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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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În planul manifestărilor cultural-educative, luna
mai a debutat, la Biblioteca Judeţeană Timiş cu o ex po -
zi ţie de carte organizată cu prilejul Zilei Europei. Din -
tre multiplele unghiuri de abordare a respectivei zile
dedicată unităţii europene, ne-am oprit asupra perspec-
tivei culturale. Expresie a celor mai elevate impulsuri
omeneşti, cultura  se manifestă de obicei ca un element
de apropiere, ca un liant  între oameni de etnii diferite.
Cum s-a manifestat această tendinţă din perspectiva
mozaicului etnic european, caracterizat printr-o mare
diversitate, a fost ceea ce s-a străduit să pună în lumină
expoziţia realizată cu acestă ocazie. Volume de poezie,
romane, cărţi de filozofie, orânduite cronologic, au
încercat să recompună traseul creaţiei literare proprie
bătrânului continent de-a lungul secolelor. Multiplele
limbi ale Europei, au fost reprezentate prin cei mai
importanţi scriitori ce le-au impus în istoria literaturii.
Componenta literară a abordării a fost completată cu
cea artistică, la fel de bogată şi diversă ca tendinţă, dar
mult mai accesibilă, avânt în vedere modalitatea de
exprimare, imaginea,  eliminând bariera lingvistică.
Albumele de pictură şi sculptură expuse în cadrul aces-
tei secţiuni s-au dorit o istorie prescurtată a tendinţelor
manifestate de arta europeană, de-a lungul evolutiei
sale. Vizitatorii acestei expoziţii şi-au putut da seama
că, în pofida diversităţii, cultura născută pe acest con-
tinent este străbătută de un filon  comun ce duce cu
gândul la o reală unitate spirituală. 

Un alt moment al agendei manifestărilor noastre
culturale l-a constituit marcarea împlinirii a 160 de ani
de la declanşarea Revoluţiei din 1848, în cadrul unui
simpozion  realizat în colaborare cu Muzeul Banatului
şi Arhivele Naţionale. Invitaţi au fost domnii: Ioan
Rus, director al Arhivelor Naţionale, prof. dr. Vasile
Dudaş, autor al mai multor cărţi de istorie şi prof.

Ciprian Glăvan,
muzeograf. Cei
trei invitaţi au
prezentat publicului prezent cu acest prilej, docu-
mentele legate de desfăşurarea Revoluţiei de la 1848 în
Banat, documente existente în cadrul colecţiilor insti-
tuţiilor pe care le reprezentau. Participanţii au aflat
totodată care a fost specificul derulării cestei impor-
tante mişcări populare, în Transilvania şi Banat. O
expoziţie de documente în faximil,  redactate în ger-
mană, maghiară, sârbă şi română, au avut rolul de a-i
apropia mai mult pe cei interesaţi de problematica
momentului, dar şi de atmosfera epocii. Moment cu
consecinţe deosebit de importante în evoluţia gândirii
social-politice, dar şi a vieţii de fiecare zi de pe intreg
continentul european, Revoluţia de la 1848 a fost
prezentată cu acest prilej de-o manieră i-a putut face pe
cei de faţă să-i înţeleagă mai bine multiplele valenţe.

Şi, daca în rândurile precedente am făcut o cronică
a manifestărilor derulate în ultimele două săptămâni,
voi vorbi în continuare despre ceea ce urmează să se
petreacă peste două zile, adică, despre o expoziţie de
carte veche legată de unul dintre cartierele Timişoare,
şi anume, de Iosefin. Organizată la Casa de Cultură a
Studenţilor, expoziţia îşi propune să recompună, prin
intermediul cărţilor, istoria acestui cartier, originea de -
nu mirii sale, specificul dezvoltării lui de-a lungul celor
260 de ani de la întemeiere. Construcţii ce dăi nu ie
încă, dar şi evenimente şi personalităţi deja demult
uitate, vor prinde viaţă  cu ajutorul volumelor păstrate
în colecţiile Bibliotecii Judeţene Timiş. O manifestare
care, sperăm, le va stârni multora interesul pentru mai
buna cunoaştere a oraşului în care trăim. 

Aquilina BIRĂESCU
bibliograf 

ORDIN DE ÎNCEPERE A LUCRĂRILOR DE REABILITARE
A fost emis ordinul de începere a lucrărilor de reabilitare a Drumului

Judeţean 691 Timişoara-Pişchia-Maşloc-limita judeţului Arad (40 km),
care se va realiza din creditul contractat de administraţia judeţeană.
„Licitaţia pentru reabilitarea DJ 691 Timişoara-Pişchia-Maşloc-limita
judeţului Arad (40 km) a fost câştigată de SC Societatea de întreţinere şi
reparaţii drumuri SA Timişoara şi SC CCCF Drumuri şi Poduri SA
Timişoara. Valoarea lucrărilor este de circa 11 milioane de euro”, a sub-
liniat preşedintele Constantin Ostaficiuc. La sfârşitul lunii martie, preşed-
intele Consiliului Judeţean a semnat un contract de împrumut în valoare
de 100 de milioane de lei. „Lista cu obiectivele ce vor fi finanţate din
acest împrumut cuprinde: reabilitarea DJ 572 Timişoara-Buziaş-Lugoj şi
a DJ 691 Timişoara-Pişchia-Maşloc-limita judeţului Arad, centura de
ocolire a oraşului Buziaş, infrastructura de afaceri a zonei industriale
Săcălaz şi alte investiţii ce vizează dezvoltarea infrastructurii şi ridicarea
standardului de viaţă al locuitorilor judeţului Timiş”, opinează preşedin-
tele Constantin Ostaficiuc. J. L.

Cinstirea eroilor
din comuna  Bârna

În comuna  Bârna a fost inau-
gurat un monument închinat
eroilor din aşezare căzuţi în cele
două războaie mondiale din sec-
olul trecut ( 1914-1918 şi 1940-
1945).  Monumentul a fost ridi-
cat chiar pe platoul din faţa
Primăriei Bârna şi are înscrise pe
frontispiciu numele celor 76 de
eroi căzuţi în război din cele şase
sate ale comunei: Boteşti, Bo -
tineşti, Drinova, Jureşti, Pogă -
neşti, Sărăzani

C.T.

Luna mai la Biblioteca Judeţeană Timiş
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Raport de e activitate pentru
anul 2007 – Consilier judeţen
Ionel Patrichi – Preşedinte al

Comisiei de Urbanism,
Amenajarea Teritoriului,

Lucrări Publice şi Protecţia
Mediului

Activitatea de Consilier judeţean în cursul anului 2007
a constat din:

- participarea la cele şedinţele ordinare şi extraordinare
ale Consiliului Judeţean Timiş;

- participarea la toate şedinţele Comisiei de Urbanism;
- participarea la şedinţele ATOP;
- participarea la seminarul regional organizat de către

ATOP Hunedoara la  Geoagiu Băi;
- participarea la şedinţele Consiliilor Locale din:

Dumbrăviţa, Moşniţa Nouă, Chevereşu Mare, Giera,
Buziaş;

- participare la şedinţele Comisiei de circulaţie a
Municipiului Timişoara;

- participare şi contribuţii personale la realizarea studi-
ului Timişoara Vision 2030 iniţiat de către Primăria
Municipiului Timişoara în parteneriat cu Institutul
Fraunhofer din Stuttgart- Germania şi Institutul Politehnic
Timişoara.

- participarea, împreună cu constructorii şi beneficiarii,
la recepţiile finale ale lucrărilor la drumurile judeţene în
calitate de membru al Comisiei de recepţie;

- deplasări în teren cu microbuzul CJT şi cu autoturis-
mul proprietate în vederea vizualizării amplasamentelor
pentru care s-a solicitat elaborarea de CU, PUZ, PUG, AC
sau alte solicitări ale autorităţilor publice locale şi ale
locuitorilor în comunele: Dumbrăviţa, Sânandrei,
Ghiroda, Giera, Foieni, Săcălaz, Dudeştii Noi, Buziaş -
Bacova,  Orţişoara, Racoviţa, Saravale, Sânpetru Mare,
Jimbolia, Ghilad, Banloc, Giarmata,  Şag, Racoviţa,
Pişchia – Sălciua Nouă; Sânnicolau Mare; Jimbolia;
Coşteiu; Bogda.

- întâlniri cu proiectanţii şi cu reprezentanţii
Companiei de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale – Direcţia
Regională Timiş în vederea elaborării Studiului de circu-
laţie rutieră şi feroviară pentru Zona Metropolitană;

Am avut o contribuţie majoră şi am purtat mai multe
runde de discuţii cu autorităţile abilitate privind urmă-
toarele proiecte şi studii:

Notă de fundamentare privind necesitatea şi oportuni-
tatea realizării PLANULUI DE

AMENAJARE A TERITORIULUI ZONAL Aeroport
“Traian Vuia”–Autostradă– DN 6.

Notă de fundamentare privind necesitatea şi oportuni-
tatea elaborării studiului de   prefezabilitate – cale majoră
rutieră în perspectiva descărcării circulaţiei de pe
autostradă spre municipiul Timişoara, din nodul rutier km
40-41 spre   DN 69.

Prezentare soluţii preliminare pentru centură feroviară
a Municipiului Timişoara.

Raport privind propunerea de aprobare a SPF centură
feroviară a Municipiului Timişoara, beneficiar: Consiliul
Judeţean Timiş.

Iniţierea studiului privind colectorul inelar de
canalizare pentru dezvoltările urbanistice din Zona
Metropolitană în paralel cu  Centura de ocolire a municip-
iului Timişoara;

Dezbatere cu privire la centura rutieră a Municipiului
Timişoara, intersecţiile cu drumurile judeţene DJ 691(
Timişoara-Dumbrăviţa) şi DJ 609 D ( Timişoara-
Aeroport).

Raport privind propunerea de aprobare a Proiectului
Tehnic, inclusiv a detaliilor de execuţie, în conformitate cu
prevederile legale, al investiţiei „Centura Nord – Vest de
ocolire a oraşului Buziaş, L= 4,3 km” – cuprinsă în
Programul Operaţional Regional 2007-2013;

Elaborarea şi corectarea hărţii rutiere a judeţului
Timiş;

În cadrul şedinţelor comisiei prezidate de subsemnatul
au fost avizate un număr de  656  cereri de autorizaţii de
construire, 1 documentaţie PUG preliminar,  183 docu-
mentaţii PUZ,  12 documentaţii  PUD, şi o documentaţie
tehnică privind stabilirea terenului aflat în patrimoniul
unei societăţi conform HG 834/1991.

Consilier judeţean,
Ionel PATRICHI

INSTITUTUL NAŢIONAL
DE ADMINISTRAŢIE

Centrul Regional de Formare Continuă pentru
Administraţia Publică Locală Timişoara

Centrul Regional de Formare Continuă pentru
Administraţia Publică Locală Timişoara este o instituţie pub-
lică cu personalitate juridică, înregistrată juridic la 1 august
2003, autonomă, aflată în coordonarea metodologică a
Institutului Naţional de Administraţie.

Instituţia noastră organizează programe de perfecţionare
pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din
administraţia publică locală, precum şi pentru aleşii locali din
Regiunea de Dezvoltare 5 Vest, care cu prinde judeţele Timiş,
Arad, Hunedoara şi Caraş-Severin. 

Misiunea centrului este creşterea eficienţei activităţii
desfăşurate de către administraţia publică locală.

Obiectivele generale ale Centrului Regional Timişoara
sunt:

Dezvoltarea capacităţii manageriale a administraţiei pub-
lice locale din Regiunea V Vest;

Dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor funcţionarilor
publici în utilizarea noilor mecanisme şi proceduri specifice
unui management public
modern.

Procesul de reformă a
administraţiei publice
impune introducerea şi
utilizarea unor concepte
moderne ale manage-
mentului public, speci-
fice procesului de for-
mare continuă din ţările membre ale UE. În acest context,
Centrul Regional Timişoara desfăşoară o activitate orientată
către beneficiari.

Valorile instituţiei noastre sunt:
Profesionalismul;
Integritatea;
Coerenţa;
Unitatea;
Responsabilitatea.
De la începutul activităţii sale, în 2003, centrul a cunoscut

o dezvoltare constantă, atât în ceea ce priveşte calitatea şi can-
titatea programelor de perfecţionare organizate, cât şi în ceea

ce priveşte eficienţa activităţii sale.
Centrul dispune de 9 birouri şi de 6 săli de curs cu o capac-

itate totală de 150 de locuri şi de echipament logistic perfor-
mant (calculatoare, imprimante, videoproiectoare, copiatoare,
faxuri, etc.). Va fi amenajat şi un spaţiu de locuit, destinat cur-

sanţilor care provin din
alte localităţi.

Studii şi proiecte
În 2005, în parteneri-

at cu Universitatea
Tibiscus din Timişoara şi
cu Direcţia Generală a
Finanţelor Publice, Cen -
trul Regional Timişoara a
demarat un studiu asupra

eficienţei utilizării fondurilor destinate formării şi per-
fecţionării funcţionarilor publici din administraţia publică
locală. Acest studiu a permis aprecierea importanţei pe care o
acordă autorităţile locale formării continue şi perfecţionării
profesionale a funcţionarilor publici, nivelul fondurilor alo-
cate în acest scop şi gradul de satisfacţie a funcţionarilor pub-
lici care au urmat astfel de programe.

În noiembrie 2005, Centrul Regional Timişoara şi
partenerii săi de la dbb akademie au demarat proiectul intitu-
lat „Europa sprijină şcoala românească de administraţie pub-
lică”. Obiectivul proiectului îl constituie dezvoltarea capac-
ităţilor centrului, pentru a răspunde nevoilor de formare con-
tinuă ale administraţiei publice din Regiunea 5 Vest. În cadrul

acestui proiect, au fost
organizate mai multe
programe de perfecţio -
nare şi vizite de studiu.

Centrul Regional Ti -
mişoara participă în mod
regulat la întâlniri,
seminarii şi programe

orga nizate de auto rităţi şi instituţii publice şi de organizaţii
din ţară şi din străinătate, în vederea dezvoltării calităţii şi efi-
cienţei activităţii noastre şi a încheierii de noi parteneriate.

Dezvoltarea Centrului Regional Timişoara, ca instituţie
eficientă şi performantă în cadrul sistemului naţional de for-
mare continuă pentru administraţia publică locală, se  real-
izează având ca model sistemul european de formare contin-
uă, unde parteneriatul public-privat este o formă agreată şi
recomandată de către instituţiile de formare continuă din
Uniunea Europeană.

Floriana STEFA�
Expert CRFCAPL Timişoara

Intersecţie pe
trei nivele cu

pasaj subteran 
Traficul aerian prin Aero por -

tul Internaţional « Traian Vuia »
este  tot mai intens, ceee ce va
fa  ce ca în viitor întreaga zonă a
ae ropotului să fie şi mai aglo -
merată, cu atât mai mult cu cât
aici va avea loc  şi o descărcare
de pe au tostradă iar drumul se va
intersecta cu centura de ocolire a
mu ni cipiului Timişoara. Pentru a
vedea cum se va desfăşura   cir -
cu laţia în asemenea condiţii dar
şi modul cum vor funcţiona
intersecţiile în zona aeroportului,
s-a decis realizarea un studiu al
zonei, cea mai interesantă pro -
punere fiind cea prin care se
prevede realizarea  unei intersec -
ţii multiple şi eficiente pentru ca
circulaţia să fi fluentă. Ar fi
vorba de o intersecţie pe trei ni -
vele cu un pasaj subteran pentru
a nu exista puncte de conflict,
prin acel pasaj urmând a se fa ce
descărcarea de pe auto stra dă iar
la nivelul trei va fi centura de
ocolire a Timişoarei. Soluţia pa -
sa jului cu trei nivele a fost pro -
pusă în cadrul  Comisiei de Ur -
ba nism din cadrul Consiliului
Judeţean Ti miş. C. T.

