituţiilor de învăţământ
special pe anul 2008

8) Proiect de hotărâre privind aprobarea
Organigramelor şi Statelor de funcţii ale unor ser-
vicii publice de interes judeţean

9) Proiect de hotărâre privind aprobarea
Organigramelor şi Statelor de funcţii ale instituţiilor
publice de cultură de interes judeţean 

10) Proiect de hotărâre privind declinarea ofer-
tei STRABAG AG

11) Proiect de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii CJT nr. 47/2007 privind darea în folosinţă
a unui teren pentru construirea Spitalului Regional
de Urgenţă Timişoara

12) Proiect de hotărâre privind arondarea
comunei Periam şi comunei Pesac la Serviciul

Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Periam 
13) Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă

gratuită a unor spaţii din Palatul Administrativ
14) Proiect de hotărâre privind reorganizarea

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie
a Copilului Timiş

15) Proiect de hotărâre pentru modificarea
Normativelor privind dotarea cu autovehicule şi
consumul lunar de carburanţi

16) Proiect de hotărâre privind prelungirea con-
tractelor de închiriere a unor spaţii din imobilul sit-
uat în municipiul Lugoj, str. Timişorii nr. 27 - 33

17) Proiect de hotărâre privind retragerea şi
darea în folosinţă a unor autovehicule pentru orga-
nizarea transportului elevilor

18) Proiect de hotărâre privind aprobarea
Studiului de Fezabilitate pentru investiţia
„Modernizare DJ 682 Beba Veche – Frontiera
Ungaria”

19) Proiect de hotă râre privind aprobarea
Studiului de Fezabilitate pentru investiţia „Reabi li -
tarea  infrastructurii  DJ 593  Foeni – Giulvăz –
Peciu Nou, Foeni – Secţiunea punct vamal”

20) Diverse.
J. LAVRITS

UN NOU CONSILIER JUDEŢEAN
Economistul Gheorghe  Pribeanu a fost ales consilier  judeţean la alegerile locale din anul 2000 pen-

tru ca în toamna aceluiaşi an să fie ales  deputat în circumscripţia electorala nr. 37 Timiş. A fost mem-
bru în Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii specifice,
vicepreşedinte al  Comisiei parlamentare a revo -
luţionarilor din Decembrie 1989 (din martie
2002). Prin  eliberarea unui loc în cadrul mem-
brilor Consiliului Judeţean Timiş, dl Gh. Pribeanu
a redevenit după opt ani consiler judeţean. În
şedin ţa ordinară a Consiliului Judeţean din 28
martie 2008 dl. Pribeanu a depus jurământul ca şi
consilier ales. C. T.
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Pe data de 21 martie s-a sărbătorit în toată lumea Ziua
Internaţionala a Copiilor Străzii. Această zi a fost stabilită în
1998, prin rezoluţia Forumului Internaţional “Prietenii copi-
ilor străzii”, desfăşurat la Varşovia. Instituirea unei astfel de
zile a apărut ca un demers necesar pentru a readuce, an de an,
în conştiinţa comunităţii internaţionale, responsabilitatea
fiecărei naţiuni şi a fiecăruia dintre noi de a respecta şi promo-
va drepturile fundamentale ale copiilor şi, mai ales, ale copi-
ilor străzii.

O zi a copiilor care trăiesc pe stradă poate fi considerată o
invitaţie la reflecţie, la autocontrol, cel puţin al limbajului,
făcându-se apel la capacitatea de înţelegere umană că dincolo
de etichete (“aurolac”, “boschetar”) se află fiinţe cu traume,
sentimente, speranţe asemănătoare cu ale tuturor oamenilor.
Fiinţe care au nevoie nu numai de ajutor material, medical,
psihologic, dar şi de acceptarea şi dragostea semenilor lor.

Pentru a marca această zi, dar mai ales pentru a trage un
semnal de alarmă cu privire la situaţia copiilor străzii, Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş a
derulat, în 21 martie, o campanie de informare şi sensibilizare
a opiniei publice cu privire la acest fenomen. Concret, între
orele 11,00-17,00, la intrarea principală în Parcul Central s-a
aflat o echipă formată din asistenţi sociali, asistenţi stradali şi
psihologi, car au distribuit trecătorilor materiale informative şi
au făcut cunoscute serviciile oferite copiilor aflaţi în dificul-
tate de către DGASPC Timiş. Acţiunea s-a derulat cu sprijin-
ul financiar al Consiliului Judeţean Timiş şi al Organizaţiei
World Vision.

Înainte de 1989, existenţa copiilor fără adăpost era total
negată. Este adevărat că numărul copiilor străzii era mult mai
mic decât în prezent. Putem vorbi doar de copiii care părăseau
mediul familial, fără însă ca ei să fi putut da naştere la grupuri
pentru care strada să le fi fost mediu permanent de viaţă. În
România, legislaţia care vizează direct copiii străzii a apărut
abia în 1997, ea fiind adaptată şi modificată ulterior. În
prezent, protecţia copiilor aflaţi în dificultate este reglemen-
tată de Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drep-

turilor copilului. În judeţul Timiş, DGASPC Timiş derulează
programe de reabilitare a copiilor străzii prin intermediul
Adăpostului de zi şi de noapte pentru copiii străzii (Timişoara,
strada I. Slavici nr. 48) şi a Serviciului de Readaptare şi
Reabilitare Psihosocială (str. Căpitan Damşescu nr. 53).

În cadrul Serviciului  de Readaptare şi Reabilitare
Psihosocială serviciile oferite sunt următoarele:

- asigurarea îngrijirii fizice şi medicale - în special dezin-
toxicarea şi tratarea dependenței de substanţe volatile, pe toată
perioada plasării în centru - pentru 14 copii;

- elaborarea strategiei individuale recuperatorii în cadrul
echipei de lucru şi stabilirea termenilor  contractului cu bene-
ficiarii;

- derularea strategiei educaționale și de formare a
deprinderilor de viaţă independentă;

- educație pentru sănătate şi igienă, educaţie sexuală şi
conştientizarea efectelor consumului de substanţe volatile;

- alfabetizare şi inițiere în utilizarea de computere în sco -
pul inducerii motivaţiei pentru asimilarea de cunoştinţe;

- asigurarea petrecerii timpului liber prin activităţi de sti -
mulare a creativităţii, a motricităţii şi a învăţării (clubul de
informatică, şedințele de art-terapie, activităţi sportive,
vizionare de filme, excursii organizate, tabere, etc.)

- implementarea strategiei recuperatorii prin metode ca:
terapia individuală şi de grup, consiliere, centrarea pe sarcini;

- evaluarea săptămânală, în cadrul echipei pluridiscipli-
nare, împreună cu beneficiarul, a progreselor și stabilirea
sarcinilor următoare;

- medierea contactului cu familia şi optimizarea relației
intrafamiliale, acolo unde este posibil;

- identificarea alternativelor în cadrul familiei lărgite.
- participarea la formarea de asistenți maternali profesio -

nişti, specializaţi în îngrijirea şi recuperarea copiilor străzii, în
colaborare cu Serviciul Alternative de Tip Familial din cadrul
aparatului propriu al DGASPC Timiş;

- pregătirea copilului în vederea aplicării unei măsuri de
protecţie pe termen lung;

- prevenirea post-intervenţie (care să reduca riscurile de
„recădere”) şi suport în acomodarea la schimbare;

- campanii de informare şi sensibilizare a opiniei publice
privind protecţia copilului.

În cursul anului 2007, în cadrul Adăpostului de Zi şi de
Noapte pentru Copiii Străzii au fost înregistraţi 104 benefi -
ciari (56% din judeţul Timiş şi 44% din alte judeţe). Serviciile
oferite sunt următoarele:

- asigurarea serviciilor de tip rezidenţial pentru 18 copii ai
străzii (aflaţi temporar pe stradă), pe o perioadă determinată
de timp (până la identificarea şi stabilirea unei măsuri de pro-
tecţie optime).

- asigurarea îngrijirii fizice şi medicale. 
- iniţierea activităţilor de pregătire a copilului pentru in -

trarea în programul de readaptare şi reabilitare din cadrul cen-
trului rezidenţial (Str. Cpt. I. Damşescu nr. 53) prin participare
la evaluarea iniţială a situaţiei psiho-sociale, elaborarea şi
aplicarea planului individualizat de protecţie.

- monitorizarea situaţiei copiilor din stradă şi contactarea
copiilor în vederea intrării acestora în circuitul de servicii.

- contactarea familiei şi a autorităţilor competente în ve -
derea reintegrării familiale a copiilor pentru cazurile în care
aceasta măsură este posibilă şi este în interesul lor. 

- participarea la acţiunile de reducere a fenomenului copi-
ilor strazii şi a cerşetoriei.

ZIUA INTERNAŢIONALĂ A COPIILOR STRĂZII

La adăpost de violenţă şi abuzuri

Mamele cu copii vor putea începe o nouă viaţă
În România, zeci de mii de femei sunt abuzate, an de an, de către soţii lor. Agresate

fizic şi verbal, adeseori în faţa copiilor, multe dintre ele păs trea ză tăcerea şi aleg să
trăiască o viaţă  de coşmar, un trai care, de cele mai multe ori, îi afectează şi pe copi-
ii lor. Prea puţine femei rup firul violenţei şi apelează la autorităţi pentru sprijin. Poate
că temerea cea mai mare a a ces tor mame cu copii este aceea că nu vor reuşi să
găsească un adăpost pen  tru ele şi pruncii lor, un loc unde să nu fie descoperite de către
bărbatul agresor. Centre pentru mame şi copii aflaţi în dificultate există, puţine ce-i
drept, locurile fiind întotdeauna ocupate de femei aflate în situaţii-limită. 

Pentru a veni în sprijinul acestor mame şi a le oferi un loc unde să -şi regăsească
liniştea, Mitropolia Banatului, în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului, au deschis, în luna martie, un Centru de Asistenţă
Mamă şi Copil Aflaţi în Dificultate. Această iniţiativă a fost posibilă şi datorită spri-

jinului oferit de două ONG-uri
caritabile, respectiv Fundaţia
“Renovabis” – Germania şi
Fundaţia ”Help Us Dry the
Tears” din Irlanda. Costul
întregului proiect este de 71.395
euro.

Mamele cu copii aflaţi în
situaţii de marginalizare socială,
abuz sau cu risc social crescut
vor putea locui aici pentru o
perioadă de şase luni, maxim un
an, timp în care vor beneficia de
găzduire, protecţie, asigurarea

trebuinţelor primare (hrană, îmbrăcăminte, produse de igienă), consiliere psiholog-
ică, socială şi spirituală. 

Pentru a proteja identitatea persoanelor care vor locui aici, reprezentanţii Bisericii
au decis să păstreze secretă adresa centrului. Femeile care au nevoie de sprijin din
partea acestui centru pot să-l contacteze  direct pe coordonatorul proiectului, Claudiu
Roman, la numărul de telefon 309588.

”Inaugurarea acestui centru reprezintă un moment de mare bucurie pentru noi.
Este un serviciu pentru mamele şi copiii care au trăit experienţa abuzului şi a vio-
lenţei domestice. Arhiepiscopia cunoaşte nevoile comunităţii şi s-a centrat pe crearea
unor servicii care să răspundă acestor nevoi. Având parte de sprijinul specialiştilor,
mamele cu copii aflaţi în dificultate vor putea face primul pas spre independenţă, îşi
vor putea găsi liniştea spirituală”, a spus Rodica Negrea, directorul general al
DGASPC Timiş, la deschiderea acestui centru. La rândul său, preotul Cristian Pavel,
coordonatorul Departamentului de Asistenţă Socială al Mitropoliei Banatului, a
mulţumit tuturor celor care s-au implicat în realizarea acestui centru şi a precizat că,
proiectelor deja existente şi realizate pe baza parteneriatului dintre Mitropolie şi
DGASPC Timiş li se vor adăuga noi iniţiative, care vor viza şi comunităţi din alte
zone ale judeţului.

Siguranţă
pentru mame

şi copii
În fiecare an, zeci de

mame cu copii mici ajung să
nu mai aibă un acoperiş dea-
supra capului, gonite fiind de
acasă de familie sau de un
bărbat abuziv, violent, care,
adeseori, refuză să-şi recu -
noască propriul copil. Unele
apelează la sprijinul prietenilor sau al rudelor,
altele (puţine la număr) reuşesc să se descurce
singure, prin propriile puteri. O bună parte însă
apelează la serviciile oferite de instituţia noastră,
prin intermediul centrelor maternale. Aici, într-un
astfel de centru, sunt găzduite mame aflate în
dificultate (tinere, mame cu 2-3 copii) sau gra-
vide în ultimul trimestru de sarcină, care întâmpi -
nă probleme din punct de vedere financiar sau
familial. Perioada de şedere în centrul maternal
este de şase luni, cu posibilitate de prelungire
până la un an. Pe lângă adăpost,  li se acordă, gra-
tuit, consiliere psihologică şi juridică, asistenţă

medicală şi sunt învăţate noţiuni elementare de
igienă şi puericultură. 

Din păcate, cele şapte locuri puse la dispoziţie
femeilor aflate într-o astfel de situaţia nu sunt
suficiente, aşa că, în ajunul Zilei Femeii, în
cadrul Complexului de Servicii Specializate pen-
tru Copilul 2-5 ani, a mai fost deschis un modul
de centru maternal. Noul centru are trei camere

de locuit, o cameră de zi, o bucătărie şi o baie,
toa te fiind dotate corespunzător pentru creşterea
şi îngrijirea copiilor. Centrul maternal a fost ame-
najat cu sprijinul Clubului Lyons, al unui grup de
voluntari germani, al Asociaţiei Motocicliştilor
din Timişoara şi al Societăţii “Agora It&C”.
Voluntarii germani (Dieter Jeck, Klaus Krotsch,
Robert Scholz, Alex Hergt si Cristoph Dressl) au
adus o parte din materialele de construcţie nece-
sare şi au petrecut două săptămâni din concediul
lor de odihnă lucrând la amenajarea centrului. La
rândul lor, motocicliştii din Timişoara s-au ocu-
pat de dotarea cu mobilier, produse electronice şi

electrocasni -
ce, jucării
pen tru copii.
Valoarea tota -
lă a sponso ri -
zărilor este de
4000 de euro
şi 20.000 de
lei.

Prezent la
i  naugurare ,
domnul Con -

stan tin Ostaficiuc - preşedinte al Consiliului Ju -
deţean Timiş- a lăudat iniţiativa voluntarilor ger-
mani şi a sponsorilor şi a lansat o provocare către
Aso ciaţia Motocicliştilor, invitându-i pe membrii
acesteia să se implice şi în alte proiecte cu carac-
ter social, alături de Consiliul Judeţean.

Pagină realizată de
Smaranda MARCU
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Locuinţa tradiţională 
bănăţeană

Reprezentativă pentru arhitectura locuinţei bănăţene de veche
tradiţie este casa cu două şi trei încăperi, cu sau fără prispă, cu acoper-
işul în două ape şi streşina mult lărgită. 

Această ti -
po logie con -
struc tivă este
de rivată din cel
mai vechi mo -
del de locuinţă,
cel al casei cu
una sau două
în căperi, fără
prispă, tip de
locuinţă ce încă
se mai găsea în
satele bănăţene
din secolul al
XVIII-lea, fiind
descris de J. J.
Ehrler. În ce -
pând cu secolul
XVIII ea este
în locuită de ca -
sele cu două şi

trei încăperi, situaţie ce s-a păstrat până în secolul XX.
Tipul de locuinţă cu o singură încăpere avea pereţii formaţi din

împletituri de nuiele, lipite cu lut, şi acoperişul de paie de secară sau
de trestie. De cele mai multe ori lipsea tavanul şi vetrei îi lipsea coşul
evacuarea fumului făcându-se prin acoperiş. O variantă derivată a
acestui rip implică existenţa tavanului şi a coşului de evacuare a fu -
mului pentru vatra liberă.

Tipul de locuinţă cu două încăperi era frecvent întâlnit în secolul
al XVIII-lea şi se compune din două încăperi şi prispă continuă sau
retrasă. Intrarea se făcea prin tindă unde se găseşte sistemul de încălz-
it şi gătit. Vatra liberă se află în colţul format de peretele din spate al
tindei şi cel median. Aici se găseşte gura pentru soba oarbă care
încălzeşte camera de locuit.

Vatra liberă şi hornul suspendat este considerată o creaţie arhaică
a lumii mediteraneene, ea fiind adusă la nordul Dunării de către greci
şi romani. Din tindă se intră printr-o uşă în camera de locuit, aceasta
are ferestre mici protejate exterior de obloane simple din scânduri.
Soba oarbă de formă prismatică este construită din împletitură de
nuiele de salcie lipite cu lut.

Acest tip de casă a constituit multă vreme forma tipică pentru tot
sud-estului Europei şi chiar a unei părţi a Europei Centrale. 

Dintre toate planurile de case româneşti, cel al casei formată dintr-
o încăpere de locuit, tindă şi cămară şi cel al casei cu două încăperi şi
tindă la mijloc au avut cea mai largă răspândire în România şi coexi-
stat multă vreme în mediul rural, cu celălalt model, bicelular.

Casa cu două încăperi şi tindă centrală reprezintă în fapt o evoluţie
a casei bicelulare, şi iniţial a cuprins o cameră de locuit, tinda cu vatra
de foc şi o cămară. Ulterior cămara a fost înlocuită cu o altă încăpere
destinată locuirii de zi cu zi, iar camera de la stradă a fost destinată
oaspeţilor, fiind locul unde gospodina îşi etala bunurile cele mai de
preţ (ştergare, lăzi de zestre, mobilier).

Organizarea interiorului era făcută după reguli bine stabilite: faţă
în faţă cu soba, de o parte şi de alta a ferestrelor se găseau cele două
paturi. Pe lângă paturi se aflau laviţe cu spătar. Între cele două paturi,
în dreptul ferestrelor era masa acoperită cu cel mai frumos măsai. În
continuarea paturilor se află lăzile de zestre. Pereţii erau împodobiţi cu
blide înconjurate de ştegarele cele mai bune. Între blide icoane pe sti-
clă decorate la fel.

Întreaga tipologie a locuinţei arhaice bănăţene poate fi găsită la
Muzeul Satului Bănăţean, Timişoara în rezervaţia arhitecturală în aer
liber, pe care vă invităm să o vizitaţi şi cu această ocazie.

Cătălin BALACI
Muzeul Satului Bănăţean

O retrospectivă a uneia dintre cele mai mari şi
complexe artiste române de origine evreiască are
mult mai mari semnificaţii decât cele ce ţin de
fenomenul plastic sau cultural. Reverenţa faţă de o
asemenea personalitate a luat forma unei necesare
celebrări: cea de-a 60 aniversare a creării statului
Israel. 

Astfel că, miercuri, 5 martie 2008, Muzeul de
Arta Timişoara a fost gazda vernisajului unei duble
expoziţii de mult aşteptate pe malurile Begăi: retro-
spectiva operei unei artiste deosebite, Margareta
Sterian (1897-1992), şi a Suzanei Zohar.

Cele 81 de lucrări atent selecţionate pentru
această expoziţie de către Mircea Barzuca – dis-
cipolul fidel şi păstrătorul memoriei şi patrimoniu-
lui artistic al autoarei – şi-au gasit popas pentru o
lună şi jumătate într-una dintre cele mai frumoase
clădiri ale Timişoarei: impozantul Palat Baroc con-
struit în secolul XVIII-lea, după asemănarea
vienezului Palat Kinsky. (www.muzeuldeartatm.ro)

Locaţia a fost pe măsura vernisajului pregătit
acestei expoziţii-eveniment. Peste 200 de persoane
au ţinut să fie alături de Constantin Ostaficiuc,

preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Ovidiu
Drăgănescu, prefectul judeşului, Mircea Barzuca,
curatorul expoziţiei, Aurel Veiner, preşedintele
Comunităţilor Evreieşti din România, Johnatan
Rosensweig, secretarul ambasadei statului Israel în
România şi, desigur, Nicole şi Ovidiu Tender, gene -
roşii sponsori ai evenimentului. Gazda evenimentu-

lui, Prof. Dr. Marcel Tolcea, directorul Muzeului de
Artă Timişoara, a ţinut să exploateze o coincidenţă:
Zohar înseamnă în ebraică „splendoare” şi este
cartea de bază a misticii evreieşti, Cabala. 

Lucrările Margaretei Sterian, cultivând în per-
manenţă un spirit de avangardă, trecând de la real-

ismul magic la suprarealism, superficial asemănate
cu picturile lui Chagall, au fost inspirat completate
la Muzeul de Artă Timişoara de expoziţia artistei
israeliene de origine timişoreană, Susana Zohar.
Intitulată sugestiv „Dezrădăcinaţii” ciclul de sculp-
turi, lucrări metalice şi din ceramică, exprimă dru-
murile artistei în căutarea unui loc pe care să-l poată
numi „acasă”. Lucrări ca „Icar” sau „Tristeţe” sunt
sugestive. Foarte emoţionată, artista care se întoarce
după mulţi ani în oraşul natal în carne şi oase (nu
doar prin intermediul operei), a acaparat atenţia
publicului prezent la vernisaj.

„Retrospectiva” Margareta Sterian şi
„Dezradacinaţii” Susanei Zohar reprezintă eveni-
mentul anului 2008 în Timişoara. Lucrările expuse
vor putea fi admirate de către public la Muzeul de
Artă Timişoara, în Palatul Baroc din Piaţa Unirii,
până la data de 20 aprilie a.c.

