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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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Devenită tradiţională, Săptămâna Naţională a Bi blio -
tecilor s-a desfăşurat  anul acesta  între 14-18 aprilie, de -
ca lată faţă de perioada obişnuită, conform hotărârii
ANBPR, datorită faptului că s-a dorit evitarea suprapu -
nerii cu Sărbătoarea Paştilor. Dedicată mai bunei cu -
noaş teri a bibliotecilor, a colecţiilor, şi serviciilor ce le
oferă şi implicit, atragerii de noi cititori, Săptămâna
Naţională a Bibliotecilor reprezintă un răstimp de inten-
sificare a manifestărilor cultural-educative ce au în
vedere circulaţia informaţiei prin intermediul cărţii sau
altor  modalităţi de imprimare.  

De data aceasta manifestările au debutat printr-o
expoziţie  realizată de un grup de studenţi de la Facul ta -
tea de Artă, sub coordonarea artistei Rodica Banciu,
prof. dr. la această instituţie de învăţământ superior,
cunoscută pentru grija cu care îşi îndrumă studenţii,
ajutându-i să-şi promoveze lucrările pe simezele galeri-
ilor de artă. Acum tinerii se prezintă publicului timişore-
an  cu  un interesant grupaj de colaj textil pe motive pre-
columbiene, temă ce are, desigur, în spate,  multe ore de
documentare la Secţia de artă a Bibliotecii Judeţene
Timiş, gazda expoziţiei. Concomitent, o altă expoziţie
de carte americană aflată în colecţiile American Corner,
pre cum şi o expoziţie promoţională OSIM, în cadrul par -
te neriatului cu instituţia  gazdă, început în anul 2000,
expoziţii amenajate la etajul întâi al instituţiei, au dat o
notă aparte ambianţei culturale specifică bibliotecii.
Expoziţia de pictură a artistei Maria Magdalena Mun -
teanu, instalată cu acelaşi prilej în sala de lectură a Sec -
ţiei Documentar-Periodice aduce şi ea un plus de
armonie în inimile celor ce citesc în acest spaţiu. 

Deschiderea oficială a avut loc însă miercuri 14
aprilie, la sediul central, în prezenţa doamnei Ştefania
Stegăroiu, consilier, Comisia pentru Cultură a CJT, a
domnului Răzvan Hrenoschi, şeful Serviciului Relaţii
Publice din cadrul CJT, a scriitorului Lucian Alexiu,
director al editurilor Hestia şi Anthropos, gazda mani-
festării fiind, firesc, scriitorul Paul-Eugen Banciu, direc-
torul Bibliotecii Judeţene Timiş. Dacă domnul Răzvan
Hrenoschi s-a referit în alocuţiunea sa la implicarea CJT
în susţinerea materială şi coordonarea activităţilor cul-
turale  din judeţ, Paul Eugen Banciu, în dubla sa calitate,
de scriitor şi director al celei celei mai mari biblioteci
publice din acest spaţiu geografic, a vorbit despre rolul
cărţii, despre relaţia scriitor-editor-cititor. Dinaintea
unui numeros public, bibliotecari de la bibliotecile
comunale şi orăşeneşti,  scriitorii Lucian Alexiu şi Paul
Eugen Banciu au vorbit apoi despre poetul Nichita
Stănescu, care dacă ar fi trăit, ar fi împlinit anul acesta
75 de ani. S-au depanat amintiri legate de marele poet,
iar în final  cei prezenţi au avut ocazia să-l asculte  reci -
tân du-şi versurile, într-o înregistrare realizată cu ocazia
unei întâlniri ce a avut loc la Teremia Mare.

Manifestarea aflată în centrul atenţiei în cea de-a
doua zi a fost Salonul de carte Cart Vest, ediţia a XV-a,
în cadrul căruia participanţii au asistat la o întâlnire cu
Editura Hestia, mai precis, cu directorul acesteia, scri-
itorul Lucian Alexiu şi câţiva dintre autorii ale căror

cărţi au fost tipărite aici. Şi cum o
editură trăieşte în primul rând prin
cărţile  puse în circulaţie, n-au lip-
sit nici apariţiile ultimilor ani, tit -
luri foarte interesante de cărţi puse
la îndemâna celor prezenţi pentru a
putea fi răsfoite. Pre zen tarea edi-
turii, a profilului şi producţiei sale
a fost realizată de scriitorii Paul Eugen Banciu şi Lucian
Alexiu.  Scriitorul Florin Contrea a fost deasemenea
prezent, în calitate de autor al unui volum avîndu-l în
centrul atenţiei pe Dimitrie Cantemir, a cărui operă este
privită în relaţie cu retorica antichităţii. Din mărturisirile
autorului aflăm că respectiva carte are ca punct de ple-
care o teză de doctorat susţinută cu mulţi ani în urma la
regretatul profesor Victor Iancu. Scriitorul şi sculptorul
Aurel Gheorghe Ardeleanu a venit în faţa cititorilor săi,
de data aceasta în calitate de autor al volumului de proză
Fratele nostru Abel, carte ce exprimă deplina maturitate
artistică a au to rului. În prezentarea Danei Popescu, par-
ticipanţii au făcut cunoştinţă cu volumul Ieşirea din
canon de Liviu Bercea, o analiză nonconformistă a câ -
tor va dintre di recţiile dramaturgiei ro mâ neşti, dar şi cu
vo  lumul Frag men tariu, semnat de Dorin Murariu, cu -
prinzând pagini dedicate unor scriitori timişoreni şi lu -
go jeni. O prezenţă reconfortantă prin nonconformismul
judecaţilor exprimate, a fost, ca de obicei, poetul Marcel
Tolcea. Conco mi tent cu această manifestare desfăşurată
la Secţia de Artă a BJT, la Filiala Freidorf s-a derulat o
alta dedicată prezentării  volumului Natura şi animalele,
volum component al Enciclopediei RAO. Beneficiari au
fost aici elevii Şcolii Generale nr. 29.

Cea de-a treia zi a manifestărilor a avut ca loc de des-
făşurare două dintre filialele bibliotecii, şi anume, cea
situată în cartierul Fabric Vii, având în centrul atenţiei
un  Concurs de şah pentru copii, mărturisind încă o dată
despre preocuparea bibliotecii de a se implica în cele
mai diverse modalităţi de educaţie a copiilor şi, diferenţă
de două ore, o alta dedicată tot celor mici, la Filiala
Plopi. Aici elevii Şcolii Generale nr. 8, coordonaţi de
prof. Biliana Malimarcov, s-au întâlnit în cadrul unei
şezători literare cu titlul : Să lecturăm împreună. 

Întâlnirile cu cititorii elevi sunt un obicei de mult sta-
tornicit în cadrul filialelor instituţiei noastre. Ultimele
două zile ale Săptămânii Naţionale a Bibliotecilor au
fost dedicate unor astfel de acţiuni. Gazde au fost : Fi -
liala Fabric, Filiala Ronaţ unde, sub titlul: Cartea pentru
copii în bibliotecă, le-a fost prezentat copiilor de la
Şcoala Generală nr.11 fondul de tipărituri ce le este des-
tinat şi Filiala Mehala. Aici elevii Şcolii Generale nr. 19
au fost invitaţi să rememoreze pagini din creaţia lui
Barbu Ştefănescu Delavrancea, de la a cărui naştere se
împlinesc 150 de ani. 

Concluzionând putem spune că  timişorenilor, şi nu
numai lor, le-a fost oferită o săptămână bogată în mani-
festări culturale, a căror scop principal a fost acela de a-
i invita să citească la bibliotecă.

Aquilina BIRĂESCU

Săptămâna natională a bibliotecilor la Biblioteca Judeţeană Timiş

Nichita Stănescu
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Consiliul Judeţean Timiş
Oameni de afaceri

suedezi la Timişoara
Preşedintele Consiliului Jude ţean Ti -

miş, Constantin Ostaficiuc, s-a întâlnit cu
Mi ha ela Sîrbu, con sul tant în cadrul Secţiei
Co merciale a Ambasadei Suediei la Bu cu -
reşti şi cu Thomas Nordstrom, pre şe dintele
fir mei suedeze HumanTech, com pa nie spe -
cia li zată în domeniul siste me lor integrate
de ali mentare cu apă, canalizare, protecţia
me diu lui (deşeuri), producţia energiei
electri ce. 

La întâlnire au mai participat reprezen-
tanţi ai CJT din Serviciul de Investiţii şi
Pro grame comunitare şi directorul Agen -
ţiei de Dezvoltare Economico-Socială a
judeţului Timiş, Sergiu Bălaşa. În debutul
între vederii, Thomas Nordstrom a făcut o
scurtă prezentare a Human Tech, dar şi a
institutului de cercetare aferent – Centrul
de Afaceri Industriale şi Inovare. „CJT a
iniţiat mai multe proiecte la nivelul întreg-
ului judeţ, în domeniul alimentării cu apă,
canalizării şi managementului deşeurilor.
Suntem interesaţi de o eventuală colabo-
rare, dar pentru aceasta sunt necesare
soluţii de adaptare a tehnologiei dvs. la
situaţia din Timiş ”, a subliniat preşedintele
Consiliului Judeţean Timiş, Constantin
Ostaficiuc.  

Întrevederea cu preşedintele CJT a fost
urmată de discuţii tehnice între Thomas
Nordstrom, directorul ADETIM, Sergiu
Bă  laşa  şi angajaţi ai CJT din cadrul Servi -
ciului de Investiţii şi Programe comunitare.

J.L.

PLENUL C.J. TIMIŞ
Consilierii judeţeni, întruni în şedinţă ordinară în 17

aprilie au aprobat următoarele: 
1. Hotărârea privind aprobarea Acordului de colaborare

între judeţul Arad, judeţul  Caraş – Severin, judeţul
Hunedoara, judeţul Timiş (România), pe de o parte şi
Regiunea Veneto (Italia), pe de altă parte

2. Hotărârea privind aprobarea bugetului propriu recti-
ficat al judeţului Timiş şi a bugetelor rectificate ale unor
instituţii, servicii publice, precum şi bugetului creditului
intern pe anul 2008

3. Hotărârea privind modificarea şi completarea
Hotărârii CJT nr. 54/2007 privind aprobarea realizării unui
Centru de Terapii Genice şi Celulare şi a amenajării unei
parcări pe un teren din domeniul public al judeţului Timiş

4. Hotărârea privind retragerea folosinţei gratuite a
unor spaţii din imobilul situat în Lugoj, str. Banatului nr. 8

5. Hotărârea privind acordul pentru solicitarea trecerii
unor apartamente din imobilul situat în Lugoj, str.
Timişorii nr. 27 – 33 din domeniul public al statului în
domeniul public al judeţului Timiş

6.  Hotărârea privind aprobarea efectuării schimbului
unor terenuri

7. Hotărârea pentru aprobarea prelungirii unui contract
de închiriere (SC Roth SRL) 

8. Hotărârea pentru aprobarea prelungirii unui contract
de închiriere  (SC Transatlantika SRL)

9.  Hotărârea privind arondarea comunei Săcălaz la
Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor
Săcălaz.

De asemenea, s-a decis amânarea pentru plenul din
luna mai, a trei dintre proiectele de hotărâre, şi anume cele
privind: aprobarea  „Planului local de acţiune pentru mediu
– judeţul Timiş”, reorganizarea Agenţiei   de   Dezvoltare
Economico – Socială Timiş şi aprobarea structurii organi-
zatorice a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Timiş. 

JA"A LAVRITS

CREŞTEREA PERFORMANŢELOR
ŞI A CALITĂŢII SERVICIILOR
ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE

Prin proiectul ”Alinierea activităţii Consiliului Ju de  ţean
Timiş la standardele Uniunii Europene prin ela borarea şi
implementarea Sistemului de Mana ge ment al Calităţii în cadrul Consiliului
Judeţean Timiş şi certificare ISO a calităţii ser viciilor”, proiect finanţat din
fondurile PHARE  RO – 2005, Consiliul Ju deţean Timiş, are drept obiectiv
furnizarea unor servicii care corespund standardelor teh  nice şi de calitate
internaţionale în domeniul serviciilor publice, prin im ple men  tarea la nivelul
instituţiei a unui Sistem de Management al Calităţii - SMC Timiş.

Drept urmare  acest proiect are drept obiective specifice:
Realizarea procedurilor de lucru în cadrul Consiliului Judeţean Timiş,

conform standardelor de calitate a serviciilor publice internaţionale.
Realizarea programului de pregătire/perfecţionare în vederea implemen-

tării şi utilizării procedurilor de lucru.
Operaţionalizarea Sistemului de Management al Calităţii prin imple-

mentarea procedurilor în cadrul aplicaţiei software de Management al
Documentelor şi Management al Proiectelor în vederea obţinerii certificării
ISO 9001:2000

Pentru implementarea proiectului a fost numită echipa de proiect, în
următoarea componenţă: Bogoievici Doina - manager de proiect; Tărîlă
Doina-Adriana - asistent manager de proiect ; Iordache Mariana - manager
financiar; Comaromi Nicolae - consultant; Crăguia Cristina - consultant;
Dragomir Elena - consultant; Mureşan Raluca Adrada - consultant.

Proiectul se adresează personalului CJT, cetăţeniilor judeţului Timiş,
membrilor comunităţiilor de afaceri din judeţul Timiş din postura de cli -
enţi/con sumatori ai serviciilor publice, funcţionari publici din primăriile
judeţului şi din celelalte instituţii publice, promotori locali din primăriile
judeţului, instituţiilor/organizaţiilor care colaborează cu Consiliul Judeţean
Timiş.

Odată cu finalizarea implementări proiectului la 31 octombrie 2008, se
doreşte o creştere a performanţelor şi a calităţii serviciilor administraţiei
publice locale.

Doina-Adriana TĂRÎLĂ
Consilier superior, Compartimentul Monitorul Oficial si

Transparenţă Decizională

Asociaţia de Conservare şi Dezvoltare
Rurală a Satelor din Judeţul Timiş  este con-
stituită ca asociaţie culturală, fără personali-
tate juridică,ce funcţionează pe lângă Centrul
de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş (insti-
tuţie publică de cultură cu personalitate
juridică) şi îşi desfăşoară activitatea în dome-
niul cultural, istoric, arheologic, prognoză,
dezvoltare, etc,  având următoarele activităţi
principale:

- stabilirea de strategii cu privire la
evoluţia, promovarea, conservarea satelor în
condiţiile în care România este membră a
Uniunii Europene;

- cercetarea, conservarea şi valorificarea
tradiţiilor şi obiceiurilor folclorice, istorice,
arheologice locale;

- activitatea de prognoză, evoluţie, infra-
structură şi proiecte ;

- implementarea turismului agro - cultur-
al;

- activităţi de meşteşuguri tradiţionale,
pregătirea şi perfecţionarea în aceste domenii
ale creaţiei populare, a tineretului din aceste
localităţi;

- dezvoltarea şi promovarea activităţilor
cultural – spirituale.

În subsidiar asociaţia urmăreşte:
- atragerea de finanţări prin promovarea şi

coordonarea de proiecte; 
- promovarea turismului şi agro-

turismului; 
- promovarea programelor de

schimburi  culturale, de creaţie,  cu
un puternic impact formativ şi
educativ; 

- editare şi publicare de materi-
ale specifice activităţii asociaţiei
sub formă de tipărituri în format
electronic, materiale promoţionale; 

- formarea de grupuri de dialog,
tabere periodice, seminarii, cursuri
şi conferinţe.

Conducerea Asociaţiei de

Conservare şi Dezvoltare Rurală a Satelor din
Judeţul Timiş este asigurată de un Consiliu
Director şi un Consiliu Colegial din care fac
parte toţi primarii comunelor din judeţul
Timiş, care administrează sate cu evoluţie în
declin.

Preşedinte onorofic al asociaţiei este Pre -
şe dintele Consiliului Judeţean Timiş, Preşe -
din tele executiv al asociaţiei este este Preşe -
dintele în exerciţiu al   Comisiei de cultură,
mem brii Comisiei de cultură fac parte din
Con siliul Director, din asociaţie pot face
parte persoane fizice şi juridice  de pe terito-
riul de competenţă administrativă a comu ne -
lor care constituie asociaţia, inclusiv volun-
tari de pe teritoriu de competenţă  administra-
tivă a comunelor care constituie asociaţia
pen tru una sau toate acţiunile comune ale
asociaţiei, din Consiliul Director face parte u -
nul dintre primarii localităţilor implicate ales
anual de către toţi primarii prin vot deschis şi
care va prezenta un raport de activitate la
sfârşitul perioadei pentru care a fost mandatat
ca reprezentant în Consiliul Director. 