ULTIMUL PLEN ÎN FORMULA 
MANDATULUI  2004-2008

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Constantin Ostaficiuc a emis dispoziţia de
convocare a CJT în şedinţă ordinară, care a avut loc marţi, 20 mai, de la ora 10.00, la
sediul Palatului Administrativ, cu următoarea  Ordine de zi a şedinţei:

1. Întrebări, interpelări; 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor judeţene
pentru anul fiscal 2009; 3. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor sume pentru
elaborarea şi actualizarea planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de
urbanism în trimestrul II anul 2008; 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii
organizatorice a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Timiş; 5. Proiect de
hotărâre privind reorganizarea Agenţiei  de Dezvoltare Economico – Socială Timiş;  6.
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu rectificat al judeţului Timiş şi a
bugetelor rectificate ale unor instituţii şi servicii publice pe anul 2008; 7. Proiect de

hotărâre privind aprobarea „Planului Local de Acţiune pentru Mediu – judeţul Timiş”;
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii CJT nr.10/2008 privind aprobarea
unor măsuri în legătură cu stabilirea apartenenţei şi administrării blocurilor de locuinţe
pentru medicii rezidenţi

9. Diverse.
J. L.
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De zece ani,
Handbalul a devenit o tradiţie pentru copiii

din centrele de plasament
În zilele de 31 mai şi 1 iunie a.c., Complexul de Servicii Spe cializate Gă -

voj dia a organizat cea de-a zecea ediţie a competiţiei sportive “Cupa 1 Iunie
– Me morialul Adam Fischer” la handbal băieţi. La această manifestare de ve -
nită deja tradiţională s-au înscris, în acest an, mai multe echipe repre zentând:

Com ple xul de Servicii
Spe cia li zate Gă voj dia,
Comple xul de Ser vicii
Spe  ciali zate Lu goj, Com -
ple xul de Ser vicii Specia -
li zate pentru Copilului cu
Pro ble me Psi hosociale
Lu  goj, Com  plex de Ser -
vicii Spe  cializate pentru
Rea bi litare şi Readaptare
So cială Ti mi şoara, Cen -
trul pentru Spri jinirea
Integrării Familiale şi

Pro fesionale a Tinerilor Timişoara, Complexul de Servicii Specializate pen-
tru Copilul cu Dizabilităţi Recaş, Complexul de Servicii Specializate
“Speranţa” Reşiţa, Grupul Şcolar “Branişte” Lugoj şi Şcoala Generală din
comuna Ştiuca. 

În ziua de 31 mai, pe lângă meciurile de calificare în grupe, au avut  loc
şi mai multe concursuri, spectacole, iar seara – discotecă. Cea de-a doua zi a
fost rezervată finalelor, unui meci demonstrativ de handbal – fete, festivităţii
de decernare a premiilor, mesei festive şi pentru diverse competiţii şi specta-
cole. Toţi participanţii la competiţie au primit premii şi diplome de partici-
pare, iar echipele câştigătoare şi cei mai buni sportivi au primit premii spe-
ciale.

La această manifestare au participat reprezentanţi ai Consiliului Judeţean
Timiş şi ai centrelor aflate in subordinea DGASPC Timis, reprezentanţi ai
Direcţiei Judeţeane pentru Sport Timiş, precum şi mari personalităţi sportive.

De-a lungul timpului, copiii din cadrul Complexului de Servicii
Specializate Găvojdia, la fel ca toţi copiii din celelalte instituţii de ocrotire,
au fost încurajaţi să desfăşoare activităţi sportive şi cultural-artistice.
Începând cu toamna anului 2004, echipa de handbal băieţi a Complexului de
Servicii Specializate Găvojdia a fost înscrisă şi participă cu succes în
Campionatul Judeţean de Handbal Seniori, în prezent fiind situată pe locul I
şi luptând pentru promovarea în Divizia A. În plus, doi foşti sportivi ai
echipei de handbal CSS Găvojdia activează in prezent în Danemarca, la
echipa din Munkebo – Odense.

Smaranda MARCU

În urma invitaţiei primite din
partea J.C.I. Timişoara şi a J.C.I.
Waregem Belgia, şase specialişti
din cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Timiş -  Centrul pentru
Recuperarea şi Reabilitarea
Neuropsihiatrică a Copilului cu
Handicap Timişoara au participat
la un schimb de experienţă cu spe-
cialişti din trei centre similare din
Belgia: Centrul Der Kindervriend
din oraşul Rollegem, Centrul
Maria ter Engelen din oraşul
Klerken şi Centrul Bachte Maria
Lerne din oraşul Deinze.

În acest scop, au fost formate
echipe de câte două persoane, cu
toţii fiind invitaţi să vadă cum
funcţionează sistemul de servicii
de recuperare şi reabilitare din
aceste centre şi să ia parte la activ-
ităţile desfăşurate acolo. Echipa
formată din timişoreni a vizitat
toate componentele centrelor,
aflând ce tipuri de terapii sunt uti-
lizate, în funcţie de problemele de
sănătate ale pacienţilor, şi a întâl-
nit multă diponibilitate din partea
personalului pentru a ne oferi
explicaţii. Apoi a fost vizitat
Spitalul Universitar UZ Gent,

unde au fost purtate discutaţii cu
specialişti în servicii de recuperare
şi reabilitare.

Atât specialiştii întâlniţi acolo,
cât şi conducerea acestor centre
sunt dispuşi să colaboreze pe ter-
men lung cu echipa centrului de
recuperare din Timişoara.
Experienţa câştigată în cadrul
acestui schimb de experienţă va fi
diseminată întregului personal, iar
întreaga echipă va începe să
implementeze noile metode
învăţate.

Ramona SUCIU
șef CRR�CH Timişoara

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Timiş, împreună cu instituţiile de ocrotire a
copiilor din judeţ, a organizat, cu ocazia zilei de 1
iunie, mai multe manifestări destinate copiilor din
cen tre care au avut, astfel, numeroase ocazii să se
bucure de Ziua Copilului. Principala manifestare din
acest an a fost campionatul de handbal “Cupa 1 iunie
- Memorialul Adam Fischer”, competiţie sportivă
iniţiată de Complexul de Servicii Specializate
Găvojdia. La acest campionat s-au înscris echipe de
tineri sportivi din majoritatea centrelor de plasament
din judeţul Timiş. 

Pe lângă competiţia handbalistică, în fiecare cen-
tru de ocrotire au avut  loc manifestări specifice zilei
de 1 iunie: picnic-uri, mese festive, spectacole, con-
cursuri sportive, ieşiri la pădure, petreceri pentru
copii. 

După ce am sărbători toţi copiii la 1 Iunie, a căror
zi martchează şi începutul verii, ne vom îndrepta
atenţia, din nou, spre copiii aflaţi în situaţii de risc şi
care au nevoie de ajutor. Asta deoarece, tot în cursul
acestei luni, vom marca două zile cu conotaţie aparte:
5 iunie – Ziua împotriva violenţei asupra copilului în
România şi 12 iunie – Ziua internaţională pentru
combaterea muncii copilului.

În 5 iunie, o dată în plus, vom trage un semnal de
alarmă cu privire la toate formele de violenţă la care
sunt supuşi copiii, de la abuz fizic sau emoţional,
abuz sexual  până la violenţa în şcoli sau obligarea
copiilor să cerşească. Pentru sesizarea tuturor situaţi-
ilor în care sănătatea şi siguranţa unui copil este pusă
în pericol, DGASPC Timiş pune la dispoziţia tuturor
numărul de telefon 983. Non-stop, zi şi noapte, o
echipă de specialişti din cadrul acestei instituţii este
pregătită să răspundă la aceste apeluri telefonice şi să
intervină acolo unde este cazul.

12 iunie-Ziua Mondială Împotriva Muncii
Copiilor a fost instaurată în calendarul internaţional
în 2002, pentru a trage un semnal de alarmă asupra
acestui fenomen îngrijorător. În România, princi-
palele cauze ale implicării copiilor în diverse forme
de muncă sunt legate de nivelul scăzut de trai, zeci de
mii de copii români lucrând în agricultură, industrie,
sau în gospodării, consecinţele acestui fenomen fiind
dintre cele mai grave: accidente, boli grave, abandon
şcolar, analfabetism. În acest an, acţiunile derulate la
nivel naţional în 12 iunie se vor concentra pe elim-
inarea muncilor periculoase efectuate de copii în
agricultură, în acest sector fiind implicaţi cei mai
mulţi copii care muncesc. S. M.

Despre Europa şi integrarea europeană
au auzit vorbindu-se, zi de zi, în jurul lor;
au primit, adeseori, din partea unor insti-
tuţii, pliante şi materiale informative
despre ţările Uniunii Europene, valorile
europene, legislaţia europeană sau cur-
surile şi bursele destinate lor în ţările ”înfrăţite”. Cei mai curi-
oşi sau mai avizi de informaţie au intrat pe Internet şi au putut
afla mai multe despre Parlamentul European, şcolile de
tradiţie din Europa, drepturile lor ca şi cetăţeni europeni.
Acum însă, pentru prima dată, tinerii din judeţul Timiş au avut
posibilitatea să se întâlnească faţă în faţă cu un europarlamen-
tar de Timiş şi cu un fost ministru de Externe, cărora le-au
putut adresa întrebări legate de şansele lor, ca tineri români, în
Europa.

Această oportunitate pentru câteva zeci de tineri liceeni şi
studenţi a venit în urma iniţiativei Fundaţiei Serviciilor
Sociale “Bethany” şi a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Timiş, care au decis să marcheze Ziua
Europei printr-o dezbatere pe tema “Şanse egale în Uniunea
Europeană”. Organizată în Sala Mare, oferită cu generozitate
de către Consiliul Judeţean Timiş, dezbaterea a adus, faţă în
faţă, elevi şi studenţi din Lugoj şi Timişoara şi reprezentanţi ai
administraţiei publice şi ai Parlamentului Europei: Constantin
Ostaficiuc – preşedinte al CJT, Cristian Buşoi – europarla-
mentar de Timiş în Parlamentul Europei, Adrian Cioroianu –
deputat de Timiş, Rodica Negrea – director general DGASPC
Timiş, Codruţa Stoian – director zonal Fundaţia “Bethany”,
Lia Crişan – Prefectura Judeţului Timiş, Laura Onaca –
Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi
Bărbaţi, filiala Timiş. Dezbaterea a fost moderată de
Alexandru Anciu, reprezentant al ARDOR Timişoara.

ŞA�SA DE A FI CETĂŢEA� EUROPEA�

Adresându-li-se tinerilor prezenţi la eveniment, preşedin-
tele CJT, Constantin Ostaficiuc, i-a îndemnat pe aceştia să
profite de şansa de a fi cetăţeni europeni, să nu o rateze şi să
fie mândri că pot să profite de toate oportunităţile care le sunt
oferite. La rândul său, deputatul de Timiş Adrian Cioroianu le-
a vorbit celor prezenţi despre avantajele şi dezavantajele de a
fi prima generaţie europeană şi le-a povestit primele sale
experienţe ca şi tânăr student aflat peste hotare. Cristian
Buşoi, fost deputat de Timiş, în prezent deputat în Parlamentul
Europei, le-a prezentat participanţilor la dezbatere un materi-
al despre Parlamentul European şi le-a vorbit despre expe-
rienţele sale ca şi europarlamentar. Apoi, tinerii au putut să îşi
expună punctul lor de vedere despre imaginea României în
Uniunea Europeană şi i-au întrebat pe cei doi oaspeţi despre
ofertele de studiu peste hotare oferite tinerilor români. Cei mai
mulţi au fost interesaţi despre bursele de studiu în străinătate,
despre cum să urmeze o facultate sau un program de master
peste hotare. Unii participanţi au avut deja ocazia de a călători
în state europene, aşa că şi-au împărtăşit opiniile cu privire la
aceste experienţe.

“EUROPE DIRECT”, LA Î�DEMÂ�A ORICUI

Multe din întrebările şi neclarităţile pe care le-ar putea
avea tinerii legate de Uniunea Europeană îşi vor putea găsi
răspunsul, de acum înainte, prin intermediul Centrului
“Europe Direct” Timiş. Acest proiect, realizat în parteneriat de
Fundaţia “Bethany” şi Instituţia Prefectului din Judeţul Timiş,
beneficiază de finanţare din partea Comisiei Europene în
România şi funcţionează în cadrul sediului Fundaţiei
“Bethany”, de pe strada Făgăraş nr. 16 A, Timişoara.

Centrul “Europe Direct” Timiş, coordonat de Cristina
Spulbatu, îşi propune să răspundă nevoilor oamenilor, să

comunice efectiv cu ei prin promovarea
dialo gului, implicarea societăţii civile în
luarea deciziilor, îmbunătăţirea gradului de
cunoaştere a politicilor şi programelor
Uniunii Europene de către cetăţenii tim-
işoreni. 

De informaţiile oferite în cadrul Centrului “Europe Direct”
Timiş vor putea beneficia toţi membrii comunităţii, accentul
punându-se însă pe elevi, promotorii locali din cadrul primări-
ilor, reprezentanţii societăţii civile, ai Consiliilor Comunitare
Consultative.

Cu ocazia mesei rotunde cu tema “Şanse egale în Uniunea
Europeană” a fost lansat şi e-buletinul informativ “Europa
pentru toţi”, urmând ca în viitor să fie organizate mai multe
sesiuni de informare pe teme europene pentru elevii din medi-
ul rural şi training-uri pe teme de cunoaştere europeană pentru
promotori locali şi lideri comunitari.

Centrul va oferi un serviciu de documentare şi informare,
precum şi facilităţi pentru utilizarea de către public a tele-
foanelor, echipamentelor electronice (calculator cu conexiune
Internet, imprimantă, etc.), televizoarelor etc. Tot prin inter-
mediul Centrului, cei interesaţi vor putea utiliza numărul de
telefon cu apel gratuit 00 800 6 7 8 9 10 11 accesibil din cele
27 de State Membre. Smaranda MARCU

DECLARAŢII CU OCAZIA ZILEI EUROPEI
Senatorul Adrian Cioroianu: “Ori de câte ori se vorbeşte

de şanse egale pentru toţi, nu înseamnă reuşita tuturor. Aceasta
este realitatea europeană. Unii vor reuşi sau au reuşit, alţii nu
vor reuşi, nici nu au reuşit. Există un model european, care e
de fapt o standardizare începând chiar de la creion şi coala de
hârtie A4. Această standardizare oferă adesea dezavantaje.
(…) “Unul dintre marile câştiguri ale românilor îl reprezintă
circulaţia liberă a persoanelor, a forţei de muncă sau a servici-
ilor şi mărfurilor. Pe aceasta s-a ridicat Europa Occidentală!”

Preşedintele C.J. Timiş, Constantin Ostaficuc: “Ne 
dăm seama că treaba nu merge bine, că lucrurile nu sunt rezol-
vate. Şanse egale în UE? Pentru mine, mai importante sunt
şansele egale în Timiş. Am încercat să ridicăm standardele de
protecţie socială, dar, din păcate, nu ne-am ridicat la stan -
dardele UE. În următorii ani, sperăm să le rezolvăm.”

De Ziua Europei, 
Dezbatere şi întâlniri cu personalităţi 

Consiliul Judeţean Timiş, gazdă primitoare pentru adolescenţi şi tineri

Ziua copilului cu  surprize pentru cei mici

Schimb de experienţă în beneficiul copiilor cu handicap
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Graţie Centrului Cultural Francez, în parteneriat cu
Muzeul de Artă din Timişoara, la 23 mai 2008 a fost
vernisată  expoziţia itinerantă « VidéoFresnoy,
Production // Projection », o producţie semnată de Le
Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains
(Tourcoing – Franţa, www.lefresnoy.net).

Expoziţia « VidéoFresnoy, Production // Projection
» oferă o programare video şi cinema concepută de 12
artişti care trăiesc în Franţa, deschizând un spaţiu de
descoperire şi de reflecţie asupra culturii contempo-
rane a imaginii, integrând noul cinema şi arta contem-
porană.  Proiectul îşi propune să creeze la Timişoara
timp de trei săptămâni un spaţiu de descoperire şi de
reflecţie asupra culturii contemporane a imaginii, în
special asupra legăturii între noul cinema şi arta con-
temporană.

Arta audiovizuală şi multimedia  sub toate formele
sale este un vast domeniu aflat într-o continuă
evoluţie, supus variaţiilor tematice, formale şi tehno-
logice. Proiectul de expoziţie VideoFresnoy este toc-
mai reflectarea  acestei mobilităţi.

« VidéoFresnoy, Production // Projection » prop-
une depăşirea limitelor tradiţionale între diferitele dis-
cipline artistice şi artele media şi, de asemenea, acordă
interes formelor intermediare: cinema-ul, televiziunea,

artele media şi artele plastice.
Filmul, artele video şi audio, instalaţiile, perform-

ance-ul, muzica, etc. se apropie şi se întrepătrund într-
o mare varietate de propuneri franceze.