Bogdan #ĂDĂȘTEA#

Muzeul de Artă din Timişoara omagiază 60 de ani de
la înfiinţarea statului Israel

La Timişoara, în sala Constantin Jude, a vut loc
etapa a IV-a Jocurilor regionale denumită Special
Olympics, competiţie destinată în special tinerilor cu
dizabilităţi, al cărei principal scop vizează valorizarea
acestor persoane. 

Complexul de Servicii Specializate pentru Copilul
cu Dizabilităţi Recaş din cadrul DGASPC Timiş a fost
reprezentat de mai mulţi copii şi tineri, care au fost
deosebit de încântaţi pentru că au avut ocazia să par-
ticipe la acest concurs,  unii dintre ei ocupând locuri
fruntaşe şi bucurându-se de aprecierea tuturor:
Mărănescu Aurel - locul I; Sîrcă Laurenţiu - locul II;
Tudoraşcu Florin, Bohn Radica şi Petroiu Nicu - locul
IV; Catalincescu Romeo şi Cicoare Ilie - locul V.

Reuşitele copiilor şi adolescenţilor s-au datorat atât

eforturilor proprii, cât şi unei colaborări foarte bune cu
Şcoala „Constantin Păunescu” din Recaş. Astfel, două
profesoare de sport din cadrul acestei şcoli, Niculescu
Simona şi Dorca Diana au mai selectat din rândul
elevilor câţiva participanţi la competiţie, care au fost
bucuroşi de premiile pe care le-au câştigat: 

Aruncare la ţintă: Iovanov Ana-Maria – locul I şi
Ciherean Florentina -  locul II.

Dribling printre obstacole: Radu Marian – locul I.
Aruncare la coş: Constantinescu Alexandru -

locul II.
Alergare: Ciherean Florin – locul IV şi

Munteanu Marian – locul IV.

Smaranda MARCU

Special Olympics la Timişoara 
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SCURT  ISTORIC AL
CASTELULUI  HUNIADE

Castelul Huniade, cea mai veche
cla dire din Timişoara, a fost construit
de către re ge le Carol Robert de An jou

în tre anii 1307 şi 1315. Datorită terenului mlăştinos la con stru irea sa s-
au fo losit  meşteri italieni, originari de pe coas ta Mării Adriatice, care
aveau ex perienţă în edificarea construcţiilor pe un astfel de teren. Din
raţiuni politice, Carol Robert de Anjou a mutat capitala ţării la
Timişoara între anul 1315 şi 1323 iar castelul a devenit reşedinţă re -
gală. După moartea lui Carol Robert de Anjou (1342) clădirea a devenit
proprietate a Coroanei, fiind folosită ca reşedinţă de regi şi persoane
princiare, care vizitau Timişoara. 

Filippo Scolari, care a devenit în 1404 comite de Timiş, a folosit
castelul drept reşedinţă şi l-a supus unei renovari masive folosind
maiştri şi artişti italieni, cu precădere florentini. In anul 1443 a avut loc
un puternic cutremur care a dus la dărâmarea unei părţi din cas telul
regal şi la deteriorarea fortificaţiilor. 

Noul comite de Timiş, Iancu de Hunedoara (1441-1456) a refăcut
fortificaţiile şi a reconstruit castelul cu permisiunea regelui şi pe chel-
tuiala statului. Se presupune că noul edificiu avea configuraţia unui
castel gotic târziu cu influenţe renascentiste. Atât castelul cât şi fortifi-
caţiile oraşului au fost dotate cu turnuri în plan semicircular adaptate
artileriei. A servit drept reşedinţă  pentru toţi regii care au poposit la
Timi şoara până în 1552.

După cuce ri -
rea Timişoarei de
către otomani la
26 iulie 1552,
b e y   l e r b e y - u l
Timişoarei, Ka -
sim Pasa a dis pus
refacerea castelu-
lui şi a fortificaţi-
ilor cetăţii con-
form sistemului

defensiv otoman iar acesta a devenit reşedinţa guvernatorului şi a celor-
lalţi demnitari otomani din vilaetul de Timişoara până în 1716. 

Cladirea a fost puternic de teriorată în anul 1716 în timpul asedierii
Timi şoa rei de către trupele imperiale, conduse de prinţul Eugeniu de
Savoya. In aceste condiţii după instaurarea administraţiei austriece a
avut loc o renovare a castelului intre anii 1727 şi 1730, acesta fiind
transformat în cazarmă de artilerie şi arsenal. Faţadele au primit un
aspect masiv cu goluri mici iar în partea nordică au intervenit doi con-
traforţi puternici şi o intrare plasată si metric în partea estică a acestei
faţade. O parte a zidurilor interioare şi turnu rile de sud-vest au fost
refăcute de la bază. In urma acestei refaceri castelul avea trei nivele şi
găzduia pe lângă de pozitele de arme şi echipamen te, piesele de arti-
lerie, locuinţele personalului cazărmii şi diverse ateliere. 

In timpul asedierii Timişoarei în vara anului 1849 de către trupele
revoluţionare maghiare, conduse de generalii Bem şi Vecsey, castelul a
suferit im portante avarii, faţada nordică fiind în în tregime distrusă ca
urmare a explo zi ei unui depozit de praf de puşcă, în ca drul bombarda-
mentului din data de 7 iulie 1849. Datorită magnitudinii dis tru  gerilor s-
a luat decizia reconstruc ţiei, care s-a încheiat în anul 1856. Noul edifi-
ciu a fost ridicat de către austrieci pe fundaţiile vechilor ziduri, îndepli -
nind în continuare funcţia de cazarmă de artilerie şi arsenal. Faţada de
pe latura nordică a castelului, construită în maniera neogotică, este
asemănătoare cu construcţiile militare vieneze ale epocii şi cu castelele
italiene de factură gotică. 

Intre 1919-1947 castelul cunoscut drept „Cazarma Bănăţeană” a
fost sediul Regi men tului 7 „Pionieri” şi al Regi men tului 6 Artilerie
Grea  iar din anul 1947, castelul a fost atribuit Muzeului Banatului, pe
care îl găzduieşte şi în prezent.

Vasile DUDAŞ

În data de 25 Martie 2008, în comuna Traian Vuia, în
organizarea Consiliului Judeţean Timiş, Primăriei Traian
Vuia, Muzeului Banatului şi a Mitropoliei Banatului, cu par-
ticiparea Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş, a fost sfinţit

locul viitorului muzeu memorial „Traian Vuia”, dedicat per-
sonalităţii acestuia şi cuceririlor ştiinţifice bănăţene. Au ros-
tit scurte alocuţiuni preşedintele CJ Timiş Constantin
Ostaficiuc, primarul localităţii, Va leriu Barboni, au fost

înmânate diplome de
participare tuturor per -
soanelor pre zente. Au
fost de puse în fun daţia
vii torului muzeului tu -
bul metalic şi un CD
cuprinzând realizările
actuale ale judeţului
Timiş. La manifestare
au mai luat parte prima -
rul oraşului Făget, Doru
Covaci, al co  mu nei
Dum bra va - Ioan

Iuhasz, al comunei Bârna,  Dumitru Pecora, directorul
Muzeului Banatului, Dan Leopold Ciobotariu.

Răzvan HRE#OSCHI

Sorin #icodim
s-a născut la 28
no iembrie 1951 la
Târ gu Ocna, jude -
ţul Bacău, Româ -
nia. Ab   sol vent al
In stitu tului de Arte
Plas tice “Nicolae
Gri  gores cu” Bu cu -
reşti, pro mo ţia
1977. Mem bru al
Uni unii Ar tiştilor
Plas tici din Ro -
mâ nia (UAP), fi -
liala Ti mi şoara -

sec ţia pictură, din anul 1980. Din 2006
vicepreşedinte al Uniunii Ar tiştilor Plastici din
România (UAP), filiala Ti mişoara.

Expoziţii personale: 1980 Muzeul Bu covinei -
Suceava 1984 - Galeriile “He lios” Timişoara. 1980
Galeriile “Alfa” Arad. 1987 Galeriile “Arta” - Bacău;
Ga leriile “Geneza” - Moineşti. 1993 Ga leriile “He -
lios” Timişoara. 1995 Galeria “Bibliotecii de Artă”.
2001 Gale riile de artă “Helios” Ti mişoara. 2002 HVB
Bank Ro mâ nia Ti mi şoa ra. 2003 Ga leriile de artă
“Helios” Timişoara. 2005 Banca Italo-Română Ti -
mişoara. 2006 Galeriile de artă “Lima” - Ti mişoara. 

Expoziţii şi selecţii colective în străinătate:
1982 Nove Lobeda Jena - Germania. 1984 Gera,
Germania. 1985 Trienala Tinerilor Pictori - Sofia -
Bulgaria. 1990 Szeged - Ungaria. 1993 Illingen -
Germania. 1996 Trienala internaţională de pictură-
Osaka - Japonia. 1998 Salonul Internaţional de Artă -
Reşiţa - România. 1999 Salonul
Interna ţional de desen Arad -
România. 2000 Salonul Inter na -
ţional de artă - Reşiţa - România.
2002 Nagyhazi Galeria -
Budapesta - Ungaria. 2002-2004
Saloanele Mol dovei - Chişinău -
Mol do va; Bacău - Ro mânia.
2004 Expoziţia “Lumina” Sze -
ged - Ungaria Timi şoara. 2004
Quadrienala de pictură balcanică
Stara Zagora - Bul garia. 2005
Bie nala națională de artă plas-
tică “Lascăr Viorel” - Piatra
Neamţ. 2005 Salonul artelor
vizuale - Mu zeul Ba natului Ti -
mi  șoara. 2005 Ex po ziția taberei
Poje Jena - Gale riile de artă
Reșița. 2006 Scena şi / în artele

vizuale Teatrul Naţional Timi şoa ra. 2006 Saloanele
Mol dovei - Bacău - Ro mânia ; Chișinău - Mol dova.
2006 Bienala internațională de pastel - Nowy Sacz -
Po lonia. 2006 Ex poziţia Des chideri Euro pene - Insti -
tutul Cul tural Central Eu ro pean Bu da pesta - Un garia.
2006 Izvorul vieţii - Mu zeul de artă Ti mi şoara -
România. 2006 Bie nala de artă plastică “Ion Andre -
escu” - Buzău - Ro mâ nia. 2006 Bienala de artă
plastică “Gheor  ghe Petraşcu” Târgovişte - România.
2006 Bie nala de artă plastică “Nicolae To nitza” -
Bârlad - Ro mânia.
2006 Sa lonul Na -
ţio nal de artă - Bu -
cureşti - România.

Lucrări de
artă monu men ta -
lă (selecţii): 1975
Târ gu Ocna - Ba -
cău; Mu zeul de is -
torie Oneşti - Ba -
cău - România.
1989-1992 Muzeul
de istorie Lu goj -
România. 1993
“Mi racolul pla ne -
te  lor”(tehnica mixtă) - Casino Hotel Timi şoara - Ro -
mânia. 1998 “Foc - iubire - apa” - Restaurant Hotel
Re ghina Ti mi şoa ra - România. 2004 “Icoana casei” -
Casa Bis triceanu Timişoara - Ro mânia. 2005 “Friza
celor cinci elemente” - Restaurant Reghina Blue Ti -
mi şoara - Ro mânia. 

Participă cu lucrări la licitaţii de artă cu scop
umanitar în ţară şi străinătate. Premii: 1977

Premiul I - Salo nul naţional
studenţesc de artă plas tică -
Craiova - Ro mânia. 2004
Premiul I al Direcţiei pen tru
Cul tură. Culte şi Patri mo niul
Cultural Naţional la “Saloanele
Moldovei” - Bacau - România.
2006 Premiul I - Bienala concurs
de artă plastică “Gheorghe Pe -
traşcu” - sec ţiunea pictură -
Târgo  vişte - România. 

Lucrări ale artistului se
află în colecţii de stat, în
colecţii par ti culare şi muzee
în: România, Ger  mania, Dane -
mar ca, Iugo slavia, El veţia,
S.U.A., Franţa, Grecia, Insulele
Canare, Bul garia.

C.T.

Muzeul “Traian Vuia”

Expoziţia propusă de Sorin �icodim este o recapitulare a etapelor lui artistice, cu
excepţia ipostazei sale de artist mural. (Mă  refer la frescele ce decorează câteva edi-
ficii importante ale oraşului unde  miza  e mai degrabă spre alegorie). Surprinde, ca
de fiecare dată, simţul deosebit al culorii, o sensibilitate intensă exprimată în acuarelă, o excelentă
stăpânire a geometrismului. Vizitatorul are bucuria de a redescoperi în Sorin �icodim un exuberant
reconfortant. Marcel TOLCEA
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SCURT ISTORIC

România este una dintre puținele țări ale
lumii care se poate mândri cu o tradiție mul-
timilenară în cultura viței de vie. Des -
coperirile arheologice din țara noastră atestă
urme de activitate viticolă de peste cinci mii
de ani. Apariția cosoarelor geto-dacice
(unelte necesare pentru a dirija rodirea viței
de vie), cu multe secole înainte de crești -
nism, demonstrează starea evoluată a cul-
turii viței de vie pe teritoriul Daciei. În ace-
lași timp, trebuie subliniat și faptul că în
teri toriile românești vița de vie cultivată
este de origine locală și nu a fost adusă, ca
în cazul altor țări. Fiindcă pe calea selecției
naturale, din vița salbatică de pădure au fost
obținute soiuri autohtone de viță roditoare.
Numărul acestor soiuri este greu de pre-
cizat, unele dintre acestea dispărând în timp.    

Deci, în afară de faptul că am fost și sun-
tem cultivatori de viță de vie, am fost și sun-
tem, în același timp, și creatori de soiuri,
contribuind astfel, din timpuri străvechi, la
îmbogățirea patrimoniului viticol mondial. 

Prin exepriența practică a generațiilor de
cultivatori s-au alcătuit în timp sortimente
proprii ale fiecărei podgorii. Faima podgori-
ilor românești a crescut de-a lungul seco -
lelor, atât prin calitatea strugurilor, dar mai
ales prin finețea vinurilor obținute, fiind
cunoscute și apreciate la multe Curți euro -
pene de-a lungul vremii.

***
În judeţul Timiş, cele mai vechi docu-

mente despre Viile Recașului le avem din
anul 1447, noiembrie 11, în care se vor-
bește despre vânzarea unor vii către Ioan
și Eca terina Magyar lui Mihail de
Ciorna, banul Severinului, pentru 32
florini ungurești de aur, făcându-se atun-
ci și hotărnicia moșiei. Regiunea Banat -
unde se afla podgoria Recaș se bucura de
climă temperat-continentală cu o ușoară
influență mediteraneeană, cu ierni în
general blânde, veri călduroase, toamne
lungi și primăveri scurte.

Sunt soluri preluvisoluri roșcate sau
calcice, calcaroase, argiloase, favorabile
cultivării viței de vie. Cramele Recaş de
azi dispun de un complex de vinificaţie,
dotat cu utilaje de ultimă generație și cu
un spațiu de depozitat de circa 7 milioane
litri de vin. Garanția calității vinurilor
este asigurată de specialiști de renume,
români și străini.

Ca o recunoaștere a valorii vinurilor
produse de Cramele Recaș, în decursul
anilor, aceste vinuri au obținut peste 100
de meda lii de aur și argint, la diverse con -
cursuri na ționale și internaționale. Ro -
mânia, al 9-lea producător de vin din
lume, deține o piață de desfacere impor-
tantă, din care pentru Cramele Recaș
men ționăm: SUA, Coreea de Sud, Cana -
da, Hong-Kong, UK, Austra lia, Ger ma -
nia, Japonia, Austria, Malaezia, Belgia,
Spania, Olanda, Franța, Dane marca,

Cehia, Slovacia, Italia.

VI�URI

Definiția dată vinului de Oficiul Inter na -
țional al Viei și Vinului este următoarea:
„Băutură obținută pe calea fermentării spir-
toase integrale sau parțiale a mustului de
struguri”.

Este un lucru bine cunoscut că în țările
cu o viticultură și vinificație avansată –
Franța, Germania, Spania, Italia etc. – ter-
menul „vin” este aplicat doar pentru pro-
dusele din struguri. În Republica Moldova
astfel sunt denumite și băuturile care rezultă
din fermentarea sucului de mere.

În Republica Moldova clasificarea vinu-
lui se efectueaza pe baza particularităților
sociale, economice și tehnologice.

În funcție de modul de prelucrare a stru -
gurilor se disting vinuri de soi, de sepaj și de
cupaj. Crearea unei entități din vinuri de soi
îmbinate în anumite proporții este procesul
care conduce la obținerea vinurilor de cupaj.
Din fermentarea comună a diferi telor soiuri
rezultă vinurile de sepaj. Toate aceste teh no -
logii sunt prezente în arsenalul vinificato-
rilor moldoveni.

Este traditională clasificarea vinurilor
dupa culoarea lor în albe, roze și roșii, toate
cele trei varietăți fiind prezente în sortimen-

tul de producție autohtonă.
În funcție de parametrii calitativi și

termenele de maturare se deosebesc urmă-
toarele tipuri: vinuri ordinare (de consum
curent) și de calitate superioară (maturate).
Vinurile din roada anului curent și cele obiș-
nuite formează grupul așa-numitelor vinuri
ordinare. Deosebirea dintre ele constă în
faptul că primele sunt comercializate în anul
în care a fost recoltată poama, iar celelalte –
odată cu începerea anului următor după
recolta din care au fost produse.

Vinurile de calitate superioară maturate
se numesc ca atare atunci cand au fost ma -
turate în recipiente tehnologice nu mai puțin
de 6 luni, însă maturarea vinului în sticle pe
parcursul unei perioade de cel puțin doi ani
și jumătate îl transformă în unul de colecție.

În conformitate cu tehnologia aplicată
vinurile pot fi naturale (cu conținut de spirt
de proveniență endogenă) și speciale (pro-
duse cu aplicarea unor procedee speciale,
care conduc la obținerea de calități comple-
mentare).

Organizația Internațională a Viței-de-vie
și Vinului a fost inițiatoarea Convenției de
nominalizare în corespundere cu denumire
de origine (pe piața internațională doar pro-
dusele unor anumite teritorii, a țărilor-bașt-
ină por purta denumirea istorică). Astfel,
șam pa nia este doar vinul clasic efervescent
francez, provenit din provincia Shampagne.
Un alt exemplu îl constituie Xeresul, care în
alte țări vest-europene nu este numit altfel
decât vin galben (similar Franței). 

Nominalizarea în corespundere cu denu-
mirea de origine este aplicabilă față de vi -
nurile și alte produse ale vinificației, care au
fost produse într-o anumită zonă geografică
și au caracteristici calitative deosebite da -
torită factorilor de ordin exclusiv natural și
(sau) etnografic, specifici pentru zona geo -
grafică respectivă.

Convenția internațională cere ca denu-
mirile istorice în corespundere cu prove-
niența să nu fie purtate de băuturile produse
pe alte teritorii. În vederea aducerii vini -
ficației din Moldova în conformitate cu nor -
mele internaționale, la noi sunt aplicate de -
numiri alternative pentru astfel de vinuri.

VI�UL ROȘU - 
BE�EFICII ȘI DEZAVA�TAJE

În fiecare zi suntem bombardați cu me -
saje - adesea conflictuale - despre vinul ro -
șu. Vestea ca acest “clasic” este benefic și
protejează inima a fost primită cu mult entu-
ziasm de pasionați. Dar care este adevărul:
vi nul roșu chiar are numai efecte pozitive
asupra organismului.

Băutură extrem de populară și preferata
bucătariilor europeană și mediteraneană, vi -
nul roșu este un produs găsit în multe va -
rietăți, reflectând diversitatea solului, a cli-
matului și a culturii din care face parte. Su -
biect de nesfârșite dezbateri medicale, im   -
portanța vinului roșu pentru sănătate se pa -
re că a fost totuși stabilită: consumul a 1 - 2
pa hare zilnic reduce mortalitatea prin preve-
nirea bolilor coronariene. Totuși, lipsa de
măsura du ce la grave afecțiuni, ca în gene-
ral în cazul băuturilor.

Bineînțeles că vinul roșu are și părțile lui
bune. Antioxidanții vinului, de exemplu, vi -
nul roșu conține antioxidanți, în special re -
ve ratrolul - care este găsit în sâmburii și pie-
lea strugurilor. 

Importanța antioxidanților este recuno-
scută de mult – ei luptă cu radicalii liberi și
protejează astfel celulele sănătoase împotri-
va atacului acestora. Concentrația mare de
res  veratrol din vinul roșu se datorează pro -
ce  sului de fermentație - în care contactul
pre   lungit dintre zeama de struguri, pieliță și
sâmburi face ca în final produsul finit să
con țină un nivel ridicat de antioxidanți. În
prin cipiu, aceasta este și explicația așa-nu -
mi tului “Paradox Franțuzesc”. S-a observat
că vinul din podgoriile franceze are un nivel
foarte ridicat de antioxidanți, ceea ce îi ajută
pe localnici să fie mai sănătoși decât alții. În
regiunile din Franța în care se consumă ali-
mente bogate în grăsimi, de exemplu, rata de
incidență a atacurilor de cord este mult mai
scăzută decât în alte zone ale globului - deși
dieta este asemănătoare. Motivul? Fran  cezii
alătură mereu unei mese bogate un pahar de
vin roșu. Și vinul alb conține a nu mite can-
tități de resveratrol, dar în cazul său pielița și
sâmburii sunt îndepărtate mult mai devreme
în procesul de producție, decât se întâmplă
în cazul vinului roșu. Astfel, ni ve lurile de
antioxidanți sunt mult mai scă zute. 