Proiectele de strategii şi proiectele care
vor fi elaborate, se vor supune aprobării
Consiliului Colegial şi Consiliului Director,
ur mând ca ulterior să fie aprobate de către
Consiliul Judeţean Timiş.Ordinea şi priori -
tăţile propunerilor se vor stabili în funcţie de

votul majoritar al membrilor.
Atribuţiile Consiliului Director al

Asociaţiei sunt:
a)asigură coordonarea activităţii asoci-

aţiei;
b) evaluează semestrial activitatea asoci-

aţiei, prin emiterea unor rapoarte de activitate
pentru a fi prezentate Adunării Generale;

c) avizează hotărârile Adunării Generale;
d) stabileşte ordinea de zi a şedinţelor;
e) reprezintă asociaţia în relaţia cu

Consiliul Judeţean Timiş, în relaţiile  cu terţii
(persoane fizice şi juridice), mandatând în
acest sens pe directorul executiv ca persoana
cu drept de semnătură, potrivit legii;

Directorul Executiv al Asociaţiei de
Conservare şi Dezvoltare Rurală a Satelor din
Judeţul Timiş are următoarele atribuţii speci-
fice:

a). Elaborează şi aplică strategii specifice
în măsură să asigure desfăşurarea în condiţii
performante a activităţii curente şi de per-
spectivă a asociaţiei;

b) stabilirea strategiei si obiectivelor gen-
erale ale asociatiei; 

c) propune modificare şi/sau completarea
actului constitutiv;

d) modifică actului constitutiv al statutu-
lui- când se impune acest lucru;

e) asigură implementarea proiectelor şi

programelor aprobate, conform statutului;
f) iniţiază programe şi măsuri eficiente

pentru dezvoltarea şi diversificarea surselor
de venituri extrabugetare;

g) asigură respectarea alocaţiilor bugetare
aprobate şi alocate de forul tutelar şi a fon-
durilor atrase;

h) asigură toate condiţiile materiale şi
tehnico-organizatorice în scopul realizării
obiectivelor propuse;

i) orice alte atribuţii prevazute de lege sau
statutul asociaţiei, etc.

În cadrul asociaţiei funcţionează urmă-
toarele despărţăminte:

- cercetarea, conservarea şi valorificarea
tradiţiilor şi obiceiurilor folclorice locale,
istorie şi arheologie;

- activitatea de prognoză, evoluţie, infra-
structură şi proiecte ;

- implementarea turismului agrar;
- activităţi de meşteşuguri tradiţionale,

pregătirea şi perfecţionarea în aceste domenii
ale creaţiei populare.

Veniturile asociaţiei provin conform legii
din : 

- donaţii, sponsorizări sau legate; 
- resurse obţinute de la bugetul de stat şi

/sau de la bugetele locale; 
- alte modalităţi de finanţare: 
- activităţi de comerţ (pentru meşteşuguri

tradiţionale); 
- activităţi de prestări servicii; 
- activităţi de agro-turism;
- alte venituri prevazute de lege.
În data de 23.04.2008, ora 12  la

sediul primăriei din Comuna
Mănăştiur, Judeţul Timiş a avut loc
semnarea actului constitutiv al
Asociaţiei de Conservare şi
Dezvoltare Rurală a Satelor din
Judeţul Timiş.

Răzvan HRE"OSCHI
Şef Serviciu Relaţii Publice

ASOCIAŢIA DE CONSERVARE ŞI DEZVOLTARE RURALĂ A SATELOR DIN JUDEŢUL TIMIŞ
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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 aseme-
nea, voluntarii danezi au adus, pe lîngă cadourile oferite copiilor, un motocultor
care este  deosebit de util  pentru lucrările desfăşurate  în ferma centrului şi pen-
tru formarea deprinderilor copiilor şi tinerilor în domeniul cultivării  legumelor.

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

Sorin THEODORU
Şef Complex Servicii Specializate Găvojdia

Schimb  de  experienţă româno-belgian 
În  unei convenţii  de  colaborare încheiată  între DGASPC Timiş  şi  Organizaţia  Neguvernamentală

Junior  Chamber Internaţional,  care  prevede  facilitarea  schimbului  de  experienţă  cu  centre belgiene
asemănătoare ca profil Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Copiii cu
Handicap, şase dintre  specialiştii  Centrului  de  Recuperare  au  fost   invitaţi la un schimb de experienţă,
în  cursul lunii mai, la Waregem, în  Belgia. Acolo  vor  vizita  trei  centre  pentru  copii  cu  dizabilităţi
şi  vor  stabili  un  prim  contact  cu  specialiştii  belgieni, urmând  să  continue  colaborarea  pe  termen
lung. După   evaluarea  primei   etape  există  posibilitatea  să  fie  invitaţi   şi  ceilalţi  şapte specialişti
din  centru, în  acelaşi scop.

Cheltuielile  legate de  transport  sunt  suportate  de  către  MOL România, sponsorizare  obţinută  de
către J.C.I. România, iar  cazarea  este asigurată  de  către  J.C.I. Belgia.

Ramona   SUCIU
Şef  CRR"CH Timişoara

“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, inte-
grării socio-profesionale a tinerilor din cen-
trele de plasament. Finanţat în principal de
Uniunea Europeană, prin Programul Phare
2005 – Coeziune Economică şi Socială –
Dezvoltarea Resurselor Umane – Măsuri de
Incluziune Socială, proiectul “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 activ-
ităţi 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, organizarea unor sesiuni de training
pentru angajaţii centrelor.

Smaranda Marcu.

«Şanse egale pentru toţi», la o nouă apariţie
Cu ocazia sosirii primăverii şi a sărbătorilor pascale, a apărut un nou număr al revistei

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş – „Şanse egale pentru
toţi”. Această publicaţie se adresează profesioniştilor din sistemul de asistenţă socială, pre-
cum şi tuturor categoriilor de persoane în nevoie socială: copiilor, vârstnicilor, persoanelor cu
handicap sau celor aflaţi în dificultate. 

Cititorii noii publicaţii pot afla informaţii referitoare la acţiunile organizate de DGASPC
Timiş, ştiri din instituţiile de ocrotire, poveşti de viaţă şi poezii ale unor beneficiari. De
asemenea, în paginile revistei sunt cuprinse articole despre inaugurarea mai multor centre
sociale, precum şi materiale în care este prezentat felul în care au fost sărbătorite persoanele
vârstnice din Timişoara sau cum au fost sprijiniţi copiii străzii. 

S.M.

Premieră la Giroc

În glas de toacă 
În luminata duminică a Floriilor, când intrarea lui Iisus în Ierusalim e celebrată în spaţiul

ortodox prin ropotul a mii de ciocane de toacă, localitatea timişeană Giroc a găzduit primul
festival al toacelor din această regiune a ţării. Peste 40 de participanţi au anunţat apropierea
Sfintelor Paşti ortodoxe, lovind cu nădejde în scândurile cântătoare, din lemn. Copii şi tineri
din localităţi bănăţene precum Criciova, Giroc, Chişoda, Curtea, Deta, Sânmihaiu Român,
Giulvăz, Foeni, Racoviţa, împreună cu măicuţele de la Mănăstirea Timişeni şi formaţia de
percuţie a Colegiului Naţional de muzică Ion Vidu au încântat auditoriul cu măiestria lor.

În lumea creştină, sunetul toacei simbolizează durerea, suferinţa îndurată de Hristos pe
cruce. În amintirea patimilor Mântuitorului se bate acum toaca şi de aceea în anumite regiu-
ni ale ţării, credincioşii sunt îndemnaţi, atunci când lovesc lemnul toacei cu ciocanul, să spună
Rugăciunea inimii. În ritmul sacadat al toacei, rugăciunea se înalţă lin spre cer: „Doamne
Iisuse Hristoase, fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul“ … 

În mănăstiri, toaca se bate pe tot parcursul anului, pentru a chema monahii la slujbe.
Obiceiul vine, pare-se, de la Noe. Acesta a bătut toaca înainte de potop, chemând animalele
să se salveze. Pe de altă parte, în parohii, sunetul toacei se aude numai înaintea Paştelui, din
Joia Mare, până de Înviere. În acest interval, de altfel, nu se mai trag clopotele. 

Există  o mare diferenţă între felul în care se bate toaca la mănăstire şi în afara ei, fiind
deosebire de ritm. Cu toate acestea, sunetul toacelor de la Giroc a înfiorat auditoriul, pregatin-
du-ne sufleteşte pentru marea sărbătoare a Sfintelor Paşti, pe toţi cei prezenţi la căminul cul-
tural din comună. Drept răsplată pentru măiestria lor, participanţii la festivalul toacelor din
Banat au primit  diplome de onoare.

Evenimentul a fost sprijinit de Consiliul Judeţean Timiş, Centrul de Cultură şi Artă al
Judeţului Timiş, Consiliul Local Giroc şi Mitropolia Banatului, fiind binecuvântat de însuşi
Episcopul Timişoarei, P.S. Paisie Lugojanu, prezent şi el la festival.

Ada MARI"CU
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Laboratorul Zonal de Restaurare şi Conservare din cadrul
Muzeului Banatului a fost constituit în anul 1975. Încă de la
început a fost unul dintre cele mai importante laboratoare de profil
din ţară, având sectoare specializate în restaurarea şi conservarea
cărţii vechi-hârtiei, picturii în tempera şi în ulei, a textilelor, met-
alelor, ceramicii-sticlei-porţelanului, lemnului-mobilier şi unul
de investigaţii chimice, fizice şi biologice.

În cei 33 de ani de la înfiinţare, specialiştii laboratorului au
restaurat şi conservat, în numeroase cazuri au salvat, un mare
număr de obiecte din patrimoniul cultural national, din toate cat-
egoriile tipologice şi din toate epocile istorice, beneficiari fiind
muzeele, bisericile şi cultele religioase, alte instituţii precum şi
persoane private, nu numai din Timisoara ci din întreaga zonă a
Banatului. Documentaţia ştiinţifică rezultată constituie o val-
oroasă bază de date pentru cercetarea interdisciplinară a patrimo-
niului cultural, în multe cazuri aceasta stând la baza cercetării din
arheologie, artă, istorie. 

Datorită calităţilor profesionale deosebite, mai mulţi special-
işti ai laboratorului au fost solicitaţi să participle la diferite acţi-
uni naţionale de restaurare şi conservare, dintre care amintim
Castelul Peleş – Sinaia, Muzeul Naţional Cotroceni şi fondul de
carte veche descoperit la Mănăstirea franciscană de la Şumuleu-
Ciuc. 

Anul trecut, toţi specialiştii laboratorului au obţinut şi cali-
tatea de expert în restaurarea şi conservarea patrimoniului, din
partea Ministerului Culturii şi Cultelor, calitate unică care le con-
feră dreptul de a interveni pe bunuri culturale clasate la categoria
tezaur.

Din păcate, după 1990, spaţiul laboratorului zonal de restau-
rare şi conservare a fost treptat restrâns, ajungându-se ca astăzi,
singurul sector activ, cel de tratare a cărţii vechi şi hârtiei, să fie
“găzduit” de noul Muzeu de Artă. Celelalte sectoare, textile, lemn,
metale, ceramică, sculptură sunt minim funcţionale, iar cel de
investigaţii a fost desfiinţat total. 

În condiţiile în care numeroasele valori patrimoniale multicul-
turale şi specifice ale zonei sunt în stare avansată de degradare,

unele în pericol de dispariţie totală, este necesar ca domeniul con-
servării şi restaurării bunurilor din patrimoniul cultural naţional ar
trebui să fie o urgenţă a politicilor culturale locale şi regionale.
Demersurile se pot derula la două paliere: unul, cel de înfiinţare a
unui centru regional de conservare, restaurare şi cercetare a tuturor

categoriilor de bunuri din patrimoniul cultural naţional, cu conex-
iuni la nivel universitar local, precum şi cu instituţii similare
internaţionale. La cel de-al doilea palier, concomitent cu primul,
formarea unei noi generaţii de specialişti restauratori, investiga-
tori şi conservatori. 

Pentru realizarea acestui deziderat, Consiliul Judeţean Timiş
va putea susţine în următorii ani, prin continuarea politicii
investiţionale în cultură, relansarea activităţii de restaurare a

bunurilor de patrimoniu cultural naţional prin înfiinţarea unui cen-
tru regional constituit la standarde europene, atât de necesar într-o
zonă bogată în vestigii culturale cum este Banatul.

© Dan Octavian PAUL 2008

Doru Tulcan. 
ANAMORFOZE II

Muzeul de Artă Timişoara  organizează, în
perioada 22 aprilie - 10 mai 2008  în sălile de
la parter ale Palatului Baroc din Piaţa Unirii
nr.1, expoziţia Doru Tulcan. ANAMORFOZE
II Vernisajul, care l-a omagiat pe unul dintre cei
mai valoroşi artişti plastici contemporani
români ce a marcat mişcarea post-avangardistă
românească şi europeană din a doua jumătate a
secolului XX, a avut loc marţi, 22 aprilie a.c.,
la ora 20.00, la Palatul Baroc din Piaţa Unirii
nr. 1, Timişoara. Au prezentat criticii de artă
Ileana Pintilie, Alexandra Titu şi Constantin
Prut.

Doru Tulcan, născut în 1943 în judeţul
Arad, este unul dintre fondatorii Grupului
Sigma, cu care a participat în anii ’70 în cadrul
a numeroase expoziţii naţionale şi inter-
naţionale. O trăsătură definitorie a acestui grup
era programul declarat de lucru, bazat pe prin-
cipiul muncii în echipă şi pe interdisciplinari-
tate (matematică, psihologie, cibernetică, bion-
ică, structuri plastice). După dizolvarea grupu-
lui, în 1978, Doru Tulcan continuă să picteze în
ulei şi acuarelă şi să deseneze în tuş, laviu,
peniţă şi tehnici mixte. Gravuri şi serigrafii
completează opera artistului plastic. Tulcan
participă în continuare la numeroase expoziţii
personale sau de grup şi este profesor la
Facultatea de Arte din cadrul Univerităţii de
Vest Timişoara.

Expoziţia „Anamorfoze II” conţine pictură,
grafică, fotografii şi instalaţii realizate de artist
de-a lungul activităţii sale. În timpul vernisaju-
lui, spectatorii vor putea urmări  proiecţii ale
unor filme din perioada Grupului Sigma şi nu
numai.

Bogdan "ĂDĂŞTEA"

COŞTEIU-  20 aprilie 2008
Datele importante referitoare la evoluţia în timp a Comunei Coşteiu

pare că au cuprinse în ele cifra opt: în anul 1728 au început lucrările de
canalizare a râului Bega iar în anul 2008, în 20 aprilie, a avut loc inaugu-
rarea noului sediu al primăriei şi al căminului cultural din comuna Coşteiu,
obiectiv edilitar început în urmă cu 25 de ani. Inaugurarea s-a desfăşurat în
prezenţa vicepreşedintelui CJT Liviu Borha, a primarilor din Coşteiu,
Belinţ şi Ştiuca, precum şi a altor invitaţi de marcă. 

Slujba de sfinţire edificiului  a fost oficiată de un sobor de preoţi
ortodocşi, catolici şi greco-catolici. Clădirea este unică în felul ei, prin fap-

tul că sub acelaşi acoperiş
coexis tă administraţia publică
locală şi activitatea culturală.
După tăierea panglicii inaugu-
rale şi sfinţirea noilor sedii, a
urmat un program artistic susţin-
ut de Ansamblul ,,Bujorul’’ al
CCAJT, la care au participat câ -
teva sute de cetăţeni ai comunei
Coşteiu, pe feţele cărora se citea
bucuria reîntâlnirii pe viu cu
tradiţia populară autentică, cu
dan sul şi cântecul specific
Banatului.

Răzvan HRE"OSCHI

RESTAURAREA ABILITATĂ ÎN CADRUL MUZEULUI BANATULUI
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Casa de la Bata
Comuna Bata se află situată în zona de contact a Podişului Lipovei cu

Lunca Mureşului, respectiv în culoarul Brănişca-Păuliş, Prima atestare
documentară a localităţii Bata datează din anul 1367. Celelalte localităţi
sunt atestate documentar după cum urmează: Bacăul de Mijloc în anul
1717, Bulci în anul 1225 şi Ţela în anul 1427.Economia comunei
cunoaşte în prezent o dinamică puternică, cu creşteri semnificative sem-
nalate în toate sectoarele de activitate.Comuna Bata poate deveni şi un
areal de atracţie turistică prin punerea în valoare a potenţialului antropic
şi natural de care dispune. Dintre cele mai importante obiective turistice
ale comunei se pot aminti ruinele unei abaţii din secolul al XIII-lea,
Castelul “Mocioni“ din secolul al XIX-lea cu parcul înconjurător şi
urmele castrului roman şi a cetăţii feudale din localitatea Bulci.