Alegerea unui program francez se explică prin
rolul preponderent pe care Franţa l-a ocupat şi îl ocupă
încă în domeniul artelor video. Îl amintim aici, ca şi
referinţă majoră, pe Fred Forest, artist inconturnabil al
artei multimedia, unul dintre pionierii Artei video
(1967) apoi al Net.art-ului (1996).

Proiectul oferă posibilitatea publicului larg de a
descoperi şi de a se familiariza cu aceste creaţii con-
temporane, de a deschide diferitele medii de creaţie,
de a crea o legătură strânsă între publicul larg şi pub-
licul acestor medii precum şi de a motiva schimburi
între artişti, realizatori şi actori ai vieţii artistice şi cul-
turale.

Vernisajul a avut avea loc în prezenţa Dnei Pascale
PRONNIER, curatoarea expoziţiei « VidéoFresnoy,
Production // Projection ». Expun artistii:Marie-Laure
CAZIN, Laura ERBER, Maider FORTUNÉ, Laurent
GRASSO, Valérie MRÉJEN, Eric ORIOT, Eric PEL-
LET , Anri SALA, Carolina SAQUEL, Gregg SMITH,
Jérôme THOMAS

Bogdan �ĂDĂŞTEA�

Muzeul de Artă Tmişoara, împre-
ună cu Asociaţia Culturală Italo-
Română „Decebal” Trieste, a organi-
zat miercuri, 7 mai 2008, ora 17.30
vernisajul expoziţiei 

Istroromânii 
ieri şi azi,

cu sprijinul Comitetului Dante
Aligheri din Timişoara şi a
Universităţii de Vest. Evenimentul a
avut loc la Palatul Baroc, din Piaţa Unirii nr. 1. 

Expoziţia, care a fost deschisă publicului până în data de 21 mai,
2008, a prezentat publicului 60 de panouri cu hărţi, fotografii,
înscrisuri, precum şi alte preţioase exponate şi este rodul pasiunii –
cultivate de o viaţă – a Dr. Ervino Curtis, preşedintele Asociaţiei
„Decebal” din Trieste.

Două sunt teoriile privind populaţia istroromână, idiomul vorbit şi
scris de aceasta. Unii specialişti îi considerau pe istroromâni – ca şi pe
daco-români, aromâni şi meglenoromâni – ca fiind, pe chiar teritoriul
vieţuirii lor, urmaşii populaţiei traco-daco-scitice, populaţie latinizată
intens, cu precădere din secolul I d.C. „Pânza românimii”, despre care
scrie Ovid Densusianu, a fost definitiv sfâşiată în cele patru diviziuni
menţionate, prin aşezarea populaţiilor venite de dincolo de Urali, după
secolul al V-lea d.C. 

Cele mai acreditate teorii demostrează, în schimb, că istroromânii
– de teama turcilor – s-au deplasat din spaţiul carpato-danubiano-pon-
tic şi mai cu seamă din zonele româneşti din sudul Dunării, prin sec-
olul al XIV-lea, aşezându-se în zona Monte Maggiore din peninsula
Istria (Croaţia), unde au întemeiat mai multe sate.

Ion Maiorescu (părintele lui Titu Maiorescu) a fost fascinat de
această prezenţă românească din Istria, dedicându-i o carte de mare
valoare documentară.

Importante observaţii despre istroromâni a lăsat profesorul Teodor
Burada, care a înlesnit şi acordarea unei burse de studii unui om cu
suflet mare: Andrei Glavina. După absolvirea studiilor pedagogice, la
Blaj, Andrei Glavina (1881-1925) va fi un inimos învăţător, în chiar
limba sa maternă, la Şuşnieviţa (Valdarsa), atent cultivator al tradiţi-
ilor străbune din statele istroromâneşti, autor al unei prime cărţi în
istroromână.

Inteligent şi eficace îi va sprijini pe istroromâni Regatul României,
în perioada interbelică, prin construirea unei fabrici de postav. În
Şuşnieviţa va funcţiona şcoala „Împăratul Traian”, cu limba de
predare istroromana, în anii 1921-1925.

În anii ’40, în urma vicisitudinilor istorice, mii de istroromâni vor
pribegi în Italia sau pe alte continente, găsind adăpost îndeosebi în
Statele Unite şi Australia.

În prezent, dialectul istroromân este vorbit şi scris de numai câte-
va sute de persoane (unii specialişti anunţă cu îngrijorare că numărul
acestora s-a redus la doar 250-300). Istroromâna este realitatea
lingvistică europeană cel mai grav ameninţată de dispariţie, motiv
pentru care sunt imperios necesare măsuri de protejare a acestei iden-
tităţi culturale.

În Universitatea de Vest Timişoara, de peste patru decenii, fac
detaliate cercetări ale acestui dialect profesorii Vasile Frăţilă şi
Richard Sârbu, cercetări materializate în publicarea unor studii de
mare valoare.”

Conf. Univ. Viorica BĂLTEA�U,
Cavaler al Republicii Italiene

Bogdan �ădăştean
Compartiment Relaţii Publice

Muzeul de Artă Timişoara

Graniţele deschise, trecerea în alt stat cu buletinul
întins prin geamul întredeschis al autoturismului şi
poliţia vamală lipsită de curiozitate sunt indiciile pre-
liminare care garantează că excursia va fi plăcută,
indiferent ce caracter ar avea. 

Cu câteva zile înainte de Paşti, pe 21 aprilie 2008,
delegaţia Muzeului Satului Bănăţean (în formaţia
director Andrei Milin, administrator Lucian Nagy,
muzeograf Marius Matei şi subsemnatul) a vernisat o
expoziţie fotografică şi un film documentar la Jula
(Gyula, Ungaria). Subiectul a fost Festivalul Cornilor,
respectiv Lăsata Secului în Banat, iar spaţiul găzduitor
a fost Centrul de Documentare şi Informare al

Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria. 
Autorii filmului sugestiv de scurt metraj realizat în

localitatea Bănia (jud. Caraş-Severin) sunt prof. Onuţ
Danciu, Şerban Vlad, Iosif Fekete Muller şi directorul
MSB Andrei Milin, iar fotografiile au fost făcute în
satele Liubcova şi Pojejena (Caraş-Severin) de I.F.
Muller şi muzeograful Borco Ilin. 

Trebuie menţionat că acest eveniment organizat
înainte de sărbătorile pascale a fost realizat în colabo-
rare cu colegii din Făget, şi anume Casa de Cultură, şi
cu sprijinul şi prin prietenia domnului director Ioan
Gheorghe Oltean, care a venit însoţit de preotul
Claudiu Roşu din Româneşti şi cantautorul George
Popovici.

Pentru căldura sinceră şi disponibilitatea de 24 de
ore din 24 a gazdelor noastre din Jula (Gyula) datorăm
mulţumiri doamnei Eva Ruja Banyai, directoarea

Centrului, şi domnilor funcţionari Mihai şi Vasile.
Deşi este firesc să fi întâmpinat decent şi omenos,
totuşi, gazdele noastre ne-au generat o senzaţie de sur-
priză plăcută, anume: să nu-ţi dai seama că de fapt ai
plecat acasă, căci sentimentul este că tot acolo ai
ajuns. Nu este exagerare afirmaţia că ne-am împrieten-
it imediat. 

În faţa unui număr decent de vizitatori, adulţi şi
copii, (menţionăm şi prezenţa lui Petru Puşcaş, paroh
al bisericii Sf. Parascheva din Julşa (Gyula), doamna
Eva Ruja Banyai a deschis expoziţia iar Andrei Milin
a prezentat filmul „Nunta Cornilor” şi a rezumat pe
înţelesul tuturora neobişnuita poveste tradiţională a

faşangului bănăţean. Deşi suferă
uşoare schimbări de detaliu,
prezervarea acestor obiceiuri
încă reprezintă bine unul dintre
segmentele tradiţionale din zona
Banatului. Spectacolul vizual şi
auditiv oferit deopotrivă de
pelicula cinematografică şi de
fotografii este unul mai rar de
vizionat, aşa că impresiile şi
curiozităţile publicului au fost
spontane. În completare, Ioan
Gheorghe Oltean, vechiul şi
respectatul prieten al românilor
din Jula (Gyula), şi-a exprimat
din nou atitudinea sa caldă şi
pozitivă în ce priveşte relaţiile
bune şi colaborarea cu vecinii
din Ungaria. Trecerea de la doc-
umentarul incitant în altă sferă

spirituală a făcut-o George Petrovici prin câteva piese
romantice, cu sentiment, cântate „la rece”.

De domeniul colaborării muzeografice ţine şi
vizita făcută în vecinătate, la o tradiţională casă
românească din Chitichaz (Kitykhaza) pe care românii
din părţile locului intenţionează să o transforme în
muzeu, respectiv în centru turistic. 

Scurta şedere la Jual (Gyula) s-a fructificat cu un
eveniment frumos, cu o prietenie şi cu o colaborare pe
viitor care nu va îngheţa doar la nivel verbal. A doua
zi, aceeaşi formaţie a Muzeului Satului Bănăţean a
vernisat o expoziţie de port popular românesc la Făget,
cu specificul acestei zone, eveniment sprijinit de dom-
nul I.G. Oltean şi pregătit de muzeografii Mihaela
Pacsa şi Marius Matei. 

BORCO ILI� 
M.S.B. – relaţii cu publicul  

La Muzeul de Artă Timişoara

« VidéoFresnoy, Production // Projection »

Muzeul Satului Bănăţean  la Jula (Ungaria)

Nuntă înainte de Paşti
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EXPOZIŢIE LA ULM- GERMANIA
Muzeul Banatului a participat, împreună cu şeful serviciului relaţii publice din cadrul

Consiliului Judeţean
Timiş, domnul Răzvan
Hrenoschi, la eveni-
mentele culturale
prilejuite de Zilele
Şvabilor Bănă ţeni din
Germania, care se des-
făşoară din doi în doi
ani la Ulm. Cu acest
prilej, în data de 10 mai
a fost organizată parada
portului popular şvă -
besc, la care au partici-
pat grupuri de tineri
şvabi, atât din Germa -
nia, cât şi din Timi -
şoara. La ceremonia de
primire a delegaţiilor
participante la Primarul
oraşului Ulm, delegaţia
Consiliului Judeţean şi
a Muzeului Banatului

Timişoara a oferit pri-
marului o serie de mate-
riale de prezentare a
judeţului Timiş, precum
şi publicaţii de speciali-
tate şi anuarul Muzeului
Banatului. 

În aceeaşi zi, dele-
gaţia timişoreană a fost
în vizită la Muzeul Şva -
bilor Dunăreni din Ulm,
unde a fost vizionată
expoziţia permanentă
dedicată evoluţiei isto -
rice a imigraţiei şvabilor
în teritoriile dunărene.
De asemenea, a fost pre -
zentată expoziţia tempo-
rară Patria din cufăr,
având ca temă evacuările

forţate de populaţie din sec-
olul XX. 

În data de 11 mai, dele-
gaţia timişoreană a partici-
pat la festivitatea de întâl-
nire a şvabilor bănăţeni,
unde s-au reunit peste 12
mii de şvabi originari din
Banat. Printre personal-
ităţile invitate la conferinţa
susţinută de oficialităţi şi de
reprezentanţii Oficiului pen-

tru şvabii bănăţeni s-au aflat şi ministrul
secretar de stat de la Ministerul de Externe
al României, dl., precum şi ministrul secre-
tar de stat pentru minorităţi naţionale dl.
Zeno Karl Pinter.

Cu această ocazie,
în faţa unei numeroase
asistenţe, a fost ver -
nisată expoziţia Cultura
şi civilizaţia mino ri tă -
ţilor din Banatul is -
toric, realizată de Mu -
zeul Şvabilor Dunăreni
Ulm în colaborare cu
Muzeul Banatului Ti -
mi şoara.

D. L. C.

“Sărbătoarea tradiţiilor neamului”
Concurs de emulaţie folclorică a datinilor, cântecelor, 
obiceiurilor, jocurilor şi meşteşugurilor tradiţionale, 

faza intercomunală Denta, 18 mai 2008
Bunele rezultate obţinute în urma desfăşurării fazelor intercomunale  a festivalu-

lui de emulaţie folclorică „Lada cu zestre a neamului”, manifestare cultural - artistică
de mare amploare organizată  de către Consiliul Judeţean Timiş prin Centrul de
Cultură şi Artă
al Judeţului Ti -
miş, ediţia a II-
a, la care rezul-
tatele primei
etape interco-
munale au fost
date publicităţii
în numărul tre-
cut al „Agendei
C. J. Timiş” a
constituit un
bun prilej de
revitalizare a
formaţiilor fol-
clorice, a creatorilor, a artei culinare tradiţionale, de înfiinţarea unor formaţii noi pre-
cum şi de valorificarea şi conservarea creaţiei populare autentice. A doua fază inter-
comunală a ediţiei 2008 s-a terminat în localitatea Denta, formaţiile calificate în

centrele de la
Foeni, Ghi lad şi
Denta vor participa
la Fa za zonală de
la Jebel din data de
28.09.2008 .

Desigur, în or -
ganizarea şi desfă -
şurarea acestui re -
gal folcloric ju de -
ţean s-au constatat
şi unele absenţe
notabile (Comuna
Peciul Nou a lipsit
la etapa de la Den -
ta) dar în do meniul
organizatoric în
cen trele de comune
de la fazele inter -

co munale organizarea a fost ireproşabilă,  participarea în cele mai multe cazuri mult
peste media primei ediţii. 

Participarea la a doua ediţie a aproximativ 2500 de  artişti la primele două faze
intercomunale 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 cuvine înaintaşii, iar Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş şi-a
onorat calitatea de  operator cultural principal în această zonă etno-folclorică
bănăţeană, îndeplinindu-şi cu cinste menirea ce i-a fost încredinţată încă de la înfi-
inţare.

De buna organizare şi desfăşurare a celei de-a II-a ediţii a festivalului „Lada cu
zestre a neamului”, primele două faze intercomunale, a răspuns  Centrul de Cultură
şi Artă sub directul patronaj al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Tineret şi Culte
a Consiliului Judeţean Timiş prin serviciul de specialitate. Parteneri tradiţionali în
această organizare au fost  Mitropolia Banatului şi Inspectoratul Şcolar Timiş.

Trebuie remarcată implicarea excepţională în asigurarea condiţiilor optime de
desfăşurare şi în organizarea evenimentului cultural manifestată de primarii, refer-
enţii culturali şi Consiliile locale în care au avut loc până în prezent  fazele interco-
munale (Comloşul Mare, Dudeştii Vechi, Şandra, Uivar,  Foeni, Ghilad şi Denta) şi
implicarea primarilor, preoţilor, personalului didactic, şi a referenţilor culturali care
au instruit şi au fost alături de formaţiile culturale reprezentative ale comunelor par-
ticipante.

Răzvan HRE�OSCHI
Şef Serviciu Relaţii Publice
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CAPITOLA I 
SCURT ISTORIC

Cooperatia in toate tarile este inainte de toate
o forma de organizatie economica, care se
incadreaza in complexul vietii sociale, fiind in
acelasi timp: “viata economica, viata politica si
viata culturala”(D. Gusti).

Or pentru ca viata sociala in totalitatea ei sa se
desfasoare in chip armonic si sanatos, este nevoie
de o anume interdependenta intre toate acele
institutii care exercita diversele functiuni sociale
si care după timp şi loc trebuie sa pastreze un
anume echilibru.

Cand acest echilibru este rupt prin faptul ca o
functie sociala se dezvolta prea mult in dauna ce -
lorlalte, este nevoie de o forta superioara care sa
intervina pentru ca acest echilibru sa fie restabilit.

Un asemenea dezechilibru in viata sociala a
Romaniei s-a petrecut acum patru decenii si el s-
a repetat cu mai multa intensitate dupa razboi sub
imperiul votului obstesc, în ambele împrejurări
politicul copleşind, în măsuri diferite, celelalte
activităţi sociale.

În primul caz, pentru restabilirea echilibrului
social, a fost suficienta credinţa si iniţiativa unui
ministru de talia lui Spiru Haret, care a putut
provoca treptat reformele necesare, intre altele si
cu ajutorul activităţilor extraşcolare şi a cooper-
aţiei, dar rămanand in cadrul constutuţiei exis-
tente atunci.

