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Dl. Constantin Ostaficiuc a depus la 24 iunie 2008
jurământul ca preşedinte reales al Consiliului Ju de ţean
Timiş. Evenimentul a avut loc  în prezenţa pre şe dintelui
Tribunalului Timiş, dl Eduard Smîn tînă a prefectului
judeţului Timiş, Ovidiu Dră gă nescu,  a vicepreşedintelui
C.J. Timiş Liviu Borha, a subpre fecţilor Zoltan Marossy
şi Laviniu Be dro sian, a unor foşti consilieri jude ţeni
precum şi a unui nu măr mare de
angajaţi din aparatul adminis-
trativ al instituţiei.
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BEBA VECHE, Primar Ioan Bohancanu:

„Am dorit 
să candidez 

pentru că iubesc 
acest loc!”
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A. COMISIA ECO OMICĂ

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

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

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

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

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

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

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

F. COMISIA PE TRU RELAŢII ŞI COOPERARE
I TERREGIO ALĂ
PREŞEDI TE: IOSIF CÂNDEA
SECRETAR: NICOLAE BITEA
MEMBRI: 
DOREL BORZA, CRISTINEL DUGULESCU,  MARIUS
POPOVICI

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.

AAAA UUUU DDDD IIII EEEE NNNN ŢŢŢŢ EEEE     
ŞŞŞŞ IIII     RRRR EEEE LLLL AAAA ŢŢŢŢ IIII IIII     

CCCC UUUU     
PPPP UUUU BBBB LLLL IIII CCCC UUUU LLLL

CCCC oooo mmmm iiii ssss iiii iiii llll eeee     CCCC oooo nnnn ssss iiii llll iiii uuuu llll uuuu iiii     JJJJ uuuu dddd eeee ţţţţ eeee aaaa nnnn     TTTT iiii mmmm iiii şşşş

CALENDARUL PIEŢELOR, TÂRGURILOR ŞI OBOARELOR 
DIN JUDEŢUL TIMIŞ, ÎN ANUL 2008

IIMMIIŞŞ

AAGGEENNDDĂĂ

IIMMIIŞŞ

iulie 2008

Consiliul Judeţean Timiş, în conformitate cu pre ve -
derile Legii nr. 52/2003, a elaborat proiectul de hotă -
râre privind aprobarea „Regulamentului pentru efectu-
area transportului public judeţean de persoane prin
curse regulate” şi a „Caietului de sarcini al serviciilor
de transport public judeţean”. Conform Legii 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia
publică, proiec tul de hotă râre a fost publicat pe site-ul
Con si liului Jude ţean şi a fost transmis organizaţiilor
interesate, pentru sugestii.

Propunerile și sugestiile au pu tut fi depuse la
registratura ge nerală a Consiliului Judeţean Timiș sau
tri mise pe site-ul www.cjtimis.ro, până la data de 28
iunie 2008, în atenţia d-nei consilier Doina Adriana
TĂRÎLĂ, responsabil pentru relaţia cu societatea
civilă. Proiectul de hotărâre urmează să fie analizat în
cadrul comisiilor de specialitate ale C.J. Timiş
(Comisia pentru administraţie publică locală şi
Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări
publice şi protecţia mediului) pentru ca, ulterior, să fie
supus dezbaterii şi aprobării plenului.  

De altfel,  transparenţa în relaţiile cu publicul este
o caracteristică a Consiliului Judeţean Timiş. La  servi-
ciul  Relaţii Publice al C.J. Timiş condus de ing. Răz -
van Hrenoschi, în perioada 1 ianuarie - 31 mai 2008, au
fost înregistrate 65 de solicitări din care au fost
soluţionate 41, restul aflându-se în curs de soluţionare.

Repartizarea acestora pe domenii de activitate se pre -
zintă astfel: Social: 12 scrisori, Tehnic: 16 scrisori,
Agricol: 3 scrisori, Locuinţe: 4 scrisori, Drumuri: 4
scrisori, Diverse: 26 scrisori. În primele cinci luni ale
anului 2007 au avut loc 37 de audienţe. Numărul cetă -
ţenilor cărora li s-au acordat audienţe a fost mult mai
mare, deoarece conducerea Con siliului Ju de ţean Ti miş
stă la dispoziția timișenilor în toate zilele săp tă mânii,
pentru rezol varea unor pro bleme considerate de solici-
tanţi a fi urgente.