Localitatea Bata este atestată documentar din anul 1367, dar se pare
că ea a luat fiinţă mai devreme, prin
secolul al XIII-lea. Denumirea satu-
lui, după spusele bătrânilor, ar fi
fost “Balta“ sau “Batha“, cu timpul
pierzând consoana “l“ , apoi
“Batta“ sau “Batha“ în ortografie
maghiară. Povestea numelui se trage
de la locul mlăştinos, de baltă, din
lunca mereu inundabilă a Mureşului,
dovadă fiind “talpoanele“ (fundaţi-

ile) foarte înalte ale caselor vechi şi bălţile din preajma satului (Mureşul
Mort, Balta Mare, Văduţ) care mai dăinuie şi astăzi.

Spre sfârşitul secolului al XV-lea, comuna Bata, avea o suprafaţă de
7758 jugăre de pământ şi pădurile, cu un număr de 376 de case şi o pop-
ulaţie de 1477 locuitori. Odată cu distrugerea Abaţiei romano-catolice
din Bulci de către hoardele otomane în secolul al XV-lea, teritoriul şi
locuitorii comunei Bata au trecut în posesiunea lui Goroy Jobt, unul din
cei mai mari nobili al Ungariei de Sud. La recensământul din anul 1717,
Bata era înregistrată numai cu 8 case, urmare a devastatorului război aus-
tro-turc.. În ciuda acestui cumplit pârjol, satul a renăscut. Începând cu
anul 1798 satul domenial Bata este arendat de Kormelycs Karol, apoi de
baronul Fecthig, iar la 30 martie 1864 a fost cumpărat de Antoniu
Mocioni de Foeni. La această dată
toţi locuitorii domeniilor din Bata
erau români. Ocupaţiile de bază erau
cultivarea pământului, pomicultura,
fabricarea ţuicii de prună, creşterea
animalelor, iar în timpul iernii val-
orificau bogăţia pădurilor din jurul
satului. Sub stăpânirea austro-
ungară, locuitorii din această parte
au avut parte de “domni de pământ“
cei din distinsa familie Mocioni, care au luptat excepţional pentru drep-
turile şi năzuinţele lor.

Locuinţă ţărănească din zona etnografică valea Mureşului de tip
bicelular (cu două încăperi: cindă - tinda şi camera de locuit- sobă). Acest
tip de locuinţă era frecvent întâlnit în secolul al XVIII-lea, fiind semnalat
de călătorul de origine italiană Francesco Griselini: „ ... românii observă
totuşi un fel de reguli în modul de a construi, care oferă locuitorilor un
oarecare confort; bucătăria este deosebită de camera de locuit, iar vatra
bucătăriei, printr-o gură în perete stă în legătură cu soba care încălzeşte
camera”. 

Casa de la Bata aparţine primului tip de locuinţă bicelulară, cu două
încăperi şi prispă continuă. Intrarea se făcea prin tindă unde se găseşte
sistemul de încălzit 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 e ridicată cu 20-25 cm şi
este făcută din pământ; deasupra ei se găseşte hornul de formă prismat-
ică făcut din nuiele împletite (potici). La baza hornului erau prinse în
pereţi patru rude, de obicei de lemn de corn, de care se leagă căldarea şi
se pun afumăturile. 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 scân-
duri. Soba oarbă este construită din împletitură de nuiele de salcie lipite
cu lut de formă prismatică.

Acest tip de casă a constituit multă vreme forma tipică pentru tot sud-
estului Europei şi chiar a unei părţi a Europei Centrale. În România casa
bicelulară a avut cea mai largă răspândire cu diferenţe regionale de
împărţire interioară.Datarea acestei case este de la sfârşitul secolului al
XVIII-lea.În zona Făget se mai pot vedea astfel de locuinţe la Remetea-
Luncă, Poieni, Pădurani etc. Din acest tip de locuinţă s-au dezvoltat
formele ulterioare de construcţii din zona Făgetului. La începutul secolu-
lui XX în multe case vatra a fost înlocuită cu cuptoare de pământ sau de
cărămidă cu plită de fontă. Camera de locuit conţine cele două paturi,

laviţele cu spătar, masa şi războiul
de ţesut. Aici se desfăşurau toate
activităţile familiei în timpul
anotimpului rece.

Nu se cunosc primii proprietari
ai acestei case, nu au existat in -
scripţii originale, casa a fost adusă în
muzeu odată cu înfiinţarea acestuia,
în anul 1970.

IO" TRAIA

Constantin Răducan s-a născut în 26 martie 1946 la
Lugoj, judeţul Timiş, România. Absolvent al Institutului
de Arte Plastice “Nicolae Grigorescu” Bucureşti, pro-
moţia 1982. Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din
România (UAP) din anul 1980. Membru al al
Asociaţiei Internaţionale a Artiştilor Plastici (AIAP). 

Expoziţii personale:(ultimii 10 ani) 1994, decem-
bri- galeria “ART”, Timişoara, 1995martie/aprilie- gale-
ria “FIRST”, Timişoara, 1996 1997 aprilie/mai galeria
“HELIOS”, Timişoara; 1998 octombrie galeria “28”,
Timişoara 1999, mai/iunie galeria “Helios”, Timişoara;
2000 iulie galeria “SZOG-ART”, Szeged, Ungaria,;
2001 ianuarie “Draperia Albă”, galeria “MELNIKOV”,
Heidelberg, Germania, februarie galeria “ELEFTE-
RIA”, Drama, Grecia, noiembrie galeria UAP, Tîrgu
Mureş; 2002mai/iunie galeria “Helios”, Timişoara,
octombrie galeria “Pro-Arte”, Lugoj, noiem-
brie/decembrie galeria “Tenta-ART”, Timişoara;
2004 ianuarie galeria “Angel’s Art”, Turnu Seve -
rin, aprilie/mai “2 x Răducan”, Clubul “Prome theus”,
Bucureşti, mai/iunie “2 x Răducan”, expoziţie de inau-
gurare Casa “Lima”, Timişoara, septembrie expoziţie la
Ettwieser Weiher, Marktoberdorf, Germania, noiem-
brie/decembrie “Răducan & Răducan”, galeria “Helios”,
Timişoara 

Expoziţii de grup / Simpozioane: 1980 mai/iunie
“Laborator 7+1”, galeria “Pro-Arte”, Lugoj; 1981 mar-
tie/aprilie “Secţiuni de atelier”, galeria “Helios”,
Timişoara; 1984 “Viaţa fără artă?”, galeriile “Pro-
Arte” Lugoj & “Helios” Timişoara; 1988 martie/aprilie
“Im Jahre 2 nach Tschernobyl”, Am Maxwehr galerie,
Landshut, Germania; 1990 iunie “Schwăbische Kunstler
in IRSEEII”, Bildungszentrum, Irsee, Germania;
1991mai “Stare fără titlu”, Muzeul de artă, Timişoara;
1992 martie “3 +”, galeria “Helios”, Timişoara, mai
,”Pămîntul”, Muzeul de artă, Timişoara, iunie/iulie
“GEZĂHLT, GEWOGEN, GETEILT”, Allgäuer
Symposion Bildender Kunstler, Allgäuhalle, Kempten,

Germania, iulie “Klaster ‘92”, Galeria “R”, Cesky
Krumlow, Cehia, august/septembrie “Schwartz -
Weiss”, St. MANG KLOSTER, Fussen, Germania,

octombrie “Eseu interior”, Muzeul de artă, Satu –

Mare; 1993 martie/aprilie “LUGOSI MUVESZEK”,
MUVESZETEK HAZA, Szeksard, Ungaria, aprilie
“Imagine - Idee”, Muzeul de artă, Satu – Mare, mai “12
+ l”, “KALVARIA GALERIA”, Szeged, Ungaria,

iunie/septembrie “Orient - Occident”, Muzeul de artă,
Timişoara; 1994 mai/iunie “Picasso priveşte Picasso”,
Centrul cultural maghiar, Bucureşti; 1996 iulie “14
artişti timişoreni”, galeria “Apollo”, Bucureşti;
1999 mai “EROTICA”, galeria “Cupola”, Iaşi

august/septembrie “Art ‘99”, Simpozion naţional, Mu -
zeul de artă comparată, Sîngeorz-băi; 2000 februarie “22
MASCHERE”, Veneţia, Italia, EVILLE, Paris,
Franţa iulie “PLEIN AIR 2000”, CSONGRAD,
Ungaria; 2001 iunie Simpozion de pictură, Stînca –
Costeşti, august/septembrie “Mraconia ediţia 20”, Mra -
conia

Saloane naţionale şi internaţionale: 1980 Salonul
de gravură, Tulcea mai/iunie “Expoziţia anuală de pic-
tură şi sculptură”, Sălile Dalles, Bucureşti; 1982

“Salonul republican de pictură şi sculptură”, Sălile
Dalles, Bucureşti; 1986 - “Bienala de sculptură şi pic-
tură”, Sălile Dalles, Bucureşti - 6’ MINI PRINŢ INTER-
NATIONAL, CADAQUES, Spania; 1993 august
“Saloanele Moldovei”, Muzeul de artă, Bacău; 1995
octombrie/noiembrie - “2 -eme Salon d’automne de

peinture”, Palais des Congres la Grande Motte, Franţa-
Salonul naţional de desen, galeria “Delta”, Arad; 2001
mai/iunie - Expoziţie concurs de acuarelă “C-tin
Găvenea”, Muzeul de artă, Tulcea - Salonul naţional de
desen, galeria “Delta”, Arad-Trgul Internaţional de Arte
Vizuale (TIAV) a 4-a ediţie, Teatrul Naţional, Bucureşti;
2002 Tîrgul Internaţional de Arte Vizuale (TIAV) a 5-a
ediţie, Teatrul Nţional, Bucureşti ; 2003 Salonul
naţional de desen, galeria “Delta”, Arad; 2005 Bienala
internaţională de artă contemporană - Arad 
Performance, Instalaţii: 1991 august “Ţintă”,
Simpozionul de artă, Darova; 1991decembrie
“ABSCHIED”, locuinţă privată, Kempten, Germania:
1992 iunie  “Echilibru melancolic între cer şi pămînt”,
Muzeul de artă, Timişoara, iulie “Linie albă moale”, Str.
Dlouha, Cesky Krumlow, Cehia Premii: 1995 premiul
primăriei oraşului ORLEANS la Sărbătoarea Jeanne
D’Arc, Franţa 2001 premiul al 3-lea la Concursul de
acuarelă “C-tin. Găvenea”, Tulcea 

Călătorii: 1980 Siberia orientală, Rusia; 1982
Turingia şi Harz, Germania; 1988 Allgău, Germania;

1996 Provence, Franţa / Catalonia, Spania 
Cataloage: 1983 “Rînduri despre fecunditatea

semantică a unei sigle plastice”, Nicolae Stoia; 1986
“Desenul pasional sau culoarea raţională?”, Mircea

Nedelciu 1988 “...”, Mihai Ispi;r 1993 “Mesageri”,
Adriana Babeţi 2004 “2 x Răducan”, Pavel Şuşară 

Referinţe bibliografice: - colecţia “Enciclopedia
artiştilor români contemporani” vol. IV, ed. ARC 2000,
Bucureşti 2001; - Ioan, Iovan - Dicţionar al artiştilor
contemporani din Banat, ed. Brumar, Timişoara, 2003; -
colecţia “Tradiţie şi post modernitate”, ed.
PENTAdVISUAL şi MIRTON, Timişoara. 2003

CONSTANTIN RĂDUCAN - “PLEIN AIR”
La 17 aprilie 2008, în holul de la etajul al II-lea Palatului Administrativ din Timişoara  a

avut loc vernisajul expoziţiei personale “Plein Air” a pictorului Constantin Răducan, în
prezentarea criticului de artă prof. univ. dr. Ioan Iovan. Temperamentul artistului explodează
generos în pânzele expuse pe simezele Palatului, dovadă că maestrul Constantin Răducan pare
că a descoperit vârsta ideală a creaţie artistice, după ce a asimilat cu ardoare  tot ceea  ce  trans-
mite acum printr-o spectaculoasă rigoare a culorii. Deşi nu se constituie într-o o expoziţie de
mare amploarea, picturile lui Constantin  Răducan prezente în omogenul “Plein Air” manifestă
siguranţa şi superioritatea celui care şi-a găsit de mult  drumul spre lumea bună a artiştilor plas-
tici contemporani. De altfel, critica de artă  din Capitală  vede în artistul lugojean Constantin Raducan “un nume
important şi unanim respectat în actualitatea noastră artistică”, chiar dacă “referirile la creaţia sa se fac arareori şi
doar cu “sotto voce”. Dar nu neapărat numai din pricina zgârceniei comentatorilor. Pur si simplu, persoana în dis-
cuţie nu are alura de VIP.” Şi acesta pentru că Răducan este o fiinţă “total daruită vocaţiei şi idealurilor sale artis-
tice, introvertit, mai aplecat spre meditaţia scrutătoare decât spre tentaţiile epicureice.”

D. B.
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I. CALE"DARUL AGRICOL 
PE"TRU LU"A MAI

Cultura mare
- se încheie lucrarea de semănat la cul-

turile din epoca a III – a (pepeni, orez, sorg,
dovlecei, ricin, etc);

- se continuă fertilizarea culturilor din
cursul vegetației;

- aplicarea irigațiilor după necesități;
- se execută lucrările de întreținere a cul-

turilor de grăpat, rărit, prășit, plivit;
- se aplică tratamente fitosanitare contra

bolilor și dăunătorilor;

- se recoltează plantele furajere (lucernă,
trifoi și borceag);

- după recoltarea culturilor pentru masa
verde se înființează culturile succesive;

Legumicultura
- se pregătește terenul pentru cultura

bostanoaselor și fasolea;
- se continuă plantarea în câmp a

tomatelor, ardeiului și a vinetelor;
- se completează golurile;
- se continuă lucrările de prășit, plivit și

fertilizarea în vegetație; se combat bolile și
dăunătorii cu produse fitosanitare;

- se recoltează ridichiile de lună, spanac,
salată, pătrunjel, ceapă verde, castraveți,
precum și dovleceii din răsadnițe și solarii;

- se instalează spalierul, se palisează și
se copilesc tomatele timpurii;

- se aplică tratamente fitosanitare contra
bolilor și dăunătorilor;

- se efectuează irigarea culturilor.
Viticultura
- se continuă lucrările de îngrijire prin

pli virea lăstarilor de prisos, legatul lasta ri -
lor, ciupitul, aplicarea stropirilor, a fertili -
zării suplimentare și a prăsilelor.

Pomicultura
- se continuă prașilele și tratamentele

fitosanitare la avertizare;
- se începe recoltarea cireșelor timpurii

și a căpșunilor.
Zootehnie
- încep lucrările de clasare (bonitare) a

ovinelor de către specialiștii ORSA;
- se alcătuiesc turmele pentru pășunat;
- începe tunsul oilor;
- se continuă recoltatul masei verzi pen-

tru asigurarea unei furajări în adăpost dar
acolo unde este posibil animalele vor fi
scoase la pășune pe timpul zilei, se pot re -
col ta și primele cantități de furaje pentru
depozitare (fan, siloz);

- se asigură necesarul de tauri autorizați
pentru monta naturală pentru animalele
scoase la pășunat;

- se pregătesc familiile de albine pentru

culesul de la salcâm, se întăresc familiile de
albine;

- se aplică măsurile sanitar-veterinare
prevăzute pentru această lună în programul
circumscripției sanitar-veterinare.

II. CALE"DARUL AGRICOL 
PE"TRU LU"A IU"IE

Cultura mare
- se continuă prăsilele și fertilizarea

fazială a culturilor;
- se recoltează cartofii timpurii,

mazărea, rapița și se începe recoltatul orzu-

lui și a grâului;
- se elibereaza miristile si se infiinteaza

culturile succesive;
- se aplică tratamente fitosanitare.
Legumicultura
- se aplică tratamente fitosanitare la

avertizare;
- se continuă aplicarea irigațiilor și a fer-

tilizării faziale;
- se recoltează varza, conopida, tomatele

timpurii și verdețurile;
- se plantează cartofii de toamnă, ceapa

de apă și varza;
- pentru a obține mranița, gunoiul se

scoate din grajd și se pune în platformă.
Viticultura
- se efectuează copilitul la viile tinere;
- se aplică lucrările de stropit și prăfuit la

avertizare;
- la strugurii de masă se elimină boabele

nefecundate;
- se aplică lucrarea de inelat pentru a

forța creșterea boabelor.
Pomicultura
- se continuă prașilele și fertilizarea în

vegetație;
- se aplică tăierile în verde;
- se aplică tratamentele fitosanitare la

avertizare;
- se așează proptele la pomii cu rodul

bogat;
- se continuă recoltarea la cireșe și

căpșuni.