Cu cât vinul roşu este de producţie mai
recentă, cu atât efectele benefice asupra
organismului uman sunt mai mari. Specia -
liştii ne spun că, pe măsură ce se învecheşte,
vinul îşi pierde din proprietăţile antioxidan-
te. De asemenea, nutriţioniştii ne atrag
atenţia că vinul roşu îşi pierde proprietăţile
dacă facem excese. 

Persoanele care beau mai mult de două
pahare de vin pe zi se expun bolilor cardio-
vasculare şi hepatice. 

Prevenirea cancerului. Studiile de la -
bo rator au scos în evidență faptul ca resve-
ratrolul are și proprietăți anti-cancerigene.
Acțiunea sa a fost observată în următoarele
direcții: minimizarea mutațiilor de ADN

care produc cancerul, uciderea celulelor
bol nave și blocarea creării de vase de sânge
în jurul tumorii, pentru a o hrăni. Acest anti -
oxidant are și capacitatea de a inhiba răs -
pândirea celulelor bolnave în alte zone (me -
ta staza). Evident, se așteaptă studii aprofun-
date în această direcție, dar rezultatele
inițiale arată foarte promițător. 

Subțierea sângelui. Resveratrolul are
un rol important și în subțierea sângelui. El
acționează prompt, impiedicând tromboci-
tele (celulele implicate în formarea cheagu-
rilor de sânge) să se alipească. Prin acest
mecanism, resveratrolul poate împiedica
apariția infarctului. 

Efecte fitoestrogenice. Resveratrolul
este un fitoestrogen. Există anumite plante
similare estrogenului și care pot juca rolul
acestuia în organism, având efecte asemănă -
toare. S-a sugerat astfel că vinul rosu poate
combate unele probleme cauzate de lipsa
estrogenului, ca osteoporoza sau menopau-
za prematură. Totuși, aceste supoziții nu au
fost încă dovedite. 

Pentru cei cărora nu le place vinul roșu,
vestea bună este că resveratroul se mai gă -
sește și în alune, afine și măceșe. Părțile rele
sunt că este trist, dar adevărat - femeile sunt
mai expuse decât bărbații riscurilor provo-
cate de alcool. Dar părțile negative ale vinu-
lui sunt legate în principal de cantitatea de
alcool ingurgitată, nu de particularitățile vi -
nu lui roșu, cu o excepție: Durerea de cap ca -
u zată de vinul roșu. Această durere este cau  -
zată de tanin, o substanță chimică res pon   -
sabilă pentru culoarea roșie și pentru gus tul
puternic al vinului roșu. Aceasta chimicală
se găsește de obicei în pielița strugurilor - de
aceea este mult mai rar întâlnită în cazul
vinului alb. Taninul poate provoca mi grene
celor care suferă de obicei de așa ceva sau
poate cauza dureri de cap chiar și persoane-
lor fără astfel de probleme. Sensi bi li tatea la
tanin variază însă de la persoană la perso-
ană. Alte probleme sunt legate de can ti tatea
de alcool prezentă în vinul roșu - a ceas ta
poate varia de la 10% până la 15%! Pu terea
vinului trebuie luată în considerare neapărat
- de aceea merită să citești eticheta. 

Caloriile din alcool. Situată printre cele
mai mici neplăceri cauzate de alcool, pro-
blema caloriilor este totuși demnă de men -
ționat pentru cei care își supraveghează
serios silueta. Nu are nici un rost să te înfo-
metezi, dar să dai buzna în vin. Un pahar de
125 ml conține aproximativ 80 de calorii,
deci nu trece cu vederea acest lucru. Cel mai
indicat din punctul de vedere al siluetei este
vinul alb sec, deoarece este cel mai sărac în
proteine și calorii. 

100 ml vin roşu conține:
Calorii - 63 
Potasiu - 100 mg 
Magneziu - 20 mg 
Fosfor - 20 mg 
Calciu - 7 mg 
Fier - 0,9 mg 
Vitamina B1 - 0,01 mg 
Accidentele Alcoolul în cantitățti mari

reduce capacitatea de concentrare și atenția,
încetinește activitatea cerebrală și blochează
reflexele. Contribuția lui nefastă se face
sim țită în toate tipurile de accidente, în spe-
cial în cele rutiere. 

Interacțiunea cu medicamentele Se
știe ca regulă generală că alcoolul nu se
amestecă niciodată cu medicamentele, ori-
care ar fi tipul acestora. Motivul este sim-
plu: alcoolul este metabolizat în ficat și poa -
te interfera cu acțiunea substanțelor medica-
mentoase în mod nedorit. Combi na ția dintre
somnifere și băutură este în mod special
periculoasă. 

Tiberiu Procopie LELESCU
drd. manager

Consilier judeţean – Comisia Economică
(continuare în pagina 8)
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Afecțiuni serioase Problemele de sănă -

tate asociate consumului de alcool se leagă
în primul rând de utilizarea peste măsură
sau de utilizarea regulată. Cum am amintit
și mai sus, în rândul femeilor riscurile sunt
mai mari, chiar și raportate la cantități de
alcool mai mici decât în cazul bărbaților.
Consecințele nefaste asupra sănătății includ:
distrugerea ficatului (ciroza); osteoporoza;
riscul de cancer de diferite tipuri: de gât, de
ficat, de sân, de esofag; presiune arterială ri -
di cată; ulcere de stomac; afectarea muș chiu -
lui inimii; pancreatita acută și cronică; nivel
ridicat de trigliceride (un tip de grăsime care
circulă în sânge); obezitate. Ce înseamnă
totuși “a bea cu măsură”? Sfatul de a bea cu
măsură este de bun simț. Totuși, cantitățile
acceptate de alcool diferă între SUA și
Europa. 

Statistici.  În primul caz, un pahar pe zi
pentru femei și două pentru bărbați este
limita propusă, pe când în statele europene
femeile pot consuma între 2-3 pahare pe zi,
iar bărbații 3-4. În orice caz, fiecare persoa -
nă ar trebui să își stabilească limita proprie,
pentru a bea de plăcere și în cantități rezo-
nabile, fără a se supune vreunui risc de
sănătate. 

Societățile de asigurare germane reco-
mandă un consum zilnic de 3-5 pahare de
vin pentru bărbați și 1,5-3 pahare de vin
pentru femei.

Academia franceză de medicină admite
un consum zilnic de vin de 5 pahare pentru
femei. Ceva mai mult, directivele franceze
menționează că persoanele care depun efort
fizic pot atinge o limită de 7 pahare de vin
consum zilnic. În Japonia consumul reco-
mandat de Ministerul Sănătății este, pentru
bărbați de 3,2 pahare de vin pe zi.

În încheierea acestor scurte și destul de
aride referiri la aspectul cantitativ al consu-
mului de vin, vom aminti câteva concluzii
cu care s-a încheiat un simpozion internațio-
nal desfășurat la Ljubljana (Slovenia), pe
tema “Vin și Sănătate”, cu participarea unor
înalte autorități științifice din domeniul
nutriției și sănătății: 

Vinul face parte din viața omului și
poate avea, în raport de cantitatea consu-
mată, efecte pozitive sau negative asupra
sănătății.

Vinul poate fi considerat un aliat în lupta
împotriva consumului abuziv de alcool.

Efectele binefăcătoare sau dăunătoare
ale consumului de vin sunt foarte variabile
în funcție de individ.

Folosit drept aliment al unei alimentații
sănătoase (la fel ca în regimul mediterane-
an), vinul poate avea efecte protectoare
foarte importante, prevenind diferite mala-

dii cronice.
Educația consumatorului joacă astăzi un

rol foarte important pentru înțelegerea efec-
telor pozitive sau negative ale unui consum
moderat sau excesiv de vin.

Rezumând, vom spune că a consuma un
vin de bună calitate, în cantități moderate, la
timpul meselor (1-3 pahare pe zi), este tot ce
poate fi mai recomandabil pentru ca această
băutură să-și aducă întregul său aport de
binefaceri. Este singura cale prin care se
poate ajunge la “vinul-aliment”.

VI#UL – PRIETE# SAU DUȘMA#?

Vinul este băutura obţinută exclusiv prin
fermentarea alcoolică completă sau parţială
a strugurilor proaspeţi, zdrobiţi sau nezdro-
biţi, ori a mustului de struguri. Tăria alcoo-
lică nu poate fi mai mică de 10,5%. Vinul
este un aliment viu, care poate avea şi
defecte.

Floarea vinului apare din cauza unei
drojdii (Candida mycoderma), care se dez-
voltă atunci când vinul vine în contact inde-
lungat cu aerul. Se recunoaşte prin apariţia
la suprafaţa vinului a unei pelicule albicioa-
se, subţiri la inceput, care se îngroaşă şi la
cea mai mică mişcare se depune pe fundul
vasului, tulburând vinul. Pe măsură ce boala
avansează, vinul capătă un gust dezagreabil
şi un miros rânced, îşi pierde din extract şi
din tăria alcoolică, devenind apos. Luat din
faza incipientă, defectul acesta se poate re -
media: vinul se trage într-un alt vas, se
pasteurizează la 60-65 de grade Celsius, se
aplică o cleire cu gelatină sau bentonită şi
apoi se face o filtrare sterilizată. 

Oţetirea este produsă de Bacterium aceti
şi constituie cea mai periculoasă boală a
vinului, remediabilă doar în faza incipientă,

cu o tehnologie extrem de laborioasă. La
suprafaţa vinului se formează o membrană
foarte fină, ce nuşie, care cu timpul se în -
groaşă la marginile vasului, devine mucila -
ginoasă şi formea ză aşa-numitul “cuib de
oţet”, care cade pe fundul vasului.

Casarea brună apare în anii când recolte-
le sunt avariate, bătute de grindină sau mu -
cegăite din cauza ploilor. Vinurile casate au
aspect tulbure (cele albe) şi cărămiziu-în -
chis (cele roşii), au gust searbăd, fără pros -
peţime. Vinul expus în contact cu aerul for-
mează la suprafaţă pete asemănătoare celor
de ulei pe apă. Acest defect se previne prin
sortarea strugurilor şi îndepărtarea celor
mucegăiţi şi putreziţi.

Mihai Eminescu, cunoscător al vinului
și al efectelor sale, sublinia că: “Puțin vin
ascute mintea, prea mult o tocește”, iar
Petrarca ne avertiza că: “Primul pahar de
vin taie setea; al doilea dă buna dispoziție;
al treilea, plăcere; al patrulea ține în spate
beția; al cincilea, mania; al șaselea, cearta;
al șaptelea furia; al optulea, somnul; de la al
nouălea în sus, boala.”  

Aliment-medicament. Vinul, pe lângă
faptul că poate fi un “elixir” și un bun ali-
ment-medicament, dacă este consumat
peste măsură, fără cumpătare, poate deveni
unul dintre dușmanii cei mai periculoși. El a
fost consumat dintotdeauna și ca agent tera-
peutic. Este considerat ca o componentă
importantă a terapiei naturale, cu denumirea
de enoterapie. Bunăoară, Hipocrate, părin-
tele medicinei, indica vinul în tratarea pneu-
moniei, în debilitate fizică, în terapia plăgi-
lor deschise și ca antidot în mușcătura de
șarpe. Dacii utilizau vinul și pentru prepara-
rea unor unguente eficace în tratarea bolilor
oculare.

Vinul posedă o serie de virtuți importan-

te: este revigorant, euforizant, vasodilatator
și tranchilizant. Lui i se mai atribuie și pro-
prietăți antivirale, mai ales împotriva viru-
sului poliomielitei; este folosit și contra vi -
ru sului herpetic și a unor enterovirusuri. În
ultimul timp s-a demonstrat că vinul întru-
nește calități deosebite în arderea colestero-
lului sanguin. Este rezultatul faptului că vi -
nul are în compoziția sa o substanță biolo-
gică cu numele de “procyride”; aceasta se
bu cură de proprietatea de a întarzia sau
chiar împiedica depunerea colesterolului pe
pereții arterelor inimii sau pe cele cerebrale.

Calități și recomandări. Vinul se impu-
ne între alimente și printr-o serie de calități
nutritive; el furnizează organismului 700
ca lorii la un litru, cantități importante de
glu cide, vitamine (A, B1, B2, PP), precum
și o serie de săruri minerale, cum ar fi fosfo-
rul, potasiul, sodiul, siliciul, magneziul și
man ganul. În prevenirea bolilor cardiovas -
cu lare se recomandă o varietate largă de vi -
nuri – albe, dar mai ales, roze sau negre.
Can titatea consumată trebuie să fie mode-
rată, recomandâdu-se 1-2 sau cel mult 3 pa -
hare pe zi, la mesele principale. Perioada de
tra tament este îndelungată, fiind utilizat nu -
mai vin natural. Orice sort de vin natural –
în cantitate moderată – consumat înaintea
ac tului sexual poate stimula libidoul (do rin -
ța sexuală) partenerilor. Vinul îi ajută pe
băr bați să înlăture mai usor complexele psi -
hi ce, care frânează o activitate sexuală nor-
mală.

Efecte nocive. O cantitate mare de vin
ingerată de organism îi dereglează acivita-
tea. Ficatul nu mai poate face față situației.
Alcoolul transportat de sânge în tot organis -
mul atacă fiecare celulă care, pentru a se
apăra de otravă, este nevoită să-și ardăa pro-
priii compuși: proteine și acizi nucleici.
Pentru funcționarea normală a ficatului, nu
trebuie să se consume mai mult de un litru
de vin de 10-12 grade tărie.

Printre cele mai serioase efecte nocive
este consumul excesiv (cronic sau acut) de
vin sau alcool. 

Iată câteva:
*  intoxicația etilică cronică (alcoolismul

cronic);
* agitație, logoree (vorbă multă, coe-

rentă sau nu), irascibilitate și agresivitate,
depresie;

* somnolență, dificultăți respiratorii,
comă alcoolică;

* tulburări cardiovasculare;
* acțiune iritantă asupra mucoasei gas -

trice și intestinale;
* intoxicarea ficatului și a pancreasului

etc.
Vinul, ca aliment, poate să fie prieten

dar și dușman al sănătății tale.

VINUL – ALIMENT INDISPENSABIL OMULUI

“TOTUL E SĂ VREI!”
De la începutul acestui an, DGASPC Timiş şi Fundaţia

Serviciilor Sociale “Bethany” derulează un nou proiect în
parteneriat, destinat, de această dată, integrării socio-profe-
sionale a tinerilor din centrele de plasament. Finanţat în
principal de Uniunea Europeană, prin Programul Phare
2005 – Coeziune Economică şi Socială – Dezvoltarea
Resurselor Umane – Măsuri de Incluziune Socială, proiec-
tul “Totul e să vrei” îi va avea drept principali beneficiari
pe tinerii din Recaş, care au părăsit sau sunt pe punctul să
părăsească instituţia de ocrotire. Astfel, 18 tineri din cadrul
Complexului de Servicii Sociale pentru Copilul cu
Dizabilităţi Recaş vor fi sprijiniţi să-şi găsească un loc de
muncă. Alte activităţi incluse în proiect vizează organizarea
unei campanii de combatere a discriminării tinerilor din
centrele de plasament, a unei Burse a locurilor de muncă
pentru aceşti tineri, distribuirea a 100 de ghiduri pentru
tinerii care se află în căutarea unui loc de muncă, organi-
zarea unor sesiuni de training pentru angajaţii centrelor.

S.M.

Parc nou pentru copii
În perioada 29 martie – 2 aprilie Complexul

de Servicii Specializate Găvojdia a fost vizitat
de un grup de elevi şi profesori voluntari, din
cadrul Rønde School Danemarca. 

Aceştia s-au ocupat de reamenajarea locului
de joacă, pe care l-au dotat cu un mountain –
rouse şi cu 12 maşinuţe. De asemenea, volun-
tarii danezi au adus, pe lîngă cadourile oferite
copiilor, un motocultor care este  deosebit de util
pentru lucrările desfăşurate  în ferma centrului şi
pentru formarea deprinderilor copiilor şi tine -
rilor în domeniul cultivării  legumelor.

Legătura între Complexul de Servicii
Specializate Găvojdia şi Rønde School Dane -
marca a fost intermediată de asociaţia  daneză
„Rumaenien Projektet AF 1992”.

Sorin THEODORU
Şef Complex Servicii Specializate

Găvojdia

VINUL ECOLOGIC
Vinul ecologic este de două ori mai scump decât

cel tratat. O altă motivație ține de marketing și con-
stă în diferențierea de ceilalți producători. „Mai
devreme sau mai târziu nu va mai fi un avantaj
competițional faptul că producem vinuri corecte
și le vindem la prețuri foarte mici pentru nivelul lor, va trebui să aducem noi va lori
brandurilor noastre. Dezavantajele care vor fi se vor reflecta în costul de producție.
E mai ieftin să stropești via cu substanțe chimice pentru a ucide paraziții, decât să
gestionezi popularea viei cu inamicii naturali ai acestor para ziți. Dau aici exemplul
producătorilor chilieni care ucid păianjenii albi care mănâncă frunza de viță-de-vie
prin popularea viei cu păianjeni roșii, care sunt carnivori. Asta implica resurse
umane și resurse de aprovizionare. Dacă la primele e simplu, plătești și obții ceea
ce vrei, la sursele de aprovizionare situația este fără soluții cel puțin la ora actuală”,
susţine Rareș Marinescu, director general al Cramelor Recaș.                                                                                                    

J.#.

Programul slujbelor de Paşti
Postul Mare este un minunat urcuş nu numai spre Sărbătoarea În -

vi erii Domnului, ci şi spre desăvârşirea noastră. Evenimentele cu tre -
mu rătoare petrecute acum două mii de ani se vor perinda în faţa
ochilor noştri sufleteşti la slujbele din Săptămâna Patimilor. Îl vom
vedea pe Domnul curăţind pentru a doua oară templul, casa Tatălui
Său (luni); căutând smochine într-un pom fără roadă şi blestemându-
l, pentru ca apoi să-l vadă uscat (marţi); făcând un scurt rechizitoriu
fa riseilor şi cărturarilor, prevestind dărâmarea Ierusalimului şi vor -
bind despre a doua venire a Sa (miercuri); instituind Taina Sfintei
Eu hariştii, rugându-Se cu lacrimi de sânge în Ghetsimani, arestat
(joi); judecat şi răstignit pe Cruce, apoi pus în mormânt (vineri); pen-
tru ca Duminică, înainte de zori, să ne facem şi noi purtători ai mân-
tuitorului mesaj că Hristos a înviat.
Programul slujbelor la Capela DGASPC Timiş:
Joi, 24 aprilie -  Denia celor 12 Evanghelii:ora 18
Vineri, 25 aprilie - Denia Prohodului:ora 18
Sâmbătă, 26 aprilie: - Canonul Sâmbetei celei mari - ora 23.30

- Slujba Învierii - ora 24, 
urmată de utrenia Învierii şi Sf. Liturghie

Duminică, 27 aprilie:-A doua Înviere - ora 13.
Preot Horia RODEA#



R. - Domnule primar, cât de întinsă este
comuna dumneavoastră?

Aurică Băran: Vorbind de toată suprafaţa,
intravilan şi extravilan, sunt 14.700 de hectare.
Între Tormac şi Cadar sunt 4 km distanţă iar
între Tormac şi Şipet 7,5 km. Singurele mijloa-
ce de transport sunt cele auto. Sunt curse sufi-
ciente, este drum judeţean, pietruit. Până acum
patru ani se circula foarte greu, dar acum se
circulă bine. Mai bine, pentru că există curse
de autobuze, avem în jur de 400 de navetişti.
Au fost pietruite drumurile judeţene dar este
necesară asfaltarea acestora. Iar în ceea ce pri-
veşte drumurile comunale am reuşit să pietru-
iesc în cei opt ani de când sunt primar peste 23
de kilometri, mai avem vreo 2 kilometri pe
care-i finalizez până-n luna mai. Aproape fie-
care stradă din Tormac, Şipet şi Cadar este pie-
truită. La Şipet mai avem cam un kilometru
jumate şi o jumătate de kilometru la Tormac, e
vorba de trei străduţe. Avem piatra pregătită.
Am folosit pentru infrastructură atât bani de la
bugetul local cât şi de la Consiliul Judeţean 

R. -Bugetul local al comunei din ce
anume se constitue?

A.B. - Din taxe şi impozite locale, pe teren
extravilan, teren intravilan, taxe pe imobile,
taxe auto şi, în plus de asta, ne mai vin bani şi
din activitatea de urbanism. Adică, noi dăm
autorizaţii; ne vin bani, de asemenea, şi din
valorificarea unor bunuri ale comunei, terenuri
extravilane, intravilane, precum şi din proiec-
tele pe care le derulăm. Ca exemplu, anul tre-
cut, în 2007 am pornit de la un buget de 15
miliarde-lei vechi… Şi am ajuns la sfârşitul lui
2007 la un buget de aproape 60 de miliarde.
Creşterea aceasta se datorează în primul rând
proiectului legat de alimentarea cu apă a celor
trei sate, care este un proiect de 1.500.000
euro. Este proiect în execuţie. În luna mai vom
da în folosinţă, în toate cele trei sate, reţeaua
de alimentare cu apă;  80 % este executată şi
se lucrează serios ca în luna mai să tăiem pan-
glica la cele trei lucrări. 