Pe pagina de inter net a Con siliului Ju deţean Timiş
s-au pri mit 118 sesizări şi în trebări, din care 22 s-au
referit la activitatea de administrare a dru mu rilor, 45 la
acti vita tea specifică a CJT şi 51 la probleme de compe-
tenţa altor instituţii. Prin intermediul “telefonului
cetăţeanului - 406.406” au fost primite aproximativ 20
de solicitări, problemele abordate fiind diferite, de la
social la infrastructura rutieră sau urba nism etc. Au fost
întocmite 17 cereri (scrise) de primire de informaţii în
baza Legii nr. 544/2001 - liberul acces la informaţiile
de interes pu blic, prin care s-a dorit aflarea unor date
despre utilizarea banilor publici, copii după acte nor-
mative şi reglementări, informaţii privind activitatea
liderilor instituţiei etc. Toate soli citările au fost rezol-
vate în termen legal, nefiind respinsă nicio cerere.

Jana LAVRITS

1 ianuarie 2008-30 iunie 2008

TRANSPARENŢĂ ÎN RELAŢIILE CU PUBLICUL

Cu ocazia praznicului Înălţarea Domnului – de
“Ziua Eroilor” în tra diţia ortodoxă,  în lo ca litatea Vic -
tor Vlad De lamarina a fost sfin ţit Monumentul Eroi lor,
ridicat în memoria fiilor satului care au că zut în cele
două răz boaie mondiale. Am plasat chiar în centrul

localităţii, între clădirea primăriei şi că mi nul cul tural,
monumentul a fost sfinţit de un sobor de preoţi, în
frunte cu pă rintele pa roh Petru Da minescu, fiind toto-
dată depuse coroane de flori din partea auto ri tăţilor
locale şi a ur ma şilor familiilor eroi lor.      C.T. &P.A.

Monument pentru eroi, la Victor Vlad Delamarina

S-au împărţit Comisiile 
în cadrul C. J. Timiş

Joi, 3 iulie 2008, în Plenul Consiliului Judeţean
Timiş nou ales s-au împărţit Comisiile de specialitate,
loc în care se desfăşoară  activitatea amănunţită  de a -
na liză a proiectelor de hotărâri care urmează a fi su pu -
se dezbaterii şi aprobării Plenului. Şedinţa de consti -
tuire a Comisiilor s-a desfăşura într-un mod construc-
tiv şi, deşi exista deja un protocol de colaborare ad -
ministrativă încheiat între PSD şi Alianţa pentru Ti -
miş, printr-o înţelegere amiabilă între liderii celor pa -
tru formaţiuni politice prezente în Consiliu Judeţean
(PD-L, PSD, PNL şi PNŢCD) preşedenţia Comisiilor
şi Secretariatul Comisiilor au fost distribuite în mod

echitabil. Astfel, PD-L a obţinut preşedenţia a două
Co  misii, PNL, la fel, a altor două, PSD şi PNŢCD,
câte una. Componenţa integrală a Comisiilor este
prezentată mai jos.

T.C.



Joi, 26, iunie 2008, în Sala  Mare  a Pala -
tului Administrativ  din Timişoara a avut loc
şedinţa festivă de constituire a noului Con -
siliu Judeţean Timiş, rezultat în urma ale -
gerilor locale din 1 iunie 2008. Consilierii
judeţeni aleşi ai judeţului au depus jurămân-
tul şi au fost validaţi pe funcţii, activitate
coordonată  de secretarul C.J. Timiş,  jurist
Petrişor Nădăştean, şedinţa de Consiliu fiind
condusă de preşedintele ales, dl. Constantin
Ostaficiuc. Deoarece s-a constatat că faţă de
lista iniţială de consilieri judeţeni au apărut
modificări, s-a trecut la reglementarea situ-
aţiei. Pentru că primul consilier de pe lista
PSD Timiş, Ilie Sârbu, s-a retras, locul său a
fost ocupat de Matei Suciu, fost subprefect
de Timiş. Deputatul Valeriu Tabără s-a retras
şi el de pe lista consilierilor democrat-libe -
rali, fiind înlocuit de dna dr. Elisabeta
Spătaru. 