III.  MĂSURI ORGA"IZATORICE 
ȘI TEH"OLOGII PE"TRU 
COMBATEREA SECETEI

Dupa doi ani relativ ploioși, 2005 și
2006, agricultorii din Romania au avut de
înfruntat o serie de probleme noi legate de
seceta din 2007, care în unele zone a cauzat
scăderi pronunțate de producție, chiar com-
promiterea unor culturi din zonele aride și
semiaride.

La nivelul țării au fost semnalate prin

studii, cercetări și investigații, tendințe de
aridizare și chiar deșertificare, mai cu seamă
în Câmpia Olteniei, la Dăbuleni, în Dobro -
gea dar și în Bărăgan sauîn sudul Moldovei.

Zona Câmpiei Banatului, Câmpiei
Crișurilor din vestul României beneficiază
de un climat mai favorabil în sensul sumei
anuale a precipitațiilor și a distribuției în
timp, pe perioada de vegetație a culturilor
agricole, în special pe perioada aprilie-sep-
tembrie, adică perioada caldă a anului. Dar
aceasta nu se întâmplă anual la fel, după
dorințele agricultorilor, mai ales în ultimii
ani, când au loc schimbări bruște climatice,
în sensul abundenței sau deficitului de
umiditate, precum și mari discrepanțe pri -
vind temperatura aerului față de mediile
lunare multianuale, radiația solară, vânturi
uscate, toate acestea generând seceta pedo-
logică și seceta atmosferică. În județul
Timiș avem cea mai densă rețea de desecare
prin canale deschise, care în unele locuri
este combinată cu drenaj. După ultimii 50
de ani s-a făcut o desecare exagerat de pro-
nunțată, ceea ce a dus la scăderea nivelului
apei freatice, care în anii secetoși s-a re -
simțit mult, prin apariția deficitului hidric în
stratul activ de sol, unde sunt localizate
rădăcinile plantelor.

Programul Național de Dezvoltare Ru -
rală este promițător, generos, bine funda -
men tat tehnic și economic privind strategia
antisecetă, având ca principale elemente
următoarele:

Realizarea perdelelor forestiere ca și
măsuri ameliorative silvice cu scopul atra -
gerii ploilor și apărare contra vânturilor us -
cate, mai ales pe suprafețele slab producti -
ve, care nu se pretează pentru o agricultură
profitabilă;

Gospodărirea apei în condiții optimi za -
te, asigurând alimentările cu apă potabilă,
industrială și nu în ultimul rând pentru iri-
gații în agricultură;

Realizarea unei infrastructuri rurale con-
form cerințelor impuse de UE, care cu -
prinde: drumuri, canale, conducte, stații de
epurare a apei uzate, menajere, industriale, a
celei rezultate din complexele zootehnice;

Crearea unor structuri agricole viabile
economic, care să fie capabile să folosească
tehnica modernă în mecanizare, chimizare,
irigare, protecția plantelor și nu în ultimul
rând în protecția mediului înconjurător;

Aplicarea tuturor măsurilor pentru rea -
lizarea unei agriculturi durabile de per for -
manță, care asigură dezvoltarea spațiului
rural și o calitate bună a vieții celor care
trăiesc din activități agricole.

Aceste măsuri preconizate, însă, nu stau

la îndemâna unor producători agricoli cu
suprafețe mici de teren, doar prin cadrul
instituțional.

Producătorii agricoli, mai cu seamă cei
din sectorul vegetal au la îndemână o serie
de măsuri în direcția diminuării efectelor
negative ale secetei, dintre care enumerăm
câteva:

- aplicarea măsurilor agrotehnice pentru
a păstra apa din sol, cum sunt arăturile de
toamnă sau în “ferestrele” iernii, afânarea
adâncă din 3 în 3 ani, pregătirea patului ger-
minativ cu mijloace adecvate, prin care să
se păstreze umiditatea solului, cu alte cu vin -
te evitarea pulverizării excesive a solului;

- efectuarea corectă a culturilor de îngri-
jire a culturilor;

- aplicarea unei rotații corespunzătoare a
culturilor prin care plantele cu înrădăcinare
profundă să alterneze cu cele cu rădăcini
superficiale de la un an la altul;

- combaterea eficientî a buruienilor din
culturi;

- introducerea în structura culturilor a
unor plante cu rezistența sporită la secetă
cum sunt: meiul, sorgul zaharat, iarba de
Sudan;

- fertilizarea organică, cu gunoiul de
grajd și îngrășăminte verzi pentru a mări
capacitatea de reținere a apei de către sol, pe
lângă aportul fertilizanților pentru plante.

La nivelul întregii țări aplicarea irigației
reprezintă o măsură radicală a combaterii
secetei, în zonele amenajate pentru acest
scop, știut fiind faptul că în România iri-
gația este de tip complementar. Aceasta
înseamnă că deficitul hidric se completează
când este necesar. În prezent se derulează
programul pentru reabilitarea sistemelor de
irigații cu sprijinul statului și a Uniunii

Europene.
Ca și concluzie generală privind seceta

se recomandă aplicarea tuturor măsu rilor
pentru păstrarea apei în sol, iar când aceasta
nu mai este deajuns trebuie intervenit cu iri-
gația, dacă este posibil.

Pentru producătorii agricoli este impor-
tantă cunoașterea asigurărilor pentru culturi,
fiindcă numai prin încheierea contractelor
de asigurare pot beneficia de așa numitele
despăgubiri. Desigur, în acest domeniu au
avut loc o serie de discuții chiar contradic-
torii, dar sperăm că în 2008 vom avea și aici
mai multă coerență, claritate și siguranță, în
cadrul strategiei pe o perioadă lungă a dez-
voltării agriculturii în România, ţară mem-
bră a Uniunii Europene.

Dr. Tiberiu LELESCU
Consilier judeţean

AGRICULTURA ÎNTRE TRECUT ȘI VIITOR
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Primar Marinel Pașca:
„BANI CU DESTINAŢIE  CLARĂ: PRIMĂRIA OAŞULUI RECAŞ!”RECAŞ

R. - Domnule primar, cetăţenii Reca -
şului par a fi oameni aparte! Pentru că,
pentru a trece de pe o parte pe alta a străzii
principale din oraş îţi trebuie agilitate, răb-
dare şi curaj. 

Marinel Paşca - Da, într-adevăr! Şoseaua
naţională împarte Recaşul în două, circulaţia
este foarte mare, circulă foarte multe tiruri,
drumul este unul european... În Recaş sunt
foarte multe persoane care vin înspre centru,
vin la Primărie, merg la magazine ca să-şi facă
cumpărăturile. Sigur că e o problemă traver-
sarea şoselei naţionale dintr-o parte în alta mai
ales că  nu avem încă semafoare, doar treceri
de pietoni. 

R. –Poliţia locală ar putea să suprave -
gheze măcar trecerea de pietoni de lângă
Primărie. 

M.P. - Colaborarea între Primărie şi Poliţia
Recaş este foarte bună. Sigur că şi ei, ca per-
sonal, sunt mult mai puţini decât ar trebui.
Recaşul are încă şase sate aparţinătoare:

Izvinul, Bazoşul Vechi, Petrovaselo, Stancio -
va, Herneacova şi Nadăş. Avem cea mai mare
suprafaţă administrativă din judeţ: 23.000
hectare şi sigur că şi la ei volumul de muncă e
mare. 

R. – Aşa este, cum spuneţi D-voastră,
dar nu vorbim  de drumurile săteşti, de
drumurile dintre tarlale, e vorba de această
arteră foarte circulată a oraşului. E  greu să
traversezi strada din centrul oraşului ca să
ajungi la Primărie. 

M.P – Miercuri şi duminică, când avem
piaţă în oraş, Poliţia stă la trecerea de pietoni.
Dar şi şoferii care tranzitează Recaşul ar trebui
să aibă bunul simţ pentru că sunt conducători
auto şi în momentul în care văd că cineva se
apropie de trecerea de pietoni trebuie să
oprească. Aţi prins şi o zi grea, miercurea,
când e foarte multă lume în centrul oraşului.
Plouă... 

R. -Aţi avut azi audienţe. Câţi  solicitanţi
au intrat în biroul primarului?

M.P. - Zilele de audienţă la primar sunt
lunea şi miercurea, între orele 9 şi 12. Dar tot
aşa de bine  pot să vă spun că zilnic vin per-
soane la mine, în audienţă neprogramată, şi
nu-i refuz nicioată. De la 8 dimineaţă şi până
la ora 16 oricine vine la mine e bine primit.
Discut cu ei toate  problemele ridicate, încerc
să le rezolv, care se poate chiar pe loc, care nu,
în timp, cu personalul Primăriei. Iar atunci
când vin şi locuitorii din cele şase sate
aparţinătoare sunt şi mai multe persoane care
se înscriu în audienţă. Problemele principale
ale oamenilor sunt cele legate de fondul fun-
ciar, pentru că atât Legea 18, cât şi Legea 1 şi
Legea 247, încă nu sunt rezolvate în totalitate.
Pentru localităţile Herneacova, Stanciova şi
Nadăş sunt făcute procesele verbale dar
titlurile de proprietate nu sunt încă eliberate.

Cartea Funciară la nivel de judeţ are foarte
mult de lucru şi înţelegem şi noi aceasta pro -
blemă. Sigur, fiecare cetăţean ar dori să aibă în
faţa casei drumul cât mai bun, trotuarele cât
mai bune, spaţiul verde să fie bine îngrijit iar
noi încercăm împreună cu ei să le rezolvăm
doleanţele în mod favorabil. 

R.- Inginerul care răspunde de pro -
bleme legate de mediu în comună spune că
un păcat al unor recăşeni este faptul că de -
versează apa din maşinile automate direct
în şanţul pluvial din faţa casei. I-aţi prins, 
i-aţi amendat pe aceştia? 

M.P. -Având în vedere că în Recaş reţeaua
de canalizare nu e finalizată şi nici staţie de
epurare nu avem, sigur că apa de la baie, apa
menajeră, în cazul unor familii sau, ca să fiu
sincer, cam  la 70-80% dintre recăşeni, se
scurge în şanţul din faţa casei şi de acolo plea -
că mai departe în şanţurile colectoare mai mari
înspre baltă, Balta Iarcoş. La ora actuală sun-
tem prinşi într-un program la nivelul judeţului

Timiş, şi am
sem nat chiar a -
cum câteva
săp  tămâni un
contract de a -
so  ciere cu
Aqua  tim; în
toate municipi-
ile, oraşele şi
comunele din
judeţul Timiş
se va realiza un
proiect la nivel
de judeţ pentru
canalizare şi
staţii de epu-
rare. Sigur că
acest proiect va
demara treptat-
dar cel puţin
studiile de
feza bilitate şi
p r o i e c t ă r i l e
necesare vor fi

făcute până la sfârşitul anului 2008, începutul
anului viitor. Eu mă gândesc că la Recaş şi în
localităţile aparţinătoare această lucrare să
demareze prin anul 2009, pentru că am purtat
discuţii cu cei de la Aquatim şi am spus că sun-
tem dispuşi ca studiul de fezabilitate şi
proiectarea să le facem noi pe banii Primăriei,
ai bugetului local, pentru a nu aştepta să fie
făcute de către Aquatim, pentru că ar putea
dura foarte mult iar localităţile  noastre au
nevoie rapidă ca să înceapă lucrările la sis-
temul de canalizare şi la staţiile de epurare.

R.- Mai rămân o grămadă de alte
lucruri de făcut. Credeţi că sunteţi omul
care încearcă să aducă în mod permanent
bani la bugetul oraşului? 

M.P. -Vreau să vă spun că la ora actuală
Primăria Recaş nu are datorii! Au fost ani în
care am reuşit să atragem fonduri şi de la
Consiliul Judeţean, şi de la ministere, de la
Ministerul Lucrărilor Publice, Ministerul
Educaţiei, de la Guvern. Chiar în anul 2006 am
reuşit să obţinem o finanţare direct de la
Guvernul României de 10 miliarde de lei şi de
2 miliarde de la Ministerul Educaţiei. Au fost
bani cu destinaţie clară: Primăria oraşului
Recaş. Am reuşit să încheiem anul 2006 fără
nici o datorie şi cu câteva miliarde la fondul de
rulment. Au fost ani buni. Sunt foarte multe
lucrări începute. Suntem în grafic cu ele.
Avem, spre exemplu, alimentare cu apă în
Izvin, Bazoşul Vechi, Petrovaselo -cu
Ordonanţa 7- unde am obţinut o finanţare de 4
milioane lei noi de la Guvernul României.
Diferenţa o dăm noi, Primăria Recaş, pentru că
în total finanţarea va fi de 8 milioane de lei
noi. E vorba de 64 kilometri de conductă, fără
să vă mai spun de staţia de tratare a apei, staţia
de clorinare, bazine, foraje, tot ce este pre-
văzut în proiect. Am obţinut în localitatea

Izvin o sală de sport prin Ministerul Lucrărilor
Publice şi Compania Naţională de Investiţii, o
investiţie de aproape 27 miliarde lei vechi, 2
milioane 700 noi. Sala de sport este în lucru
dar am pierdut ceva  timp pentru că a trebuit să
mutăm amplasamentul sălii de sport deoarece
în prima fază s-a constatat că terenul nu a
cores puns ca suprafaţă, ca lăţime. Avem foarte
multe proiecte depuse spre acceptare. Vreau să
vă spun că suntem printre puţinele primării
care au reuşit să depună două proiecte  pentru
cămine culturale noi. Chiar înainte de Paşti am
întrebat la Ministerul Culturii şi Cultelor care
e situaţia cu proiectele trimise de noi şi mi s-a
spus că amândouă dosarele venite de la Recaş
sunt aprobate. Urmează să fie trimise la
Ministerul Lucrărilor Publice pentru finanţare.
Încercăm să facem foarte multe lucruri şi cu
banii veniţi de la Guvern sau de la anumite
ministere. Acelaşi lucru pot să vă spun şi
despre şcoli. Liceul Recaş este renovat în
totalitate şi este un liceu frumos, cu săli
deosebite. Puţine şcoli din judeţ au astfel de
condiţii de studiu. Grădiniţa din Recaş,  la fel,
iar  în şcoala din Bazoşul Vechi am pus în
toamna anului 2007 termopane, am transfor-
mat încălzirea pe calorifere, cu centrală pe
combustibil solid: lemne. La Izvin-şcoala, gră-
diniţa are încălzire cu gaz metan. Pentru sala
de sport de la Recaş acum doi ani am avut o
investiţie de aproa pe 6 miliarde lei din care am
refăcut în totalitate încălzirea, am introdus apă
caldă, apă rece, am amenajat terenul. Am
încercat să creem condiţii deosebite pentru
copiii noştri care frecventează liceul Recaş şi
toate şcolile din localităţi. 

R. -Aveţi o şcoală specială pe raza loca -
lităţii Recaş care ţine de Consiliul Judeţean
Timiş. 

M.P. -Acolo ar fi doi proprietari
şi două obiective bine identificate:
Şcoala „Constantin Pău nescu” este
în subordinea In spectoratului
Şcolar Judeţean Ti miş iar Centrul
de Pla sa ment în subordinea Di -
recţiei pentru Pro tecţia Co pilului
Timiş.  Cu cei de la Centrul de Pla -
sament relaţia Primăriei este foarte
bună.  Când au avut nevoie de ceva
de la noi, şi mă refer mai ales la au -
tobuze pentru transport, i-am spri -
jinit.  In clu siv prin faptul că sunt
racordaţi la reţea ua noastră de apă,
avem un foraj care e aproape în
totalitate spre ei, pentru că au ne -
voie de apă multă. Relaţia e bună,
colaborăm foarte bine. Tre cem pe
la Centru, nu numai că-i vizităm,
dar sunt anumite evenimente, de
Crăciun, de Paşti, Moş Nicolae,
când se organizează de către
anumite instituţii din Timi şoara
serbări la care sunt şi ei invitaţi.
Sigur că financiar nu i-am spri jinit
pentru că nici nu am putut,
deoarece nu sunt subordonaţi
Primăriei. Dar. omeneşte îi aju -
tăm....

R. – Prin anul 2002 sau 2003
s-a inaugurat în Recaş prima
instalaţie de   gaz metan pentru
încălzirea locuinţei şi a apei. De
atunci şi până acum, cum a
evoluat în timp densitatea reţelei
de gaz metan din oraş?