R. – Aţi avut mari probleme cu apa în
urmă cu doi-trei ani.

A.B.- Exact. La Şipet reţeaua era veche de
peste 35 de ani. N-a mai rezistat. Acum avem
în fiecare localitate foraj făcut la 140 metri
adâncime. Acesta a fost primul proiect, cel
legat de alimentarea cu apă. Al doilea proiect
care a contribuit la bugetul mare, de aproape
60 de miliarde de lei vechi, este realizarea unei
grădiniţe cu creşă în Tormac, în centrul de
comună, pentru 120 de copii. Grădiniţa aceas-
ta înseamnă dormitoare, înseamnă cantină,
este o grădiniţă, cred, cea mai mare din judeţ,
cu peste 1.100 mp construiţi. Este o grădiniţă
frumoasă, care funcţionează deocamdată nu -
mai pe o parte, urmând ca în cursul lunii apri-
lie, cel târziu până în 15 mai, să fie finalizată
şi să o dăm în întregime în folosinţă. Cele două
proiecte au făcut să crească şi bugetul. Am
adus bani atât de la guvern, cât şi  de la Con -
siliul Judeţean.

R. - Comparativ cu cei din Tormac, unde
trăiesc oamenii mai greu? La Şipet sau la
Cadar? 

A.B. -Aş putea spune că în satul Cadar,
întrucât este şi mai mic, este şi puţină popu -
laţie, doar 270 de persoane. N-aş spune că este
un pol al sărăciei pentru că acum sunt peste 40
de persoane din Cadar care fac naveta. Sunt
salariaţi ai unor societăţi din Timişoara şi a
început să se ridice nivelul de trai şi acolo. Dar
e o populaţie mai îmbătrânită, nu prea sunt
tineri. În schimb, în Tormac şi în Şipet sunt
tineri care aduc o contribuţie evidentă la
bunăstarea comunei.

R.- Există familii tinere aşezate în ulti-
mii zece-douăzeci de ani în Tormac?

A.B. - Dacă vorbim despre această pro-
blemă, aş putea spune că, de exemplu, în Şipet,
nu ştiu dacă mai există 10% populaţie băşti-

naşă. De-a lungul anilor, a venit în sat popu-
laţie din alte judeţe, de prin toată ţara, dar cu
preponderenţă bihoreni. La Tormac, în
schimb, s-a men ţi nut populaţia băştinaşă.
Dacă vorbim de satul Tormac, populaţia
maghiară este de peste 1.200 de persoane iar
populaţia română este în jur de 300 de
persoane. Cele două sate, Tor mac şi Şipet, se
contrabalansează etnic dar trecem un pic peste
50 % cu populaţia maghiară. 

R. -Aţi învăţat ungureşte ca să vă înţele-
geţi cu majoritarii din Tormac?

A.B. - Da, aş putea să spun că am învăţat.
Nu suficient de mult, dar atâta cât să pot să
mă-nţeleg cu cei bătrâni, în general, că tinerii
nu prea  vorbesc ungureşte. Există în Primărie
angajaţi de cetăţenie maghiară, funcţionarii
sunt în majoritate maghiari. Frica lor, când am
venit în 2000, că n-o să fie angajaţi maghiarii
în administraţia locală, nu s-a adeverit. Am
angajat oameni de bună calitate, profesionişti.
Inclusiv secretarul primăriei este jumătate ma -
ghiar, jumătate român, mama maghiară, tatăl
român, ştie româneşte, ştie ungureşte. 

R. -Aţi avut anumite probleme cu infor-
matizarea Primăriei acum câţiva ani. 

A.B.- Da, sigur. Numai că la ora actuală, de
fapt încă din 2007, noi am obţinut o finanţare
printr-un proiect “Economia, bazată pe
cunoaştere” şi am fost dotaţi cu calculatoare şi
fibră optică, atât pentru şcoli, cât şi pentru
Primărie. Dar şi până atunci, în cursul anului
2006 şi începutul lui 2007 am dotat Primăria
cu calculatoare. Sigur, acum le înlocuim cu
generaţii noi de calculatoare. 

R.- Stau intelectualii la dumneavoastră
în comună? Rămân, pleacă, există o o fluc-
tuaţie? 

A.B.- În general, băştinaşii care au studii
superioare, rămân. Dacă discutăm despre
medici, avem medic din Tormac, avem doi
medici generalişti. Au fost doi băştinaşi, unul
a decedat şi acum a venit un cabinet din
Timişoara care are şi clinică şi face toate ana-
lizele pentru populaţie. Fac recoltările necesa-
re aici, îi cheamă la Timişoara pe oameni dacă
e nevoie. Aceşti medici merg în toate cele trei
sate, şi la Tormac, o zi pe săptămână, şi la
Cadar şi la Şipet. Sunt plătiţi de Casa de
Asigurări. Noi le-am asigurat spaţiu, am
modernizat dispensarul uman din Tormac, 
l-am dotat cu termopane, cu gresie, cu faianţă.
La Cadar, la fel, în Căminul cultural existent
am făcut o cameră unde medicii pot să consul-
te. La Şipet avem proiecte în derulare, există
un asemenea spaţiu tot în căminul cultural, cu
apă, cu chiuvetă, cu tot ceea ce înseamnă nece-
sar medical. Şi avem și cabinet stomatologic
deservit de o doamnă doctor care şi-a făcut
casă în Tormac. Are un cabinet cu dotare
modernă, aşa că vin la Tormac și pacienţi din
Gătaia, chiar şi din Buziaş.

R. - Medici veterinari există? 
A.B.  -Avem şi cabinet de medicină veteri-

nară. Este o doamnă de la Buziaş, are un cabi-
net privat, are şi doi angajaţi. Pe deasupra,
avem două farmacii umane şi una veterinară.
Toate în Tormac.

R. - #otar aveţi?
A.B. -Avem şi notar. În fiecare vineri nota-

rul de la Deta, domnul Dinescu, vine la Tor -
mac şi rezolvă problemele cetăţenilor. De alt-
fel, și noi îi ajutăm pe cetăţeni. Strângem do -
cu mentele acestora, le trimitem la Deta, le pre-
lucrează iar vineri notarul vine la Tormac la
semnat. Au scăpat mai ales bătrânii de un
coşmar. Şi ceilalţi, de altfel. Deplasarea aceas-
ta la Deta, 120 de km dus-întors, era anevo-
ioasă şi aveai toate şansele să nu-ţi rezolvi
actele  într-o zi pentru că îţi trebuia ba  cartea
funciară, ba altele. Aşa s-au rezolvat toate pro-
blemele. Mai e partea legată de drumurile
judeţene, capitol la care stăm un pic mai
deficitar, dar mult îm bunătăţit faţă de ceea ce a

fost. Din dis cuţiile avute cu domnul Constan -
tin Ostaficiuc, preşe dintele Consiliu lui Ju de -
ţean Timiş, am în ţeles că există un proiect de
asfaltare care  începe de la Vucova şi se vine
spre Niţchidorf, pentru că Niţchidorf, ca și
centru de comună, nu are asfalt. Şi se vine spre
Tormac. Realizarea asfaltării acestui drum ar
însemna pentru comună un bun extraordinar.
De asemenea, avem un proiect în derulare cu
comuna Măureni, e vorba de modernizarea
drumului Tormac-Şoşdea-Măureni. Ceea ce
înseamnă că drumul de la Timişoara şi până la
Reşiţa se va scurta cu peste 20 şi ceva de kilo-
metri.  Dacă acest proiect se va finaliza, şi eu
zic că îl vom duce la capăt, pe ruta Timişoara-
Sacoş-Tormac-Măureni-Berzovia-Bocşa-
Reşiţa vom avea un traseu de aproximativ 84
kilometri, din ce ştiu eu de la proiectanţi, pe
când pe partea cealaltă spre Reşiţa se parcurg
110 kilometri. Sunt 26 de kilometri mai puţin
şi va fi un drum mai uşor, nu va fi aglomerat
ca şi celălalt. De asemenea, avem un proiect
privnd legătura Şipet-Gătaia, un drum de 10
kilometri. Există interes pentru acest drum
pentru că se vor construi în zonă două ferme
mari, de 2000 capete de vaci. Danezii au
cumpărat la noi în comună câteva mii de hec-
tare, sunt oameni serioşi, au adus utilaje de
ultimă generaţie, tractoare de peste 300-400
cai putere. 
S-au prezentat la Primărie şi am discutat pe
larg cu aceştia.

R. -Va fi o fabrică de procesare a lapte-
lui sau doar fermă?

A.B. - Deocamdată, doar fermă. În viitor,
vor trece poate şi la procesare. Este un proiect
mare care va crea câteva zeci de locuri de
muncă. Vorbind tot de proiecte private, mai
avem în Tormac două firme, o firmă italiană şi
una belgiană, care vor crea, de asemenea,
peste 100 locuri de muncă: partea italiană - cu
o producţie de cabluri mici, pentru auto, şi par-
tea belgiană - cu mai multe hale, pe 1,60 hec-
tare, cumpărate în intravilan - zonă industrială
unde vor crea în jur de 100 locuri de muncă.
Vor realiza mase plastice, profile electrice.

R. -Va scădea numărul navetiştilor...
A.B. – Oamenii pierd astăzi cam trei ore pe

drum. E mult. Da, aşa este, va scădea naveta, o
dorim şi noi! Dar aş vrea să continui cu încă
două proiecte ale comunei: în cursul lunii apri-
lie vom depune proiectul de canalizare, ceea
ce înseamnă o valoare de 3 milioane de euro.
Suntem asociaţi cu comunele Gătaia, Măureni
şi Birda, staţia de epurare va fi la Gătaia iar noi
vom face doar staţiile de pompare şi reţeaua de
canalizare: 57 de kilometri. Este un proiect
care va fi finanţat prin fonduri europene. De
asemenea, avem încă un proiect pe care-l vom
depune în această lună: drumuri cu asfaltare,
drumuri comunale şi modernizare centru civic,
de două milioane jumate euro, tot finanţat din

banii europeni.
Aceste proiecte,
odată puse în aplica-
re, vor aduce benefi-
cii mari cetăţenilor
din Tormac, Şipet şi Cadar. Vorbind despre
viaţa socială, avem, de asemenea, un proiect
care va însemna realizarea unei zone de
agrement. Este o bal tă la intrarea în Tor mac iar
în jurul ei vom construi o zonă de agrement, cu
terenuri de tenis, ştrand, o clinică de tratament,
o pensiune cu specific româno-maghiar, pre-
cum şi alte obiective, cum ar fi locuri de joacă
pentru copii. Alte proiecte pe care le dorim,
necesare pentru comunitatea noastră sunt:
modernizarea şcolii din Tormac şi extinderea
ei, de asemenea, reabilitarea celor două
grădiniţe din Şipet şi Cadar, reabilitarea biseri-
cilor din Tormac şi Şipet. Cea din Cadar a fost
deja reabilitată. De asemenea, vrem să rea-
lizăm  trei parcuri de joacă în cele trei sate.
Dorim să achiziţionăm o maşină pentru salu-
brizare, pentru colectarea deşeurilor menajere
şi, de asemenea, dorim să achiziţionăm un
microbuz cu 21 de locuri pentru dezvoltarea
turismului. 

R. -Aţi fost opt ani primar în Tormac.
Când credeţi că locuitorii comunei vor trăi
ca şi cei de la oraş?

A.B. - Cred că prin  2010-2011. Cam doi-
trei ani mi-ar mai trebui ca să duc la îndeplini-
re aceste proiecte. Este necesar un nou mandat
pentru a finaliza aceste proiecte şi pentru ca
oamenii din Tormac, Şipet şi Cadar să per-
ceapă şi să ştie că pot avea toate utilităţile ca şi
la oraş. Şi asta-mi şi doresc, de altfel. Acesta e
motivul pentru care vreau să mai rămân un
mandat. 

R. - Sunteţi un om înstărit?
A.B. -Sunt un om care nu e nici bogat, nici

sărac. Alta e bogăţia... La Tormac construiesc
o biserică ortodoxă, eu şi familia. Am
cumpărat un teren în centru, este în lucru
această biserică ortodoxă. Am o machetă a
bisericii în Primărie. Va fi o biserică frumoasă
pentru că e construită din piatră. Eu vin de la
munte, dinspre muntele Godeanu, din margi-
nea Banatului de Severin. Da, din Banatul de
munte. Nu putem spune că suntem olteni, nici
vorbă! Sunt venit de la 22 de ani în Banat.
Tânjesc, totuşi,  după zona în care m-am
născut. Şi, poate de aceea, am dezvoltat acolo
o mică afacere, o pensiune ecologică unde voi
crea posibilitatea ca şi oamenii de la şes, poate
chiar cei din Tormac, să meargă ca să vadă
cum e viaţa de la munte, cât de diferită este
faţă de cea din şesul timişean. Am mulţi prie-
teni, de altfel, cărora le place muntele şi-i
invit, de aceea, să vadă zona de la graniţa Me -
hedinţului cu Caraşul, în toată frumuseţea ei.

Au consemnat,
Cornel TODOR
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Primar Aurică Băran:

ÎN DOI TREI ANI VOM PUTEA TRĂI CA LA ORAŞ!TORMAC

- construirea unei şcoli în satul Şipet;
- reabilitare străzi în cele trei sate;
- reabilitare şcoala Tormac;
- construirea unei grădiniţe şi creşe mod-

erne pentru 120 copii, cu dormitoare, cantină
în Tormac;

- construirea a două poduri în Şipet;
- alimentarea cu apă a celor trei sate (în

execuţie, cu finalizare în luna mai 2008);
- reabilitarea Căminului Cultural Cadar;
- reabilitare şi construire Cămin Cultural

Şipet;
- dotarea căminelor culturale cu 1000 de

scaune şi veselă.
Pentru perioada 2008-2012 sunt propuse

următoarele obiective:
- cahnalizare şi staţie de epurare, proiect

finanţat din fonduri europene;
- reabilitare Centru Civic Tormac cu

asfaltarea străzilor comunale, proiect finanţat
din fonduri europene;

- reabilitare şi extindere Şcoala Tormac;
- reabilitarea celor două grădiniţe din

Şipet şi Cadar;
- reabilitarea bisericilor din Tormac şi

Şipet, precum şi finalizarea construirii
Bisericii Ortodoxe din Tormac;

- legătura DJ592 cu comuna Măureni;
- asfaltarea DJ592B Vucova - Folea, ce

traversează cele trei localităţi Tormac - Şipet
- Cadar, finanţat de Consiliul Judeţean Timiş;

- realizarea a trei parcuri de joacă în cele
trei sate;

- achiziţionarea unei maşini pentru salu-
brizare;

- achiziţionarea unui microbus cu 21
locuri pentru dezvoltarea turismului.

Certitudini 2000-2008
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Primar Alger Ilaș:
“Doresc ridicarea gradului  de urbanizare!”Buziaș

R. - Domnule primar, ce elemente cre-
deţi că dau Buziaşului aspectul de oraş?

Alger Ilaş -Buziaşul a fost recunoscut ca
oraş datorită faptului că s-a dezvoltat aici
staţiunea balneo-climaterică. Apa minerală a
fost şi este foarte importantă pentru oraş. A
permis dezvoltarea celor două unităţi econo-

mice, băile pentru tratarea reumatismului, dar
mai ales pentru tratarea bolilor de inimă, ca şi
industria de îmbuteliere a apei minerale.
Treptat-treptat, Buziaşul s-a dezvoltat ca oraş
bine definit, prin faptul că au apărut o serie de
alte unităţi economice, nu doar cele legate de
turism. Există acele utilităţi care caracteri-
zează un oraş, adică uzină de apă cu reţele
corespunzătoare, canalizarea şi staţia de epura-
re, transportul în comun, toate atributele unei
aşezări urbane. Colectarea gunoiului se face de
către o firmă privată. Am reuşit să conce-
sionăm această activitate. Pentru protejarea
mediului acţionăm prin forţe proprii în mod
special. Nu avem Poliţie Sanitară,  Poliţie a
Mediului dar avem oamenii Pri măriei care se
ocupă de parc, de străzile prin cipale, de supra-
vegherea zonelor puţin mai ascunse, interve-
nim tot timpul asupra focarelor de gunoaie
care se creează şi în acelaşi timp suntem preo-
cupaţi de plantări, de realizarea u nor zone
verzi, de „plămânul„ oraşului Buziaş...

R. -Aţi vorbit de stațiunea balneo-clima-
terică Buziaş. Primăria se află într-un anu-
mit conflict cu Societatea Balneară de
Tratament. E un conflict care s-a reflectat şi
în presă. 

A.I. - Nu este nici un conflict. Pe scurt…
Societatea Comercială de Tratament Buziaş a
făcut nişte investiţii. În baza acestor investiţii
desfăşurate în cadrul hotelurilor Societăţii se
poate, datorită codului fiscal atribuit acesteia,
acceptarea de către Consiliului Local a unui
anumit acord privind scăderea  impozitul dato-
rat bugetului local. Dar, specific, Consiliul
Local îşi poate da acordul, nu este obligat.

Legiuitorul a greşit, după părerea mea, atunci
când a decis să ia din impozitele care vin la
buget. Şi aşa localităţile mici, în general,
trăiesc din aceste impozite. Adică, toată lumea
plăteşte, şi acasă investim, dar nu ni se permi-
te pe această bază scăderea impozitului datorat
bugetului local, aşa cum se întâmplă cu aceste

societăţi comer-
ciale. Dar, în fine,
s-a cerut acest lu -
cru conform codu-
lui fiscal atribuit.
Numai că re pre -
zen tanţii societăţii
nu au putut pre -
zenta Consi liu lui
Local o situaţie
cla  ră a lucrărilor
pentru a promova
un proiect de ho tă -
râre. Anumite o -
bli  gaţii fireşti în
asemenea soli ci -
tări nu au fost în -
deplinite. Adică,
acei reprezentanţi
ai  societăţii nu au
înţeles multă vre -
me că trebuie să

co laboreze cu aparatul Primăriei. Mai mult,
pot să spun că neexistând o autorizaţie de con-
struire, care era baza de plecare a oricăror dis-
cuţii, sigur că am fost şi suntem sceptici în a
acorda aceste facilităţi fiscale. Pe scurt, au
construit fără autorizaţie de construire, după
părerea specialiştilor din Primărie. Opinia
noastră este că trebuie să ceară sprijinul nostru
pentru a elibera acea autorizaţie de construire
şi pe baza acesteia să putem discuta. 

R. - Cum intri în Buziaş, dinspre
Timişoara, în stânga şi-n dreapta te întâm-
pină nişte construcţii imense. Despre ce e
vorba?

A.I. - Este vorba de mai multe hale de pro-
ducţie ale firmei Megaprofil, care  realizază
elemente din tablă, în mod special acoperişuri
din tablă. Firma s-a dezvoltat la începutul anu-
lui 2000, la primul meu mandat. Totul a înce-
put să se facă pe structura  vechii hale a
Electromoto rului, au modernizat-o, după care
au achiziţionat teren tot pe partea respectivă şi
au făcut o hală de producţie iar cu un an-doi
ani în urmă au participat la o licitaţie de atri-
buire de teren pentru construirea altei hale de
dimensiuni mari.

R. - Care e beneficiul oraşului?
A.I. - Beneficiul oraşului este mare prin

faptul că impozitul pe clădiri este consistent.
În acelaşi timp, s-au creat foarte multe locuri
de muncă. S-au creat 150 locuri de muncă, şi
pentru femei şi bărbaţi, cu toate că specificul
muncii este legat de partea masculină, mai
mult. 

R. - Aţi construit locuinţe de tip A#L?
A.I.-Avem această intenţie. Având în vede-

re faptul că Planul
de Urbanism Ge -
ne ral a necesitat
tot felul de inter-
venţii şi schimbări
aceasta a făcut ca
PUG-ul oraşului
Buziaş să nu fie
gata încă. Însă, în
scurt timp cred că
va trebui să mărim
teritoriul Buzia şu -
lui, să creem acel
intravilan extins
unde să putem a -
corda teren pentru
tineri, terenuri
pen tru alţii care
vor să
c o n s t r u i a s c ă ,
utilităţile sunt pre -

gătite acolo un de putem să construim şi aceste
blocuri ANL. Mai mult, eu aş dori, dacă
Guvernul României ar privi problemele tutu-
ror mai atent, ca reprezentanţii acestuia să
înțeleagă faptul că sunt în jurul Buziaşului o
serie de clădiri care se ruinează de la an la an
pentru că ele par a nu mai fi  în proprietatea
nimănui. Mă refer la cartierul M.Ap.N.-ului,
acea fostă unitate militară care se află acum în
„grija” Administraţiei Generale a
Penitenciarelor.