Şi în al doilea caz, dupa război, asemenea
incercari au fost facute pentru restabilirea echili-
brului social, fară însă să ducă la rezultatul dorit,
împrejurare care a provocat în cele din urmă
reforma constituţională adancă din februarie
1938.

Într-adevăr în anul 1898, Haret intervine pen-
tru prima oara cerand să fie decorat învăţătorul
Rădulescu de la Bezdead, pentru activitatea coop-
erativă desfăşurată prin înfiinţarea primei banci
populare în 1983, care constituie şi începutul
stimulării activităţii învăţătorilor în această
direcţie. Iar al doilea ministeriat al său, care
începe în 1901, activitatea extraşcolară este regle-
mentată, pentru ca la 1903 Statul să intervină ofi-
cial şi în mişcarea cooperativă, prin legea cooper-
aţiei din acel an, şi cand întemeiază Casa Centrală
a Băncilor Populare Săteşti.

În primul rand, este de notat ca un specific al
cooperaţiei romaneşti, că aceasta s-a născut şi
dezvoltat intr-un mediu neoio bag – în raporturile
economice de la sate, predominand încă sistemul
clăcii şi al dijmei – spre deosebire de alte ţări din
centrul şi apusul Europei, unde cooperaţia s-a
dezvoltat în condiţii mai fireşti, adică după lichi-
darea domeniului iobag şi în plin regim capitalist.

Urmarea a fost că în această mişcare statul
roman a trebuit să intervina cu o intensitate
deosebită, pe care n-o întalnim în nicio altă ţară,
pentru că s-a înţeles la timp legătura stansă ce tre-
buie stabilită între chestiunea ţărănească şi insti-
tuţia cooperaţiei.

Dar cu toată această intervenţie de stat, miş-
carea a reuşit, intrcat impletirea de activităţi s-a
făcut în chip fericit, organele de stat ţinand să
respecte atat legile sociologice, cat şi princiipile
cooperatiste.

Într-adevăr, Haret, care a fost indrumătorul
acestei întregi opere sociale, era conştient că
chestiunea ţărănească este complexă şi ca atarare
trebuie tratată în consecinţă.

Astfel rezolvarea chestiunii ţărăneşti era pusă
pe baze solide şi desigur s-ar fi lichidat complet
problema pe aceeaşi cale evolutivă, dacă n-ar fi
intervenit împrejurări excepţionale care să
schimbe cu totul datele problemei.

În adevăr, condiţiile create de marele război
au provocat din nou o intervenţie adancă a statu-
lui conducand la elaborarea votului obştesc şi a
re formei agrare din 1919. Condiţiile în care a fost
r ea lizată această reformă, cat şi chemarea ma -
selor nepregătite la masa politică, au făcut, pentru
o bucată de vreme, să reducă insemnătatea miş -
cării cooperative.

Bineinteles, de unde înainte atatea nevoi ale
satelor puteau fi rezolvate în chip raţional, dar
evolutiv, numai prin organizarea forţelor de jos,
de acum înainte aceste nevoi urmează a fi satisfă-
cute, sau numai se crează iluzia că pot fi satisfă-
cute, într-un timp mult mai scurt, datorită inter-
venţiei de sus, adică o adevărată politică de asis-
tenţă de stat.

În asemenea condiţii, era firesc ca mişcarea
cooperativă să intre în declin şi activitatea par-
tidelor politice să se dezvolte pană la abuz, iar

cand masele n-au mai
putut fi satisfăcute în
mod efectiv prin
ofrande ale Statului,
şi-au îndreptat privirea spre făgăduieli irealiz-
abile, întreţinute printr-un misticism bolnăvicios.

Din fericire răul cauzat de dezechilibrul social
de după război, a fost întrevăzut din timp şi s-au
găsit instituţii culturale care au acţionat în con-
secinţă, pentru ca acum de curand ele să se conto-
pească în instituţia complexă a serviciului social.

Este vorba de „Fundaţia Culturală Principele
Carol”, întemeiată de Regele Carol, \n calitate de
prinţ moştenitor cat şi de activitatea „Institutului
Social Roman”, prezidat de d-nul profesor D.
Gusti.

Asupra ideilor care au stat la baza Fundaţiei
Principele Carol, în ziua de inaugurare a reluării
înoite a operei acestei instituţii, Majestatea Sa
Regele se exprima astfel:

„Cand în anul 1920, mi-a venit gandul plin de
un avat tineresc, de a crea această Fundaţiune, am
fost manat de ideea ca în urma marilor reforme,
împroprietărirea ţăranilor şi votul obştesc, mai
era un foarte mare pas de făcut pentru ridicarea şi
aşezarea acestei ţări, acolo unde trebuie. Am fost
convins, că numai prin drepturile politice şi o
înzestrare a locuitorilor nu se poate ajunge la
scopurile dorite, şi de aceea întemeind această
Fundaţie, am dorit să pătrund cat mai adanc, în
mijlocul poporului, începand o adevărată operă
de îndrumare zi de zi, ceas de ceas, ca să putem
ajunge să ne fălim şi noi, cum se fălesc şi alte ţări,
cu sate, nu numai pitoreşti, dar cu sate frumoase,
cu sate sănătoase”.

Deosebit, se ştie că şi Institutul Social
Roman, pe langa cercetarea diverselor probleme
sociale prin toate sectiunile lui, a inaugurat o rod-
nică activitate de cunoaştere a satelor prin
întocmirea de numeroase monografii.

De aceea, legea serviciului social promulgată
pe ziua de 17 octombrie 1938, nu constituie o ino-
vaţie, ci o continuare a activităţii celor două insti-
tuţii sus menţionate, care dealtmiteri şi în trecut
se găseau sub aceeaşi conducere unitară.

Prin urmare este evident că această chestiune
ţărănească în alte forme, renaşte ca şi în epoca lui
Spiru Haret. Din fericire de această dată a început
să se lucreze la rezolvarea problemei pe baze şti-
inţifice şi în afară de politica de partid.

Mişcarea cooperativă şi conducătorii ei sunt
cei dintai interesaţi ca să colaboreze cu instituţii,
care realizează activitatea serviciului social,
fiindcă în timpurile noastre chestiunea ţărănească
e şi mai complexa decat acum patru decenii, cu
atat mai mult cu cat ea nu mai poate fi rezolvată -
nici măcar parţial + printr-o nouă reformă agrară. 

Dealtmiteri scopul legii serviciului social, ast-
fel cum este redat de dl prof. D.Gusti, este foarte
apropiat de cel al cooperaţiei: „scopul este reor-
ganizarea şi înălţarea statului – unitatea de bază a
societăţii romaneşti şi propăşirea silidară a
locuitorilor lui – stratul de populaţie pe care se
sprijină aşezarea naţională şi care formează imen-
sul rezervor de viaţă proaspătă”.

Din fericire, colaborarea instituţiilor coopera-
tive cu serviciul social, care reia începuturile
modeste ale activităţii extraşcolare din vremea lui
Haret, este considerabil înlesnită, de data aceasta
şi de marea reformă a cooperaţiei din 23 iunie
1938, înfăptuită tot sub înaltul patronaj al
M.S.Regelui.

La baza acestei reforme stă acelaşi mare
interes naţional, dupa cum se exprimă în chip aşa
de fericit autorul legii cooperaţiei, dl. Mitiţă Con -
stantinescu, în expunerea de motive: „Cooperaţia
este marea religie naţionala închinată isbăvirii
neamului nostru”.

De aceea, cu drept cuvant dl. Ministru
D.Gusti, cere celor chemaţi să slujească serviciul
social „concentrarea cu căldură şi entuziasm a
tutu ror puterilor şi tuturor voinţelor”, tot aşa după
cum dl. Ministru Mitiţă cere slujitorilor cooper-
aţiei: „jertfă şi avant”.

Rolul cooperaţiei în îndrumarea vieţii sociale
a satelor romaneşti, în noua eră constituţională,
este cel puţin tot aşa de important, ca si rolul pe
care l-a avut aceasta mişcare în epoca de la 1903,

Din acest punct de vedere desigur că dl.
Garogild a fost fericit inspirat cand cu ocazia
elaborării reformei cooperaţiei din 23 iunie 1938,
a putut scrie ca: „aceasta reformă are toate per-
spectivele să devină faptul cel mai însemnat din
istoria acţiunii Statului pentru ridicarea socială a
ţărănimii”.

Iar pentru ca mişcarea cooperativă să-şi poată

îndeplini chemarea
deosebită ce o are în
aşezarea nouă a ţării,
unde interesele eco-

nomice şi profesionale trebuie să predomine, un
rol covărşitor îl are Institutul Naţional al
Cooperaţiei, cel puţin tot în aceeaşi măsură care a
avut-o instituţia de la 1903, vechea Centrală a
Bancilor Populare Săteşti.

CAPITOLUL II  
GA�DIREA ŞI SISTEMELE 

COOPERATIVE Î� ROMA�IA

Sporul continuu al populaţiilor ca şi al stan-
dardului lor de viaţă face ca volumul treburilor
economice să se găsească într-o progresie mereu
crescandă. De aici importanţa din ce în ce mai
ma re pe care o dobandesc problemele economice
şi sociale şi respectiv studiul organizaţiilor che-
mate ca să contribuie la producerea şi repartiţia
bunurilor.

În atingerea acestui scop, un rol din ce în ce
mai covarşitor îl dobandesc în zilele noastre acele
instituţii numite întreprinderi economice, care
constituie una din cele mai de seamă ale regimu-
lui capitalist.

În adevăr: „Capitalismul este acea ordine eco-
nomică individualistă, în care satisfacerea tre-
buinţelor societăţii se face, în genere, prin
mijlocirea întreprinderilor economice”. Între
aceste organizaţii un rol din ce în ce mai impor-
tant îl deţin întreprinderile cooperative, care vor
face obiectul randurilo ce urmează.

Însemnătatea întreprinderilor cooperative
creşte ca urmare directă a sporirii neîncetate a nu -
ma rului salariaţilor din industrie şi a micilor pro-
prietari în agricultură, Care găsesc în felul de
organizare şi de activitate a diverselor categorii
de societăţi cooperative maximum de satisfacere
a trebuinţelor lor, cu maximum de folos şi de ren -
ta  bilitate pentru micile lor capitaluri sau
exploatări, aducand astfel o aprecialbilă creştere a
venitului lor din muncă, care este singura sau
prin cipala sursă de trai a acestor categorii de con-
sumatori şi producători, constituind marea masă a
naţiunilor.

Subcapitolul I 
�aşterea şi dezvoltarea cooperaţiei moderne

Ştim că începuturile curentului cooperativ
mo dern datează numai de la jumătatea veacului
trecut: cooperaţia de consum în Anglia de la 1884,
cooperaţia de producţie în Franţa de la 1848 şi
cooperaţia de credit în Germania de la 1849.

A luat naştere acest curent economic pe urma
stărilor noi sociale provocate de lichidarea vechi-
ului regim feudal agrar şi de triumful capitalismu-
lui industrial în ţările apusului.

În adevăr dacă descoperirile ştiinţifice de la
începutul veacului al XIX-lea cat şi concentrarea
catitalistă au realizat un progres economic de
necontestat, sporind considerabil producţia, nu
acelaşi lucru se poate spune însă şi sub raportul
social, adică al repartiţiei bunurilor.

Lucrătorii din industrie liberi dar dezorgani-
zaţi, au întalnit în curand neagra mizerie, iar micii
proprietari agricoli aveau să suporte efecte
groaznice ale cametei, cat şi concurenţa ţărilor
noi, precum şi efectele dominaţiei marelui comerţ
şi a marei finanţe.

Încat cu drept cuvant se poate spune că, dacă
capitalismul însemnase în drept şi faţă de regimul
precedent, întronarea principiilor de libertate şi
proprietate individuală, apoi în fapt, aceste două
bunuri aveau să devină monopol numai al unei
infirme minorităţi.

De binefacerile marelui regim marile mase
ale natiunilor n-aveau să profite, decat din ziua
cand ele au inceput să se organizeze, formand la
ran dul lor o forţă în faţa capitaliştilor atotputerni-
ci. 

Trei mari mişcări aveau să întemeieze munci-
torii: sindicalismul, socialismul şi cooperaţia.

Fiecare grupă, din aceste asociaţii, îşi are par -
tea ei de contribuţii în progresele realizate de
clasele muncitoare şi de societatea modernă în
general, dar o parte caracteristcă este rezervată
cooperaţiei. În adevăr, pe cand grupa asociaţiilor
profesionale şi politice muncitoreşti au un carac-
ter pronunţat de clasă şi devin organe de luptă,
cooperativele avand un puternic caracter econom-
ic, ele sunt organizaţii constructive şi de armonie
socială.

Într-adevăr după profesorul Gide: „Societatea
cooperativă nu este o asociaţie de luptă: ea este
constructivă”.

Iar după dl. B.Lavergne „Cooperatismul mai
trebuie ăn sfarşit preţuit, căci este singurul care
–şi are punctul de sprijin în colaborarea şi simpa-
tia reciprocă a claselor sociale, nu în constrangere
şi ură”. 

Subcapitolul II 
Diversele forme ale cooperaţiei

Definiţia ei pare cu atat mai necesară, cu cat
cooperaţia se prezintă în realitate sub o mare vari-
etate de forme.

Clasificarea lor cea mai răspandită este aceea
consacrată de uz, adică în: cooperative de credit,
de consum şi de producţie, deci după natura oper-
aţiunilor sau a obiectului lor principal.

Dar de cele mai multe ori ne găsim în realitate
nu în faţa unor forme cooperative pure, ci în faţa
unor cooperative mixte sau cu funcţii multiple.

În această privinţă, dl. A.Thomas în raportul
său pentru congresul internaţional de la Gand din
1924, constată:

„În Anglia chiar, numeroase cooperative de
consum satisfac nevoi de aprovizionare agricolă.
..Mai mult încă se gasesc în ţările agricole coop-
erative servind în acelaşi timp ca cooperative de
aprovizionare agricolă...Mai mult încă se întal-
nesc în ţările agricole cooperative servind în ace-
laşi timp nevoile de consumaţie casnică şi nevoile
de aprovizionări profesionale.”

Adesea, pe de altă parte, cooperativele de
transformaţie şi de vanzare, funcţionează în ace-
laşi timp ca cooperative de aprovizionare agricolă
şi de consum, sau invers, ca în Rusia, coopera-
tivele de consum sunt în acelaşi timp cooperative
de vanzare a produselor agricole.

În câteva ţări, cooperaţia rurală de credit e
strâns specializată, dar în altele, în Germania
chiar, casele Raiffeisen alături de funcţiile lor de
economie şi de credit, cumulează funcţiile de
aprovizionare profesională şi casnică şi adesea
acelea de transformare şi vanzare.

Dacă în cateva ţări ca Danemarca, se observă
o extremă diferenţiere, din contra, în alte ţări ca
Irlanda de exemplu, sunt cooperativele cu funcţii
multiple, care domină şi ale căror progrese sunt
cele mai marcante.

Prin urmare, după cum se vede distincţia coo -
perativelor după natura operaţiunilor este foar te
neprecisă şi adesea ne este imposibil de a clasa o
societate determinata în una din aceste categorii.

Dar chiar dacă am putea face o clasare rig-
uroasă şi totuşi ar rămane chestiunea de a şti de
ce, şi în ce măsură, aceste societăţi aşa de diferite
prin obiectul lor pot să pretindă toate numele de
cooperative.

Această multiplicitate şi această neprecizare a
scopurilor instituţiilor care se pretind coopera-
tive, a permis de a se spune cu dreptate, că toate
tentativele făcute pentru a clasa cooperativele
după obiectul material al acţiunii lor, au sfarşit
toate cu un eşec complet.

De altmiteri nici alte clasificări n-au dat un
rezultat mai bun ca acela care grupează coopera-
tivele în două categorii: în Cooperative de con-
sumatori si producatori, pentru simplul motiv că
însuşi cuprinsul noţiunii de consumator si pro-
ducător este foarte imprecis.