A fost constituită Comisia de Validare,
formată din cinci membri, care, după o
scurtă dezbatere, a constatat înlocuirea  de -
mi sionarilor Sârbu şi Tabără cu cei aflaţi în
poziţia imediat inferioară pe listele de candi-
daţi. Consilierul PNŢCD Marius Popovici a
fost validat, prin vot deschis, în absenţa sa. 

A urmat depunerea jurământului de către
cei 34 de consilieri prezenţi. S-a ales soluţia
cea mai puţin complicată, aşa că primul în
ordine alfabetică, consilierul judeţean Horia
Băcanu, a citit textul jurământul solemn,
după care fiecare consilier a jurat şi a semnat
jurământul scris. Votul pentru alegerea celor
doi vicepreşedinţi ai C.J. Timiş s-a desfăşu-
rat pe holul etajului I al Palatului Admi -
nistrativ, unde au fost instalate două cabine.
Au fost desemnaţi trei candidaţi: dl Liviu
Borha din partea Alianţei pentru Timiş  (pro-

pus de consilierul judeţean Viorel Coifan),
Adam Crăciunescu din partea PSD (propus
de consilierul judeţean Marcel Mioc) şi
Lelica Crişan din Partea PDL. Li viu Borha
şi Adam Crăciunescu, în baza protocolului
încheiat între APT şi PSD, au rea lizat 20 de
voturi pentru şi 16 împotrivă, obţinând
ambii funcţia de vicepreşedinte al Con -
siliului Judeţean.

Joi, 3 iulie 2008, în baza dispoziţiei
emise de preşedintele C.J. Timiş Constantin
Ostaficiuc, Consiliul Judeţean Timiş s-a
întrunit  în Şedinţă ordinară la sediul Pala -
tului Administrativ, cu următoarea Or dine de
zi: 1. Constituirea grupurilor de consilieri
judeţeni. 2. Organizarea Comisiilor de spe-
cialitate.  3. Diverse.

C. T.
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În discursul său, Prefectul Ovidiu Drăgănescu a adresat
câteva cuvinte dlui preşedinte Ostaficiuc, reafirmând  necesi-
tatea realizării unui echilibru administrativ şi a unei colabo -
rări eficiente între Consiliul Judeţean şi Prefectură, în inte re -

sul comunităţii timişene: “Funcţia de preşedinte al Con si -
liu lui Judeţean devine, de acum înainte, foarte im por -
tantă, datorită votului uninominal prin care aţi fost ales.
Vă bucuraţi de cea mai mare încredere în rândul politi-
cienilor din Timiş şi trebuie să găsiţi modalitatea cea mai
bună de a colabora cu consilierii judeţeni. Aceştia trebuie
să devină oameni cu personalitate şi trebuie stimulaţi,
pentru a-şi pune priceperea în slujba cetăţeanului” a con-
cluzionat prefectul  Drăgănescu, care a remarcat, în context,

faptul că în mandatul 2004-2008 al pre -
şedintelui Constantin Ostaficiuc a existat
o colaborare eficientă între cele două in -
stituţii, Consiliul Jude ţean şi Prefectură,
dovadă stând şi faptul că Instituţia Pre -
fectului nu a atacat în contencios admi -

nistrativ nici o hotărâre a Consi -
liu lui Ju de ţean, aparatul de spe -
cialitate al C. J. Ti miş a vând grijă
ca legea să fie res  pectată în toate
momentele decizio nale. Preşe -
din tele C.J. Ti miş, ime diat după
depune rea jurământului, a rostit o
scurtă alocuţiune în care a evidenţiat decizia sa
fermă de a avea o bună colaborare cu toţi con silierii
judeţeni în exer -
citarea func ţiei
sa le de lider
admi ni strativ al
j u d e ţ u l u i :
“Con tractul pe
care îl am cu
lo cuitorii aces-
tui judeţ este

cel mai greu lucru din
viaţa mea. Avem pro -
iecte deja ini ţiate pe
care do resc să le con ti -
nuăm şi am pro iecte
noi de dez vol tare.
Vreau să for măm o
echipă în fa voa rea ju -
deţului Timiş. Do resc

să aveţi în credere în mine dar şi în dumneavoastră,
pentru că nu mai aşa putem reuşi”, a precizat președintele