R. - Sunteţi primarul oraşului. Ce aţi
făcut pentru a rezolva această situaţie?

A.I. - Am făcut tot felul de intervenţii la
parlamentarii mei, adică la parlamentarii parti-
dului pe care-l reprezint…

R. -Ar  trebui să faceţi apel  la toţi par-
lamentarii de Timiş, nu doar la ai dumnea-
voastră...

A.I. - Aşa este, dar ştiţi cum stau lucruri-
le... Chiar am promovat o hotărâre de guvern
prin intermediul lor, pentru că nu este normal
ca Buziaşul, cumva, să  se transforme în oraş-
penitenciar! Pen tru că, totuşi, este un oraş-
staţiune, cu tendinţe de a redeveni  o staţiune
cu statut european. Spun asta pentru că  nu cu
mult timp în urmă  veneau aici la tratament
oameni din întreaga Europă. Nu ne deranjează
existenţa centrului de detenţie pentru minori.
Aceea poate să ră mână. Este un cadru în care
copiii sunt supravegheaţi, sunt tineri, nu sunt
mulţi, există o supraveghere modernă, nu s-a
întâmplat nici un eveniment. E vorba de restul
clădirilor din cadrul fostei unităţii militare des-
pre care în oraş se vehiculează că ar fi rezerva-
te pentru mutarea Penitenciarului de Maximă
Siguranţă de la
Timişoara la
Buziaş. Mi-e tea -
mă că dacă vor au -
zi alţi investitori
aceştia nu vor mai
veni… Nu ne de -
ran jează existenţa
unităţii peniten-
ciar pentru delic-
venţă juvenilă, o
unitate mică care,
de fapt, reprezintă
ceva modern şi în
spiritul ideilor eu -
ropene. Ne sperie
gândul apariţiei u -
nei unităţi de peni -
tenciar mari, ex -
tinderea a ceea ce
este acum, pentru
că aşa a fost in -
tenţia.... Consiliul
Lo cal nu se poate opune dar  au existat protes-
te din partea populaţiei şi au fost înaintate
memorii. Deocam dată, lucrurile stagnează şi
sper să nu se întâmple acest fenomen neplăcut
pentru Buziaş: transformarea lui din staţiune
balneară în oraş-penitenciar. 

R. - Şi ce soluţie credeţi că există?
A.I. - Soluţia e simplă: vechea unitate mili -

ta ră cu corpul ei de clădiri să treacă de la Mi -
nisterul Justiţiei, în speţă de la Direcţia
Generală a Penitenciarelor, la Ministerul
Administraţiei şi Internelor, în  administrarea
sau proprietatea Primăriei oraşului Buziaş.
Clădirile fostei unităţi militare ar putea fi foar-
te bine folosite pentru locuinţe sociale, pentru
oameni care vin în Buziaş pentru diverse acti-
vităţi, pentru că încet-încet Buziaşul se va dez-
volta. Speranţa noastră este ca Buziaşul să se
dezvolte ca un oraş de turism, ca staţiune bal-
neară şi fără industrie poluantă. Megaprofil-ul
nu este o industrie poluantă, Siemens-ul nu
este o industrie poluantă, fabrica de pantofi nu
este poluantă. Important ar fi să dezvoltăm o o
zonă de turism pentru că „materie primă”
avem din belşug: aerul curat, ionizat, băile şi
apa minerală de Buziaş. Sigur,  băile nu sunt
cum ar trebui să fie. Ştrandul e mic şi, din

păcate, vina este împărţită. Societatea de
Tratament Balnear are o parte din vină dar şi
cei care revendică aceste locuri, moştenitori ai
familiei Mushong. Cei din urmă revendică
inclusiv Parcul Central! Aceste revendicări
prelungite fac să existe în staţiune o serie de
unităţi locative şi de zone care nu arată cum
trebuie, care sunt într-o stare de degradare. Noi
nu avem posibilitatea să investim în reabilita-
rea unor clădiri care nu sunt ale noastre,
Societatea Balneară de Tratament nu are cura-
jul să investească, urmaşii lui Mushong nu
investesc pentru că nu sunt încă ale lor. Am
promovat în cadrul Legii 10 o idee, însuşită de
acel colectiv din Primărie care se ocupă de
rezolvarea problemelor de retrocedări,  în sen-
sul să propunem moştenitorilor ca să renunţe
la revendicare în schimbul altor beneficii,
poate  acţiuni la fondul “Proprietatea”, fie
chiar şi terenuri, dacă vom reuşi să depistăm
aceste terenuri. Numai şi numai  pentru ca
Parcul să rămână al Buziaşului, al localnicilor!

R. - Domnule primar, cum arată un
Muschong?

A.I: Eu am văzut doar o nepoată de-a lor, o

femeie la vreo 40 de ani, 45 de ani, tânără,
subţirică.  Este din Hamburg, acolo locuieşte şi
am înţeles că este membră dintr-o orchestră,
undeva, la Munchen. Are un copil. A venit la
Buziaş să revendice parcul însoţită de un
reprezentant al familiei Muschong, de celebrul
Mihai Tânjală (fost ofiţer  de Securitate, fost
deputat n.r.) cel care a obţinut în Lugoj foarte
multe proprietăţi în favoarea familiei
Muschong. A avut chiar o serie de dispute cu
domnul primar Martinescu… La Buziaş nu au
existat asemena dispute între Tânjală şi
Primărie pentru că aici  proprietăţile interesan-
te pentru Muschong, pentru moştenitori, în
afară de Parc, toate sunt în posesia Societăţii
de Tratament Balnear. Ar mai fi totuşi o ches -
tiune, acea zonă de care am pomenit anterior,
cea a fostei  unităţi militare. Familia  Mu -
schong a avut acolo un teren dar construcţiile
de pe el nu-i aparţin. Şi odată ce ar intra la noi
în proprietate, noi am putea să discutăm amia-
bil chestiunea acelor construcţii aflate pe tere-
nul urmaşilor lui Muschong. Mai mult, pot să
spun că am ajuns deja la o înţelegere asupra
unui teren pe care se află vechile locuinţe în
care trăiesc astăzi pensionarii MApN-ului, a
unităţii militare din Buziaş, care necesită o

Buziaş - martie 2008

Centrul Medical Clinic „Cristian Șerban“

Dealurile Buziaşului
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I. Ridicarea gradului de urbanizare :
a) Drumuri şi şosele :
- asfaltarea în totalitate a străzilor din oraşul Buziaş
- realizarea drumului de Centură
- program de reabilitare a străzilor din Bacova şi Silagiu –

asfaltarea principalelor drumuri şi apoi în totalitate refacerea
trotuarelor în Buziaş, Silagiu şi Bacova

- refacerea arterei principale din oraş
- amenajarea unei parcări moderne şi sigure
b) Amenajări hidrotehnice :
- continuarea acţiunilor de dalare a pâraielor şi şanţurilor

din Buziaş
- reabilitarea şi amenajarea şanţurilor pluviale în Bacova şi

Silagiu
- amenajarea şi curăţarea albiei şi malurilor pâraielor din

extravilan
c) Apă – canal :
- continuarea reabilitării reţelelor de apă şi canal din

Buziaş, reabilitarea şi modernizarea uzinei de apă şi repom-
pare a staţiei de epurare

- introducerea reţelelor de canalizare în Bacova şi Silagiu
d) Gaz :
- introducerea gazului în Bacova şi Silagiu
e) Iluminat :
- întreţinerea permanentă în stare foarte bună de

funcţionare a iluminatului public
f) Salubritate:
-  curăţenia zilnică a străzilor, montarea coşurilor de gunoi,

înfrumuseţarea oraşului prin plantarea de flori şi a arborilor

ornamentali, întreţinerea permanentă a spaţiilor verzi
-  modernizarea activităţilor de sortare, ridicare şi transport

a gunoiului menajer
- susţinerea acţiunilor de deratizare şi dezinsecţie pe toată

suprafaţa localităţilor, prin concesionarea la o firmă special-
izată

II. Activitatea socio-economică :
- sprijinirea tineretului prin acordarea de loturi pentru

locuinţe prin concesiune gratuită
- crearea de locuri de muncă mai ales în domeniul turismu-

lui
- sprijinirea dezvoltării reţelei de Internet, telefonie şi tele-

viziune pe fibră optică
- realizarea unui program de sprijin pentru toţi cei care au

probleme sociale (venituri mici, bolnavi cu handicap grav)
prin intermediul serviciului social şi a fondurilor propuse şi
atrase prin proiecte

- colaborarea permanetă cu unităţile de poliţie şi pompieri
pentru protecţia cetăţenilor

- elaboraea şi aplicarea unor programe de integrare socială
şi profesională

- realizarea unui program pentru o bună comunicare cu
cetăţenii în vederea soluţionării problemelor din localitate

- dezvoltarea reţelei de spaţii de joacă şi agrement prin
reabilitarea celor existente şi construirea unora noi în zona
cartierului din strada Florilor, Ion Vidu şi Avram Iancu

III. Învăţământ, cultură, sport :
- acordarea sprijinului şi implicarea în activitatea unităţilor

de învăţământ din Buziaş, Silagiu şi Bacova

- la Buziaş – construirea unei grădiniţecu program noemal
şi o secţie cu program prelungit în zona Griviţei

- la Liceul Teoretic – o şcoală de sport
- reabilitarea, renovarea şi întreţinerea tuturor unităţilor de

învăţământ
- reabilitarea sediilor Casei de Cultură şi bibliotecii din

oraş, a Căminelor Culturale din Bacova şi Silagiu , precum şi
a muzeului  F.Troceanu

- sprijin pentru întreaga activitate culturală din cadrul
Casei de Cultură, unităţilor de învăţământ şi a Clubului
Copiilor

- amenajarea unui complex sportiv în zona stadionului prin
refacerea terenului de fotbal, realizarea unor terenuri multi-
funcţionale, construirea unui bazin de înot acoperit

- reabilitarea terenurilor de sport din interiorul parcului
- refacerea şi modernizarea parcului central şi a Colonadei,

printr-un proiect care să atragă fonduri guvernamentale şi
europene

- sprijinul materiale al terminării, sau după caz, a reabil-
itării bisericilor din Buziaş Silagiu şi Bacova

IV. Buziaş – oraş european
Continuarea procesului de înfrăţire cu localităţi din

Ungaria, Serbia, Italia, Franţa şi Germania
Realizarea unor programe comune, transfrontaliere cu

localităţi din Ungaria şi Serbia
Sprijinirea înfiinţării unor organizaţii nonprofit care să

realizeze acţiuni de colaborare în domeniul culturii, sportului
şi învăţământului cu localiotăţile înfrăţite cu oraşul Buziaş.

Primar - Alger ILAŞ

intabulare a locuinţelor, teren  care era  reven-
dicat tot de Mushong. 

R. - Urmașa industriașului  Muschong a
declanșat procese pentru recuperare în
stațiunea Buziaș a peste 200 ha de teren-
numai parcul aflat în centrul stațiunii are
37 ha-a patru hoteluri, a vilelor de cazare și
clădirilor în care au funcționat Băile 1 si 2. 

A. I.-  Nepoata lui Muschong cere înapoi
proprietățile în baza Legii 10. Practic, stră-
moşii ei au construit stațiunea Buziaș. Au
plantat pomii din parcul central, au făcut ca
acest loc să arate ca o stațiune. Proprietățile au
fost pierdute odată cu naționalizarea, în vre-
mea lui Gheorghiu Dej. Au avut parcul, au
avut Baia 1, Baia 2, au avut alte vile pe care le-
au construit și multe terenuri. Numai că cel
mai important obiectiv turistic al orașului nos-
tru- parcul dendrologic, întins pe nu mai puțin
de 20 de hectare - este domeniu public și nu se
mai poate retroceda. 

R. – Buziaşul e oraş, dar are   şi două
sate aparţinătoare: Bacova şi Silagiu.

A.I -Mai întâi, să vă spun câte ceva despre
satul Bacova, care este pe linia dinspre
Timişoara spre Lugoj, pe  un drum judeţean
circulat. Este un sat întemeiat de nemţi, de
şvabi, care, însă, au plecat. Mai sunt foarte
puţini. În acest sat au venit diverşi oameni din
multe zone ale ţării noastre. În general, oameni
cu o stare materială mai precară.  Nu au mari
surse de venit şi de aceea intenţia noastră a fost
ca şi în Bacova să creem o zonă în care se
poate dezvoltăm  o industrie cât de micuţă, să
creem facilităţi pentru investitori. La Bacova
am fost preocupaţi, în special, de introducerea
apei potabile pentru că, datorită folosirii iraţio-
nale a terenului de către fostul Comtim, s-a
ajuns ca apa freatică să fie infestată. Locuitorii
au un singur puţ pe care am reuşit să-l
menţinem forat,  de acolo pot să ia apă. Între
timp am reuşit să facem un proiect pentru a
obţine banii necesari realizării reţelei de apă
dar mai durează până vin aceşti bani. Încercăm
să obţinem bani şi din altă parte sau chiar o
punere în aplicare a proiectului pe banii celui
care investeşte. E destul de greu acest lucru
întrucât trebuie organizate selecţii de ofertă,
licitaţii Suntem preocupaţi de refacerea dru-
murile din localitate. La fel, de iluminatul
public din Bacova care este şi el cuprins într-
un program de refacere totală. Pe toate străzile
dorim să existe lumină. Am fost preocupaţi şi
am reuşit să folosim, spre deosebire de
Timişoara, banii pe care i-am atras spre şcoala
din Bacova. Spun spre deo sebire de Timi şoara,

pentru că acolo sunt şcoli în care nu s-au chel-
tuit banii, şi aceasta din cauza administraţiei
municipale. Noi am reuşit să facem ca şcoala
din Bacova să arate ca o şcoală modernă, cu
apă curentă, cu încălzire centrală, cu spaţii de
sport, de joacă. La fel şi cu grădiniţa din
Bacova. Neajunsurile  sunt legate de alimenta-
rea cu apă şi, implicit, de canalizare. Este o
prioritate pentru viitor 

R. -  E satul Silagiu
„copilul sărac” al fami-
liei?

A.I. - Silagiul nu este
deloc copilul sărac al
familiei pentru că şi în
Silagiu au fost cam ace-
leaşi probleme şi le-am
rezolvat. Drumurile co -
mu nale sunt rezolvate în
totalitate, sunt pietruite,
iluminatul stradal ur -
mea ză acelaşi traseu ca
şi în Bacova. Am reuşit
să introducem televiziu-
nea prin cablu în Silagiu
şi Bacova, un lucru greu
dar l-am realizat
împreună cu locuitorii.
Am reuşit să introducem
internetul în unităţile
şcolare dar şi favoarea altor cetăţeni, în cola-
borare cu o firmă locală, am reuşit să o facem
în ambele sate, căci aplecarea pentru cele două
localităţi este egală. Dorim  să menţinem  vie
şi tradiţia culturală şi artistică a locului.

R. – Silagiul era renumit altădată pen-
tru vinurile lui. 

A.I. Aşa e. Vin alb şi vin roşu. Acum 20-25
de ani era tare preţuit. Da, când era IAS-ul, pe
vremea comunismului, într-adevăr. Acum
începe, treptat-treptat, să-şi revină şi via, pen-
tru că au apărut trei mari investitori. Care deţin
peste 100 hectare de vie din cele 600 hectare
existente. Viţa e bună, soiul e altul decât la
Recaşului. În Buziaş există un investitor ger-
man care are şi cramă. Omul  a schimbat soiul,
a adus în Buziaş un nou strugure, a colaborat
cu Academia Agricolă, cu Bucureştiul; au stu-
diat şi au adus vie care e compatibilă cu solul.
Pantele dealurilor  din Buziaş sunt expuse, în
general, la soare şi de aceea iese un vin de cali-
tate. Sunt şi acei mici producători care au pri-
mit câte, unu, două sau trei hectare fiecare.

R. – Viţa de vie aparţinând  micilor pro-
ducători din Silagiu a fost distrusă…

A.I. - O parte, nemaifiind exploatată… Au

venit diverşi indivizi cu oile, au mai dat foc,
s-au furat aracii, dar încet-încet şi-au refăcut
proprietăţile, rămânând cam 300 de hectare ale
Agenţiei Domeniului Statului. Au intervenit
iarăşi nişte investitori care, fie că au cumpărat
investiţia IAS-ului şi, automat, au început să
folosească terenul, fie că au luat de la ADS în
concesiune teren. Important este ca în doi-trei
ani viile din Buziaş să revină, să producă ceea

ce au produs viile Buziaşului, pentru că o parte
sunt ale Buziaşului şi o parte ale Silagiului.
Vinul de Silagiu e cunoscut dar şi  cel de
Buziaş. Şi înainte vreme  crama era în Buziaş. 

R. – Buziaşul e un orăşel, o staţiune.
Este o aşezare liniştită?

A.I. Din punct de vedere al siguranţei
cetăţenilor, chiar pot spune că cetățenii sunt
mulţumiţi, aşa a reieşit dintr-un sondaj de opi-
nie care dorea să afle care sunt problemele
care-i preocupă în mod deosebit. Am constatat
această mulţumire şi mă bucură acest fapt. Nu
avem probleme sub nici o formă. Trăim aici
români, nemţi, unguri, sârbi, ţigani, toţi sunt
într-o bună înţelegere. N-o fi raiul de pe
pământ, se întâmplă să apară şi mici probleme,
mai ales ale tineretului, dar probleme legate,
ca în alte părţi, de pământ, să se certe pentru
moşteniri, nu. Este bine aşa,  ducem o viaţă
totuşi activă dar liniştită. 

R. -Aţi fost ani de zile director al liceului
din Buziaş. Dacă mâine vi s-ar propune să
renunţaţi la Primărie şi să reluaţi din nou
direcţiunea şcolii, ce aţi face?

A.I. - Nu, nu aş dori să mă duc înapoi la
şcoală. Sunt nostalgic după perioada în care

am fost dascăl dar era o cu totul altă perioadă.
Acum, datorită reformelor din învăţământ,
care sunt destul de ciudate, apoi faptul că am
fost plecat opt ani de la catedră... Nu cred că aş
mai da randamentul pe care l-am avut atunci.
S-au schimbat prea multe.

R. - Ca primar, credeţi că aţi dat randa-
ment maxim în cei opt ani de mandat, 2000-
2008 opt?

A.I. - Eu cred că da. Fără falsă modestie. Şi
cred că am făcut tot ce a depins de mine pen-
tru a realiza tot ceea ce s-a realizat. Unii pot să
spună că nu am făcut nimic. Ceea ce, în faţa lui
Dumnezeu, ar fi un păcat. Nu am făcut eu sin-
gur, ci  împreună cu colectivul pe care-l am, cu
oamenii din Buziaş, cu consilierii locali, cu
toată suflarea Buziaşului.

R. - Care credeţi că este cea mai fru-
moasă zi din an în Buziaş? Când e Buziaşul
în sărbătoare?

A.I. - Sunt mai multe. Aş aminti Sărbă -
torile Crăciunului, Sărbătorile Paştelui, e apoi
Sărbătoarea - să-i spunem - a întregului Bu -
ziaş, Ruga Buzieşeană, Bănăţeană, legată de
hramul bisericii, care are loc de Sfânta Maria
mică, în 8-9 septembrie. Pot să amintesc şi de
sărbătorile care sunt în cele două sate,
sărbătoarea Bacovei - de Sfântul Ilie, a hramu-
lui bisericii, apoi la Silagiu, când este Înălţarea
Domnului. Sunt momente în care oamenii din
Buziaş, Bacova, Silagiu se întâlnesc şi se
bucură. 

R. Treceţi, ca primar, duminica, pe la
bisericile diferitelor culte din oraş?

A.I. Da, şi simt peste tot liniște sufletească.
Eu sunt catolic, catolic practicant,  mama mea
a fost şvăboiacă şi catolică. Alţii sunt refor-
maţi, ortodocşi, baptişti sau penticostali.
Relaţia dintre biserica romano-catolică şi cea
română ortodoxă este una deosebită. La noi, în
Buziaş, se poartă tradiţia asta de a ne  vizita
unii pe alţii, indiferent de religie, de Paşte, de
Kirwai, oamenii merg de la o biserică la alta,
la Silagiu, Bacova sau în oraş. Şi în biserică
neoprotestantă se vorbeşte tot despre Isus şi
Dumnezeu, şi în biserica romano-catolică, şi
în biserica ortodoxă... Am observat, mergând
şi acolo, şi dincolo, că sunt oameni care merg
când la o biserică, când la cealaltă, în funcţie
de starea lor sufletească, de atracţia faţă de cel
care face predica, de cei care îi ajută să se
apropie de Dumnezeu...

Au consemnat
Cornel TODOR

& Gabriela PASCARU

Bacova - 2008

Buziaş - Propuneri pentru  2008- 2012
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Cântarea este limba universală prin care se înţeleg între ei
oamenii din toate timpurile şi locurile.

Biserica, conştientă de efectul pe care îl are cântarea asupra
sufletului omenesc a introdus-o în serviciile religioase.

Cântarea bisericească este şi ea o artă care are menirea şi
scopul de al cinsti pe Dumnezeu.

Omul credincios începe să cânte şi să laude pe Dumnezeu
prin cântarea psalmilor şi a imnurilor bisericeşti.

Pr. Prof. Gheorghe Saima spunea în „Funcţiile muzicii litur-
gice“-Sibiu, 1945, pg. 47: „Fără să ne dăm seama, rugăciunile
cântate de cei din jur ne prind şi pe noi. Aproape pe nesimţite
inima noastră tresaltă; uităm de ceea ce ne înconjoară, gândul
zboară către sferele înalte ale cerului, sufletul se aprinde de
dragoste, iar accentele rugăciunii cântate încep să vibreze în
noi“.

Orice slujbă religioasă este o continuă cântare a rujgăciu-
nilor noastre către Dumnezeu.

Cântarea în comun ne uneşte în chip tainic nu numai cu
sfinţii ci şi între noi.

Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist spunea în Eparhia
Aradului, în „B.O.R.“, 1967, pg. 1119-1120: „Când toţi credin-
cioşii vor cunoaşte bine slujbele Bisericii noastre şi vor cânta
cu toţii la Sfânta Liturghie, la Botez, la Cununie, la Înmor-
mântare şi la alte servicii religioase, atunci nimeni nu va mai
părăsi credinţa străbună, trecând la alte confesiuni“.

Tradiţiile majorităţii parohiilor din Banat şi a parohiei
Ghiroda a fost cultivarea „cântării de strană“ pe cele 8 glasuri
realizată de foarte mulţi „cântători“ care învăţau glasurile de la
preot sau de la învăţătorul confesional, care avea şi rolul de
„cântăreţul prim de strană“ şi fără de care serviciile religioase
nu puteau fi îndeplinite.

Poporul a cântat şi cântă în Biserică, dar răspunderea pen-
tru cântarea comună revenea în primul rând cântăreţului bis-
ericesc anume pregătit în şcoală pentru aceasta.

Sfânta Liturghie cântată de toţi credincioşii în comun sau
aşa cum e la multe biserici cântatî de coruri face ca participarea
enoriaşilor să fie uriaşă. 

Însă toate aceste elemente ţin de preotul care, cu pietate,
face legătura între om şi Dumnezeu, prin intermediul serviciu-
lui religios, astfel încât biserica este mereu plină şi vie.

Cultul
Cultul este totalitatea formelor şi ritualurilor fixate de

Biserică, prin care se împărtăşeşte oamenilor, harul sfinţitor al
lui Dumnezeu.

Cultul nu e altceva decât o formă de exprimare a unui sen-
timent religios. Este înclinaţia firească a omului de a se închi-
na, de a preamări pe Dumnezeu nu numai în gând ci de a-şi
revărsa sentimentele de evlavie prin acte sacramentale: de a
îngenunchia, de a-şi înălţa ochii la cer, de a face semnul crucii,
de a jertfi ceva din bunurile proprii şi de a cânta cu toată fiinţa,
lui Dumnezeu.

Astfel Sfânta Liturghie reprezintă pe de-o parte recapitu-
larea sau comemorarea permanentă a iconomieik mântuirii, iar
pe de altă parte o imagine văzută a Sfântei Liturghii cereşti a
slujbei celei fără de materie pe care o oficiază Sfinţii şi îngerii
de-a pururea, în jurul tronului Celui Prea Înalt.

Comuniunea între credincioşi se realizează în biserică prin
intermediul Sfintei Liturghii, care este fântâna ce îi adapă pe
credincioşi.

Biserica Ortodoxă binecuvântează întreaga creaţie, munca
omului şi tot felul de trebuinţe ale noastre prin Sfintele Taine şi
Ierurgii.

Tot Sfânta Liturghie reprezintă şi participarea credincioşilor
la lucrarea tainică a lui Dumnezeu în lume. Iniţiativa acestei
participări aparţine divinităţii şi nu omului.

Biserica ortodoxă este prin excelenţă o biserică liturgică,
care îşi formează credincioşii cu ajutorul cultului divin.

Ritualul religios cu slujbele şi toate cântările ce-l însoţesc
arată adevărata pietate creştină.

Cântarea psalmilor are origini foarte vechi. Vechiul
Testament menţionează ca prin cântecul său la harpă, David a
reuşit să alunge tristeţea regelui Saul. Iar Noul Testament
indică mărturii despre cântări adresate lui Dumnezeu, ca de
exemplu: Apostolii cântau cu Iisus Hristos imnuri de laudă
(Matei 26;30, Marcu 16;26).

La cântarea psalmilor au fost adăugate laude adresate lui
Iisus Hristos şi alte cântări pline de Duh Sfânt.

Cântarea în comun a fost în uzul comunităţilor creştine de
la începutul lor, arătând legătura cu tradiţia Bisericii primare.

Sfinţii Părinţi vorbesc şi ei despre cântare: Sf. Ioan Gură de
Aur spunea: „Glasurile noastre sunt ca şi coardele unei chitare,
care scot sunete diferite, dar produc o armonie a evlaviei“.
(Cântarea bisericească în comun-Pr. Prof. Dr. Fnc Branişte în
Studii Teologice, nr. 17 pe 1951, pg. 28).

Vechimea milenară a cântecului pe pământul bănăţean se
confundă cu însăşi formarea noastră ca popor.

Bănăţenii au fost consideraţi încă înainte cu peste trei sute
de ani, ca model de cântare şi de interpretare.

Aşa fiind, era firesc ca în Banat să se fi creat premisele cân-
tării organizate, pe mai multe voci.

Corurile
Astfel, în anul 1841 apare primul cor din Banat pe patru

voci: Corul bisericesc din Lugoj.
Înfiinţarea acestui cor a fost iniţiată încă înainte cu aproape

20 de ani, adică în anul 1822, când lugojenii au hotărât intro-
ducerea în biserică a cântării „filharmonice“, cum ziceau ei.

Acest cor al lugojenilor, care la început s-a numit „Reunirea
română de cântări şi muzică“, iar mai târziu „Corul Ion Vidu“
a ajuns unul dintre cele mai vestite de la noi din ţară şi chiar din
alte ţări.

Reputaţia muzicală a fost fără precedent; acest cor
câştigând-o, mai ales după anul 1888, când a început să fie diri-
jat de Ion Vidu.

Corurile bănăţene au proliferat nu numai în mediul urban,
ci mai ales la sate.

Aşa, de exemplu, Lucian Sepetian în timpul vieţii sale a
instruit mai mult de 80 de coruri săteşti.

Se ştie că majoritatea corurilor bănăţene au avut caracter
bisericesc.

Anul înfiinţării celui dintâi cor sătesc din ţara noastră-corul
de la Chizătău-trebuie considerat anul 1840.

În felul acesta au luat fiinţă corurile din comunele Marcovăţ
(1868), Satul-Nou şi Vărădia (1870); Toracul Mare (1871);
Reşiţa Montană (1872); Ictar (1875); Caransebeş (1877);
Budinţ, Biserica Albă şi Silha (1879); Gruni, Herendeşti,
Cacova şi Bocşa Montană (1880) şi din multe alte sate din
întreg cuprinsul Banatului. În felul acesta, până la sfârşitul sec-
olului n-a rămas aproape nici un sat bănăţean care să nu fi înfi-
inţat corul său bisericesc sau „Reuniunea“ sa „de cântare şi
citire“, cum se numeau pe atunci cele mai multe coruri
bănăţene săteşti. O statistică a acestor coruri, publicată în
Calendarul Minerva de la Bucureşti, pentru anul 1907 (pp. 156-

167) arată nominal 76 de coruri săteşti existente în Banat, până
în anul 1906.

În această statistică la poziţia 27 figurează şi comuna
Ghiroda cu „Corul plugarilor“, condus de învăţătorul
Constantin Micu şi având un număr de 50 de corişti. Anul înfi-
inţării este notat ca fiind 1899. Există însă destule dovezi care
conduc spre anul 1893, ca fiind anul înfiinţării, deoarece atun-
ci au fost depuse spre aprobare Statutele Corului Vocal Român
din Ghiroda.

Formaţia a fost cunoscută sub mai multe denumiri: Corul
Plugarilor (1899), Corul Tinerimii Romane Greco-Ortodoxe
(1895) şi Corul Vocal al Plugarilor (1894).

Corul din Ghiroda a avut în componenţa sa, încă de la înfi-
inţare, atât femei cât şi bărbaţi. Numărul lor a variat între 40
(1899) şi 60 (1946) de interpreţi.

În ceea ce priveşte dirijorii corului, s-au păstrat în anale
date despre: Ion Chişodan (1893), Constantin Micu (1899,
1907)-învăţător,  Petru Micu şi Matei Milencovici (1895).

Corul a susţinut concerte în diverse locaţii: la Remetea
(1895), la înmormântarea  învăţătorului Iacov Damaschin, în
Timişoara (1893, 1898) şi în alte localităţi.

În anul 1922 Melencovici Matei formează cor bărbătesc
alcătuit din 24 de bărbaţi sau corişti, împărţiţi în trei părţi: 1.
tenor 1: Petru Mica, Ioan Ursica, Petru Cinca, Gheorghe
Gruescu, Petru Chişozean, Lazăr Regep, Ioan Iosa, Ioan
Cocina, Ioan Fărchescu (Aiuş), Petru Babi, Ioan Galan; 2. tenor
2: Ioan Balat, Ioan Cinca, Nicolae Ioan Ursica, Ioan Băluţ,
Iuliu Regep, Gheorghe Miuţ, Petru Talianu, Ioan Rusu; 3. bas:
Ioan Ivănuţ, Ioan Gligorovici, Constantin Cojocaru, Petru

Pavel, Pavel Avramuţ.
Instruirea corului de învăţătorul Matei Melencovici s-a des-

făşurat timp de 2 a ni şi avea menirea de a învăţa să dea răspun-
surile Sfintei Liturghii şi să cânte şi pe scena Casei Naţionale.

În anul 1924 a fost construită Casa Naţională prin colecta
publică şi cu ajutorul bisericii care a dat terenul numit „Maier“.

Casa Naţională a dăinuit până în 1965, când s-a construit
actualul cămin cultural, pe locul celui vechi.

În anul 1928 se înfiinţează Societatea de tineret Sf.
Gheorghe, având ca preşedinte pe preotul Virgil Popovici.

În anul 1928 se confecţionează steagul corului în culorile
galben şi albastru, având pe una din feţe emblema unei lire, iar
pe cealaltă faţă inscripţia „Societatea de tineret Sf. Gheorghe“.

Societatea a fost susţinută financiar prin donaţia lui Jiga
Kuzmiker.

Învăţătorul Gheorghe Ardelean organizează în anul 1928
corul mixt bisericesc, având un număr de 68 de persoane.

Repetiţiile corului mixt se făceau în casa lui Ioan Ursica.
Corul era alcătuit pe patru voci: 1. soprane: Ursica Elena,
Lăzărescu Marcela, Secoşan Elena, Chirilă Ana, Regep Ana
Miloş, Maftei Mărioara, Florica Boariu, Doina Toroc (a lui
Misa), Elena Jebeleanu (Aiuş), Persida Seculici; 2. alto:
Brânzei Viorica, Mica Valeria, Regep Ana (Cocaş), Gruiescu
Mărioara (Avramuţ), Eli Viorica (Stăncioiu), Cornelia Stoiadin
(Cocina), Mărioara Pavel; 3. tenor: Lăzărescu Ion, Regep Ioan
(Cocaş), Cornel Ursica, Constantin Dumitru, Anghel
Frumuşeanu, Petru Fira, Petru Mica-dirijorul de mai târziu al
corului, Ioan Stoiadin; 4. bas: Ioan Vuia, Petru Cinca, Gică
Lăzărescu, Petru Miloş, Ioan Fărchescu, Petru Gligorovici,
Ioan Jebeleanu (Aiuş), Ioan Pavel, Ioan Seculici.

După anul 1944 conducerea corului o preia Petru Mica, care
urmează şi cursurile de dirijor cu profesorul Iosif Velceanu.

În anul 1958 corul bisericesc mixt participă la concursul
corurilor naţionale organizat la Timişoara, ocupând un bine
meritat loc doi.

Corul bisericesc mixt condus de Petru Mica dăinuie până
după anul 1980.

Corul mixt pe timpul preotului Traian
Brânzeu a fost condus şi de către sfinţia sa.

În anul 2000, prin strădania preotului
paroh Ioan Mermeze se reactivează corul bis-
ericesc mixt Sf. Gheorghe.

De instruirea coriştilor se va ocupa dl
prof. pr. dr. Nicolae Beleanu.

Dirijorii corului sunt prof. Ana Toroc şi
învăţătoarea Alina Roşa.

Corul este alcătuit pe patru voci, având
următoarea componenţă: Mermeze Ionuţ,
Stănuşoiu Ionuţ, Roibu Ştefan, Panc Dorel,
Gorde Ioan, Giuchici Gorde, Biba Petru,
Florian Vasile, Iuruş Nicolae, Ardelean
Adinel, Popa Titus, Jurj Ovidiu, Spătariu
Constantin, Herte Cornel, Preotul Ioan
Mermeze, Preotul Cristea Ciprian, Bontea
Ana, Vesalon Maria, Rusoaie Emilia,
Moiornik Ana-Maria, Maiornik Andreea,
preoteasa Mermeze Silvia, Chioran Maria,

Maiornik Cornelia, Fărchescu Alina, Grozescu Ana Maria,
Chiba Maria, Radoslavevici Zlata, Popa Maria, Pleşca Corina,
Pleşca Alina, Bostan Elisabeta, Chiba Cristina, Toroc Ana,
Chiba Florentina, Chiba Alina, Dorin Gabriela, Milutin Elena,
Jichici Victoria, Biba Aurica, Ionele Maria, Codrea Maria,
Rosa Alina, Giuchici Veronica, Jurj Lăcrămioara, Milin
Viorica, Diaconu Ana, Ciosa Ileana, Zbenghici Ana, Ghitiu
Veronica, Vlaicu Claudia, Vlaicu Maria, Jichici Elvira,
Triponescu Maria, Varvoni Livia, Cădaru Andra, Necşa Alina,
Necşa Georgiana, Lera Adrian.

Repertoriul corului
Repertoriul corului este bogat şi variat. Oricât de puţine

documente s-au păstrat, e cert, ca în repertoriul cântat au intrat
în primul rând Sfintele Liturghii compuse de diferiţi compozi-
tori.

Coriştii erau îmbrăcaţi în portul popular cu cămăşi albe, că
căciulă, cu şubă, cu cizme, iar femeile cu poale, opreje şi ii.

Corurile mixte cântau Liturghia lui Gavriil Muzicescu,
Gheorghe Dima şi Ioan Vidu.

Apoi compoziţiile lui Timotei Popovici, Antoniu Sequens,
Sabin Drăgoi, Gheorghe Chiriac, Nicolae Ursu, Ioan Crişan,
Ioan Lipovan şi Sava Golunba.

Din repertoriul acestui ansamblu, memoria colectivă a păs-
trat următoarele titluri: „Dorul meu“ de Antoniu Sequens,
„Nevasta care iubeşte“ şi „Zis-a badea“ de Gavriil Musicescu,
„Hristos A Înviat“ de Gheorghe Kiriac, „Îngerul a strigat“ de
Macarov, „Astăzi s-a născut Hristos“ de Timotei Popovici, „Pe-
al nostru steag“ de Ciprian Porumbescu, „Polileul naţional“ de
Ioan Lepădatul, „Deşteaptă-te, române“ de Anton Pann, „Ce

110 ani de activitate corală şi 80 de ani de cor mixt în Ghiroda Veche“Mândră ţară e Banatul
Că la noi cântă tot natul!”
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este omul?“ de Ioan Lipovan, „Doamne, buzele mele“ de G.
Muzicescu, „Fraţii în unire“ de preotul Gheorghe Şoima, „Cu
noi este Dumnezeu“ de Nicolae Lungu, „Ridica-voi ochii mei“
de Ioan Brie, „Doamne Dumnezeul Meu“ de Nicolae Beleanu.

În anul 2007 Centrul de cultură şi artă al judeţului Timiş, cu
sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Timiş a inprimat un
CD cu cântece religioase, pricesne şi colinde, interpretate de
corul mixt al parohiei ortodoxe-române Sf. M.M. Gheorghe din
comuna Ghiroda şi corul bărbătesc al parohiei ortodoxe din
Giroc.

CD-ul cuprinde şapte piese cântate de corul din Ghiroda şi
opt piese cântate de corul din Giroc.

Numărul mare de piese aflate în repertoriul corului din
Ghiroda îi dă ocazia acestuia să susţină, oricând, concerte pe
diferite teme muzicale.

Alegerea repertoriului se făcea de obicei de către dirijor sau
de către instructor.

Indiferent ce cântă corul bisericesc el contribuie la fru-
museţea şi solemnitatea serviciului religios în duminici şi săr-
bători.

Participări la diferite ocazii
În anul 2001 a avut loc la Căminul Cultural din Ghiroda

manifestarea numită „Cântecele Învierii“, ediţia a III-a la care
au participat: corul din Beregsăul Mare, corul romano-catolic
din Recaş, corul Episcopiei greco-catolice din Lugoj, corul
reformat din Timişoara, corul bisericii penticostale din
Timişoara, corul baptist din Ghiroda şi corul ortodox al paro-
hiei din Ghiroda.

Duminică, 23.12.2001, corul mixt bisericesc al comunei
Ghiroda Veche a participat la festivalul de colinde „Cu noi este
Dumnezeu“ de la Beregsăul Mare, alături de corul din
Beregsăul Mare, corul din Calacea şi corul Facultăţii de
Teologie din Timişoara.

În ziua de 24.12.2001, la lăsarea serii, corul mixt bisericesc
a fost primit de Mitropolitul Dr. Nicolae Corneanu în Palatul
Mitropoliei Banatului din Timişoara, unde a cântat câteva col-
inde.

Primirea corului parohial de către Mitropolitul Banatului
constituie o premieră în istoria localităţii Ghiroda Veche şi cea
mai mare bucurie pentru corişti.

În 21 aprilie 2002 corul mixt bisericesc este invitat în paro-
hia Buziaş, unde cântă la Sfânta Liturghie şi susţine un concert.

În data de 8 decembrie 2002 corul mixt bisericesc face o
deplasare în comuna Jebel, participând la concertul „Cu noi
este Dumnezeu“, iar în 15 decembrie 2002 la Comloşul Mare,
dând răspunsurile la Sfânta Liturghie şi susţinând un concert de
colinzi.

În ziua de 31 august 2003, cu prilejul a 120 de ani de la înfi-
inţarea corului din Babşa, la manifestările festive a participat şi
corul parohiei noastre, cu interpretarea mai multor pricesne.

În 7 decembrie 2003, la manifestarea „Cu noi este
Dumnezeu“ ţinută în localitatea Gătaia a cântat corul parohiei
noastre alături de corul Palatului Copiilor din Timişoara,
Liceului teoretic Gătaia, corurile ortodoxe din Giulvăz, Recaş
şi Gătaia.

În ziua de 18 aprilie 2004 corul parohiei susţine un recital
de cântece bisericeşti la manifestarea „Cântecele Învierii“, ţin-
ută în localitatea Făget.

În ziua de 19 decembrie 2004 corul bisericesc din Ghiroda
susţine un concert de colinzi la manifestarea „Cu noi este
Dumnezeu“, ţinută în localitatea Recaş.

În ziua de 15 mai 2005, la manifestarea „Cântecele Învierii“
au participat mai multe formaţii corale aparţinând diferitelor
confesiuni religioase din mai multe localităţi, manifestare ţin-
ută în localitatea noastră prin purtarea de grijă a doamnei
preotese Mermeze Silvia, referent cultural.

În ziua de 4 decembrie 2004 la manifestarea „Cu noi este
Dumnezeu“ ţinută în Ghiroda, corul parohiei noastre a susţinut
un minunat concert de colinzi alături de alte ansambluri corale,
bucurându-se de prezenţa Prea Sfinţitului Lucian Lugojeanu,
episcop vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei.

În ziua de 14 mai 2006 la manifestarea „Cântări Pascale“,
ţinută în comuna Giarmata Vii corul nostru s-a prezentat exem-
plar.

În ziua de 28 octombrie 2007 la manifestarea prilejuită de
împlinirea a 70 de ani de activitate corală a corului Doina din
Gătaia, corul nostru a dat răspunsurile la Sfânta Liturghie
Arhierească şi la sfinţirea monumentului eroilor.

În ziua de 9 decembrie 2007 la manifestarea „Cântecele
Betleemului“, ediţia întâi, ţinută în parohia Timişoara Cetate,
corul mixt al parohiei noastre ocupa locul întâi.

În anul 1958, sub conducerea lui Petru Mica corul mixt al
parohiei noastre participă la concursul corurilor din Timişoara
şi ocupă un bine meritat loc doi.

În data de 18 noiembrie 2007 la gala festivă, care s-a ţinut
în sala Operei Române din Timişoara, la secţiunea pentru
repertoriu şi interpretare-coruri mixte pe judeţul Timiş în
cadrul festivalului „Lada cu zestre“ corul mixt al parohiei noas-
tre a ocupat locul întâi pe judeţul Timiş.

Cu această ocazie i-au fost înmânate diploma şi trofeul
corului, de către domnul Răzvan Hrenovschi din partea
Consiliului Judeţean şi de către domnul profesor Ciprian Cipu
din partea Centrului de Cultură şi Artă a judeţului Timiş.

Tabelul dirijorilor:
1. Ion Chişozean 1893
2. Constantin Micu 1899-1907 
3. Petru Micu 1895
4. Matei Milencovici 1895
5. Gheorghe Ardelean 1928-1940
6. Petru Mica 1940-1980
7. Ana Toroc 2000
8. Alina Rosa 2002
Dintre dirijori doar Petru Mica nu a fost cadru didactic. El

însă a urmat cursurile Conservatorului din Timişoara, sub
îndrumarea lui Iosif Vânceanu.

Încheiere
Continuitatea în timp… aceasta este caracteristica de bază a

corurilor bănăţene, inclusiv a corului parohiei ortodoxe-române
Ghiroda Veche.

Îmbinarea între diferitele categorii de vârstă face ca un cor
să-şi asigure existenţa de-a lungul anilor şi totodată să-şi
păstreze identitatea proprie. Această identitate este dată de
diversitatea persoanelor care aparţin diferitelor clase sociale.
Astfel în componenţa corului din Ghiroda Veche intră profe-
sori, ingineri, elevi, studenţi sau profesori.