Astfel G.Gide constată:
„Într-un sens larg avem cooperaţii de consum

totdeauna cand mai multe persoane avand ace-
leaşi trebuinţi, se asociază pentru a şi le satisface,
nădăjduind că prin mijloace colective să reuşeas -
că mai bine decat ar fi putut-o face prin mijloace
individuale”. Prof. Gide recunoaşte că definiţia
lui nu îmbrăţişează decat cooperaţia de consum,
cea de locuinţe şi de credit şi exclude cooperaţia
de producţie, care cu toată înrudirea pur verbală a
unui nume comun, are un scop mai mult antago-
nist faţă de cooperaţia de consum. Profesorul
Antonelli se exprimă astfel:

„Cred că toţi acei, cari au trăit, ca cooperatori,
în viata unei forme oarecare a cooperaratiei, îşi
dau seama, confuz poate, dar puternic, că între
cea mai mare parte a instituţiei există o legătură
reală, un principiu comun, la care are a raspunde
în mod precis cuvantul de cooperatie. Este vorba
numai de a degaja, din complexitatea aparentă a
faptelor, principiul comun tuturor acestor insti-
tuţii. Astfel că de la soluţionarea ce vor da acestei
probleme teoretice va decurge, în fapt, şi solu ţio -
narea multor chestiuni practice”.

Dar dacă există convingerea despre existenţa
unui principiu unitar al cooperaţiei, greutatea este
de a preciza acel principu şi a ajunge la definiţia
corespunzătoare.

Dr. Tiberiu Procopie LELESCU
Consilier județean, Comisia economică

CE ESTE COOPERAŢIA



Primar Constantin Stoi:
S-A FINALIZAT ALIMENTAREA CU

APĂ ÎN COMUNA BOLDUR. URMEAZĂ
INTRODU CEREA  CANALIZĂRII

S-au făcut investiţii importante pentru locuitorii din comuna
Boldur. Printre cele  mai importante realizări din ultimii ani se
numără realizarea reţelei de alimentare cu apă în Boldur, înlocuirea
celei vechi în Sinersig, la fel la  Jabăr; finalizarea staţiei pompe şi
rezervor apă (150 metri cubi) în Ohaba – Forgaci; construirea clădirii pentru grup sanitar în Şcoala Generală
Boldur; introducerea încălzirii centrală în Şcoala Generală Boldur şi Grădiniţa Boldur, la Şcoala Generală Ohaba
– Forgaci; reabilitarea clădirii Grădiniţa Ohaba – Forgaci; încălzire centrală la Şcoala Generală şi Grădiniţa Jabăr;
reabilitare clădirii Şcoala Generală şi Grădiniţa Jabăr; reabilitare căminului cultural Sinersig; reabilitare clădirii
Primăria veche din Sinersig; Monumentul Eroilor de la Sinersig; reabilitare clădirii Şcoala veche Boldur; defini -
tivarea aplicării legilor fondului funciar în proporţie de 90 la sută şi împroprietărirea Primăriei Boldur cu o
suprafaţă de 284 hectare de pădure. 

Ca proiect de viitor, este  prevăzută introducerea canalizării în toate cele patru localităţi. Există deja realizat
un studiu de prefezabilitate, cu trei variante iar demararea investiţiei va ţine cont de soluţia cea mai bună din
punct de vedere financiar. Urmează asfaltarea străzilor din localităţi, ca proiect prioritar care va demara imediat,
concomitent cu asfaltarea drumurilor comunale între localităţi.  Este prevăzută realizarea unor baze sportive în
aer liber (cu miniteren de fotbal şi teren de tenis de câmp) dotate cu instalaţie de nocturnă şi împrejmuite, în
fiecare dintre cele patru sate. Există  un proiect tipizat care  nu implică sume mari, astfel că execuţia acestor baze
sportive  va fi posibilă într-un timp cât mai scurt. 

Se preconizază refacerea trotuarelor în localităţi, există şi proiecte pentru asfaltare care au fost deja demarate.
Alte deziderate ale boldurenilor sunt legate de modernizarea podului între Boldur şi Ohaba – Forgaci, pentru a
permite  traficul greu, de  lărgirea podului din Sinersig, dinspre cimitir, prin montarea a încă două profile meta -
lice laterale. Pentru sprijinirea vieţii culturale, se preconizează ca prin proiecte adecvate să se realizeze reabil-
itarea integrală a căminelor culturale din Jabăr şi din Sinersig.
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Primar Ioan Ovidiu Codrescu:
„Avem nevoie de investitori!”IECEA MARE

R. – Sunteţi primarul comunei Iecea
Mare  de doi ani. Ce aţi promis alegătorilor,
ce aţi realizat, ce nu aţi reuşit să faceţi?

I.C. - Din ofertele electorale făcute în
octombrie 2006, un singur lucru nu s-a putut
realiza: atragerea de investitori în comuna
noastră, Iecea Mare. În schimb, am realizat
studiul de fezabilitate pe care am promis că-l
facem legat de introducerea gazului metan în
comună. Am socotit apoi că prin tre cele mai
importante lucruri care trebuie finalizate sunt
şcolile, la care se mai lucrează şi în prezent. Se
face reabilitare capitală la Şcoala cu clasele V-
VIII, care este finalizată în proporţie de 90%.
Trebuie să aducem condiţiile din şcoală la
standardele şi cerinţele normale, nu neapărat
ale Uniunii Europene. La Şcoala cu clasele V-
VIII avem deja începută execuţia la grupul
sanitar şi să sperăm că în cel mult o lună se va
pune în funcţie. Etajul I de la Şcoala cu clase-
le V-VIII este aproape finalizat, o să mutăm
elevii la etajul I şi apoi o să ne apucăm de re -
novarea parterului acestei şcoli. Vom putea
spune atunci, cu adevărat, că avem nişte săli de
cursuri unde elevii noştri să poate să des-
făşoare o activitatea şcolară normală.

R. - De unde provin bani pentru reabi -
litare?

I.C. -Am fost sprijiniţi de Consiliului
Judeţean Timiş. Am depus cereri şi proiecte pe
care le-am prezentat celor de la ADETIM. Am
reuşit să primim fondurile necesare legate de
reabilitarea acestor şcoli.

R. – Când aţi devenit primar spuneţi că
doreaţi să aduceţi invstitori în comună.
Care e situaţia acum?

I.C. – Problema a rămas aceeaşi: avem
mare nevoie de investitori serioşi. Localnicii
se descurcă cum pot. Oamenii au plecat spre
alte întreprinderi, fac naveta la Sânnicolau,
Jim bolia, Timişoara, Biled, lucrează acolo.
Unul dintre lucrurile foarte necesare şi impor-
tante pentru ca să putem atrage investitorii
către localitate este să le oferim anumite facili -
tăţi. Am introdus încă 6 km de coloană de apă
pentru că întotdeauna cei ce doresc să facă
afaceri vin şi te întreabă: “Apă în comună este,
gaz metan este? Drumurile care se leagă de
infrastructură sunt practicabile?”. 

R. -Aţi luat legătura cu anumite între-
prinderi, cu anumiţi investitori? 

I.C. -Avem o locaţie, unde a funcţionat o
şcoală cu clasele I-IV, pe care am şi dat-o pe
internet spre anunţ, ca să vedem cine ar fi
interesat ca să deschidă acolo o mică fabrică.
Din păcate, până în prezent nu ne-a contactat
nimeni. Aşteptăm... Pînă atunci, trebuie să se
ştie că am asfaltat drumul de legătură Iecea
Mare-Lenauheim, care a fost impracticabil,

încât nu se putea trece
nici măcar cu tractorul.
Acum este asfaltat, şi tot
prin sprijinul Consiliului
Judeţean de la care am
reuşit să obţinem fondu -
rile pentru proiectul care
s-a pus în execuţie. 

R. – Apă, canal,
drumuri, gaz metan... 

I.C. -Am făcut studiu
de fezabilitate pentru ca
să înfiinţăm la noi în lo -
calitate o staţie de po ta bi -
li zare, re zervoare de apă
şi staţie de pompare.
Acesta e un lucru foarte
necesar. Apa din Iecea
Mare nu este potabilă

sută la sută, aşa cum ar fi normal să fie. De
multe ori apar plângeri din partea cetăţenilor
că nu este apa potabilă şi m-am gândit că este
foarte bine să facem o staţie de tratare. Avem
foraje la adâncime dar mai trebuie făcut încă
un foraj ca să putem acoperi toată raza
comunei, pe 17 kilometri, cât este extinsă

reţeaua de apă din comună, pe o suprafaţa de
intravilan de 300 hectare. Proiectul este finali -
zat. Aşteptăm să obţinem avizele de la Mediu,
de la Apele Române 

R. -  Iecea Mare e legată acum de
Lenauheim printr-un drum asfaltat. 

I.C. - Da. De acum încolo ar trebui să se
mişte ceva. Asfaltatul s-a terminat cu o săptă -
mână în urmă. Încă nu se cunoaşte de către toţi
lo calnicii comunelor învecinate că această şo -
sea este practicabilă. 

R.- Ce alte lucruri se mai întâmplă în
Iecea Mare, domnule primar? 

I.C. - Rezolvăm solicitările depuse con-
form Legii 15/2003 la Registratura Primăriei.
Am identificat locuri virane şi conform cereri -
lor  depuse vom  începe să repartizăm solici -
tan ţilor de la 250 la 500 mp, după cum prevede
legea. Apoi, vrem să facem reabilitarea în to -
talitate a Căminului Cultural să-l  dotăm core-
spunzător, dorim să asfaltăm străzile secun -

dare. Vrem să adu cem gazul metan în locali-
tate. Avem aici conducta care trece între
comuna Iecea Mare şi Le nauheim şi care
merge înspre Jimbolia, Be regsău Mare. Sigur,
gazul este scump. Noi am făcut un sondaj de
opinie în acest sens. O parte dintre localnici
doresc gaz metan, o parte nu doresc, în funcţie
de bugetul financiar al fie cărei fami lie. Am
aflat că în comuna învecinată Biled 
s-au introdus conductele pentru gaz, s-au făcut

contractele, au băgat gazele şi plătesc man-
opera efectuată în rate. Am dori să procedăm şi
noi la fel. Da, ar fi un ajutor plata în rate a
lucrării de introducere a gazului metan în
locuinţe.

R.- Sunteţi primarul unei  comune
mici... 

I.C.- Iecea Mare nu e o comună mică! Este
o comună destul de mare, are şi potenţial eco-
nomic, veniturile vin în special din agricultură.
Nu ne plângem. Ne descurcăm.  Încercăm să
în frumuseţăm localitatea, aspectul ei general,
să reabilităm toate clădirile aparţinând patri-
moniului nostru comunal. Am reuşit cu banii
noştri să introducem încălzire centrală în
Biserica Ortodoxă Română. Şi celorlalte culte
bisericeşti le-am oferit un mic sprijin, după
solicitările lor: o maşină de balastru, de nisip
sau ce au mai avut ei nevoie ca să facă îmbu -
nătăţiri. Şi biserica catolică aflată  peste drum
de Primărie este în reparaţii. Foştii localnici
din Iecea Mare, şvabi care au plecat în Ger -
mania, nu şi-au uitat locurile natale şi repară
biserica cu banii lor. Deschidem acum un cabi -
net stomatologic, avem dispensar uman, cu
medic de familie.

R.- Cum îşi petrec oamenii din comună
timpul liber?

I.C. - La ţară e puţin timp liber. Dar avem
o bibliotecă bună. Dorim  să punem  la punct o
formaţie de dansuri populare. Am luat deja
legătura cu un domn profesor din Timişoara
care vine de ceva timp şi face ore de dansuri cu
elevii din şcoala noastră. Există în Iecea Mare
şi echipa de fotbal care, zic eu,  merge momen-
tan destul de bine. Dar trebuie să-i găsim şi ei
un sponsor! Chiar în urmă cu câteva zile (18
mai 2008, n.r.) am  avut meci cu echipa de fot-
bal din Brestovăţ. Am învins cu 7-1. A fost o zi
victorioasă pentru  fotbaliştii şi suporterii din
Iecea Mare

Au consemnat
Cornel TODOR şi Gabriela PASCARU

APOSTOLUL PETRU, 
PROTECTORUL LOVRINULUI

În mandatul primarului Vasile M. Graur a fost cumpărat căminul
cultu ral, intenţionându-se transformarea acestuia într-o veritabilă casă de
cultură, cu sală de conferinţă, sală de festivităţi, spaţii comerciale, bib-
liotecă şi toate cele necesare unui obiectiv prioritar. S-a realizat monu-
mentul Sfântului Petru, considerat a fi protectorul comunei iar data de  29
iunie, sărbătoarea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel,  a devenit  Ziua Lo -
vrinului. Au fost reabilitate două grădiniţe, la fel şi şcolile,  dotate cu
mobilier nou. Parcul comunal a primit un aspect nou, au fost  pietruite
toate străzilor şi asfaltate drumurilor comunale  pe o lungime de trei kilo-
metri. Important pentru comunitate este şi aplicarea proiectului de trans-
formare a cunoscutului ştrand cu apă geotermală în bază de agrement,  cu
policlinică. 

A crescut numărul locurilor de muncă în comună, după ce o firmă
luxembourgheză a deschis un depozit de materiale de construcţii. Alte
două firme, una de prelucrare a lemnului şi una ce produce microcentrale
pentru încălzire, urmează a asigura în jur de 500 de locuri de muncă. A
fost scos pentru concesionare teren pentru ridicarea de silozuri, comuna
fiind aşezată într-o zonă agricolă cu potenţial mare. 

Piaţa din Lovrin urmează a intra într-un amplu proces de reamenajare
şi modernizare. Există  proiectul pentru reabilitarea şi modernizarea sis-
temului de alimentare cu apă şi a fost finalizat studiul de fezabilitate şi
proiectul tehnic pentru introducerea canalizării şi realizarea unei staţii de
epurare. Se lucrează la un plan urbanistic zonal, care vizează crearea unei
zone rezidenţiale cu 70 de case. Lovrinul îşi doreşte o bază sportivă nouă
şi modernă, cu terenuri şi vestiare. E nevoie de sporirea numărului de săli
de clasă dar şi de închiderea gropii de gunoi, ca preocupare ecologică şi
de protecţie a mediului.
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Primar Slavoliub Iacob:
„Mă simt obligat faţă de comunitate să continui”DENTA

R. Domnule primar Slavoliub Iacob,
care consideraţi că este cea mai mare nere-
alizare a mandatului dumneavoastră?

Slavoliub Iacob: Nu am obţinut finanţarea
pentru introducerea canalizării în comuna
Denta.  N-am reuşit pentru că aceasta se ridică
la o valoare mult prea mare. Adică, e vorba de
circa 3 milioane de euro. Ori, dacă vrem să
accesăm aceste fonduri structurale în cazul
comunelor plafonul maxim e de un mili on de
euro. Aşa că a trebuit să mergem pe nişte
proiecte combinate. Practic, să realizăm un
singur proiect dar în care să fie incluse două
lucrări. Avem astfel un proiect care vizează
stadionul de fotbal din Denta dar şi canali -
zarea. Deoarece ridicările topo le aveam, ne-a
fost mult mai uşor să ne folosim de acest
proiect cu terenul de sport. Mă gândesc că la
anul vom reuşi să demarăm şi lucrările de  ca -
na lizare. Mergem pe aceste două proiecte
com binate şi atunci finanţarea va fi mai mare.
E vorba de două milioane şi jumăte de euro.
La terenul de fotbal nu ne trebuie o sumă atât
de mare şi atunci avem de câştigat. Ba, mai
mult, am luat legătura cu oraşul Deta şi oame -
nii sunt de acord să ne racordăm la staţia lor de
epurare.

R. - Denta e la trei-patru kilometri de
Deta. 

S. I. - Nu e o distanţă mare. Şi cei din  Deta
trebuie să modernizeze staţia lor de epurare,
trebuie să asigure minimum zece mii de
locuitori pentru ca acea staţie de epurare să se
justifice. Denta are trei mii de locuitori, Deta
are şapte mii iar împreună îndeplinim condiţi-
ile impuse; astfel preţul de cost al acestei
lucrări va fi mult mai mic dacă o realizăm
împreună cu oraşul Deta. 

R. - În ceea ce priveşte drumurile dintre
Denta şi Roviniţa, Denta şi Breştea, care
este situaţia lor?

S. I. -Aici chiar pot să mă laud şi am o
împlinire şi o mulţumire sufletească deosebită
că am reuşit să finalizăm aceste două drumuri.
Acum circa o lună s-a finali zat drumul
judeţean de la Denta la Roviniţa Mar,  e asfal-
tat, iar drumul de legătură între Denta şi
Breştea este realizat cu macadam penetrant. E

o lucrare foarte bine executată şi chiar mă
mândresc că acest drum pe care l-am realizat
acum doi ani rezistă foarte bine şi se prezintă
în condiţii bune. De altfel, pentru drumul
comunal Denta-Breştea avem deja studiul
realizat pentru asfaltarea lui. 