C.J.T.. 
Constantin Os ta ficiuc are 54

de ani, este de profesie informa -
tician şi este doctorand al Uni -
versităţii de Vest. A fost sub pre -
fect de Timiş (1996-2000),  vi  -
ce   pre şedinte al C.J. Timiş (2000
- 2004) şi pre şedinte (2004 -
2008). Este vice preşe din te al
Uniunii Con siliilor Ju de ţe ne din
România, preşe dinte al Dele ga -
ţiei Ro mâniei la Co mite tul Re -
giu nilor, vice pre şe dinte al Co -
mite tului Re giunilor din Eu ropa,
preşe  din te al Co misiei a II-a,
Po  litică Socială şi Sănătate.

C.T.
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Ziua Mondială Împotriva Exploatării
Copiilor prin Muncă a fost instaurată în ca -
lendarul internaţional în 2002, pentru a trage
un semnal de alarmă asupra acestui fenomen
îngrijorător. Decizia a fost luată după publi-
carea Raportului Global 2002, privind piaţa
muncii la nivelul întregii lumi. Pe atunci,
raportul avansa cifre zguduitoare cu privire la

numărul copiilor obligaţi să muncească: din
cei 246 de milioane de copii care munceau în
mod constant, peste 170 de milioane erau an -
grenaţi în munci grele sau periculoase.
Totodată, 73 de milioane de copii implicaţi în
diverse tipuri de muncă aveau vârsta mai
mică de 10 ani, anual aproximativ 20.000 de
copii murind în accidente de muncă. 

În acest an, în Ro -
mânia, campania de
sensibilizare a popu -
laţiei cu privire la ca -
u zele şi conse cin ţe le
exploa tării co piilor
prin mun că şi cerşit
se deru lează sub slo -
ga nul „Edu caţia – so -
luţie pentru eli mi na -
rea muncii co pi lului”.

Conform Con ven -
ţiei OIM nr. 182/1999
– ratificată prin Le -
gea 203/2000, cele
mai grave forme ale

muncii copiilor sunt:
Toate formele de sclavie sau practici si -

mi  lare, ca de exemplu: vânzarea  de/sau co -
merţul de copii, servitutea pentru datorii şi
munca de servitor, munca forţată sau obliga-
torie, recrutarea forţată sau obligatorie a
copiilor în vederea utilizării lor în conflicte
armate.

Utilizarea, recrutarea sau oferirea unui
copil în scopul prostituării, producţiei de
material por nografic sau de spectacole por -
no grafice.

Utilizarea, recrutarea sau oferirea unui
copil în scopul unor activităţi ilicite, mai ales
pentru producţia şi traficul de stupefiante.

Muncile care, prin natura lor sau condiţi-
ile în care se exercită, sunt susceptibile să
dău neze sănătăţii, securităţii sau moralităţii
copilului.

Nu orice muncă (activitate economică)
desfăşurată de copii este considerată muncă a
copilului şi deci o formă de exploatare. În
timp ce formele acceptabile de muncă des-
făşurate de copii pe parcursul unui număr

limitat de ore de muncă pot constitui un fapt
pozitiv, munca copilului trebuie să fie abolită
şi trebuie luate măsuri imediate împotriva
celor mai grave forme de muncă a copilului.
Noţiunea de „muncă a copilului“ se referă la
munca realizată în condiţii de exploatare
şi/sau munca periculoasă care poate avea
efecte adverse asupra dezvoltării fizice,
sociale, psihologice, etice şi afective a
copilului.