M.P. - În Recaş şi Izvin, pe
toate străzile avem reţea de gaz
metan. Pe absolut toate! În schimb,
nu toată lumea este racordată,
datorită faptului că  preţul la gaz
este destul de scump. La ora actu-
ală în Recaş 60% din locuinţe sunt
racordate la gaz. Şi în Izvin cam
50% sunt racordate. La noi, liceul,
şcolile, grădiniţele sunt racordate.
Numai la Liceul Recaş plătim în

perioade de iarnă 200 milioane de lei gazul; e
mult dar  e pentru copii, cărora  trebuie să le
acordăm toată atenţia noastră.

La ora actuală, din păcate, gazul a devenit
un lux pentru oameni! Nu se poate ca la o casă
obişnuită, cu două camere, bucătărie, baie şi
holuri să plăteşti 7-8 milioane pe lună doar
gazul! Imaginaţi-vă ce înseamnă aceasta pen-
tru bugetul unei familii... Şi atunci, sigur că
oamenii au preferat să rămână încă pe
încălzirea cu lemne, pentru că au teracote.
Primăria Recaş deţine la ora actuală aproape
800 hectare pădure în proprietate. Mai mult,
am  revendicat la Legea 247 încă 267 hectare
de la Direcţia Silvică Timiş. Avem extrase de
carte funciară, am depus documentaţia dar se
aşteaptă. Se lucrează mai greu când trebuie să
se dea cuiva  un drept...  

R. – Recaşul e oraş. Are are serviciu de

Căminul Cultural din Petrovaselo

Recaş - cartier de blocuri 

Casa de Cultură din Recaş

Căminul Cultural din Herneacova
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Primar Cosmin Cernescu:
„AŞTEPTĂM RETIM-UL!”RECAŞ

R.- Domnule Cosmin Cernescu, sunteţi
viceprimarul unui oraş nou: Recaşul.

Cosmin Cernescu- Lucrez în Primărie din
anul 2004, când Recaşul îşi schimbase deja
statutul, din comună în oraş.

R. – Cum se simte în anul 2008 această
schimbare de statut?

C.C. - De când Recaşul este oraş, pot spune
că şi pentru locuitori e mai bine. Vin mai mulţi
bani la buget, se pot face mai multe investiţii,
asta şi datorită faptului că atât eu cât şi dl pri-
mar ne zbatem mult, fiecare având aportul său.
Transformarea Recaşului din comună în oraş
a dat o altă suflare localităţii noastre care,
probabil într-un viitor pe care ni-l dorim cât
mai apropiat, va prospera mai mult.

R. -Care sunt domeniile dumneavoastră
de responsabilitate încredinţate de primar?

C.C. -Apa, gunoiul menajer, curăţenia în
localitate.

R. - Şi care  care vi se pare domeniul mai
dificil?

C.C. - Cea mai mare problemă a fost ali-
mentarea cu apă a oraşului,  care în prezent e
rezolvată în proporţie de 100% în Recaş.
Înainte de a începe mandatul ca şi viceprimar
vreau să vă spun că populaţia nu a avut parte
de apă potabilă 24 de ore din 24 de ore. De
aceea, am făcut lucrări de modernizare a
reţelei de apă, în sensul că acolo unde nu a fost
introdusă conductă de aprovizionare cu apă
am extins-o, am înlocuit apoi multe ţevi vechi
care erau sparte şi care ne-au pricinuit destule
probleme.

R. – Cât s-a investit în acest proiect?
C.C. – Undeva, la trei milarde de lei, luaţi

din bugetul oraşului. Dacă mai adăugăm la
acestea  şi  forajele pe care le-am făcut în sa -
tele aparţinătoare oraşului Recaş, investiţia  se
ridică la mai mult. Avem un proiect câştigat

privind alimentarea cu apă potabilă. E o sursă
de apă din Dealurile Viilor, care poate alimen-
ta trei sate ale oraşului Recaş, fiind vorba de
satele Izvin, Petrovaselo şi Bazoşul Vechi.
Sperăm ca în viitorul apropiat să finalizăm
această lucrare pentru ca şi locuitorii acestor
sate să fie mulţumiţi. Cât priveşte chestiunea
colectării gunoiului menajer, aceasta este o
problemă mai delicată. Suntem de mult în dis-
cuţii cu Retim-ul din Timişoara pentru a ne
prelua dânşii. Probabil că în curând vor veni
să-şi extindă activitatea şi-n Recaş, aducând
europubele pe toată raza Recaşului dar şi a
satelor aparţinătoare Izvin, Bazoşul Vechi,
Petrovaselo, Stanciova, Herneacova şi Nadăş.

R.- Care consideraţi că este satul apar -
ţinător cu cel mai mic potenţial economic? 

C.C. - Nadăşul, care parcă a fost uitat de
oameni. Băştinaşii, datorită condiţiilor grele
de acces, adică lipsa unui drum măcar pietruit,

au renunţat la
ca  sele lor şi au
plecat spre Ti mi -
şoara. Copiii ce -
lor din Nadăş au
fost la şcoli la
Ti  mişoara şis-au
orăşenizat iar
pă rinţii s-au dus şi ei după copii. Acum, da to -
rită lucrărilor făcute de noi, de Primărie, în
sensul că am modernizat iluminatul electric,
de fapt chiar l-am introdus, că am pietruit dru-
mul comunal, lumea se întoarce încet-încet în
Nadăş,  mai ales pentru a-şi face căsuţe de
vacanţă, acolo unde în weekend, se  simt foarte
bine. Avem acum şi Rugă acolo odată pe an şi
suntem mândri, mai ales că atunci vin aproape
toţi foştii locuitori....

A consemnat 
Cornel TODOR 

urbanism? Cine eliberează în prezent cer-
tificatele de urbanism, autorizaţiile de con-
strucţie? 

M.P: - Eu am  spus-o şi o mai spun: cea
mai mare greşeală a fostelor conduceri ale
Primăriei de după anul 1990 a fost că nu s-a

făcut în acea perioadă un plan de urbanism
pentru Recaş, ca să ştim cam ce tipuri de case
ar trebui făcute, pe câte nivele. Dar vreau să vă
spun că cel puţin în ultimii opt ani acest lucru
nu s-a mai întâmplat. Avem compartimentul de
urbanism unde  funcţionează un inginer pentru
că e foarte greu să găseşti sau să angajezi un
arhitect, deoarece salariile bugetarilor din
administraţie nu sunt grozave. În schimb, de
două ori pe săptămână, lunea şi miercurea,
avem un inginer care vine, eliberează certifi-
cate de urbanism, autorizaţii de construire. Nu
sunt probleme pentru că nu s-a plâns nimeni că
la Recaş s-a stat două săptămâni sau o lună
după un certificat de urbanism. Săptămânal
semnez cam 7-8 certificate de urbanism şi 3-4
autorizaţii de construire. Avem pretenţii,
impunem ca proiectele să fie verificate.
Înainte de a începe construcţia avertizăm că
dorim să fie o casă normală, cu mansardă, cu
etaj aşadar condiţionăm şi din punct de vedere
estetic. În ultimul timp, am dat 250 de locuri
pentru casă în Recaş şi în satele aparţinătoare
şi să vedeţi cum arată cartierele noi. 

R. - Ce cartier al oraşului ne propuneţi
să vizităm?

M.P. - Cartierul Nord Recaş unde la ora
actuală sunt cel puţin 30 de case ridicate în
roşu şi acoperite şi cel puţin încă 30 de fundaţii
turnate. Este un cartier frumos, unde noi am
început să lucrăm la străzi, să tragem apa,
avem proiectul de la Electrica pentru racor-
darea la curent. Sigur că sumele sunt mari,

doar în acea zonă lucrarea ne costă undeva la
2 miliarde şi jumate… La ora actuală  mai
lucrăm la două PUZ-uri pentru Izvin unde
vom atribui peste câteva luni în jur de 42
locuri de case iar  la Recaş alte 26 locuri de
casă. Dorim să atribuim aceste locuri de casă
mai ales celor care se încadrează la Legea 15,
tinerilor sub 35 ani, cu atât mai mult cu cât
avem şi hotărâri de consiliu prin care în Recaş
le atribuim cu titlu gratuit 300 metri pătraţi
fiecăruia iar în celelalte sate aparţinătoare 400
de metri pătraţi. Iar dacă am avut suprafeţe de
teren în plus, le-am concesionat  tuturor celor
care au dorit şi doresc să vină la Recaş. Acum
doi ani am concesionat peste 42 de locuri doar
în Recaş. Şi acum 2-3 săptămâni am avut con-
cesiuni la Bazoşul Vechi, adică am concesion-
at celor care au vrut să se stabilească aici. Am
avut disponibile aproape 40 de parcele. Toate
au fost ocupate.

R. - Străzile din Recaş ar trebui asfaltate
pentru a întări aspectul de oraş...

M.P. - Încă nu ne-am pus problema să
asfaltăm străzile, pentru că la ora actuală e
nevoie de o gândire şi o mentalitate cât de cât
pragmatică. Atâta timp cât nu ai canalizarea nu
cred că merită să asfaltezi pentru că după
aceea se vor sparge din nou aceste străzi. Dar
vreau să vă spun că toate străzile sunt pietru-
ite, practicabile în orice anotimp al anului.
Avem câteva străzi asfaltate şi pe care în
fiecare an doar le plombăm. Trebuie să
recunosc că o facem anual, ne costă câteva
sute de milioane, acestea ţin doar un an pentru
că... Asta este, dar toate celelate străzi sunt
pietruite. Şi nu numai în Recaş, ci în toate
satele aparţinătoare. Puteţi să vedeţi în absolut
toate satele aparţi -
nătoare şi în Recaş,
pe absolut toate
străzile avem ilu-
minat public mod-
ern pentru că am
avut o investiţie de
aproa pe 8 miliarde.
Am făcut un con -
tract cu Elba Ti mi -
şoara şi toate stră -
zile sunt iluminate
mo dern. 

R. – Dacă ci -
ne va ar dori să a -
mintească două o -
biective turistice
de osebite din zo -
nă ar fi vorba de
Cramele Recaş şi
de Herghelia de la
Izvin.

M.P. - Cramele Recaş au avut parte de nişte
investiţii deosebite şi pot să vă spun că este o
societate care este la cerinţele societăţii
europene. Au fost străini care au trecut pe aici
şi au rămas impresionaţi. Avem herghelia de la

Izvin. Nu este în subordinea Primăriei dar
rămâne un punct de atracţie turis tică pentru că
acolo sunt foarte multe rase de cai frumoşi, se
poate  şi călări. Avem acolo acel faimos pur
sânge englez. Ştiu că la Herghelia Izvin mai
sunt încă 300 şi ceva de cai de rasă. Aproape
în fiecare localitate aparţinând de Recaş există
ceva deosebit. Ca zonă turistică şi de viitor va
fi localitatea Nadăş. Va fi o aşezare în care veţi
vedea în doi-trei ani nişte investiţii foarte mari.
Cei de la grupul de firme Confort al domnului
Georgică Cornu din Timişoara vor realiza o
investiţie de 40 milioane euro, vor avea până
în toamnă bazine de sturioni, va fi creată o
zonă de agrement. Au un proiect deosebit făcut
chiar în Austria. Noi chiar l-am şi prins în
strategia de dezvoltare a Recaşului în perioada
2008. Nadăşul este o zonă specială iar la ora
actuală terenurile în Nadăş sunt deja foarte
căutate. Cei care au venit şi au văzut zona
respectivă au spus că parcă ar fi o Poiana
Braşov a Timişului. Italienii sunt extuziasmaţi
de acea zonă, pentru că este una de văi, de
dealuri,  toată înconjurată de pădure. 

R. - Invitaţi timişorenii să-şi cumpere
locuri de vacanţă la "adăş?

M.P. - Exact. Pot să vă spun că în Nadăş
sunt deja timişoreni care au cumpărat locuri şi
şi-au făcut căsuţe de vacanţă. Metrul pătrat de
teren intravilan costă între 7 şi 10 euro la ora
actuală. Sunt societăţi care au cumpărat
terenuri arabile pe care le parcelează pentru
locuri de casă, aşa că deja primele PUZ-uri au
fost făcute şi deja se vând terenuri de casă. În
Nadăş reînvie obiceiurile vechi, de patru ani
organizăm rugă la Nadăş şi atunci vin foarte
multe persoane şi se desfăşoară  o mare ser-

bare câmpenească. De altfel, în timpul man-
datului meu de primar, în absolut toate locali -
tăţile, am revigorat activităţile culturale, am
organizat ruga, am plătit chiar prin Primărie ca
să fie organizată întâlnire a fiilor satului, avem
în fiecare localitate formaţii de dansuri popu-

lare, cel puţin cele de la Recaş şi Stanciova,
formaţia de dansuri sârbeşti, sunt foarte bune
la absolut toate spectacolele, festivalurile, atât
în România cât şi în Serbia sunt invitaţi. Avem
formaţie de dansuri şi la Petrovaselo. Am
încercat să păstrăm tradiţiile. Sprijinim şi
echipele de fotbal. Aţi văzut terenul de fotbal?
Avem o finanţare de 540 mii dolari de la Phare
IBC 2005, în care se include construirea de
tribune cu 500 locuri, vestiare.  Pentru echipa
Recaşului. Avem o echipă bunicică: A.C. Re -
caş. La ora actuală nocturna este deja termi-
nată pe stadionul din Recaş. Suntem încă în
divizia D, dar urmează să creştem valoric.
Pentru că echipa joacă un fotbal plăcut iar
locul din divizie este un loc meritat. Cei care 
i-au văzut jucând pe ai noştri au rămas profund
impresionaţi de jocul pe care îl practică. 

R .-Infrastrucura primează, totuşi...
M. P. Am refăcut parcul din Recaş în care

plantăm fel de fel de specii de pomi. Am refă-
cut trotuarele.  Peste 8.000 de metri pătraţi de
trotuare am refăcut doar în câteva luni. Avem
foarte multe proiecte, studii de fezabilitate, la
fel, avem studii de fezabilitate şi proiecte pen-
tru asfaltări de drumuri comunale. Deja este
terminat proiectul pentru asfaltarea drumului
comunal Recaş - Herneacova, Recaş - Bazoşul
Vechi, urmează Recaş - Petrovaselo şi Recaş -
Stanciova. Dorim să facem studiu de fezabili-
tate şi proiect pentru pietruire la drumurile
Herneacova - Nadăş şi Bazoşul Vechi -
Bazoşul Nou.  O parte e pietruit şi vrem să
mergem până la capăt cu pietruirea. 

R. – Ca primar într-un oraş bănăţean te-
ai fi putut aştepta ca biroul dumneavoastră
să fie împodobit cu portretul lui Eftimie
Murgu. Dumneavostră îl aveţi pe Avram
Iancu aşezat la loc de cinste... 

M.P. - Eu sunt născut în judeţul Cluj, la
Periş, o zonă deosebită, lângă barajul de la
Fântânele. De la vârsta de trei ani am venit cu
părinţii în Banat. Păstrez în memorie locurile
natale, în urmă cu trei ani am fost să le revăd
mi-am dus şi familia, copiii, care au rămas
impresionaţi pentru că e o zonă deosebită. Să
mergi cincisprezece-douăzeci de kilometri de
la barajul Fântânele şi până în localitatea unde
m-am născut şi să vezi doar păduri de brad şi
de molid… Apoi eu am în vine sânge de arde-
lean, poate de aceea sunt aşa de tenace... Am
primit cadou  tabloul lui Avram Iancu iar per-
soana care mi l-a dăruit mi-a spus că i-ar face
plăcere să-l vadă o vreme în biroul meu.
Pentru mine Avram Iancu a rămas un luptător
pentru drepturile românilor ardeleni care meri -
tă un mare respect iar dacă voi primi în dar şi
şi un tablou cu  cel ce a fost revoluţionarul
bănăţean Eftimie Murgu îl voi aşeza la loc de
cinste, lângă cel al Crăişorului!