R. - Care e relaţia Primăriei cu locuitorii
bulgari  din Breştea? S-au răcit cumva aces-
te relaţii?

S.I. -Vreau să fiu bine înţeles. Eu, ca pri-
mar, nu m-am depărtat deloc. Dimpotrivă. Am
un pic mai mult de lucru cu consătenii bulgari
din Breştea ca să le dovedesc şi să îi fac să
conştientizeze că nu m-am depărtat eu de
dum nealor, ci că au fost nişte jocuri de
interese, dânşii au fost “intoxicaţi” cu tot felul
de zvonuri… Spre exemplu, că eu aş vrea să
distrug comunitate bulgară din Breştea!

R. - Dumneavoastră sunteţi sârb...
S.I. - Sunt sârb şi nu pot fi acuzat de na ţio -

na lism. Pentru că la un moment dat aşa mi s-a
şi spus. Că sunt naţionalist! Nu mi s-a specifi-
cat de partea cărei naţiuni aş fi! Mă rog...
Bulgarii din Breştea mă ştiu foarte bine pentru
că eu am crescut cu bulgarii din Breştea şi din
Denta, poate că vorbesc limba lor mai bine
decât alţii care se pretind mari bulgari şi care
au încercat practic să dezbine- prin manevre
po liticianiste- pe cei din satul Breştea de
comuna Denta. Până la urmă au înţeles cam ce
s-a urmărit prin această dezbinare; cei din
Breştea nu pot fiu duşi cu zăhărelul! Nu au
plecat urechea şi nu s-au lăsat atât de uşor
manipulaţi. 

R. - Ce a stat la baza aşa zisului conflict
dintre Primărie şi comunitatea din Breştea?

S.I. E vorba de o broşură intitulată “Stra -
tegia de dezvoltare durabilă a co mu nei
Denta pentru perioada 2007-2017” şi ca re a
conţinut anumite lucruri care au nemul ţu mit
pe liderii comunităţii bulgare. Adică, în do uă
sau trei locuri nu erau date complete, erau câ -
teva greşeli, cum ar fi faptul că în loc de Casa
Bulgară din Breştea s-a scris Căminul Cultural
din Breştea. Sau în loc de Uniunea Bulgară s-
a scris Uniunea Bulgarilor. La prima vedere,
nu par lucruri grave dar  dacă vrei neapărat să
te legi de ceva, atunci te poţi lega de orice...  

R.-A fost o greşeală. Ce aţi făcut ca să o
îndreptaţi?

S.I. -Am luat legătura imediat cu tipografia
unde s-a făcut această broşură şi am anexat
fiecărui exemplar  o erată. Vreau să vă spun că
nu eu am distribuit cărţile acelea greşite, ci
fiecare consilier din Consiliul Local a primit
câte 20 de exemplare şi acum dumnealor  le
vor strânge pe cele greşite ca să le dea pe cele
corectate. Sper ca astfel orice discuţie să fie
încheiată şi să se înţeleagă faptul că a fost
vorba de o greşeală omenească

R. - Ce v-aţi propus în viitorul imediat?
S.I.-  Mă obligă funcţia pe care o am. Iar eu

mă simt obligat faţă de comunitatea din Denta,
Breştea şi Roviniţa să continui,  pentru că am
început şi avem foarte multe studii de fezabil-
itate terminate. Nu ne putem opri doar la stu -
dii, ci trebuie să şi concretizăm aceste lucrări.
De exemplu, mă pot mândri că până în toamnă
se va finaliza Grădiniţa cu program normal din
comuna Denta, o grădiniţă construită după
normele europene.

R. -A mai existat o grădiniţă înainte. S-a
transformat în birt... 

S. I. - Acea clădire a fost retrocedată 
Pa rohiei Ortodoxe Române. Parohia n-a avut
ce să facă cu clădirea şi a vândut-o. Normal,
omul care a cumpărat imobilul l-a amenajat
cum a dorit el... În ultima perioadă, noi func -
ţio năm cu grădiniţa din Denta într-o clădire
care aparţine de Parohia Ortodoxă Sârbă.  Ne-
a găzduit până acum şi nici acum nu se punea
problema de evacuare. Dar e o clădire destul
de veche şi nu mai puteam să funcţionăm aco -
lo. Aşa că - vom finaliza noua grădiniţă, dotată
cu toate utilităţile necesare. Am obţinut fi nan -
ţarea acestei grădiniţe şi, cum v-am spus, ne-
am dat tot interesul, n-am pierdut timpul, am
avut sprijin, chiar foarte mare, din partea In -
spec toratului Şcolar Judeţean Timiş. Finan -
ţările s-au făcut pe etape iar în toamnă e gata!

R - Ce ar mai lipsi comunei Denta?
S. I. - Revin asupra necesităţii canalizării.

Avem  gaz metan, alimentare cu apă. Vă pot
spune că în satele Breştea şi Roviniţa anul tre-
cut am finalizat reabilitarea reţelei de apă,
avem în fiecare localitate câte două foraje. Nu

se mai pune problema că vara nu e apă. Acum
ne-am apucat să reabilităm străzile, să le
întreţinem, avem studiul făcut pentru asfalta -
rea tuturor străzilor din localitate. E vorba de
bani europeni. Vom depune proiectul dar până
la accesare mai durează. Totuşi, un pas mare a
fost făcut prin faptul că s-au depus proiectele
la fostul Sapard. Ce mai avem de realizat în
Denta este un pod nou  Există un singur pod
peste râul Bârzava, care se află pe drumul na -
ţional, pe şoseaua europeană care leagă Ti -
mişoara de Belgrad. Există şi cel de cale ferată
din marginea comunei dar pe acela nu trece
decât trenul şi pietonii. Pe podul din centrul
Dentei, fiind vorba de şosea naţională, e
interzis categoric să se circule cu atelaje, cu
animale. Avem sumele alocate pentru un pod
nou şi-l vom face pe locul în care a existat în
trecut un altul,  cum se merge spre Roviniţa
Mare, prima stradă la stânga după actualul
pod. Banii îi avem alocaţi pentru începerea
construcţiei.

R. - Centrul Dentei e neschimbat de zeci
de ani. Pare cam “prăfuit”...

S.I. - În acest sens lucrăm la un proiect
pentru modernizarea centrului civic, spre care
vor converge toate străzile din sat. Centrul va
funcţiona în spatele Primăriei, unde aceasta
are în jur de două hectare de teren. E vorba de
o insulă cu un teren de minigolf, cu bazin de
înot. Iar în centrul comunei avem de gând să
construim un dispensar nou pentru că în cel
vechi funcţionează, e drept, trei cabinete medi -
cale dar locaţia nu îndeplineşte toate cerinţele
şi normele actuale. 

Au consemnat
Cornel TODOR şi Gabriela PASCARU

Viceprimar Dănuţ Groza:
TRANSPARENŢĂ MAXIMĂ ÎN CADRUL

PRIMĂRIEI SANNICOLAU MARE
A fost menţinut- în favoarea cetăţenilor din oraş- preţul gigacaloriei la un

preţ scăzut, la 108 lei în Sânnicolau Mare, în timp ce la Timişoara a fost de 160
de lei în Timişoara şi de 180 de lei în Bucureşti. În iarna anului 2007-2008  nu
s-a ars  nici un litru de combustibil pentru producerea de energie termică. A fost
extinsă reţeaua de gaz metan pe străzile Popa Şapcă, 13 Decembrie, Libertăţii,
Porumbescu, Ţichindeal, Vlahuţă şi au fost reabilitate mai multe străzi asfaltate,
cum ar fi  9 mai, Decebal, Ghe. Lazăr, Cuza Vodă, Stadionului, 1 Decembrie –
precum şi parcarea de la piaţă. S-au asfaltat străzilor Brediceanu, Eminescu şi
Alba Iulia.

În  anul 2007 s-au asfaltat staţia de autobuz de la firma  Delphi, cu bani pu -
blici locali. În prezent este alocată suma necesară amenajării unei piste pentru
biciclişti, între sediul firmei  Zoppas şi oraş.

Ca obiective major avem modernizarea trotuarelor cu pavaj în microraion (e
vorba de zona blocurilor de pe străzile Republicii şi Panselelor), amenajarea a
370 de locuri de parcare, rezolvarea problemei apei pluviale prin rigole şi
canalizare,  dar şi reabilitarea tuturor drumurilor de acces din microraion. 

Lucrăm la identificarea şi atribuirea de locuri de casă,  prin concesionare sau
gratuit, pentru tinerii căsătoriţi. Pentru construcţia de apartamente  dorim să
atragem  investitori serioşi dar şi obţinerea unor fonduri pentru blocuri ANL. E
necesar pentru comunitate construirea unui campus şcolar, care va fi amplasat
pe locul vechiului poligon. Campusul va dispune de  20 de săli de clasă, de can-
tină, internat, sală de sport şi garsoniere pentru cadrele didactice navetiste. În
următorii ani trebuie finalizată asocierea cu Aquatim, putând fi astfel obţinute
fonduri europene pentru rezolvarea  alimentareii cu apă, a canalizarii şi a epu-
rarea apelor.

Şi nu în ultimul rînd, este necesară o transparenţă maximă în cadrul
Primăriei din Sânnicolau Mare. Astfel că una din primele măsuri care trebuie
luate este aceea de a televiza şedinţele de Consiliu local, pe un circuit de tele-
viziune locală, pentru ca locuitorii Sânnicolaului Mare  să fie bine informaţi în
legătură cu atitudinea consilierilor faţă de problemele  majore ale oraşului care
vor fi dezbătute  la şedinţele de consiliu.

Primar Gheorghe Aleodoru Sobolu:
PROIECT DE  DE 2,5 MILIOANE DE EURO

PENTRU ORŢIŞOARA ÎN ANUL  2009
În ultimii ani a avut loc un amplu proces de reamenajare a şco-

lilor din întreaga comună. La fel, a bisericilor. Şcolile au grupuri
sanitare interioare,  centrale proprii de încălzire,  geamuri termopan.
Primăria Orţişoara a sprijinit renovarea bisericile din  satele
aparţinătoare (interioarele au fost refăcute, au fost montate instalaţii
de încălzire, termopane). Sunt în curs de modernizare căminelor
culturale din Orţişoara, Seceani şi Corneşti (Jadani). În satul
Calacea urmează a se construi un cămin nou. Drumurilor comunale
au fost refăcute în proporţie de 90 la sută- 41 de kilometri de drum
a fost pietruiţi. Reţeaua de apă potabilă a fost extinsă la Calacea cu
1500 metri,  la Corneşti şi Seceani cu câte 2000 de metri. Marea
majoritate (98 la sută) din locuinţe  din locuinţe sunt branşate la
reţeaua de apă. Au fost validate 30 de dosare pentru acordarea gra-
tuită de terenuri pentru locuinţe, în baza Legii 15/2003. Şapte
investitori  au deschis afaceri în Orţişoara şi, ca atare, forţa de
muncă a rămas în comună,  scăzând numărul navetiştilor. Iar din  de
taxe şi impozite au fost atrase fonduri imprtante  la bugetul comu-
nităţii. A crescut şi valoarea terenurilor, în prezent un metru pătrat
în Orţişoara putând ajunge şi la 30 de euro. Două zone rezidenţiale
vor apărea la Orţişoara şi câte una la Calacea, Corneşti şi Seceani.
Drumul ce face legătura între Corneşti şi şoseaua naţională
Timişoara-Arad a fost asfaltat. Lucrările începute  la noua primărie
urmează a fi terminate până la sfârşitul anului 2008. A fost achi -
ziţionat un autobuz,  urmează  o maşină de pompieri. Alături de alte
40 de comune, Orţişoara a fost validată în cadrul unui important
proiect european care vizează reabilitarea  reţelei de apă, proiect cu
o valoarea totală de 658.000 de euro (primăria asigură zece la sută
din sumă). În acelaşi context, trebuie amintit faptul că a fost lansat
pentru anul 2009  un proiect pentru canalizare în valoare de 2,5
mili oane de euro!

CĂRPINIŞ 
PRIMARUL  IOAN
SIMA AŞTEAPTĂ

VENIREA
ELVEŢIENILOR 
Principala unitate economică

din comună este fabrica de
îngheţată. Există mai multe
unităţi comerciale şi prestatoare
de servicii dar şi instituţii buge -
tare în care îşi desfăşoară activi -
ta tea forţa de muncă din sec toa -
rele ne agricole. Mica intre prin -
dere  „Ce    ra mica”, are în jur de 20
de angajaţiPe raza comunei exis -
tă zece unităţi agricole care lu -
crează minim 50 de hectare. Da -
torită marilor cultivatori din zonă
terenurile agricole din   Cărpiniş
sunt lucrate în totalitate. Local -
nicii aşteaptă cu in te res mutarea
în Cărpiniş de la Jim bolia a unei
firme germano-elveţiene, cu
obiect de activitate realizarea de
componente elec tro nice. Astfel
vor fi create 300 de locuri de
mun că. Firma  a achiziţionat deja
trei hec  tare de teren, suprafaţă pe
care va ridica trei hale de pro-
ducţie.  



R. - Domnule primar Ilie Todaşcă, dacă
ar fi să alegeţi dintre realizările comunei
Săcălaz, care dintre acestea consideraţi că
au îmbunătăţit mai mult civilizaţia locului,
viaţa oamenilor?

Ilie Todaşcă - Dacă plecăm de la autotu -
rismele proprietatea personală, de la con-
strucţii de case, de la renovări de imobile, con-
statăm pe zi ce trece că viaţa locuitorilor noştri
s-a îmbunătăţit, se îmbu nătăţeşte. Unul din
factorii care au contribuit mult la dezvoltarea
comunei a fost şi decizia de a înfiinţa zona
industrială Săcălaz. 

R. - E zona industrială sau parc tehno-
logic?

I.T .- E zonă industrială. Pentru realizarea
unui Parc industrial am încercat să introducem
un proiect de Guvern. Fiindcă are unul
Timişoara, are şi Consiliul Judeţean Parc
Tehnologic, are Lugojul, nu a mai fost posibilă
înfiinţarea parcului industrial şi de aceea am
creat această zonă industrială a Săcălazului.

R. - Şi care e diferenţa? De tehnologie?
I.T. - Nu. Diferenţa e că la înfiinţarea unui

parc industrial primeam banii de la Guvern şi
se utila acel parc industrial cu infrastructură,
cu tot ce ţinea de această utilitate. Datorită
domnului preşedinte Constantin Ostaficiuc,
datorită Consiliului Judeţean - cu toţii au înţe-
les ideea noastră - am depus la Ministerul
Lucrărilor Publice un proiect de finanţare de
14 milioane şi jumătate de euro. L-am depus
prin firma care a câştigat licitaţia pentru
întocmirea proiectului, o firmă din Bucureşti

Studiul de fezabilitate l-a făcut IPROTIM-ul. 
R.-Aveţi, aşadar, zonă industrială în

Săcălaz...
I.T. Da, şi  funcţionează acum deja la 35%

din capacitate. Aproape lunar se mai deschide
câte o firmă. Sperăm că în 2-3 ani de zile acea
zonă industrială va funcţiona la capacitatea
maximă şi sigur că vom avea nevoie acolo de

cel puţin 3.000 de angajaţi. Săcălazul, pot să
spun aceasta, este acum o comună fără şo meri!
Numai cine nu vrea nu găseşte de lucru! Du -
cem lipsă de forţă de muncă. Aproape zilnic
vin firme de recrutare care pun afişe cu
locurile de muncă disponibile, şi sunt destule.
Caută muncitori şi în Timişoara, sunt firme şi
din zona noastră industrială care caută munci-
tori. O parte din oamenii noştri, nu foarte
mulţi, fac naveta şi la Timişoa ra, au serviciu în
oraş de ani de zile şi doresc să iasă la pensie de

acolo... Avem însă şi navetişti
care fac naveta din Timişoara
spre Săcălaz, în  zonă industri-
ală.