Toţi aceştia, diferiţi între ei dar asemănători prin calitatea de
corişti, fac ca un cor să fie viu şi să-şi îndeplinească menirea de
a-i aduce laolaltă, în biserică, pe toţi membrii comunităţilor
locale.

Cum, de pildă, au reuşit şi membrii corului ghirezean con-
duşi de preotul paroh Ioan Mermeze să-i adune pe turiştii veniţi
să viziteze mănăstirile din nordul Moldovei sau din nordul
Olteniei.

Acest fapt dovedeşte o dată în plus că barierele timpului pot
fi trecute. 

Aşa cum de sute de ani în vetrele de credinţă strămoşească,
în mănăstiri, muzica a unit pelerini şi credincioşi, tot aşa şi
muzica corurilor bisericeşti din mediul rural reuşeşte să
unească: pelerini, credincioşi sau simpli turişti.

Prin volumul de faţă, tipărit cu ocazia sărbătoririi a 80 de
ani de activitate corală neîntreruptă a Corului bisericesc mixt
Sfântul Gheorghe al parohiei ortodoxe-române din Ghiroda
Veche, am încercat să ilustrăm tocmai această continuitate în
timp a corului şi a valenţelor primite în contextul de faţă de
zicala: „Mândră ţară e Banatul / Că la noi cântă tot natul“.

preot Ion MERMEZE
Bibliografie

1. Tiberiu Brădiceanu „Banatul-contribuţie la cunoaşterea unei
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Din 1990 francofonii de pe toate continen-
tele celebreaza pe tot parcursul lunii martie
Zilele Internaţionale ale Francofoniei, dedicate
limbii franceze care uneşte 200 de milioane de locutori recen-
zaţi în lume şi 803 milioane de personae trăind în cele 67 de
state ale OIF (Organizaţia Internaţională a Francofoniei) . Este
o ocazie pentru vorbitorii de limbă franceză din lumea
întreagă de a-şi afirma solidaritatea şi dorinţa de a trăi împre-
ună în diferenţele şi diversitatea lor. A participa la dezvoltarea
Francofoniei înseamnă, după cum susţine Abdou Diouf,
preşedintele OIF, a lupta pentru diversitatea lingvistică şi cul-
turală, necesară azi mai mult ca oricând . Şi pentru a câştiga

această ”bătălie” unul din mijloacele cele mai eficace este fără
îndoială educaţia.

Scoala cu cls.I-VIII nr. 5 din Timişoara a tradus în muz-
ică şi versuri această diversitate, trăind-o ca pe o întâlnire
privilegiată cu cultura universalului, susţinând joi, 27 martie
2008, o serbare dedicată Zilelor Francofoniei. Elevii clasei a
V-a cu doar câteva luni de franceză “la bord” au cântat şi
recitat “cu fidelitate” în limba lui Molière cântece populare
franceze, fabule de La Fontaine, în prezenţa elevilor Scolii cu

cls.I-VIII nr.21 “Vincenţiu Babeş” - membri
ai redacţiei revistei “Licurici”, a altor elevi şi
părinţi. Acţiunea s-a derulat la Biblioteca Ju -

deţeană Timiş Secţia pentru Copii din Cartierul Fabric - ocazie
binevenită de a vizita sălile de lectură, de a împrumuta cărţi,
de a se familiariza cu o instituţie care sperăm să ne fie o bună
prietenă de acum înainte.  

Activitatea a fost  realmente un succes şi am dori să
revenim aici cu alte ocazii, ca într-un spaţiu prietenos, privile-
giat, în care elevii să îsi dezvolte gustul pentru cartea de bună
calitate, pentru cucerirea informaţiei, pentru lectură în gener-
al. Micii francofoni au fost recompensaţi cu dicţionare bi -

lingve, acuarele, diplome –
o avalanşă de cadouri bine-
meritate şi nişte note  la
limba franceză pe măsură…

Tinem să mulţumim în
mod deosebit domnului
director al Bibliotecii Ju -
deţene Timiş, scriitorul Paul
Eugen Banciu, pentru ge -
nerozitatea cu care ne-a pus
la dispoziţie spaţiul  fără de
care re prezentaţia noastră
nu ar fi avut acelaşi ecou.

prof. Georgeta LUCA
Director al Şcolii cu

cls. I-VIII nr. 5 Timişoara 

110 ani de activitate corală şi 80 de ani de cor mixt în Ghiroda Veche“Mândră ţară e Banatul
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Zilele Francofoniei în Fabric

Biserica Ortodoxa din Ghiroda (foto- csaby3@yahoo.com)
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Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Constantin Osta -
ficiuc, a primit  vizita unei delegaţii a Regiunii italiene Veneto,
condusă de directorul Reprezentanţei acestei regiuni la
Bruxelles, Gianlorenzo Martini, şi formată din reprezentanţi ai
autorităţilor locale şi ai mediului de afaceri. 

În acest context, în Sala Verde a Palatului Administrativ a
avut loc o întâlnire la care au mai participat reprezentanţi ai
ADETIM, ADR Vest, Agenţiei Judeţene pentru Protecţia
Mediului, Primăriei Timişoara şi Aquatim. Preşedintele

Consiliului Judeţean Timiş a amintit, în debutul întrevederii,
colaborarea foarte bună dintre judeţul Timiş şi regiunea
Veneto, între care în 2002 a fost semnat un protocol axat în
principal pe sănătate şi protecţie socială: „Acest protocol,
datorită colaborării bune dintre cele două regiuni, a fost
extins, astfel încât în 2006 am semnat un nou acord, care a
oferit cadrul instituţional datorită căruia putem dezvolta coop-

erări şi în alte domenii”. 
De asemenea, în cadrul întâlnirii s-a discutat despre posi-

bilităţile de colaborare, în principal în domeniul managemen-
tului deşeurilor, dar şi în cadrul Programului Phare 2006 –
coeziune economică şi socială – mediu şi al Programului
Operaţional Sectorial de Mediu. Totodată, a fost prezentat
Pla nul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi proiectul de
management integrat al deşeurilor.

Jana LAVRITS

DELEGAȚIE DIN REGIUNEA VENETO

Conform preve -
derilor ce revin Co -
mi si ei din Regula -
men tul de organi -
zare şi func ţio nare

a Consiliului Judeţean, am analizat, dezbă-
tut şi implicat în rezolvarea pro blemelor
din următoarele domenii de activitate:

1. Sprijinirea autorităţilor adminis-
traţiei publice locale în organizarea şi
desfăşurarea activităţilor specifice
comunităţilor :

- repararea şi igienizarea şcolilor ; ana -
li zarea stadiului de reparaţii cu reprezen -
tan ţii primăriilor; utilizarea fondurilor pri -
mite prin programele naţionale de reabi -
litare

- asigurarea transportului şcolar; pro -
pu nerea de transferare a unui microbuz
pentru transportul elevilor din comuna
Giar mata

- repararea şi întreţinerea drumurilor ;
repartizarea sumelor pentru reparaţii dru-
muri în funcţie de existenţa proiectelor de
execuţie; promovarea unui proiect de
hotărâre privind montarea unor indicatoare
pe drumurile jude ţene cu constructorii care
au executat lucrările de reparaţii

- funcţionarea serviciilor publice de
interes local 

2. Administrarea patrimoniului: 
- actualizarea domeniului public al

consiliului judeţean
- repartizarea de sume pentru drumuri

şi susţinerea programelor şi proiectelor de
dezvoltare locală şi infrastructură 

- transferul de microbuze pentru trans-
portul şcolar 

- tarife pentru serviciile de interes
judeţean

- darea în folosinţă a unui spaţiu către
Instituţia Avocatul Poporului

- casarea unor elicoptere de tip Ka-26
şi reducerea capitalului social la SC
Aviaţia Utilitară SA Timişoara

3. Sevicii  de interes judeţean
- aprobarea bugetului propriu  şi a

sumelor de echilibrare a bugetelor locale
- aprobarea listei de investiţii a CJ

Timiş
- modificarea Regulamentului de orga-

nizare şi funcţionare a Direcţiei de Prestări
Servicii Timiş

- modificarea şi completarea Pro -
gramului de transport rutier de persoane
prin curse regulate in trafic judeţean pentru
perioada 2008-2011; propunerea de supli-
mentare de curse pe unele trasee

- reorganizarea Direcţiei de Asistenţă
Socială prin preluarea centrelor de îngrijire
şi asistenţa a persoanelor cu handicap

- aprobarea planului de funcţii publice
ale aparatului propriu al consiliului jud e -
ţean şi al Direcţiei pentru Evidenţa Per -
soanei 

- modificarea componenţei Comisiei
pentru Protecţia Copilului 

- aprobarea modificării organigramei şi
statului de funcţii a unor servicii publice
aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean
Timiş

desemnarea reprezentantului asigu-
raţilor din judeţul Timiş în Adunarea Re -
prezen tanţilor a Casei Naţionale de Asi -
gurări de Sănătate

- reorganizarea centrelor rezidenţiale
pentru protecţia persoanelor cu handicap;
amenajarea spaţiilor de la Periam şi Siner -
sig pentru transferul de pacienti de la Cen -
trul Gavojdia

- constituirea Co mandamen tului Anti -
epi zo otic Ju deţean Ti miş 

- promovării pro iectului „Reali zarea
pro  cesului de dotare şi dezvoltare a servi -
ci ilor publice comunitare de evidenţă a
per soanelor în judeţul Timiş”

- aprobarea promovării proiectului
„Sis  temul de Management al Calităţii în
cadrul C.J.Timiş”

- privind aprobarea promovării proiec-
tului „Strategia sectorială pentru informa-
tizarea administraţiilor publice din judeţul
Timiş

- aprobarea contractării unui împrumut
intern/extern

- aprobarea acordării unor sporuri la
salariul de bază şi a concediilor de odihnă
suplimentare pentru personalul  DGASPC
Timiş

4. Cooperare interregională şi inte-
grare europeană

- aprobarea Protocolului de colaborare
cu Regiunea Autonomă Friuli Venezia
Giulia

5. Dezvoltarea economico socială a
judeţului

- aprobarea Strategiei de Dezvoltare
Eco no mico-Socială a judeţului;constatarea
lip sei analizei realizărilor din strategia de
dez  vol tare a perioadei anterioare; nece si ta -
tea in tro du cerii capitolului cultura, co la bo -
rarea cu or ga nizaţiile nonguverna mentale
şi monitori zarea aplicării strategiei de
către altă instituţie nu tot de către ADE-
TIM care a întocmit-o

- constituirea Comisiei Tehnice de
Ame najarea Teritoriului şi Urbanism ; sus -
ţinerea participării în comisie a specialiş -
tilor pe criterii de competenţă şi corectitu-
dine; solicitarea tuturor puz-urilor realizate
la primării; analizarea după caz a proiec -
telor şi în plenul consiliului judeţean

- aprobarea Planului Judeţean de
Gestionare a Deşeurilor

- aprobarea cesionării totale a acţiu-
nilor deţinute de C.J.Timiş la SC TIMGAZ
SA Buziaş

- concesionarea terenului aferent PITT,
analizarea şi avizarea solicitărilor unor fir -
me private pentru localizarea activităţilor
în PITT

6. Activitatea de cultură
- avizarea Agendei Culturale, sportive

şi de tineret pentru anul 2007; s-a ridicat
pro blema finanţării unor acţiuni cultural-
dis tractive care nu au caracter specific ro -
mâ nesc, cum ar fi Haloween-ul

- numirea directorului Muzeului
Satului Bănăţean; 

- stabilirea componenţei consiliilor de
conducere ale instituţiilor publice de cul-
tură de interes judeţean

7. Organizaţii nonguvernamentale 
- amendarea modului de funcţionare a

comisiei de evaluare a proiectelor organi-
zaţiilor neguvernamentale ce solicită
finanţare din partea C.J.Timiş

8. Pe parcursul anului comisia s-a
deplasat în mai multe localităţi: Fîrdea,
Giar mata, Mănăştiur, Bara, Balinţ,
Livezile, Giroc, Săcălaz ş.a.

Una peste alta toate aceaste acţiuni des-
fşurate cu seriozitate şi preocupare pentru
interesele cetăţeanului s-au concretizat în
amendamente şi hotărâri adoptate de
plenul Consiliului Judeţean Timiş.

Cătălin TIUCH
președintele Comisiei pentru

Administraţie Publică Locală

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA COMISIEI 
PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

ROMÂ#IA 
JUDEŢUL TIMIŞ
CO#SILIUL JUDEŢEA#

HOTĂRÂREA
privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre judeţul Timiş 

şi SC Politehnica 1921 Ştiinţa Timişoara & Invest SA
Consiliul judeţean Timiş,
Având în vedere raportul nr.  4558/2008 al Comisiei speciale de analiză, constituită prin Hotărârea

CJT nr. 136/2007,
În temeiul prevederilor art. 91 alin (6), lit. a) şi art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr.

215/2001, republicată, adoptă prezenta 
H O T Ă R Â R E:
Art. 1  - Se aprobă colaborarea  Judeţului Timiş prin Consiliul judeţean Timiş cu SC Politehnica

1921 Ştiinţa Timişoara & Invest SA în condiţiile şi cu respectarea „Protocolului de colaborare” pre-
văzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Timiş şi pe site-ul propriu şi,
totodată, se comunică:

Serviciului Buget – Venituri;
Serviciului Financiar – Contabilitate;
SC Politehnica 1921 Ştiinţa Timişoara & Invest SA

PREŞEDI#TE, SECRETAR AL JUDEŢULUI TIMIŞ,
Constantin OSTAFICIUC Contrasemnează:

Petrişor #ĂDĂŞTEA#
Timişoara, la 03.04.2008
�r. 39

PROTOCOL DE
COLABORARE 

Între, Judeţul Timiş, prin
Consiliul judeţean Timiş şi
SC Politehnica 1921 Ştiinţa
Timişoara & Invest SA

CAPITOLUL I
OBIECTIVUL COLA -

BORĂRII
Art. 1 – Colaborarea  are

ca obiectiv  susţinerea echipei
de fotbal Politehnica 1921
Şti inţa Timişoara pentru re a -
li zarea proiectului de ridicare a nivelului performanţei   sportive şi asigurarea condiţiilor de accedere
şi participare la competiţiile de club UEFA.

CAPITOLUL II
DURATA COLABORĂRII 
Art. 2 -  (1)  Colaborarea  se face pe durata anului 2008. 
(2) Colaborarea  nu se reînnoieşte de drept. Prelungirea duratei colaborării se face prin act adiţion-

al, în funcţie de realizarea obiectivului  colaborării. 
CAPITOLUL III
OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art. 3 – Consiliul judeţean Timiş se obligă să aloce suma de 1000 mii Euro  pentru susţinerea exclu-

sivă a echipei de fotbal Politehnica 1921 Ştiinţa Timişoara, în 2 (două) tranşe, respectiv  500 mii Euro
în luna mai 2008 pentru ocuparea unui loc în clasamentul Ligii I care asigură participarea în competiţi-
ile de club UEFA (Liga Campionilor sau Cupa UEFA) şi 500 mii Euro în luna decembrie 2008 pentru
ocuparea cel puţin a locului 5 în clasamentul Ligii I la finele turului de campionat 2008 – 2009, pe bază
de documente justificative. 

Art. 4 – SC Politehnica 1921 Ştiinţa Timişoara & Invest SA are următoarele obligaţii:
- să folosească suma alocată în mod exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor echipei de fotbal;
- să organizeze şi să desfăşoare meciurile din competiţiile de club interne şi UEFA, în calitate de

echipă gazdă, pe Stadionul „Dan Păltinişan” Timişoara, cu excepţia cazurilor de forţă majoră şi situ-
aţiilor dispuse de autorităţile fotbalistice abilitate;  

– să asigure inscripţionarea vizibilă, pe faţa tricoului de joc a stemei judeţului Timiş;
CAPITOLUL IV
MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA CO#DIŢIILOR COLABORĂRII 
Art. 5 – (1) Modificarea şi completarea unilaterală a condiţiilor colaborării  este interzisă.
(2) Părţile pot modifica sau completa condiţiile colaborării, de comun acord, prin încheierea unui

act adiţional. 
CAPITOLUL V
CO#DIŢII SPECIALE
Art. 6 – Alocarea potrivit art. 3 este condiţionată de îndeplinirea obligaţiilor de plată restante şi la

termen ale SC Politehnica 1921 Ştiinţa Timişoara  & Invest SA faţă de Consiliul judeţean Timiş şi
Direcţia de Prestări Servicii Timiş, potrivit contractelor în vigoare. 

Art. 7 – În cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 4 şi condiţiilor prevăzute la art. 6, colab-
orarea se desfiinţează de drept, fără somaţie şi punerea în întârziere,  SC Politehnica 1921 Ştiinţa
Timişoara  & Invest SA asumându-şi obligaţia de a restitui sumele alocate fără intervenţia instanţelor
de judecată.

Foto: IONUŢ ILA2
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1. Sediul consiliului local: Tormac nr. 467, tele-
fon/fax 392801
2. Adresă pagină internet:
www.tormac.ro/administratie;
www.primariaonline.ro 
3. Primar: Băran Aurică
4. Repere istorice:
- 1784-1786 - sunt aduse primele familii de
coloniști germani, localitatea primind numele de
Rittberg;
- 1791 - o parte din locuitorii germani s-au mutat
la Darova fiind aduse 78 familii de unguri
evanghelici; 
- 1888 - zidirea bisericii;
- 1893 - construirea bisericii ortodoxe din Șipet.
5. Populația stabilã la 1 ianuarie 2007 - total =
2675 persoane, din care:
- masculin = 1322 persoane
- feminin = 1353 persoane
6. #umărul locuințelor la 31 decembrie 2006
= 1055
7. Denumirea satelor componente = Tormac,
Cadăr și Șipet.
8. #umăr posturi în primărie - total = 15, din
care:
- funcționari publici = 2 
- personal contractual = 13 
9. #umăr consilieri = 11
10. Înfrățiri, colaborări cu localități din afara
țării:
- Înfrățire cu localitatea „Cahuzac Sur Vere-
Franța“, privind colaborarea în domeniul social;
- Înfrățire cu localitatea „Rószke-Ungaria“,
privind colaborarea în domeniul cultural;
- Înfrățire cu localitatea „Nagyrev-Ungaria“,
privind colaborarea în domeniul cultural și eco-
nomic.
- Înfrățire cu localitatea Decs - Ungaria.
11. Asocieri la nivelul județului și al țării:
- Membră în Asociația Microregionalã „Timiș-
Torontal“, alături de primăriile: Deta, Gătaia,
Ciacova, Birda, Banloc, Denta, Giera, Ghilad,
Jebel, Jamu Mare, Liebling, Pădureni, Voiteg și
Moravița.
- Parteneriat cu orașul Gătaia în proiectul de
modernizare/extindere a rețelei de canalizare, a
stației de epurare și a drumului comunal Șipet-
Gătaia.
12. Piețe - târguri:
- Piață agroalimentară Tormac - săptămânal =
miercuri;
- Târg mixt Tormac - săptămânal = miercuri.
13. Obiective și investiții propuse a se realiza:
- Alimentarea cu apă a localităților: Tormac,
Șipet și Cadăr;
- Modernizare drumuri comunale;
- Canalizare și sistem de epurare (în parteneriat
cu orașul Gãtaia, comuna Birda și Măureni);
- Modernizare Centru Civic și Zonă de agre-
ment;
- Construire Cămin Cultural Tormac;
- Reabilitare și extindere Școală Generală
Tormac;
- Reabilitare Cãmin Cultural Șipet și Cadăr;
- Reabilitarea bisericilor din Tormac, Șipet și
Cadăr;
- Realizarea de parcuri de joacă pentru copii în
localitățile Tomac, Șipet și Cadăr.

14. 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 = 275 mii lei
- Suma din cota de 22 % din impozitul pe venit
pentru susținerea programelor de dezvoltare
locală, respectiv a proiectelor de infrastructură
care necesită cofinanþare locală = 250 mii lei
15. #umărul mediu lunar al beneficiarilor
Legii nr. 416/2001 (ajutoare sociale) = 92
16. Activitatea de transport școlar:
- Are în administrare microbuzul TM 41 CJT din
anul 2003;
- Traseul de deplasare: Tormac-Cadăr - Duboz;
- Numărul elevilor navetiști = 33
17. Instituții școlare:
- Școli generale cu clasele I-VIII: Tormac și
Șipet;
- Școala primarã cu clasele I-IV: Cadăr;
- Grădinițe cu program normal: Cadăr și Șipet;
- Grădinița cu program prelungit și program nor-
mal: Tormac.
18. Instituții sanitare:
- Cabinete medicale: Tormac (două);
- Cabinet stomatologic: Tormac
- Farmacii umane: Tormac (două);
- Dispensar veterinar: Tormac;
- Farmacie veterinarã: Tormac.
19. Instituții culturale:
- Cămine culturale: Tormac, Cadăr și Șipet;
- Biblioteca comunală: Tormac.
20. Baze sportive și de agrement:
- Terenuri de fotbal: Tormac, Șipet și Cadăr;
- Sala de sport Școlară Tormac.
21. Biserici, mănăstiri și alte locașe de cult:
- Biserica Reformată Tormac (1910);
- Casa de Rugăciuni Catolică Tormac (1930);
- Biserici ortodoxe: Șipet (1924) și Cadăr
(1906);
- Biserica Penticostală Cadăr (2003);
- Biserica Baptistă Șipet (2004);
- Casa de Rugăciuni Martorii lui Iehova Tormac
(2000).
22. Rugi și alte manifestări cultural-religioase:
- Ruga în localitățile: Șipet și Cadăr (27 aprilie -
Sf. Paști) și Tormac (6 august).