Au consemnat
Cornel TODOR

& Gabriela PASCARU

Recaş - Parcul Central

Liceul Teoretic Recaș
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Consiler Ştefania Stegăroiu
„La nivel de DKMT Comisiile de cul-

tură au proiecte comune în Agenda cul-
turală pe 2008. Există o serie întreagă de
acţiuni comune. Din diferite motive a fost
neglijată colaborarea din relaţia cu Ungaria. (...). Din
păcate, Comisia de cultură a Consiliului Judeţean
Timiş a funcţionat o bună perioadă fără preşedinte de
comisie sau, în alte cazuri, am avut preşedinte la
comisie, dar a plecat foarte repede din diferite motive.
Vrem să încheiem acest mandat dând un semnal pozi-
tiv, să avem o bună colaborare cu ţările vecine. Acum,
la cea mai recentă şedinţă de comisie s-a stabilit că în
luna mai (...) să facem deplasarea la Szeged, în
Ungaria, iar astfel vom relua colaborarea cu Ungaria.
Până acum au fost acţiuni comune ale fostei Comisii
de Integrare, acum Comisia de dezvoltare, cu Ungaria,
iar acum şi Comisiile de cultură au proiecte comune.
Din păcate, la nivel de Comisie de Cultură au fost mai
strânse relaţiile în cadrul DKMT în trecut, spre deose-
bire de acest mandat.”

Consilier Marcel Mihoc
„Ne confruntăm, îndeosebi în Timişoara, cu o criză accentuată de

locuinţe. Aceasta se datorează faptului că nu există un masterplan al
Timişoarei şi nici un proiect de dezvoltare pe termen mediu şi lung.
Planul urbanistic general a fost realizat în 1996 şi era valabil zece ani,
acum funcţionăm cu un PUG actualizat, doar pe baza unor prelungiri,
ceea ce explică haosul în care ne aflăm.. Nu s-a realizat un studiu de
densificare, care să stabilească un regulament de urbanizare pe unitate
de suprafaţă. O explicaţie a debandadei actuale e că nu s-au prevăzut clar zonele de
dezvoltare ale oraşului, în aşa fel încât unui investitor care vine la primărie, pentru a-
şi prezenta oferta, să i se comunice de la început dacă investiţia sa se pretează zonei
respective. Acum, nu se vine deloc în sprijinul investitorului, dimpotrivă, acesta este
încurcat şi află prea târziu că nu are voie să construiască unde dorea să investească,
pentru că, acolo, era prevăzută, de pildă, o zonă industrială sau una rezidenţială. Acolo
unde există criză, sar şi preţurile. Din păcate, Timişoara nu are o strategie unitară, de
aceea sunt şi preţurile aşa de mari. Dacă s-ar analiza la nivel global Timişoara şi zona
metropolitană, am putea stabili zonele de dezvoltare şi specificul lor, iar lucrurile ar fi
mult mai organizate. Trebuie neapărat să existe o corelare între strategia Consiliului
Judeţean Timiş, a Primăriei Timişoara şi a celor 11 primării din localităţile periurbane.
Neavând o dezvoltare unitară, ne vom trezi că aceste comune periurbane îşi urban-
izează zona după cum vor ele, determinând Timişoara să se adapteze modelului lor. Va
fi o adaptare anormală, de la exterior spre centru, nu invers, cum ar trebui. Pentru a
evita o asemenea dezvoltare haotică, e nevoie de comunicare, să avem forţa de a gândi
un concept unitar, dincolo de toate convingerile noastre politice.”

Consilierii judeţeni:

Opinii, comentarii, idei 
Consilier Titu Bojin

„Fără în doială,
zona de est a
j u  d e  ţ u l u i
Timiş a rămas
cel mai mult în
u r   m ă , d i n
punct de ve de -

re al dez vol tă rii. Oamenii de aici
merită mai mult. Le cunosc ne -
cazurile, şi eu am pornit de jos,
sunt alături de ei şi încerc mereu
să îi ajut, aşa cum, de opt ani, de
când sunt consilier judeţean, m-
am luptat pentru ridicarea eco-
nomică a acestei zone. Am
satisfac ţia că, în sfârşit, acum, au
pornit proiecte şi în Estul judeţu-
lui.”

Bunele rezultate obţinute în urma des-
făşurării primei ediţii a festivalului de
emu laţie folclorică „Lada cu zestre a nea-
mului”, manifestare cultural - artistică de
mare amploare or -
ga nizată  de către
Con siliul Judeţean
Timiş prin Centrul
de Cultură şi Artă
al Judeţului Timiş,
a constituit un bun
prilej de revitali za -
re a formaţiilor fol -
clorice, a creato ri  -
lor, a artei culi na re
tra diţio nale, de în -
fiinţarea unor for-
maţii noi precum şi
de valorificarea şi
conservarea crea -
ţiei popu lare auten -
tice.

Desigur, în or -
ganizarea şi desfăşurarea acestui regal
folcloric ju de ţean, s-au constatat şi unele
aspecte negative în domeniul organizatoric
şi al jurizării, care potrivit noului regula-
ment propus vor fi eliminate.

Participarea la prima ediţie a apro -
ximativ 5000 de  artişti demonstrează că

dragostea cetăţeanului indiferent de vârstă
pentru artele tradiţionale nu a dispărut, în
acest fel artiştii amatori din judeţul nostru
şi-au cinstit cum se cu vi ne înaintaşii, iar

Centrul de Cul tură şi Artă al Ju deţului
Timiş şi-a onorat calitatea de  operator cul-
tural principal în această zonă etno-
folclorică bănăţeană.

Prin ceea ce fa cem, atât CJ Ti miş cât şi
auto ri tăţile locale implicate,  vom reda bu -
curia şi respectul de sine comunită ţilor în

care ne desfăşu -
răm activitatea
încercând readuc-
erea folclorului
tradiţional în fă -
ga şele seculare
per turbate de cre -
a ţiile culturii la
comandă din .

Răzvan
HRE"OSCHI

Şef Serviciu
Relaţii Publice

(continuare în
pagina 11)

LADA CU ZESTRE
Concurs de emulaţie folclorică a
datinilor, cântecelor, obiceiurilor,

jocurilor şi meşteşugurilor tradiţionale

TABEL cu formaţiile, interpreţii şi creatorii populari promovaţi pentru faza zonală a festivalului 
,, LADA CU ZESTRE’’ care s-a desfăşurat în  localitatea Comloşu Mare în data de 14.09.2008.



(urmare din pagina 10)

Cu aceste gân  duri pornim la drum în organizarea şi desfăşurarea celei de-a II-a ediţii a
acestui minunat festival.

În dorinţa stimulării apariţiei de noi formaţii şi de atragere a mai mulţi creatori-populari,
festivalul se va derula pe două secţiuni:

a) - formaţii debutante
b) - formaţii consacrate
Considerăm că în acest fel competiţia va  fi mai echitabilă echilibrată şi stimulatoare.
Fiecare formaţie indiferent de genul artistic va prezenta cu preponderenţă folclorul local,

nefiind admis în concurs implementarea în repertoriul formaţiilor elemente folclorice ce nu
aparţin comunităţii respective.

Creatorii populari vor trebui să se preocupe de respectarea dialectului local, iar dacă ne
referim la artele plastice trebuie să se respecte tehnicile de lucru tradiţionale. Privind alte
genuri artistice ce apar în concurs; coruri, grupuri vocale, muzică cultă, dansuri moderne,
teatru etc., repertoriul trebuie ales cu mare grijă astfel încât să corespundă nivelului  inter-
pretativ al colectivului şi să constituie un  veritabil act artistic de cultură şi educaţie spiritu-
ală.

Pot participa formaţii, interpreţi, creatori indiferent de ce instituţii culturale aparţin inclu-
siv cele ce activează în cadrul cultelor, învăţământ, O.N.G. – uri etc.

De buna organizare şi desfăşurare a celei de-a II-a ediţii a festivalului „Lada cu zestre a
neamului” răspunde Centrul de Cultură şi Artă cu sprijinul referenţilor culturali sub directul
patronaj al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Tineret şi Culte a Consiliului Judeţean
Timiş prin serviciul de specialitate. Parteneri tradiţionali în această organizare sunt
Mitropolia Banatului şi Inspectoratul Şcolar Timiş.

În acest an în cadrul festivalului vor fi invitate şi formaţiile Caselor de Cultură orăşeneşti
şi municipale din judeţ care vor prezenta o trecere în revistă a formaţiilor în cadrul unui spec-
tacol cultural – artistic de amploare care va avea loc la Lugoj în data de 06.05.2008 la Teatrul
Municipal ,,Traian Grozăvescu’’ cu începere de la ora 18.

Trebuie remarcată implicarea excepţională în asigurarea condiţiilor optime de desfăşu-
rare şi în organizarea evenimentului cultural manifestată de primarii, referenţii culturali şi
Consiliile locale în care au avut loc până în prezent  fazele intercomunale(Comloşul Mare,
Dudeştii Vechi, Şandra, Uivar şi Foeni).
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LADA CU ZESTRE
Concurs de emulaţie folclorică 

a datinilor, cântecelor, obiceiurilor,
jocurilor şi meşteşugurilor tradiţionale

MMIICC  AATTLLAASS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVV  AALL  JJUUDDEEŢŢUULLUUII  TTIIMMIIŞŞ

1. Sediul consiliului local: Recaș nr. 134, telefon
330101
2. Adrese pagina internet:
http://www.primariarecas.ro; http://www.e-pri-
marii.ro/~recas
3. Primar: Marinel Pașca
4. Repere istorice:
- sec.II - izvoarele istorice atestă existența acestei
așezări;
- 1319-1359 - este consemnată sub denumirea
„RYCAS";
- 1718-1898 - localitatea se populează cu familii
de slovaci, germani, unguri și români din Ardeal;
- 1921 - reședință de plasă cu 4158 locuitori;
- Bazoș (1723), Herneacova (1349), Izvin (1332),
Nadăș (1723), Petrovaselo (1477), Stanciova
(1456).
5. Populația stabilă la 1 ianuarie 2006 - total =
8218 persoane, din care:
- masculin = 4042 persoane
- feminin = 4176 persoane
6. "umărul locuințelor la 31 decembrie 2006 =
3058
7. Sate componente, localități aparținătoare =
Bazoș, Herneacova, Izvin, Nadăș, Petrovaselo și
Stanciova.
8. "umăr posturi în primărie - total = 30, din
care:
- funcționari publici = 20
- personal contractual = 10
9. "umăr consilieri = 15
10. Înfrățiri, colaborări cu localități din afara
țării:
- Înfrățire cu localitățile: „Pontecurone și Di
Manduria-Italia", privind schimburi de scrisori;
- Colaborare cu localitatea „Saintberthevin-
Franța", privind schimburi de scrisori;
- Colaborare cu localitatea „Zelle-Belgia", privind
schimburi de scrisori;
- Colaborare cu localitatea „Rusco-Selo-Serbia",
privind schimburi de scrisori;
- Colaborare cu localitatea „Jupania-Serbia",

privind schimburi de scrisori;
- Colaborare cu localitatea „Vrset-Serbia", privind
schimburi de scrisori;
- Colaborare cu localitatea „Marcovat-Serbia",
privind schimburi de scrisori;
- Colaborare cu localitatea „Uzdin-Serbia", privind
schimburi de scrisori;
- Înfrățire cu localitatea „Nova Crnja-Serbia";
- Acord de cooperare cu comuna Kovacica,
Republica Serbia.
11. Piețe - târguri:
- Târg mixt Recaș - saptamânal = miercuri, sâm-
bata și duminica.
12. Obiective și investiții propuse a se realiza:
- Reabilitare clădire Primăria orașului Recaș;
- Reabilitare clădiri situate în Recaș nr. 1108 și
213 (aflate în patrimoniul public al orașului
Recaș);
- Achiziționare mijloace transport școlar;
- Achiziționare și reabilitare clădire Muzeul de
Istorie Recaș;
- Montat geamuri termopan la Liceul Teoretic
Recaș, precum și la școlile și gradinițele de pe raza
orașului Recaș și a localităților aparținătoare;
- Extindere școala cu clasele I-VIII Izvin (o parte
din clădire fiind retrocedată bisericii Ortodoxe
Izvin);
- Introdus centrala de încălzire pe gaz metan, insta-
lație și calorifere la școala cu clasele I-VIII Izvin;
- Introdus centrala de încălzire pe lemne și insta-
lație la școala cu clasele I-IV Bazoșul Vechi;
- Construcție/amenajare policlinică și maternitate
în orașul Recaș;
- Construcție/amenajare parc auto pentru utilajele
Primăriei orașului Recaș;
- Amenajare Parc Central: Recaș și localitățile
aparținătoare;
- Pavoazarea zona parcului central din Recaș;
- Pavoazarea trotuarelor: Recaș și localitățile
aparținătoare;
- Reabilitarea Gradiniței cu program normal din
Recaș;

- Reabilitarea școlilor cu clasele I-IV din locali tă -
țile: Herneacova, Stanciova și Petrovaselo;
- Reabilitare Cămin Cultural Herneacova și
Petrovaselo;
- Construire cămine culturale în localitățile Izvin și
Stanciova;
- Construire sală de sport în localitatea Izvin;
- Amenajare teren de sport Recaș (gazon, tribună,
cabine și vestiare);
- Amenajare locuri de joacă pentru copii în orașul
Recaș și localitățile aparținătoare;
- Reabilitare și extindere rețea de apă: Recaș și
Izvin;
- Canalizare și stație epurare în localitățile Recaș,
Izvin și Bazoșu Vechi;
- Asfaltare străzi orașul Recaș;
- Pietruire străzi localitățile Izvin, Bazoșul Vechi,
Petrovaselo, Stanciova, Herneacova;
- Reabilitarea străzilor din localitatea Recaș care
au fost deja asfaltate.
- Asfaltare drum comunal Recaș-Bazoșu Vechi;
- Asfaltare drum comunal Recaș-Petrovaselo;
- Asfaltare drum comunal Recaș-Herneacova-
Stanciova;
- Pietruire drum comunal Bazoșu Vechi-Bazoșu
Nou;
- Pietruire drum comunal Herneacova-Nadăș.
13. Sume defalcate din taxa pe valoarea adau-
gata, repartizate prin C.J.Timiș (Hotarârea
nr.5/31.01.2007):
- Suma defalcată din TVA pentru drumurile
județene și comunale = 100,00 mii lei
14. "umărul mediu lunar al beneficiarilor Legii
nr. 416/2001 (ajutoare sociale) = 60
15. Instituții școlare:
- Liceul Teoretic Recaș;
- Școli generale cu clasele I-VIII = Bazoș și Izvin;
- Școala cu regim special cu clasele I-VIII =
Recaș;
- Școli primare cu clasele I-IV = Herneacova,
Petrovaselo și Stanciova;
- Gradinițe cu program normal = Recaș, Bazoș,

Izvin, Herneacova, Petrovaselo și Stanciova.
16. Instituții sanitare:
- Dispensar medical = Recaș
- Farmacii umane = Recaș (2) și Izvin;
- Farmacie veterinara = Recaș.
17. Instituții culturale:
- Casa de Cultură „Ion Cojocar" Recaș;
- Cămine culturale = Bazoș, Herneacova și
Petrovaselo;
- Muzeul de Istorie Recaș;
- Biblioteca Orășenească Recaș.
18. Baze sportive și de agrement:
- Sală de Sport Recaș;
- Stadion Recaș;
- Terenuri de fotbal = Izvin, Bazoș, Petrovaselo,
Stanciova și Herneacova.
19. Biserici, mănăstiri și alte locașe de cult:
- Biserici ortodoxe = Recaș (1924), Izvin, Bazoș
(1910), Stanciova și Herneacova;
- Biserica Ortodoxă Sârbă Petrovaselo;
- Biserici romano-catolice = Recaș și Bazoș;
- Biserici baptiste = Recaș, Izvin și Bazoș;
- Biserica Penticostală Recao;
- Biserica Greco-Catolică Izvin.
20. Rugi și alte manifestări cultural-religioase:
- Ruga ortodoxă Recaș = Rusalii;
- Ruga romano-catolică: croați (24 iunie), maghiari
(15 iulie), germani (1 octombrie);
- Rugi în localitățile: Izvin (a 2-a zi dupa Paști),
Bazoș (la o săptămâna după Paști), Petrovaselo și
Stanciova (6 mai), Herneacova (26 octombrie) și
Nadăș (25 iunie);

ORAȘUL RECAȘ - A"UL 2008

Ruga la Murani
De Sfintele Paşti, la Murani, sat aparţinător comunei Pişchia, s-a sărbătorit Hramul bise -

ricii. A fost Rugă bănăţeană în toată regula, cu naşi, cu goşti şi gazde, cu taraf şi solişti de
mu zică po pula -
ră, cu jocuri a -
du se pe bină de
tinerii membri
ai formaţiei
“Ho    ra Pişchiei”.
Oaspete de sea -
mă a fost pre şe -
dintele Con si    li -
u   lui Judeţean
Ti   miş, Con stan -
tin Osta fi ciuc,
care a povestit
mu rănenţilor că
se simte ca un
fiu al satului
prin ali anţă, bu -
nicul so ţiei sale,
î n  v ă ţ ă  t o r u l

Iulian Vulpe,
fi ind das căl ani
mulţi la şcoala
din Murani.
Con stantin Os -
ta ficiuc a fost
însoşit la rugă
de primarul
Piş  chiei, Ioan
Sas, de cel al
Sânan dre iului,
Constantin De -
mea şi de vi  ce -
prima rul Ti mi  -
şoarei, Do rel
Borza. 