R. -Va fi Săcălazul în viitor
şi o  zonă rezidenţială puter-
nică?

I.T. - Este şi la ora actuală.
Să călazul, prin dezvoltarea a
pes te 20 de planuri urbanistice
zonale, are deja 2.000 locuri de
casă în plus faţă de vechea vatră
a satului. Din cele 2.000 de
locuri de casă pot să spun că  pe
puţin 300 de case sunt deja con-
struite. 

R. - Sunt timişoreni care
locuiesc în Săcălaz?

I.T. - Mai tot ce s-a constru-
it nou în ultimul timp sunt case
ale locuitorilor din Timişoara;
poa te chiar din alte judeţe sau
din alte oraşe, care au dorit să se
mute în Săcălaz fiindcă, într-
adevăr, Să că lazul, în viitorii
patru ani, va putea fi declarat
oraş, odată cu asfaltarea stră -
zilor, odată cu realizarea reţe -
lelor de canalizare.

R. - Vorbiţi  de proiecte...
I.T. - Sigur. De reabilitarea

reţelei de apă, asfaltarea de dru-
muri şi realizarea unui centru
civic, aşa cum merită Săcălazul.
Sunt multe de făcut, şi, vă spun
sincer, eu nu prea fac promisiu-
ni pe care să nu le onorez. Din
cele dorite la începutul manda -
tului pe care-l închei peste cîte-
va zile, nu am reuşit să realizez
sala de sport dar aceasta din
motive independente de mine.
Este depusă documentaţia la
Compania Naţionată de Inves -
tiţii de trei ani şi jumătate. Din
păcate, eşichierul politic s-a
schimbat în aceşti ultimi trei
ani,  partidul din care fac eu
parte a ieşit la Guvernare...  N-
ar fi trebuit să se ţină cont de
această treabă, fiindcă numai
şcoala din Săcălaz, unde dorim

să se facă sala de sport de care am amintit, are
550 de elevi. Dacă mai punem la socoteală şi
cei o sută şi ceva de copii de la grădiniţă, dacă
vorbim şi de cele trei şcoli din Săcălaz,
Beregsău Mare şi Beregsău Mic, sunt  peste
1.000 de copi!

R.- Cum se reflectă dez voltarea comunei
în com ponenta ei socială?  

I.T.-Ne
bucură că o -
dată cu această
dezvoltare, se
îmbunătăţeşte
şi textura so -
cială a celor
care vin în Să -
călaz, în sen -
sul că se a -
şează la noi
oameni bine
pre gătiţi. Vin
medici, au ve -
nit poliţişti, au

venit zia rişti, au venit oa meni care s-au stabilit
aici şi sigur că
vor îm bunătăţi
structura so ci -
ală a Să că la zu -
lui.

R. - Săcă -
lazul este
pr in  c ipa lu l
iz vor al buge -
tului comu -
nal. 

I.T. - Este
adevărat. Să -
călazul contri -
buie cu cel
puţin 70% la
cons t i tu i r ea
b u g e t u l u i
local, mai ales
d a t o r i t ă
taxelor venite
din zona in -
dustrială. Din pă cate, populaţia din cele două
sate apar ţinătoare, Be reg său Mare şi Beregsău
Mic, este destul de îmbătrâ nită şi fără venituri
deosebite. De aceea, noi, Consiliul Lo cal, de
cinci ani de zile nu am majorat impozitele nici
măcar cu un procent! Vorbesc de toate cele
trei localităţi. N-am împovărat bugetul famili-
ilor cu nici un leu în plus faţă de ceea ce a sta-
bilit Guvernul prin legile sau ordonanţele pe
care le-a dat. Noi am mers pe minimum pe
care ni l-a permis legea. Poate şi datorită aces-
tui fapt, oamenii au putut să-şi renoveze case-
le, au putut să înceapă construirea altora noi.
Şi ne bucurăm că şi în Beregsău Mic a început
să se mute lume. Vin din Ardeal, cu prepon-
derenţă. Şi în Beregsău Mare au început să se
cumpere locuri de casă, au început construcţii
noi. Incet-încet, se vor revitaliza cât de cât şi
aceste două localităţi. Şi spun asta nu ca să mă
aflu în treabă. Acum o lună şi jumătate au fost
la noi primii doi reprezentanţi ai unei firme
italiene care doreşte să cumpere platforma fos-
tului Comtim de la Beregsău. Acolo sunt 160
hectare de teren cu construcţii. Acum trei săp-
tămâni a fost un grup de 11 firme italiene.
Doresc să cumpere acea platformă de la
Smithfield şi s-o refuncţionalizeze. Ce înseam-
nă asta? Vor să facă depozite, logistică, trans-
port, chiar hoteluri.

R. – Aveţi deja în Săcălaz un hotel luxos.
I.T. Suntem, ca să zic aşa, comuna care se

poate mândri cu un hotel de cinci stele!.
Meritul nostru este că am înţeles şi i-am ajutat
pe investitori cu documentaţia şi cu tot ceea ce
a trebuit. Şi am făcut-o în  timp util. Meritul nu
e al nostru, este o investiţie privată, noi am fost
deschişi spre orice investiţie care am conside -
rat că poate aduce bani la buget. Acest hotel,
numai din taxele şi impozitele pe construcţii şi
terenuri, aduce peste un miliard anual la buge-

tul local. 
R. -Cum ar veni, toate bune şi frumoase

în Săcălaz...
I.T. -Ce pot să vă spun… Mai am o mică

supărare, sper că-mi va trece odată cu alegerile
generale. Anul trecut banii care plecau de la
firmele din comună se întorceau prin
Ministerul de Finanţe direct la noi. Am primit
28 miliarde de lei vechi din banii proveniţi din
taxele provenite din  zona industrială. Noi spe -
ram ca anul acesta să aducem la buget vreo 50-
60 miliarde de lei vechi!  Din păcate, Gu vernul
a adunat tot la puşculiţa lui şi am primit o
repartiţie de vreo 6 miliarde de lei vechi. Gu -
vernul a luat şi a făcut acele pomeni electorale,

în principal dând comunelor cu primari PNL şi
primari PSD. Sincer vă spun, n-am primit nici
un leu de la Guvern, ca alocare di rectă. Am
primit doar de la Consiliul Judeţean, prin
înţelegerea manifestată de domnul preşedinte,
de consilieri. Au ţinut cont de noi şi Săcălazul
a primit sumele necesare  pentru reabilitare…

R. – Cum ar veni, Guvernul a dat unora,
Consiliul Judeţean a dat altora... 

I.T. - Consiliul Judeţean Timiş este în
aceeaşi oală cu noi, cu comunele şi oraşele
timişene. Nu numai de acum! Eu ştiu povestea
şi de pe timpul domnului preşedinte Viorel
Coifan, şi de pe timpul domnului Ilie Sârbu
sau Dan Ioan  Şipoş că Timişul a fost  totdeau-
na “faultat” în atribuirea de fonduri. Plecau
sute de miliarde de lei din Timiş spre Guvern
şi nu se întorceau la noi decât 10-15% din
suma trimisă la bugetul de stat! Şi nu e corect! 

R. - Dacă ar fi să alegeţi dintre proiectele
pe care le-aţi dori pe viitor pentru comună,
care ar fi cel mai important?

I.T - Cel mai important, cred, ar fi reali -
zarea a minimum 30-40 de locuinţe sociale. La
ora actuală avem aproape 200 de cereri pentru
atribuirea de asemenea locuinţe! Copiii noştri
din comună au crescut, sunt tineri  la început
de drum în viaţă dar nu toată lumea are posibi -
li tăţi materiale. Am atribuit de aceea 65 locuri
în baza Legii şi mă bucur că aproximativ 50 de
case au putut fi construite. Dar sunt şi tineri
care nu pot să-şi construiască acea locuinţă şi,
din păcate, s-au căsătorit şi locuiesc în prezent
cu socrii, cu părinţi, cu fraţii... Ridicarea celor
30-40 de locuinţe sociale ar fi un proiect mai
mult decât necesar!

Au consemnat 
Cornel TODOR

şi Gabriela PASCARU

AAGGEENNDDĂĂ

10
IIMMIIŞŞ

iunie 2008

Primar Ilie Todaşcă:
„Lunar, la  noi se înfiinţează câte o firmă”SĂCĂLAZ
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Oraş Deta, Viceprimar Petre Roman:

ZONĂ INDUSTRIALĂ 
ŞI CASĂ DE CULTURĂ

Pentru oraşul Deta, cel mai  important lucru de realizat  rămâne, în
continuare, atragerea investitorilor. Dar pentru aceasta trebuie modificat
planul de urbanism general al oraşului Deta în regim de urgenţă, cu atât
mai mult cu cât oraşul  are o zonă industrială în care nu există nici un fel
de facilităţi privind infrastructura oraşului. Primăria trebuie să sprijine
investitorilor pentru ca aceştia să poată construi şi investi în zonele unde
se află astfel  facilităţi. Există în oraş mai multe zone,  trei sau patru, în
care se poate construi, sunt  utilităţile necesare pentru ca un investitor să
producă şi încă  la preţuri mici.  Un alt obiectiv prioritar pentru comuni-
tate este Casa orăşenească de cultură. Cu atât mai mult cu cât Deta este,
cred, singurul oraş din ţară care nu dispune de un asemenea obiectiv.
Tocmai de aceea, a fost identificat un amplasament pentru a construi
Casa de Cultură, s-a făcut un studiu de fezabilitate şi avem un proiect
tehnic la jurizare. Locul ales este în parcul oraşului, acolo unde a
funcţionat fostul teatru de vară. Ridicarea Casei de Cultură în acest loc va
pune în valoare parcul, care trebuie să devină reprezentativ pentru oraş.

Primar Dan Mircea  Iorgovan:

PĂDURENIUL SE VA ASOCIA CU
JEBELUL PENTRU OBŢINEREA DE

FINANŢĂRI  IMPORTANTE
Printre obiectivele re -

alizate în comuna  Pă du -
reni în ultimi doi ani pot
fi amintite  a me na ja rea
sediului primă riei, dotat
cu încălzire centrală,
mobilier şi reţea de cal-
culatoare. S-a reparat
drumul comunal care lea -
gă localitatea de şoseaua
naţională Timişoara-Deta
iar de doi ani se pietru -
iesc străzile din comună.
Pentru canalizare s-a în -
tocmit un proiect tehnic
şi un studiu de fezabili-
tate. Pădureniul trebuie însă să se asocieze cu altă comună, în vederea
obţinerii unor finanţări necesare comunei . De aceea, se discută cu
administraţia din Jebel pentru realizarea unei staţii de epurare comună,
care să deservească ambele localităţi. Finalizarea amenajării drumurilor
va permite concesionarea serviciului de salubritate, care a fost, deja, înfi-
inţat. La fel, şcoala şi grădiniţa din comună au fost amenajate modern, cu
grupuri sanitare de incintă. În cadrul Casei Naţionale din Pădureni s-a
înfiinţat şi funcţionează în prezent biblioteca, răspunzându-se astfel
cerin ţelor iubitorilor de lectură din comună. Consiliul Local susţine şi
formaţia de dansuri populare, pregătită de instructori profesionişti, de la
Ansamblul Banatului. 

Primar Constantin Buzatu:
S-a schimbat faţa

comunei Becicherecu Mic
În anii 2005-2006 au fost  date în folosinţă două

foraje de adâncime care au îmbunătăţit simţitor situ-
aţia alimentării cu apă eţeaua a fost extinsă şi  moder -
nizată pe o lungime de 15 kilometri, cu un bazin de co -
lectare şi staţie de pompare. A fost semnat un nou con-
tract care vizează execuţia a două foraje, a unui bazin
de 100.000 de litri, a unei staţie de clorinare a apei şi
încă cinci kilometri de reţea din conductă din  PVC. 

Au fost pietruite  cele 33 de străzi, pe o lungime de
25 de kilometri. S-a construită o grădiniţă cu program
prelungit, cu 44 de locuri. S-au realizat renovări la
şcoli iar dintr-o construcţie veche s-a amenjat o sală de

sport cu o suprafaţă de 200 de metri pătraţi. 
Drumul comunal Becicherecu Mic-Dudeştii Noi a

fost asfaltat pe o lungime de 1.250 de metri, diferenţa
de doi kilometri urmând a fi suportată din fonduri
structurale. 

Ca proiecte de viitor, se are în vedere împădurirea
unei suprafeţe de 10 hectare. Se preconizează asfalta -
rea a două străzi pe o lungime de doi kilometri, pre-
cum şi refacerea acoperişurilor mai multor imobile,
cum ar fi şi cele ale sediilor poliţiei, ale poştei, şcolii
şi sălii de sport. 

Urmează a fi dat în folosinţă- în toamna acestui
an- cel de-al doilea Plan Urbanistic Zonal pentru a
sprijini tinerii care se încadrează în prevederile Legii
15/2003. Suprafaţa care va rămâne neatribuită va fi
vândută prin licitaţie publică. 

Un proiect referitor la canalizare  va demara anul
viitor.  Printr-un  alt proiect se doreşte introducerea ga -
zului metan în Becicherecul Mic. 

Primar Iosif Ioan Neacşu:

“Proiectele trebuie 
să aibă continuitate”

În localităţile Topolovăţul Mare  şi Iosifalău au fost
reabilitate şcolilor cu clasele I-VIII. Toată comuna
beneficiază de iluminat public. Străzilor interioare au

fost pietruite şi s-au realizat alimentări cu apă în
Topolovăţ, Iosifalău şi Ictar Budinţ.

Este aprobat studiul de fezabilitate pentru
canalizare şi staţie de epurare. Urmează a se asfalta o
porţiune de zece kilometri de drum şi se va construi un
pod peste râul Bega, în Ictar Budinţ. Se va reface par-
cul din Ictar Budinţ şi se va moderniza centrul civic. În
atenţia Primăriei se află alimentarea cu gaz şi
realizarea de alei pietonale, în toată comuna.

Primar Dorel Luca:
Bogda poate  deveni 

un pol turistic 
în judeţul Timiş  

Datorită accesării de către Primărie a unor  fonduri
europene importante au fost realizate o serie de
proiecte edilitare şi de dezvoltare. A fost reparat dru-
mul comunal Şarlota – Buzad urmând să fie asfaltat, ca
şi drumul  Sintar – Comeat. Străzile de pământ din
satele amintite au început să fie pietruite. Se vor monta
rigole pentru scurgerea apei. La fiecare casă va fi con-
struit un podeţ pentru acces. S-au reparat  căminele
culturale din Bogda şi Buzad şi a fost reabilitată bise -
rica din Bogda. La Buzad s-a introdus încălzire cen-

trală în lăcaşul de cult.  În localitatea Şarlota au fost
modernizarea sălile de clasă. A fost introdusă apa în
şcoală, internet-ul şi a fost achiziţionate calculatoare.
Terenul din faţă instituţiei a devenit un parc de joacă
pentru copii. Urmează a fi renovată şi şcoala din
Buzad. 

Se montează pe fiecare stâlp lămpi cu becuri eco-
nomice, urmând ca în aceste condiţii orarul de
funcţionare a iluminatului stradal să fi mărit. Va fi
introdusă apă curentă şi canalizare şi în celelalte sate.
Va fi înfiinţat Serviciul comunal de salubritate şi cel de
Poliţie Comunitară. În întâmpinarea investitorilor se
vor aloca terenuri pentru construcţia de pensiuni,
terenuri de sport, case de vacanţă, iar tinerilor li se va
acorda gratuit pământ pentru case. Urmează a se
cumpărat un microbuz pentru transportul de persoane
la gara din Şarlota şi la staţia de autobuz din Maşloc,
de unde se poate face legătura cu municipiul reşedinţă
de judeţ. 

Primar Tudor Nicolae Marinescu:
Voiteg, dezvoltat 

după model european 
Comuna beneficiază de gaz, apă curentă, ilu-

minat public. S-au pietruit străzile din satul
aparţinător Folea, una fiind asfaltată. În Voiteg s-
au asfaltat de trei kilometri de drum, fiind refă-
cute şi instalaţiile de iluminat. 

Reţeaua de apă a fost reabilitată pe o distanţă
de un kilometru, fiind  montate  ţevi noi. 

A fost construit un corp de clădire pentru
şcoală, dotat cu grup sanitar. S-a introdus
încălzire centrală la şcoală şi a fost amenajat un
părculeţ. Se finalizează  terenul sintetic de mini-
fotbal, cu tribune şi nocturnă. 