În România, principalele cauze ale impli -
cării copiilor în diverse forme de muncã sunt
legate de nivelul scăzut de trai și de modelul
economic al gospodăriilor, în special în me -
diul rural. Cei mai mulţi copii lucrează în
agri cultura de subzistenţă practică la nivelul
familiei, care presupune multă muncă, pentru
a putea ajuta în gospodărie şi pentru a supli-
menta veniturile familiei. Zeci de mii de co -
pii români lucrează în agricultură, industrie,
în servicii domestice sau în gospodării, con-
secinţele acestui fenomen fiind din cele mai
grave: accidente, boli grave, abandon şcolar,
analfabetism.

12 iunie - ZIUA  INTERNAŢIONALĂ ÎMPOTRIVA EXPLOATĂRII COPIILOR PRIN MUNCĂ

MEMORIALUL
ADAM FISHER

În zilele de 31 mai şi 1 iunie a.c., la Complexul de Ser -
vicii Specializate Găvojdia a avut loc cea de-a zecea ediţie
a competiţiei sportive “Cupa 1 Iunie – Memorialul Adam
Fischer” la handbal băieţi. Acest turneu de handbal s-a des-
făşurat în cadrul programului „O şansă pentru fiecare”,
prin care se pune accent pe promovarea sportului în cen-
trele de plasament şi pe descoperirea unor viitori sportivi
de performanţă.

Organizatorii acestei manifestări au fost: Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş,
Complexul de Ser vi cii Specializate Gă vojdia, Federaţia
Ro mâ nă „Sportul pentru toţi”, Federaţia Ro mână de
Handbal, Fundaţia Olim pică Română, Di rec ţia Judeţeană
pentru Sport Ti miş, Centrul de Cul tură şi Artă al județului Timiș, Aso ciaţia „Spor tul pentru toţi” Timiş,
Fundaţia Spor tu lui Şcolar „Pales tra”.

În acest an, la competiţie s-au înscris şapte echipe, reprezentând: Complexul de Servicii Spe cia li -
zate Găvojdia, Complexul de Servicii Specializate Lugoj,   Complexul de Servicii Specializate pen tru
Co pilului cu Probleme Psihosociale Lugoj, Complex de Servicii Specializate pentru Reabilitare şi Re -
adaptare Socială Timişoara, Complexul de Servicii Specializate pentru Copilul cu Dizabilităţi Recaş,

Complexul de Ser -
vicii Spe cia lizate
“Speranţa” Re  şiţa
şi Grupul Şco lar
“Branişte” Lu goj.
Locurile frun  taşe
au fost ocupate de:  

Complexul de
Servicii Spe cia li -
zate Găvojdia - lo -
cul I

Complexul de
Servicii Specia li -
zate Lugoj – locul
al II-lea

Complexul de
Servicii Speciali -
zate pentru Copi -
lului cu Pro bleme
Psihosociale Lu -
goj – locul al III-
lea.

Fiecare echipă
a pri mit diplome, plache te sau cupe, mingi de hand bal, toţi participanții la campionat primind cadouri
din par tea organizatorilor.

Adam Fischer a fost un handbalist de renume din judeţul Timiş, jucând în Divizia A la echipele Şti-
inţa şi Tehnometal Timişoara. De-a lungul timpului, şi-a dedicat activitatea profesională descoperirii
şi promovării tinerilor handbalişti, mulţi dintre ei devenind jucători la echipele naţionale ale României
şi Germaniei. Echipele antrenate de Adam Fischer au fost fruntaşe în campionatele naţionale şcolare
şi de juniori. Pentru a-i cinsti memoria, colegii, foştii elevi şi prietenii din sport au decis să organizeze
în fiecare an „Memorialul Adam Fischer”.

S. M.

SEMINAR COMUN D.G.A.S.P.C.T. - 
FEDERAȚIA CARITAS

Direcţia Generală de Asis tenţă Socială şi Protecţia Co pilului Timiş şi
Federaţia Cari tas a Diecezei Timişoara au or ganizat în data de 17 iunie 2008,
“Seminarul privind propuneri de standarde minime de calitate pentru centrele
rezidenţiale pentru persoane adulte fără adăpost”, ca parte a proiectului “Centrul
de Integrare Socio-Profesională pentru Adulţi Fără Adăpost”, finanţat din fon-
duri ale Uniunii Europene prin programul PHARE 2004-Coeziune Economică
şi Socială -Servicii Sociale.