C. T.                  
(foto: ROMPRES)  

Ruga la Murani, 28 aprilie 2008 - Ansamblul Hora Pișchiei

Spectatori - Gazde și goști la Ruga din Murani
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Pe baza măsurii directorului general al
Direcţiei Generale pentru Protecţia împotriva
Catastrofelor, în perioada 21 şi 24 aprilie
2008, a avut loc pregătirea echipei româno-
maghiaro-sârbe de intervenţie în caz de inun-
daţii DKMT RESCUE, constituit pentru pro-
tecţia regiunii Dunăre-Criş-Mureş-Tisa (în
continuare: DKMT), organizat pe bază civilă,
şi a efectivului desemnat din partea organelor
judeţene ale Direcţiei Generale de Protecţie
Împotriva Catastrofelor (din Ungaria), printr-
un exerciţiu complex de simulare pe teren a
gestionării situaţiilor de urgenţă cauzate de
inundaţii, conform recomandărilor elaborate
de către ONU OCHA şi a Directivei şi
Metodologiei INSARAG. 

Printre obiectivele principale ale exerciţiu-
lui au fost: exersarea unui sistem de proceduri
unitare precum şi a tuturor procedurilor de
apărare împotriva inundaţiilor şi a metodelor
tehnice de apărare împotriva inundaţiilor în
cadrul unui exerciţiu complex, de mai multe
zile, pe teren, de simulare pe o scară largă a
gestionării situaţiilor de urgenţă  datorate inun-
daţiilor pentru efectivul de conducere şi de
execuţie al echipei de salvare în caz de inun-
daţii româno-maghiaro-sârbe DKMT RES-
CUE, pe baza recomandărilor elaborate de
ONU OCHA şi INSARAG. S-a  acordat o
atenţie deosebită următoarelor aspecte: organi-
zaţiile implicate şi cu care se colaborează,
alertare, manevrare, instrumentele folosite,
instalarea echipamentelor celor care participă
la salvare şi la înlă-
turarea pagubelor,
pregătirea de spe-
cialitate a acestora,
exersarea sistemu-
lui de colaborare,
utilizarea eficientă
a posibilităţilor de
funcţionare ale ele-
mentelor logistice,
informarea pub-
licului prin mas-
media. 

Având în
vedere expe-
rienţele anterioare,
r e z u l t a t e l e
inspecţiilor efectuate şi utilizarea cât mai efi-
cientă a posibilităţilor economice şi tehnice
instructajul şi exerciţiul complex pe teren pen-
tru gestionarea inundaţiilor  s-a  desfăşurat pe
o locaţie principală şi una secundară.
Concentrarea echipajelor participante,
pregătirea teoretică de bază ale lor a avut loc

într-un ciclu de patru săptămâni - în perioada
18 martie – 18 aprilie 2008 - la Baza de
Pregătire pentru Protecţie Civilă de la
Kishomok, din judeţul Csongrád. Exerciţiul
prorpriu-zis s-a desfăşuratîn perioada 21-24
aprilie 2008 - la linia de protecţie care se află
pe Tisa, lângă localitatea Titel din districtul
Bacica de Sud, Provincia Voivodina, Serbia.  

La bazele/locaţiile desemnate s-a putut
realiza în întregime, şi în condiţii care imită
situaţia reală, alertarea, concentrarea şi
pregătirea teoretică a  componentelor
maghiaro-româno-sârbe a DKMT RESCUE,
precum şi exersarea metodelor de căutare pe
apă şi în oraş, sprijinite de instrumente
tehnice, în condiţii (de zi şi noapte) grele, sta-
bilirea normelor de cooperare, de instalare şi
de salvare, îndeplinirea activităţilor de logis-
tică,  instalarea taberei, respectiv a satului

mobil. Trimiterea în faţă şi manevrarea tru-
pelor s-a efectuat prin executarea unor coloane
pe distanţe mai scurte şi mai lungi şi prin
adunarea celor două coloane laolaltă, după
cum urmează: Unitatea maghiară şi română I a
DKMT RESCUE Ungaria (Kishomok, Baza
de Pregătire pentru protecţie Civilă) – Serbia,

localitatea Titel, 160 km; Unitatea română II a
DKMT RESCUE România, Timişoara –
Serbia, localitatea Titel, 100 km; Unitatea
sârbă a DKMT RESCUE, zona Serbiei –
localitatea Titel.

În zona localităţii Titel, la râul Tisa şi în
apropiere, s-au amenajat în prealabil mai
multe şi diferite zone avariate în mod artificial
în vederea exersării următoarelor aspecte: sal-
vare complexă din mediul acvatic, protecţie
împotriva inundaţiilor, salvarea şi evacuarea
locuitorilor, salvare de vieţi şi a valorilor mate-
riale, proceduri de cercetare şi de salvare,
căutare cu câini în timpul zilei şi pe timp de
noapte printre ruine, întărirea digului, constru-
ire baraje, desfacerea, proptirea, ridicarea ele-
mentelor de construcţie din cărămidă şi
blocuri de beton.

Elementele logistice necesare instrucţiei şi
a exerciţiului au fost instalate şi manevrate,
respectiv satul mobil a fost instalat în raza
localităţii Titel. Executarea procedurilor de
salvare şi de cercetare în/pe apă s-a efectuat pe
Tisa şi în zona de inundaţie a acesteia. Pe
locaţiile unde s-a desfăşurat exerciţiul au fost
instalate/amenajate situaţii tehnice, chimice şi
sanitare complexe imitând realitatea, care au
intervenit în mod curent pen-
tru simularea situaţiilor reale
în vederea pregătirii psihice a
participanţilor. Compo nentele
echipei de salvare în caz de
inundaţii au  utilizat Directiva
şi Metodologia INSARAG.

În vederea simulării medi-
ului internaţional a fost uti-
lizat LEMA, a fost instalat un
Centru de Primire, o tabără
pentru echipă şi OSOCC.
Pentru trunchiul de conducere
în timpul exerciţiului destinat
conducerii s-au testat  capaci-

tatea de aplicare a acordării ajutorului inter-
naţional şi prevederile Directivei şi a
Metodologiei INSARAG. Odată cu exerciţiul
pe teren organizatorii exerciţiului au  furnizat
OSOCC presupuneri şi simulaţii care se des-
făşoară în timp real.

Durata efectivă a instructajului şi a exer-
ciţiului a fost în perioada 21-24 aprilie 2008
Locaţia, Titel, Serbia iar umărul participanţilor
a fost de 210 persoane (DKMT RESCUE) şi
20 persoane pentru coordonare din Ungaria.
Numărul complet al celor care au participat  la
exerciţiu, echipa de intervenţie şi conducerea,
inclusiv participanţii auxiliari ( figuranţii) s-a
apropiat de300 de persoane.

Funcţionarea şi componenţa echipei de sal-
vare DKMT RESCUE a fost reglementată de
REGULAMENTUL DKMT RESCUE.

Eva F.

Exerciţiu de gestionare a situaţiilor de urgenţă,
simulare pe teren, a echipei de intervenţie 

în caz de inundaţii 

DKMT RESCUE



AAGGEENNDDĂĂ

IIMMIIŞŞ
mai 2008

R. - Domnule preşedinte, credeţi că în
următorii patru-cinci ani judeţul Timiş se
va moderniza iar locuitorii vor prospera,
aşa cum o dorim, de altfel, cu toţii?

C. Ostaficiuc - Da, sunt convins de acest
lucru! De ce afirm aceasta? Pentru simplul
motiv că în  cei patru ani în care am condus
Consiliul Judeţean Timiş am pregătit o strate-
gie de dezvoltare a judeţului nostru ţinând cont
de toate posibilităţile de finanţare şi luând în
calcul inclusiv fondurile de preaderare şi fon-
durile din Comunitatea Europeană. Sunt con-
vins că în următorii patru ani, în baza strategiei
pe care am elaborat-o şi odată cu finalizarea
proiectelor aflate în derulare, Timişul va
deveni un judeţ modern. De altfel, eu pretind
că sunt un om modern, un european, şi aşa-mi
doresc să fie  judeţul nostru: unul european,
modern, care să-i reprezinte pe toţi locuitorii
acestei părţi a ţării. 

R. – Sunteţi, după cum vă definiţi,  un
timişean modern. Sunteţi şi un om prosper? 

C.O. - Prosper, în sensul că sunt un om din
clasa de mijloc. Şi, de fapt, pentru ce am mili-
tat dacă nu pentru normalitatea noastră finan-

ciară! Ce înseamnă pentru mine normalitate?
Înseamnă şi viaţa obişnuită de zi cu zi, cu ruti-
na ei cotidiană, cu mai puţine probleme ori cu
mai puţine probleme mari. Idealul meu de
viaţă  este  cel existent  în Comunitatea Euro -
peană, de fapt locul spre care am tânjit toţi
românii. Nu pot să spun că sunt un om bogat,
sunt un om  aparţinând  clasei de mijloc,
mediu ca prosperitate. Nici nu vreau altceva,
nu am altă ţintă în acest sens.

R. – La un judeţ prosper ar trebui să se
ajungă şi prin promovarea valorilor şi com-
petenţelor locale. 

C.O. - Întotdeauna am susţinut acest lucru!
Competenţele şi valorile locale trebuie promo-
vate. În cei  patru ani ca preşedente al Consi -
liu lui Judeţean Timiş am promovat această
idee în toate domeniile. Am promovat-o în do -
meniul culturii,  în domeniul sportului, am
pro movat-o în domeniul investiţiilor, în dome-
niul ştiinţific, mai ales prin parteneriatele pe
care le-am creat. Cred în valoarea şi  în forţa
timişenilor şi a bănăţenilor. Nici nu m-aş fi
angrenat într-o astfel de muncă dacă n-aş fi
avut în spate  forţa valorilor şi a competenţelor
locale, ca o susţinere la calitatea mea de preşe -
dinte al Consiliului Judeţean şi ca reprezentant

al judeţului Timiş în Comunitatea Europeană,
în Comitetul Regiunilor, în Adunarea
Regiunilor Europene, acolo unde suntem
reprezentanţi la nivel de vârf. 

R. - În acest context, cum vedeţi încura-
jarea spiritului întreprinzător la nivelul
comunelor, al oraşelor?

C.O.- Noi am făcut în aceşti patru ani-prin
strategia pe care am adoptat-o în plenul
Consiliului Judeţean-multe lucruri, în sensul
atragerii investitorilor în toate oraşele din
judeţ, nu numai în Timişoara. Pentru că, la un
moment dat, judeţul Timiş era dezechilibrat.
Toată lumea venea să investească în
Timişoara, restul Timişului nu mai conta! În
acest moment judeţul este echilibrat. S-au
răspândit, practic, investitorii în întreg judeţul.
Nu sunt investitori foarte mari, dar nici nu are
nevoie o comună sau un orăşel de un investitor
gigant, ci de mai mulţi investitori medii care să
dea prosperitate comunităţii locale, să asigure
locuri de muncă şi un trai decent. Ce am făcut
noi pentru a sprijini stabilirea acestor oameni
de afaceri în comunităţile  comunale şi oră -
şăneşti? Am plecat de la următorul principiu:

un investitor nu poate să vină într-o aşezare
decât dacă are o infrastructură bine definită.
Am reuşit să creăm infrastructura  rutieră, apă,
chiar şi canal, reţea electrică. A venit investi-
torul şi a beneficiat de această infrastructură, a
produs bani care s-au dus şi către bugetul local
şi aşa s-a creat acea spirală benefică şi nece-
sară dezvoltării la nivelul comunităţilor locale
mici şi mijlocii. Administraţia, după părerea
mea, are prima obligaţia de a crea infrastruc-
tura. Doar pe baza  infrastructurii create orga-
nizat va veni investitorul şi va realiza acea
activitate economică care, la rândul ei, va
aduce prosperitate comunităţii. 

R. – Orice judeţ tinde spre o dezvoltare
durabilă.  

C.O. - Orice conducător de comunitate, că
se numeşte aceasta regiune, că se numeşte
judeţ,  oraş, municipiu sau comună, are dorinţa
de a-şi fixa dezvoltarea bazându-se pe o strate-
gie clară. Dezvoltarea durabilă se bazează pe
folosirea potenţialului local absolut sau a unui
procent cât mai mare  din acest potenţial, pen-
tru a-l transforma apoi într-o oportunitate pen-
tru fiecare investitor iar apoi această oportuni-
tate să se întoarcă ca beneficiu că tre comu -
nitate. Dezvoltarea du ra bilă, ca şi concept, a

fost cre ionat în principiile
comunităţii europene. E obli -
gatoriu ca decizia să apar ţină
comunităţii locale. Tre bu ie să
ne des prindem de acea cen -
tralizare practicată la nive lul
Bucu reştiului sau al capitalei
de judeţ, a Timişoarei, ca
exemplu concret, faţă de cele-
lalte comunităţi locale. Doar
astfel se poate realiza o dez-
voltare durabilă. 

R.- În acest context,  s-ar
putea intra în conflict de
interese cu ideea de me -
tropolă, de zonă metropoli-
tană... 

C.O. - În nici un caz nu se

poate intră într-un
asemenea conflict!
Dim po tri vă. Eu
sunt adeptul unei
dezvoltări a Timi -
şoarei ca me tropolă.
Am susţinut acest
lucru de mulţi ani.
Şi îl susţin şi în con-
tinuare. Din păcate,
există un vid legisla-
tiv. S-a încercat de
mai multe ori în
Parlament legifer-
area acestei noţiuni,
de zonă metropolitană. Iniţial, s-a promovat
noţiunea de consorţiu metropolitan. Până
acum, România nu a rezolvat juridic această
problemă iar Timişoara, Iaşi, Cluj şi mai ales
Bucureştii simt nevoia unei dezvoltări metro-
politane. Ce înseamnă dezvoltare metropoli-
tană? Înseamnă modul de  gestionare în co mun
a urbanismului, sistematizării, infrastructurii.
Lumea- în general- înţelege prin infrastructură
drumuri, apă, canal. Pentru mine infrastructura
este şi cea socială, şi cea cultu rală, absolut
toate domeniile.  Dau doar un exemplu. Putem
realiza o zonă culturală care să servească
întreaga zonă metropolitană, dispersată sau
nedispersată, depinde de modul de dezvoltare
a acesteia. Sunt un adept al zonei metropoli-
tane şi am argumente clare în acest sens. Am
promovat, şi nu de acum, împreună cu Servi -
ciul de Urbanism din Consiliul Judeţean Ti -
miş, ideea ca  PUG-urile la nivelul localităţilor
suburbane Timişorii să aibă o gândire concep-
tuală comună, în aşa fel încât străzile, infra-
structura, să continue lin dinspre capitala de
judeţ spre celealte comunităţi periurbane.

R.- Pornind din Timişoara spre Alioş,
cum vedeţi realizată această infrastructură
rutieră continuă?

C.O. -Aici este o mică problemă, având în
vedere  faptul că e vorba de comuna  Dum -
brăviţa, unde alesul local este  un primar cu un
orgoliu deosebit iar comunitatea din localitate
a prosperat formidabil datorită unor condiţii
particulare, să le zicem „rezidenţiale”. Avem o

decizie aprobată la un moment dat de Con -
siliului Local Dumbrăviţa prin care nu  s-a per-
mis ca autoritate judeţeană  să realizeze  cen-
tura de ocolire pe drumul judeţean, pentru că
doream să ocolim cu o centură  întreaga loca -
litate, să scotem traficul intens de pe şoseaua
care trece chiar prin mijlocul Dum brăviţei.
Acum nu mai există acea posibilitate, pentru
că terenurile aferente  proiectului  nostru
iniţial sunt deja proprietate privată, sunt acolo
PUZ-uri foarte bine dezvol tate. În prezent, în
parteneriat cu domnul primar al localităţii
Dumbrăviţa Silaghi Geza, am stabilit, de
comun acord, modul în care să fa cem dez-
voltarea drumului judeţean de legătură între
Timişoara şi Alioş pe raza comunei Dum -
brăviţa. Este  un prim proiect comun între
Consiliul Judeţean Timiş şi Consiliul Local
Dumbrăviţa vis-à-vis de modul cum se va
rezolva optim acest drum judeţean pe raza
localităţii. 

R. - Primăria Timişoara consideră că
datorită unei anumite “obtuzităţi” a  au -
torităţilor judeţene  nu s-a putut începe rea -
li zarea  zone metropolitane.... 