Centrul civic a fost modernizat, cele trei bise -
rici au fost zugrăvite iar proiectul pentru
canalizare este în stadiul de finalizare. Pentru
salubrizarea comunei  au fost achiziţionate 100
de pubele. 

Voitegul beneficiază de asistenţă medicală
permanentă, există un cabinet stomatologic şi o
farmacie. 70 de familii urmează să primească
teren în baza Legii 15/2003, fiind acordate acor-
date deja alte 36 de loturi. 

În toamnă urmează să fie finalizat un abator
pentru ovine şi bovine, de mari domensiuni,
care. Este vorba de investiţie, în valoare de cinci
milioane de euro, unde vor putea  lucraîn jur de
80 de oameni. 

Primar Ioan Adamescu:
Racoviţa, între 

prezent şi viitor
În ultimii ani au fost modernizate şcolile din Racoviţa,

Hitiaş şi Ficătari. Au fost reabilitată parţial căminele cul-
turale, s-a modernizat şi informatizat primăria. 

Au fost reabilitate reţelele electrice stradale. A fost
decolmatat parţial canalul Capăt şi au fost montate două
podeţe peste pârâul Timişina. A fost preluată de către
comunitate pădurea din Capăt. S-a organizarea ruga şi
Serbărilor toamnei (trei ediţii). 

Primăria Racoviţa  ar ca proiecte de viitor pentru cen-
trul de comună asfaltarea străzilor, finalizarea lucrărilor la
podul din comună, studiu de dezabilitate pentru gaz,
canalizare şi epurare, clădire pentru pompieri, amenajarea
centrului civic în centrul de comună. 

Pentru Hitiaş:  asfaltarea străzilor, finalizarea studiului
de fezabilitate pentru alimentare cu apă, canalizare, epu-
rare şi gaz, transformarea vechiului sediu al primăriei în
aşezământ social pentru copii sau bătrâni, finalizarea PUZ
pentru locuinţe. 

Pentru Drăgoeşti: alimentări cu apă, reabilitarea şcolii
şi a căminului cultural, sprijin pentru biserică.

Pentru Sârbova: asfaltarea străzilor, alimentare cu apă,
canalizare şi staţie de epurare, reabilitare şcoală şi cămin
cultural.

Pentru Ficătari: finalizare PUZ locuinţe, demararea
lucrării de canalizare, finalizarea alimentării cu apă.        

Pentru Capăt: asfaltarea străzilor, demararea lucrărilor
pen tru alimentare cu apă, exploatarea vecinătăţilor
pădurii.

Primar Venus Oprea:

Comuna Şag arată altfel
S-a pus în funcţiune reţeaua de gaz metan; Au fost reparate şcoala şi

căminul cultural. Sediul primăriei  a fost extins, efectuându-se şi reparaţii
interioare. S-a realizat o nouă grădiniţă cu program prelungit, a fost
reabilitat iluminatului public, s-au construit trei staţii de autobuz, a fost
amenajat parcului din centrul comunei.

A fost achiziţionat un microbuz pentru şcoală, grădiniţă şi echipele de
fotbal. Bisericilor a fost sprijnite cu anumite sume de bani. S-a introdus
curentul electric la cele două cimitire. Au fost forate  două cişmele pen-
tru apă de consum. S-au montat  două filtre de apă la şcoală şi în parc.
Importantă a fost şi realizarea PUZ Zona de Vest şi atribuirea a 68 de
parcele tinerilor din comună.

Obiectivele imediate ar fi: introducerea canalizării şi asfaltarea tutu -
ror străzilor; finalizarea grădiniţei; amenajarea de trotuare şi podeţe;
staţie de tratare a apei; locuinţe sociale (12 apartamente); extinderea
intravilanului comunei în zona Râtu Babei, Uliţă, Orosin; introducerea
utilităţilor la toate PUZ-urile; casă de bătrâni; realizarea unui alt PUZ
pentru locuinţe destinate tinerilor; sprijinirea cetăţenilor care pleacă în
străinătate (până în acest moment au fost vizate peste 50 de contracte de
muncă); înfiinţarea Poliţiei Comunitare pentru pază şi ordine în comună. 



R. -Unul dintre cele mai importante
monumente ale Timişoarei, o emblemă a
Capitalei Banatului, a rămas Bastionul
Terezian. A fost o bătălie lungă pentru
ca, în final, C. J. Timiş să poată începe
reabilitarea acestuia. 

Constantin Ostaficiuc - Am decis
reabilitarea Bastionului acum câţiva ani, în
mandatul trecut. În anul 2003 am atenţio nat
toţi chiriaşii Consiliului Judeţean Timiş din
Bastion că urmează să aplicăm acolo un
proiect de reabilitare pe care l-am realizat
îm preună cu ADETIM. Proiectul a fost câş -
tigat pe programul Phare-infrastructură
2005. M-am bătut pentru el la Bucureşti,
pentru că nu a fost acceptat iniţial pe lista
de proiecte adjudecate, şi  am reuşit să-l
introducem „în mapă” celor de la „centru”!
A fost o luptă dură pe Regiunea Vest pe
această temă, am câştigat-o şi astfel s-a
organizat la Bu cureşti licitaţia pentru
reabilitarea Bas tionului. Licitaţia a fost
câştigată de o so cie tatea comercială din
Germania. Eram pregătiţi  să începem
reabilitarea unuia dintre cele mai
spectaculoase monumente is torice ale
Banatului însă am avut o surpriză neplă-
cută: reacţia de adversitate din partea unor
chiriaşi care au refuzat să evacu eze spaţiile
în care-şi pierduseră, de altfel,  dreptul de a
mai sta. Lucrările de reabilitare nu au putut
începe pentru că am ajuns în instanţă. A tre-
buit să respectăm toate sentinţele şi toate
procedurile legale,  legea fiind pentru mine
deasupra oricărui lucru. Am reuşit să
prezentăm lucrurile aşa cum erau ele în
realitate iar în urma dezbaterilor din
instanţă, prin hotărâri judecătoreşti, ni s-a
permis să începem această lucrare. Ea se
află în plină desfăşurare, a început în mar-
tie 2008, are 18 luni termen de realizare şi
sunt convins că vom avea în final un
Bastion reabilitat, adus la standardele de
exploatare de azi, dar care va  păstra
măreţia şi splendoarea din momentul în
care a fost construit: secolul al XVIII-lea.
Va fi un loc de întâlniri culturale, turistice şi
de agrement care va permite celor ce vi -
zitează Timişoara să poată să cunoască
istoricul oraşului, spiritul unic al acestui
loc. Proiectul se află în derulare, societatea
germană a preluat practic frâiele reabilitării
şi se află sub  consultanţă strictă, pentru că
totul se desfăşoară pe bani europeni. Bani
la  care, desigur, se adaugă şi contribuţia
financiară a Consiliului Judeţean Timiş.

R.- Cum veţi controla lucrările?

C.O. -Avem o echipă care controlează
aceste lucrări. Ca fiecare proiect european
de o asemenea anvergură, reabilitarea
Bastionului este urmărită strict de o
Unitatea de Implementare şi Proiectare
(PIU) care urmăreşte zi de zi modul în care
se desfăşoară acest proiect. Din partea
noastră, controlul este asigurat de o colegă
de la Serviciul de Investiţii, doamna
Marieta Mateescu, care are în subordine
directă acest proiect, ceea ce înseamnă şi
urmărire zilnică a derulării lui. Pe lângă
aceasta, există o consultanţă aleasă de Co -
munitatea Europeană care răspunde direct
în faţa Comunităţii, pentru că aici sunt bani
europeni la mijloc. Ne interesează evoluţia
şi respectarea graficului pentru că dorim ca
în 18 luni această lucrare să se termine.
Estimăm că spre sfârşitul anului acesta
partea care este  în grija  Consiliul Judeţean
să fie aproape de final, cealaltă fiind a
Primăriei Timişoara. 

R. - De câţiva ani, C.J. Timiş acordă
premii unor personalităţi timişene din
diferite domenii. 

C.O. -Un asemenea premiu este cel inti-
tulat Pro-Cultura. Am fost onorat ca să pot
oferi eu aceste premii personalităţilor din
lumea culturală. Sigur, eu m-am ocupat
doar de  înmânare lor: Comisia de Cultură
şi plenul Consiliului Judeţean sunt  cele
care decid criteriile şi personalităţile care
urmează să fie premiate cu diplome,
medalii şi sume simbolice. Dovedim
respect şi onorăm valorile culturale timi -
şene. Ne pasă de cultura Banatului iar eu,
unul, cel puţin, sunt un mare iubitor de artă.
Cred că prin cultură putem menţine tradiţia
şi valorile Timişoarei şi ale Banatului.  Sunt

apoi premiile pentru cei tineri, Pro
Juventute, avem premiile pentru sportivii
care ne reprezintă, ca amba sadori, în întrea-
ga lume. E o tradiţie deja la nivelul
Consiliului Judeţean de a premia în fiecare
an pe cei merituoşi, atât în domeniul cul-
turii, în domeniul învăţământului-copiii şi
profesorii lor pentru rezultatele deosebite
pe care la obţin la olimpiade internaţionale,
şi, sigur, pe sportivii care ne reprezintă.

R.- Fenomenul fotbalistic timişorean
nu poate fi neglijat.

C.O. - Nu numai fenomenul fotbalistic
trebuie avut în vedere! Am decis împreună
cu Consiliul Judeţean Timiş să premiem
echipele noastre aflate  la un nivel superior
al competiţiilor interne, în diviziile supe-
rioare, respectiv echipa de rugby, echipa de
handbal, de baschet. Toate au fost premiate
de Consiliul Judeţean. Având în vedere fap-
tul  că Poli Timişoara, clubul nostru de su -
flet, a reuşit să se califice în Cupele Euro -

pene-respectiv în cupa
UEFA, prin ho tărârea
Con siliului Ju de ţean s-a
acordat un premiu de
500.000 euro drept re -
compensă pentru aceas tă
performanţă, pentru că, în
această situaţie, Poli
Timişoara poate unul din-
tre cel mai importanţi şi
vizibili ambasadori ai Ba -
natului în Europa. Iar
Con siliul Judeţean a con -
tribuit cât a putut la re a li -
zarea acestei performanţe.
Au fost perioade mai
bune de colaborare, altele
mai încordate cu con -

duce rea  clubului, ca-n viaţa de zi cu zi. Am
devenit polist încă din studenţie - ca student
la Poli tehnica timişoreană la începutul
anilor ‘70-  şi am rămas un polist înfocat!
Am fost, sunt şi voi rămâne un  druker
“violet”!

R. – Domnule preşedinte, civilizaţia
unui loc este asigurată şi de liniştea celor
care trăiesc acolo. Este Timişul un judeţ
liniştit din punct de vedere al ordinii
publice?

C.O. - Judeţul Timiş este un judeţ
dinamic, cu bune şi cu rele. Avem o colabo -
rare foarte bună cu  Inspectoratul Judeţean
de Poliţie prin Asociaţia Teritorială de
Ordine Publică –ATOP, condusă de unul
dintre vicepreşedinţii noştri, domnul Liviu

Borha. ATOP este o asociaţie pe care C.J.
Timiş a finanţat-o de multe ori. Ca un
exemplu, am cumpărat în această legis-
latură zece automobile Dacia Logan cu care
am dotat sediile de poliţie din oraşele
judeţului Timiş. A fost o decizie binevenită
având în vedere faptul că la momentul
respectiv dotarea poliţiei judeţene lăsa de
dorit. Şi tot prin ATOP am reuşit sprijinirea
directă a Poliţiei pe chestiuni punctuale:
sedii de poliţie din judeţul Timiş care au
fost reamenajate şi dotate.

R. – Vă aflaţi la sfârşitul unei cam-
panii electorale parcă  mai dură ca nicio-
dată. Cum vedeţi, ca şi competitor,
această campanie electorală din Timiş,
din Timişoara? �eaşteptat de curată,
neaşteptat de murdară?

C.O.- Nu, nu aş merge la extreme. O
văd ca pe o campanie cu bune şi rele, ca pe
o campanie în care eu am fost ţinta princi-
pală! Aşa a fost să fie… 

R.- Se zice că numai în pomul  cu
roade se aruncă cu pietre…

C.O. – Aşa o fi... Poziţia aceasta de
preşedinte al Consiliului Judeţean  pare că
este cea mai râvnită dintre toate şi probabil
că şi din acest motiv am avut parte de
atacuri mai puţin normale şi poate chiar de
la cine nu m-aş fi aşteptat. Am simţit aces-
te atacuri neloaiale, unele suburbane,  m-au
durut, dar am trecut peste ele.  Sunt convins
că lucrurile vor reintra în normalitate după
alegeri. 

R - Ce va fi la 1 iunie 2008?
C.O. - Voi câştiga alegerile pentru 

funcţia  de preşedinte al C.J. Timiş!
Au consemnat

Cornel TODOR & Gabriela PASCARU
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Zilele DKMT – 24-25 mai 2008
Sâmbătă, 24 mai, la ora 10, a avut loc deschiderea festivă a eveni-

mentului Triplex Confinium. Fanfara Pro Amicitia a intonat Imnului
Europei - Simfonia a IX-a (Oda bucuriei) de Beethoven

Cuvântul de salut a fost rostit de dna Magyar Anna, preşedintele
Adunării Generale Csongrád, de Bojan Pajtici, preşedintele Consiliului
Executiv al Provinciei Autonome Voivodina şi de  Constantin
Ostaficiuc, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş

S-a dat apoi startul tradiţionalului cros al DKMT la care au partici-
pat câte 10 fete şi 10 băieţi din ciclul gimnazial din fiecare ţară).

În aceeaşi zi, la ora 11.00  a avut loc Adunarea Generală a DKMT
- la Kübekháza, la Hotel Abigel iar la ora 12.30 a avut loc Adunarea
Generală a Asociaţilor Societăţii de Utilitate Publică. Tot în 24 mai, în
localităţile Beba Veche (România), Kübekháza (Ungaria) şi Majdan-
Rabe (Serbia) au avut loc manifestări culturale. Astfel, la Beba Veche
s-a desfăşurat Concertul Fanfarei Pro Amiciţia din Timişoara, urmat de
spectacolul folcloric susţinut de Ansamblul profesionist „Banatul” din
Timişoara dar şi de programe artistice susţinute de formaţiile de ama-
tori din Ungaria şi Serbia. În cadrul aceleaşi manifestări, Zilele DKMT,
în data de 25 mai, la Beba Veche au avut loc diferite concursuri
sportive. 

În cele două zile de sărbătoare graniţele la Triplex Confinium au fi
deschise între orele10.00-18.00. 

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş Constantin Ostaficiuc a primit în cur-
sul lunii mai 2008  la Palatul Administrativ vizita unei delegaţii oficiale conduse
de Excelenţa Sa  Dagmar Repcekova, ambasador al Republicii Slovace în
România. "În cadrul întrevederii anterioare, pe care am avut-o cu Dvs, am discu-
tat despre identificarea unei regiuni  din Slovacia care să devină parteneră a
judeţului Timiş. Propunerea mea este regiunea Kosice", a precizat ambasadorul
Slovaciei. Parteneriatul urmeză să fie făcut sub egida Comitetului Regiunilor
(CoR). "Aceasta ne-ar permite ca oraşele şi regiunile, atât din România, cât şi
cele din Slovacia să aibă o poziţie comună în cadrul CoR şi să poată susţine, în
toate comisiile, interesele şi proiectele benefice ambelor părţi", a spus Constantin
Ostaficiuc. 

Delegaţia slovacă a vizitat Muzeul Satului Bănăţean, unde C. J. Timiş a iniţi-
at proiectul de creare a unei Alei a Minorităţilor Naţionale. Aici a fost construită
şi Casa Slovacă despre care „Agenda C.J. Timiş” a dat detalii amănunţite în
paginile ei. Este motivul pentru care delegaţia slovacă prezentă  la Consiliul
Judeţean Timiş a înmânat preşedintelui CJ Timiş şi directorului M.S.B., Andrei
Milin, un costum popular slovac, care va fi expus în cadrul Casei acestei
minorităţi. Jana LAVRITS

Excelenţa Sa Dagmar Repcekova, 
Ambasador al Republicii Slovace în România, primită la Palatul Administrativ

„Dovedim respect şi onorăm valorile culturale bănăţene”