COMU#A TORMAC - A#UL 2008
1. Sediul consiliului local: Buziaș, Str.
Principală nr. 16, telefon/fax 321450
2. Adresă pagină internet:
http://www.primariabuzias.ro
3. Primar: Ilaș Alger Viorel
4. Repere istorice:
- localitatea este cunoscută din timpul romanilor
prin fostul castru roman AHIHIS și prin existența
izvoarelor de acid carbonic;
- 1321 - consemnarea documentară cu denumirea
Buziaș;
- 1716 - figura sub numele „Buzieschi“ fiind
locuită de iobagi români;
- 1811-1815 - începutul revalorificării izvoarelor
de apă minerală;
- 1890 - reședință de district cu 2629 locuitori;
- 1921 - centru de plasă cu 2923 locuitori.
5. Populația stabilă la 1 ianuarie 2007 - total =
7750 persoane, din care:
- masculin = 3740 persoane
- feminin = 4010 persoane
6. #umărul locuințelor la 31 decembrie 2006 =
2875
7. Denumirea localităților componente ale
orașului = Buziaș și Silagiu

Denumirea satelor ce aparțin orașului =
Bacova
8. #umăr posturi în primărie - total = 34, din
care:
- funcționari publici = 24
- personal contractual = 10 
9. #umăr consilieri = 15
10. Înfrățiri, colaborări cu localități din afara
țării:
- Protocol de înfrățire cu localitatea „Mindszent,
jud. Csongrad-Ungaria“, privid vizite reciproce;
- Proiect de înfrățire cu localitatea „Harkany-
Ungaria“, privind colaborări în domeniul turis-
mului și al tratamentului balnear;
- Proiect de înfrățire cu localitatea „Picerno-
Italia“, privind colaborări în domeniul activ-
ităților școlare și de tineret;
- Participarea unei delegații reprezentând
Consiliul Local Buziaș în localitatea Villamagha
Provinci Dicheti (Italia), în vederea punerii
bazelor unei relații de colaborare cu orașul
Buziaș.
11. Asocieri la nivelul județului și a țării:
- Membră în Asociația Orașelor din România
12. Piețe - târguri:
- Piață agroalimentară Buziaș - bisăptămânal =
miercuri și sâmbătă;
- Obor de vite Buziaș - săptămânal = sâmbătă.
13. Obiective și investiții propuse a se realiza:
- Modernizări străzi;
- Amenajări hidrotehnice intravilan;
- Amenajări Piață Agroalimentară;
- Modernizări alei pietonale (parc, trotuare,
străzi);
- Amenajare Grădiniță Zona Vest oraș Buziaș;
- Reabilitare colonada Parc;
- Reabilitare Seră flori a Primăriei;
- Construire bazin înot;
- Reabilitare iluminat stradal Bacova și Silagiu.
14. Proiecte cu finanțare (cofinanțare) externă
în derulare:
- Modernizare Sală Sport “Victoria” Buziaș;
- Centura de ocolire Nord-Vest a orașului Buziaș.
15. 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 = 185 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
16. #umărul mediu lunar al beneficiarilor
Legii nr. 416/2001 (ajutoare sociale) = 76
17. Activitatea de transport școlar:
- Are în administrare microbuzul TM 47 CJT din
anul 2001;
- Traseul de deplasare: Buziaș-Bacova și Buziaș-
Ferma 6;
- Numărul elevilor navetiști = 54
18. Instituții școlare:
- Liceu: Buziaș;
- Școli generale cu clasele I-VIII: Buziaș,
Bacova și Silagiu;
- Grădinițe cu program normal: Buziaș, Bacova
și Silagiu.
19. Instituții sanitare:
- Spital: Buziaș;
- Cabinete medicale: Buziaș (trei);
- Cabinete stomatologice: Buziaș (trei);
- Dispensare medicale: Bacova și Silagiu;
- Farmacii umane: Buziaș (douã) și Bacova;
- Farmacii sanitar-veterinare: Buziaș (două).
20. Instituții culturale:
- Casa de Culturã Buziaș;
- Cămine culturale: Bacova și Silagiu;
- Colecþia de Etnografie „Iuliana Florea
Troceanu“ Buziaș;
- Biblioteca Orășenească Buziaș.
21. Baze sportive și de agrement:
- Sala de Sport „Victoria“ Buziaș;
- Ștrand cu apă minerală S.C.T. Buziaș
- Stadionul Tineretului Buziaș;
- Teren sport Buziaș;
- Parcuri: Buziaș și Bacova.
22. Biserici, mănăstiri și alte locașe de cult:
- Biserica Ortodoxă cu hramul „Sfântului Petru

și Pavel“ Buziaș (1834-1839);
- Biserica Ortodoxă cu hramul „Nașterea Maicii
Domnului“ Buziaș (1995);
- Biserica Ortodoxă Bacova (1889);
- Biserica Ortodoxă Silagiu (1872);
- Biserica Romano-Catolică Buziaș (1873-1874);
- Biserica Romano-Catolică Bacova (1889);
- Biserica Reformată Buziaș (2001).
23. Ruga și alte manifestări cultural-reli-
gioase:
- Ruga în localitățile: Buziaș (8 septembrie - Sf.
Maria Mică), Bacova (20 iulie - Sf. Ilie), Silagiu
(5 iunie - Înălțarea Domnului).

ORAȘUL BUZIAȘ - A#UL 2008

În calitate de primar al comu nei Birda vă
pot informa că ac ti vitatea aparatului de spe-
cialitate al Primarului pe parcursul anului
2007 a fost foarte diversă, structurată pe com-
partimente şi a dus prin activitatea prestată la
o bună funcţionare a Primăriei comunei Birda
şi a Consiliului Local Birda. Aş aminti, în pri -
mul rând, cele mai importante realizări ale
anu lui 2007 şi anume:

- începerea lucrărilor la alimentarea cu
apă a localităţii Bir da, lucrări care în viitorul
apropiat se vor extinde şi în celelalte sate:
Mănăstire, Berecuţa şi Sân george; menţionez
că există Studii de Fezabilitate şi pentru cana -
li zare a acestor sate, urmărindu-se acapa rarea
de fonduri în vederea realizării şi punerii în
aplicare a acestor proiecte;

- reabilitarea căminului cultu ral din local-
itatea Birda;

- înfiinţarea unui punct de lu cru - Dis -
pensar Uman în localitatea Sângeorge;

- începerea lucrărilor la DC-173 Birda-
Mănăstire;

- achiziţionarea a două maşini utilitare:
maşină auto-specială de pompieri, precum şi
maşină de colectat gunoiul menajer, acestea
fiind puse la dispoziţia cetăţenilor comunei
Birda, prin serviciilor oferite;

- realizarea unor studii de fezabilitate pentru
proiecte de infrastructură şi nu numai, cum ar fi:

- realizarea unei gropi de gunoi menajer;

- realizarea a două poduri în comuna Birda
(localităţile Birda şi Sângeorge);

- realizarea reabilitării dru mu rilor comu-
nale din comuna Birda;

- realizarea de şanţuri şi po deţe în vederea
evacuării apelor meteorice;

- realizarea modernizării şi reabilitarea
Centrului Civic din localitatea Birda

Totodată, s-a reuşit ilumi na rea tuturor sa -
telor aparţinătoare comunei Birda pe timp de
noapte, prin achiziţionarea de cor puri de ilu -
mi nat economice, dând o mai mare siguranţă
şi linişte cetăţenilor din comuna Bir da. Aş
aminti că pe parcursul anului 2007 eu perso -

nal, în calitate de primar, am elaborate un
număr aproximativ de 60 de referate care au
avut susţinere cu tot atâtea rapoarte de spe-
cialitate întocmite de aparatul de specialitate
al Primăriei comunei Birda, toate acestea
ducând la adoptarea de Hotărâri ale Consi -
liului Local în sprijinul cetăţenilor şi în vede -
rea dezvoltării comunităţii.

De menţionat este şi faptul că în urma
controlului Curţii de Con turi aparatul de spe -
cialitate pro priu a fost supus unui control pe
diverse ramuri cu privire la actele administra-
tive, dar nu au fost probleme în acest sens. O
mare realizare a fost şi atribuirea cu titlu gra-
tuit a grădinilor cetăţenilor comunei Birda.

Primar Ioan IŢU

COMUNA BIRDA: RAPORT DE ACTIVITATE
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Birourile electorale de circumscripție din județul Timiș pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2008
(Programul de funcționare a birourilor electorale de circumscripție: zilnic între orele 9-17, sâmbătă și duminică între orele 9-13)

1 TIMIȘOARA Dimitriu Adriana Laura B-dul C.D. Loga nr. 1 408421
2 Borza Rodica
3 2 LUGOJ Astalaş Maria Ana P-ța Victoriei nr. 4 352131
4 Mărănescu Alin Dionisie
5 3 BUZIAȘ Semen Eleonor Elvis Str. Principala nr. 16 321431
6 Zamfirescu Monica
7 4 CIACOVA Popovici Ioan Traian Piaţa Cetății nr. 8 399600
8 Neghina Ion
9 5 DETA Lucian Ciucur Str. Victoriei nr. 32 390466

10 Raul Cozarov
11 6 FĂGET Bugarin Gladiola Calea Lugojulul nr. 25 320494
12 Dejica Cosmin
13 7 GĂTAIA Bălan Adriana Str. Carpaţi nr. 106 410001
14 Ignea Adrian
15 8 JIMBOLIA Bugarin Miliţa Str. Tudor Vladimirescu 360770, 360759, 
16 Filip Mihaela Adriana nr. 81 360792
17 9 RECAȘ Raicea Elena Daniela Str. Timişoarei nr.134 330101, 330155, 
18 Hrîşcu Nicoleta Adriana fax 330213
19 10 SÂNNICOLAU MARE Aslău Anca Str. Republicii nr. 15 370366, 370340, 
20 Marinescu Ionel fax 370350
21 11 BALINT Popescu Ion Primăria Com. Balint 333100
22 Fesus Magdolna
23 12 BANLOC Bizian Ioan Primăria Com. Banloc 417308
24 Petru Eleonora
25 13 BARA Sârbescu Gheorghe Primăria Com. Bara 333101
26 Micula Mărioara
27 14 BEBA VECHE Crăciun Meda Primăria Com. Beba Veche 385550
28 Laska Dezideriu
29 15 BECICHERECU MIC Mudreac Petre Primăria Com. 378501
30 Podaru Lăcrămioara Mirela Becicherecu Mic
31 16 BELINȚ Popovici Ioan Primăria Com. Belinț 327165
32 Vasi Gheorghiţă Puiu
33 17 BETHAUSEN Petcu Aurel Ioan Primăria Com. Bethausen 333319, 333303
34 Briciu Nicolae
35 18 BILED Bărăgan Gabriela Primăria Com. Biled 377043
36 Burean Doina
37 19 BIRDA Ghica Elena Primăria Com. Birda 312530
38 Miron Adrian
39 20 BÂRNA Bircea Petru Primăria Com. Bârna 334415
40 Simonea Dorel
41 21 BOGDA Radu Lucian Primăria Com. Bogda 231230
42 Sârbu Mircea Mihai
43 22 BOLDUR Bucur Florian Gabriel Primăria Com. Boldur 356947
44 Laudacescu Călin Cornel
45 23 BRESTOVĂȚ Racz Atila Primăria Com. Brestovăţ 231460
46 Garjitzky Tina Tatiana
47 24 BUCOVĂȚ Meda Maria Căminul Cultural Bucovăţ 296282
48 Crăiniceanu Eleonora
49 25 CĂRPINIȘ Bercovici Nicoliţa Str. III nr. 42 Cărpiniș 365492
50 Borhidan Florica
51 26 CENAD Balogh Magdalina Dc. Gen. Cenad nr. 1577 374504
52 Mohacs Cristina
53 27 CENEI Szabo Peter Primăria Com. Cenei 366101
54 Beidac Iosif
55 28 CHECEA Radea Flavia Gabriela Primăria Com.Checea 360373
56 Giula Teodor
57 29 CHEVEREȘU MARE Călin Ioan Primăria Com. tel/fax. 415101
58 Ghercia Viorel Ionel Chevereșu Mare
59 30 COMLOȘU MARE Frunză Laura Biblioteca Com. tel/fax 364128
60 Galetar Margareta Comloşu Mare
61 31 COȘTEIU Dan Ioan Primăria Com. Coşteiu 326587
62 Ticula Camelia Adriana
63 32 CRICIOVA Laos Ileana Căminul Cultural al 335807
64 Trastau Mioara Com. Criciova
65 33 CURTEA Glava Maria Primăria Com. Curtea 334748
66 Vişan Rodica
67 34 DAROVA Olaru Elena Primăria Com. Darova 232310
68 Barb Vasilica Tudoriţa
69 35 DENTA Szabo Rodica Primăria Com. Denta 398403
70 Ciocan Maria
71 36 DUDEȘTII NOI Cian Delia Primăria Com. Dudeştii Noi 378294
72 Pantea Nina
73 37 DUDEȘTII VECHI Boboiciov Carol Primăria Com. Dudeştii Vechi 384104
74 Ioneanu Ecaterina
75 38 DUMBRAVA Zelley Emeric Iosif Primăria Com. Dumbrava tel/fax 325553
76 Ioviţoni Ileana
77 39 DUMBRĂVIȚA Krista Robert Primăria Com. Dumbrăviţa 214272
78 Aivănesei Carmen
79 40 FIBIȘ Borca Adriana Primăria Com. Fibiş 232095
80 Paşca Ionela Zena
81 41 FÂRDEA Lăzărescu Ioan Victor Primăria Com. Fârdea 320793
82 Mărănescu Alin Dionisie
83 42 FOENI Seitan Claudia Ionela Primăria Com. Foeni 413606
84 Boghiu Stoianca
85 43 GĂVOJDIA Horvarh Ctefan Primăria Com. Găvojdia 335938
86 Arion Ileana
87 44 GHILAD Catană Ion Jean Primăria Com. Ghilad tel/fax 418221
88 Wittmer Maria Sabina
89 45 GHIRODA Oprişorean Mihaela Primăria Com. Ghiroda 219193
90 Sorin Viorel Prilipceanu
91 46 GHIZELA Belciug Ioana Primăria Com. Ghizela 232501
92 Toader Iulian Victor
93 47 GIARMATA Fetescu Petre Primăria Com. Giarmata 369101, fax 369102
94 Goia Raluca Coredana

95 48 GIERA Portik Elena Primăria Com. Giera 415440
96 Costea Lucian
97 49 GIROC Jurca Dorina Str. Semenic nr. 54 395648, 395791,
98 Mocanu Valentina fax395798
99 50 GIULVĂZ Balog Raluca Mina Primăria Com. Giulvăz 416201, fax 416543

100 Chitescu Visislava Dana
101 51 GOTTLOB Dumbrava Nicolino Sebastian Primăria Com. Gottlob 383082
102 Cerba Lavinia Alina
103 52 IECEA MARE Ilca Marin Primăria Iecea Mare 365713
104 Podereu Diana Maria
105 53 JAMU MARE Crănicean Popa Mihaela Primăria Com. Jamu Mare 326000
106 Somoray Mihaela
107 54 JEBEL Lascău Elena Primăria Com. Jebel 394500, fax 394015
108 Ristea Minodora
109 55 LENAUHEIM Pătru Daniel Primăria Com. Lenauheim 360428, fax 381775
110 Cotoşman Maria
111 56 LIEBLING Nicolescu Dumitru Primăria Com. Liebling 396501
112 Mihuţi Anca Luminiţa
113 57 LIVEZILE Duţu Constantin Dc. Generală Livezile 415808
114 Pîrvu Sorin
115 58 LOVRIN Lupu Cristian Florin Primăria Com. Lovrin 381002
116 Ctefan Nicolae Vasile
117 59 MARGINA Grozescu Mărioara Primăria Com. Margina 326000, 326061,
118 Szellelki Ioan fax 326197
119 60 MAȘLOC Pupăză Piroska Primăria Com. Mașloc tel/fax 231205,
120 Cornea Rodica Florica 231209
121 61 MĂNĂȘTIUR Popoviciu Cristina Primăria Com. Mănăștiur 325890
122 Dejica Cosmin
123 62 MORAVIȚA Jivoin Iuliana Primăria Com. Moraviţa 397251, fax 397201
124 Mitu Valeria Olimpia
125 63 MOȘNIȚA NOUĂ Haidău Claudia Loredana Primăria Com. Moşniţa Nouă 393503
126 Szabo Monica Rozalia
127 64 NĂDRAG Jujonescu Ioan Primăria Com. Nădrag 328304
128 Radu Corneliu
129 65 NIȚCHIDORF Crăciun Marius Primăria Com. Nițchidorf 413010, 413010
130 Char Dorina
131 66 OHABA LUNGĂ Sîrbu Ileana Primăria Com. Ohaba Lungă 333309
132 Lupulescu Elena
133 67 ORȚIȘOARA Robănescu Andrei Primăria Com. Orțișoara 233266
134 Seculici Milenco
135 68 PARȚA Gruin Radu Primăria Com. Parţa tel/fax 392264
136 Buzilă Virginia
137 69 PĂDURENI Galben Viorica Casa Naţională Pădureni tel. 411149
138 Hegedus-Bejan-Eugenia
139 70 PECIU NOU Leah Vasile Gheorghe Primăria Com. Peciu Nou 414500
140 Cazac Florentina
141 71 PERIAM Abrudan Laura Primăria Com. Periam 375001, fax 375002
142 Bronţ Daciana
143 72 PESAC Marichici Ramona Primăria Com. Pesac tel/fax 382826
144 Selejan Lucia
145 73 PIETROASA Hriscu Nicoleta Adriana Primăria Com. Pietroasa 334608
146 Stănilă Adriana Ramona
147 74 PIȘCHIA Guran Nicolae Lucian Primăria Com. Pișchia tel/fax 234101
148 Muntean Viorica
149 75 RACOVIȚA Ursulescu Dorel Primăria Com. Racovița 233700, 233603
150 Vânătu Ioan
151 76 REMETEA MARE Todor Mircea Primăria Com. Remetea Mare 230201
152 Frăţilă Mihaela
153 77 SACOȘU TURCESC Bardiţă Octavian Primăria Com. 411417, 411487
154 Bardiţă Cristina Sacoșu Turcesc
155 78 SARAVALE Pop Dănuţ Șc. cu clasele I-VIII Saravale 376610
156 Petrică Ioan
157 79 SATCHINEZ Cărăuş Niculina Primăria Com. Satchinez 379500 
158 Popa Loredana Cecilia
159 80 SĂCĂLAZ Silaghi Raluca Irina Primăria Com. Săcălaz tel/fax. 367101,
160 Craia Georgeta tel. 367451
161 81 SECAȘ Paralescu Aurel Primăria Com. Secaș 327311,
162 Ionescu Rodica 0788899553
163 82 SÂNANDREI Iovănel Elena Adriana Primăria Com. Sânandrei 383500
164 Nicolicin Sorina
165 83 SÂNMIHAIU Oană Cristian Primăria Com. Sânmihaiu 294984, 363501
166 ROMÂN Parau Ironim Român
167 84 SÂNPETRU MARE Vuicin Miroliub Primăria Com. 376001
168 Iovanov Radovan Sânpetru Mare
169 85 ȘAG Jebelean Iosif Primăria Com. Șag 395368
170 Mureşan Florina
171 86 SANDRA Mistreanu Cristina Carmen Primăria Com. Sandra 379149
172 Toma Monica
173 87 ȘTIUCA Dincă Vasile Marian Ionel Primăria Com. Știuca 335937 int.17
174 Militaru Nicolae
175 88 TEREMIA MARE Vilt Marius Centrul Cultural 380399
176 Tipa Todos Teremia Mare
177 89 TOMEȘTI Matei Mircea Radu Casa de Cultură 331434
178 Pragay Atila Colonia Fabricii
179 90 TOMNATIC Mutescul Maria Silvia Primăria Com. Tomnatic 374243
180 Grad Eugenia Cornelia
181 91 TOPOLOVĂȚU Crista Gheorghe Ioan Primăria Com. 332037
182 MARE Berecici Bogoliub Topolovățu Mare
183 92 TORMAC Cecan Gabriela Primăria Com. Tormac 392801
184 Pîrvulescu Cedomirca
185 93 TRAIAN VUIA Băloi Adrian Marius Primăria Com. Traian Vuia 324479
186 Nedea Maria
187 94 UIVAR Pascu Eugen Primăria Com. Uivar 366501 int.15
188 Parean Florina Adela
189 95 VALCANI Ioanovici Mircea Primăria Com. Valcani 385205
190 Urzicaru Laurenţiu
191 96 VARIAȘ Filip Mihai Valentin Primăria Com. Variaș 387563,
192 Chiş Maria tel/fax 387870
193 97 VICTOR VLAD Zaiba Crişan Mina Mia Primăria Com. 354741, fax 351667
194 DELAMARINA Drăghici Maria V. V. Delamarina
195 98 VOITEG Seculin Maria Primăria Com. Voiteg 392401
196 Murariu Laurian Ioan
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