C.O. – Nu cunosc o asemenea afirmaţie.
Dar ar fi o eroare,  o foarte mare eroare, pen-
tru că noi suntem cei care am promovat  pro -
iectul zonei metropolitane. Problema este că în
Parlament există un  vid legislativ legat de
această problemă. Şi apoi, ar mai fi orgoliile şi
anumite interese de grup. Poate chiar orgolii
electorale locale, până la urmă. S-a înţeles
foarte prost că această zonă metropolitană ar
însemna desfinţarea conducerii comunită ţii
respective. Ceea ce înseamnă că un primar
care doar bănuie că odată ce este de acord cu
zona metropolitană peste un an nu va mai fi în
funcţie, este evident că se va opune ideii de
zonă metropolitană! Con ceptul nu a fost dez-
voltat corect. Nu Consiliul Judeţean Timiş a
fost cel care l-a blocat, din contră, el este cel
care l-a promovat, a şi realizat acel consorţiu
metropolitan. Vidul legislativ ese cel care ne-a
creat această problemă. Chiar dacă au fost
unele încercări ale unora sau ale altora de a se
declara unici promotori ai realizării zonei
metro politane eu zic că demersul lor a avut  un
caracter mai mult electoral, pentru că oricum
nu se putea întâmpla nimic, având în vedere
faptul că legea legată de zona metropolitană
nici  nu era fixată.

R. -Vorbiţi de ju de ţul Timiş ca de un
judeţ echilibrat din punct de vedere

economic. Totuşi,
exis tă şi câteva
pete albe pe har -
ta sărăciei pe ca -
re au întocmit-o
staticienii şi soci-
ologii la nivel de
judeţ. 

C.O. - Nu mai
sunt albe! Sunt
colorate deja spre
gri... Şi spun acest
lucru pentru că
prezenţa uniformă
şi echilibrată a
investitorilor este
evidentă. Sunt- e
drept- câteva lo -

calităţi mai sărace,  în zona de deal şi în locaţi-
ile mai retrase, dar care  au devenit şi ele o
ţintă pentru investitori; cel puţin pentru cei
imobiliari, care au cumpărat terenuri în zonă,
au dezvoltat fer me. Nu cred că despre judeţul
Ti miş se  poate spu ne că mai are „pete albe”,
mai ales dacă ne luăm şi după statistica legată
de şo maj,  de existenţa forţei de muncă  în ju -
deţ. Dar aceasta nu în seam nă că pro ble me le
sunt rezolvate...

R. - O “pată albă” ar putea fi chiar pe
harta oraşului Recaş. Recaşul, nu e nici un
secret, nu are canalizare! 

C.O. - Eu nu m spus că nu mai sunt proble -
me. Am spus că  nu sunt pete albe, ci unele
gris. Canalizarea este o problemă a întregului
judeţ Timiş. Timişoara şi Lugojul  au rezolvată
chestiunea canalizării în proporţie mare: 98%
Timişoara, 88% Lugojul iar procentul e destul
de mare pe judeţ: peste 60%. Însă în mediul
rural este doar unu la sută. 

“Suntem cea mai transparentă instituţie din judeţ!”

Plenul Consiliului la  15 ani de la înfiinţarea instituţiei administrative a judeţului Timiş     

Inaugurarea uneia dintre investiţiile importante 
ale judeţului Timiș: Parcul Industrial şi Tehnologic 

17 aprilie 2008- Palatul Administrativ, simezele etajului II -
vernisajul expoziţiei “Plein Air” a maestrului Constantin Răducan  

Premiul Procultura 2007- Distincţie acordată Inalt Prea Sfinţiei
Sale Nicolae, Mitropolitul Banatului şi al Caransebeşului  
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Este evident că e o mare
problemă. Cum o rezolvăm? De un an şi jumă-
tate lucrăm pentru o soluţie cât mai rezonabilă,
cu două consultanţe alese de către
Comunitatea Europeană, primind 1.600.000
euro pe an de la Comunitatea Europeană pen-
tru proiect. La  21 aprilie 2008 master planul a
fost finalizat pentru întregul judeţ, prevăzân-
du-se dezvoltarea întregii infrastructuri  de
apă-canal la nivelul judeţului nostru. Am con-
stituit deja Asociaţia Intercomunitară Timiş.
De altfel, localităţile care sunt în această

Asociaţie intercomunitară vor beneficia de
fonduri europene pentru  apă şi canal. Aso -
ciaţia este condusă de către Consiliul Judeţean
Timiş, de preşedintele Consiliului. Există un
operator agreat la nivelul întregului judeţ şi
ţintim 300 milioane euro pe acest proiect. Sunt
ceva bani... Problema se va rezolva în trei
etape. În prima etapă, zona metropolitană, în a
doua etapă Lugojul, cele opt oraşe şi locali -
tăţile din jur iar în a treia etapă  localităţile-
satelit izolate. Tot master-planul este bine
gândit deja, este fina lizat.

R. – Ce s-a făcut de fapt, ce implică acest
master plan?

C.O. - Ca să înţeleagă toată lumea: am
făcut un ghid după care se va realiza dez-
voltarea reţelei de apă-canal din întregul judeţ.
Odată cu aprobarea acestui ghid nu se vor mai
face niciodată  investiţii în afara acestuia, la
nivelul  întregului judeţ judeţul. Nici la Beba
Veche, nici la Carani! S-a făcut ordine în
plani ficarea infrastructurii la nivelul Timişului
ca judeţ. Şi este un fapt împlinit, important
pentru timișeni. Comunitatea Europeană nu
alocă bani dacă nu există o astfel de planifi-
care. Aceasta ar fi prima chestiune. A doua: era
riscul suprapunerii unor proiecte în localităţi
apropiate, cu soluţii care erau optime doar
pentru o anumită localitate, nu pentru întreaga
zonă. A treia: nimeni nu are forţa financiară să
facă o astfel de dezvoltare, comunităţile nu pot
reuşi decât împreună. Şi atunci, am ales
această soluţie, această Asociaţie Intercomu -
nitară Timiş şi mergem pe fondurile de coezi-
une din Comunitatea Europeană iar în toamnă
atacăm fondul de coeziune. 

R. - În câţi ani vedeţi terminat acest
proiect?

C.O. - Proiectanţii noştri ne-au spus anul
2019. Eu vreau să finalizăm totul în  2017. 

R. -Acest plan ambiţios al dumneavoas-
tră seamănă, fără supărare, cu cel al actu-
alului primar al Timişoarei, în baza căruia
s-a investit mult în infrastructura din oraş:

drumuri, reţele de canal, apă. E un proces
de reabilitare majoră care cere timp.

C.O. - În judeţul Timiş, de zeci de ani, nu
s-a investit în acest domeniu! Şi era nevoie ca
să se facă aceste investiţii. Trăiam cu canali -
zări şi apeducte de acum 40-50 de ani! Suntem
în Comunitatea Europeană, suntem considerat
cel mai dezvoltat, zicem şi  noi aceasta, judeţ
al ţării. Dacă nici noi nu avem asemenea facili -
tăţi care ţin de civilizaţie, ce prezenţii să avem
de la ceilalţi? Dacă noi nu facem ceea ce tre-
buie să facem, adică acest ghid, acest operator,
Asociaţie prin care să luăm banii Comunităţii
Europene, că până la urma asta e ţinta,
finanţarea europeană, atunci cine să o poată
face? 

R. - Există riscul să nu vină aceşti bani
europeni?

C.O. - Nu există, odată ce am fost selectaţi!
Avem deja consultanţa externă. Sunt doar
câteva judeţe în ţară şi, din nou, Timişul a
intrat într-o selecţie şi o competiţie benefică.
Iar consultanţa este  plătită de către minister şi
Comunitatea Europeană, nu din banii judeţu-
lui. Practic, s-a făcut prima selecţie care spune
clar: consultanţa ne duce direct în fondurile
europene necesare realizării proiectului nostru
în baza master planului 

R. -Legat de banii europeni, când începe
realizarea deponiei ecolgice? Ar urma
amenda de la U. E. 

C.O.  -Da... Vine amenda... Şi e normal să
vină, pentru că suntem în Europa şi vrem să

trăim civilizat, chiar ni se impune aceasta!  Nu
înseamnă că agreez faptul că trebuie să fim
amendaţi, dar o spun direct, fără nici un fel de
menajamente: ani buni s-a stat şi s-au ascultat
vocile false a fel şi fel de grupuri de interese,
dintr-o parte şi din alta, şi nu s-a luat nici o
decizie în folosul cetăţenilor. De abia acum am
luat  asemenea decizii, de doi ani de zile. Noi,
actualul Consiliu Judeţean Timiş, am luat de -
cizia necesară! Că până acum, timp de zece
ani, s-au făcut doar campanie electorală pe
această temă, şi nimic altceva! Noi, acum doi
ani, am luat această decizie, cu o întârziere de
zece ani, ceea ce - sigur - este o chestiune tristă
la nivelul judeţului Timiş. Am reuşit să intrăm
pe Programul Operaţional Sectorial de Mediu
al Ministerului Mediului. Am angrenat judeţul
Timiş în acest program. Timişul nu cheltuie
nici un leu pentru proiectare, nu cheltuie nici
un leu pentru studiul de fezabilitate. Până în
iulie a.c. avem proiectul gata, vorbesc de

proiectul De poneului Ecologic Ghizela şi, în
mod normal,  şi de cel al staţiilor de transfer.
Licitaţia pentru executarea construcţie este
pro gra mată la nivelul lunii sep -
tembrie pentru executarea  con -
strucţie. Dacă lu crurile ar merge
aşa cum îmi do resc eu, la sfârşi -
tul anului 2008 ar trebui să avem
prima alveolă a deponiei termi-
nată, în care să putem depozita
gunoiul în con diţii ecologice.
Fiind o licitaţie interna ţio nală,
fiind atât de mulţi competitori
interesaţi în achiziţia lucrării,
probabil că va exista şi o con -
testaţie, procedeul de atribu ire a
lucrărilor se va lungi, aşa că, de -
sigur nu-mi doresc aceasta, pro -
ba bil  nu vom apuca să construim
până la sfârşitul anului 2008
prima alveolă, aşa cum am dori noi. Mai este
şi o chestiune tehnică: membrana de izolare
faţă de pământ nu se poate lipi, aplica, decât în
condiţii de căldură, nu la temperaturi scăzute,
în condiţii de iarnă. Va fi o problemă delicată
dacă începem să construim acest deponeu în
decembrie pentru că nu dorim să facem nici un
rabat de la calitate. Am stabilit cu factorii de
decizie, de comun acord, să cerem o dispensă
ministerului şi Comunităţii Europene de şase
luni, ca să putem prinde perioada acceptabilă
de construcţie şi până atunci să terminăm
deponia. Vom obţinem această dispensă de
abia în iunie dar în iulie vom avea  totul gata:
avize, probabil şi proiectul. Avem deja avizul
de mediu pentru localitatea Ghizela, care a fost
cel mai greu de obţinut. 

R. -Au existat probleme în acordarea
acestui aviz de mediu? Se spunea că locul
unde se va construi deponia este prea
aproape de albia râului Bega, în amonte.

C.O. - Nu, la Ghizela nu au exista aseme-
nea probleme. Dar, oriunde s-ar fi dorit con-
struirea deponiei ecologice s-ar isca discuţii, ar
apărea probleme. Se spune că, merge vorba că,
apare zvonuri, deoarece peste tot sunt anumite
interese... Unu: la Ghizela avem acordul în tre -
gii comunităţi locale! Doi: este o construcţie
care se va face în poala dealului, într-o groapă,
nici măcar nu se vede, nu se creează nici
măcar probleme estetice. Trei: cantitatea de
deşeuri care se va transporta la Ghizela va fi
mult mai mică decât ceea ce se aruncă acum la
Parţa. În acelaşi timp, la Timişoara se reali -
zează o staţie de sortare a deşeurilor care va
reţine, în primă fază 30%, apoi 40%, după care
50% din deşeurile refolosibile. Cantitatea de
gunoi menajer va fi mult mai mică decât ceea
ce se duce în prezent la Parţa. Şi noi, C. J.
Timiş, la rândul nostru, construim o staţie de
transfer în Timişoara pentru localităţile limi -
trofe şi pentru cele care au posibilitatea să
aducă la Timişoara gunoiul; compactăm  şi
transmitem la Ghizela doar ce ea ce nu se mai
poate recicla şi refolosi. Depozităm la Ghizela
deşeuri de natură organică. În aceste condiţii,
sigur că  De po neul de la Ghizela va avea o
anvergură ecologică. Este evident. Iar noi, în
mandatul 2004-2008, spre deosebire de alţii,

am reuşit să tăiem „nodul gordian”,
până la urmă, ceea ce este o rea -
lizare de neconstestat.  

R. -Toate aceste pro iec te pe
care le-aţi realizat sau le aveţi
prevăzute în planurile de viitor
nu s-au putut face şi nu se vor
putea face fără o contribuţie
majoră a aparatului admi nis -
trativ din cadrul Consiliului Ju -
de ţean. Se cere însă în zilele noas-
tre o transparenţă maximă a actu-
lui administrativ. 

C.O. - În raportul care a fost
făcut de societăţile specializate care
au monitorizat şi acum doi ani şi
anul trecut activitatea noastră  s-a
remarcat că la nivelul judeţului

Consiliul Jude ţean Timiş este cea mai trans -
parentă instituţie publi că. Mă bazez, repet,  pe
acel raport făcut nu de noi, ci de In stitutul de

Studii Politice. Am răspuns la toate întrebările,
la toate solicitările venite de la ce tăţeni sau
mass-media prin e-mail, pe net, în scris, am
oferit transparenţă totală punând pe site-ul
Consiliului Judeţean toate hotărârile de consil-
iu, toate lucrurile care se doreau a se cunoaşte.
Avem de doi ani de zile publicaţia „Agenda
C.J.Timiş”, în care apar proiectele de hotărâri,
hotărârile de consiliu, modificările petrecute în
componenţa comisiilor de specialitatea,
rapoartele şefilor de servicii, alte informaţii
utile despre activitatea Consiliului Judeţean
Timi, opiniile consilierilor, ale primarilor şi
viceprimarilor din judeţ şi aşa mai departe.
Transparenţa nu mai cred că e o proble mă a
noastră, a C. J. Timiş, de mult, deşi nimeni nu
poate spune că a găsit traseul ideal în adminis-
traţia publică. În acest context, trebuie spus că
am luat în discuţie şi ceea ce se numeşte „cir-
cuitul actelor” în instituţie, am făcut şi această
analiză iar acum suntem în faza în care, noi,
C.J. Timiş, încercăm să luăm ISO 9002 pentru
actul administrativ. 

R. - Când spuneţi Consiliu Judeţean
Timiş, vă gândiţi numai  la dumneavoastră?

C.O. - Mă gândesc la toţi colegii mei din
Consiliu, că altfel nu se poate! Fără aceşti
colegi nu aş fi putut să fac nimic. Mă gândesc

la consilierii judeţeni, în primul rând, cei care
iau deciziile  pe care eu le pun în practică. Mă
gândesc la aparatul executiv, fără de care nu se
poate întâmpla absolut nimic, pentru că iniţia-
tivele, respectarea legislaţiei, derularea ho -
tărârilor, iniţiativa hotărârilor, toate se fac cu şi
prin aparatul executiv din instituţie. 

R. -Vedeţi acest aparat executiv ca pe
unul prea birocratic? Credeţi că mai tre-
buie debirocratizat?

C.O. - Există zone în care se mai poate
lucra. Există zone de maximizare, există situ-
aţii în care unii conducători de servicii nu au
acea exigenţă pe care o pretind eu şi nici ei nu
o pretind de la colegii lor subordonaţi. Atunci,
există un risc al dezechilibrului repartizării
muncii în Consiliu. Dar aceste lucruri se pot
rezolva... 

R.  Realmente, v-aţi propus aceasta în
viitorul apropiat?

C.O. - Da, bineînţeles. 
Au consemnat 

Cornel TODOR şi Gabriela PASCARU

“Suntem cea mai transparentă instituţie din judeţ!”

Premierul landului german Baden-
Wurttenberg, Gunther Oettinger (stânga)

un prieten al judeţului Timiş

Conducerea Consiliului Judeţean Timiş,
deschisă dialogului cu mass-media locală

şi regională 

Adunarea Regiunilor Europei: preşedintele Jose Manuel
Barrros, primind delegaţia României

Inaugurarea unui nou tronson de drum judeţean asfaltat  

Dl. Traian Băsescu, Preşedintele
României, oaspetele C.J. Timiş 