La acest eveniment au participat, alături de instituţiile partenere, reprezen-
tanţi ai Unităţii de Implementare a Programelor Phare (UIP) – Regiunea Vest,
Serviciului de Formare-Integrarea Profesională „Apel” şi ai serviciilor adresate
persoanelor fără adăpost din judeţele Bistriţa, Târgu-Mureş şi Braşov.

În deschidere, doamna Rodica Negrea – director general al DGASPC Timiş
şi domnul Herbert Grunn – secretar executiv al Federaţiei Caritas au vorbit
despre însemnătatea acestui parteneriat destinat sprijinirii persoanelor fără adă-
post. “Nevoia  unui astfel de centru s-a resimţit mai ales la nivelul oraşului nos-
tru, un număr mare de persoane fără adăpost fiind atras de aşa-numitul miraj al
Timişoarei. Avem foarte multe persoane care nu au adăpost, şi-au pierdut locul
de muncă, familia şi, în cele din urmă, stima de sine. Acest centru le oferă şansa
de a-şi regăsi forţele şi de a merge mai departe.”, a spus doamna Rodica Negrea.

Reprezentanţii fiecărei instituţii participante la seminar au  prezentat, ulteri-
or, serviciile oferite la nivel de comunitate locală persoanelor fără adăpost sau
celor aflate în dificultate, arătând, totodată, care sunt dificultăţile cu care se con-
fruntă în lucrul cu beneficiarii şi ce soluţii au găsit pentru rezolvarea anumitor
probleme. A urmat prezentarea proiectului “Centrul de Integrare Socio-
Profesională pentru Adulţi Fără Adăpost”, coordonat de Georgeta Bîrlibescu,
după care, în cadrul unor ateliere de lucru, participanţii la seminar au încercat
să creioneze standardele de calitate pentru astfel de centre. Temele abordate în
cadrul atelierelor de lucru au fost următoarele: „Accesare servicii, găzduire,
îngrijire şi asistenţă”; „Recuperare, educaţie, integrare/Reintegrare socio-profe-
sională”; ”Drepturi şi etică, reclamaţii şi protecţie”, „Resurse umane, organizare
şi administrare”. 

Ziua oaspeţilor veniţi din alte judeţe s-a încheiat cu o vizită la Bacova, pen-
tru a vedea, la faţa locului, cum a fost implementat proiectul şi cum este el pri -
vit de către beneficiari.

Smaranda MARCU
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Maestrul Constantin Răducan -
premiul I la  festivalului 

de pictură din Olanda
Expoziţia de pictură a maestrului Constantin Răducan orga-

nizată pe simezele etajului II al Consiliului Judeţean Timiş în
luna aprilie 2008 i-a fost de bun augur artistului plastic lugojan,
profesor  la Şcoala de Belle Arte din Timişoara. 

În organizarea  fundaţiilor The heart of Europe si SAWAZ
– implicate în  susţinerea activitatilor culturale în Wijk aan
Zee, localitate si tuata la 30 km nord de Amster dam,  s-a des-
făşurat în luna mai  2008 Festivalul in ternațional de pictură

Easels & Brushes.
Tema aces tei ediții
a fost SATUL. 

Au fost pre zenţi
75 artişti plastici cu
un nu măr de 111
tablo uri. Juriul Fes -
ti va lu lui a fost fost
din Karin Bos -
artistă plastică din
Am ster dam, Dana
Ola riu – cadru

universitar la Uni ver sitatea Tibiscus din Timișoara și Kees
Heesterbeek – artist plastic din Heemskerk. În afara lucrărilor
expuse de artiştii palstici olandezi, cei mai numeroşi au fost re -
prezentanții din Cehia, Franța, Polonia, România, Ungaria. Au
fost nomina lizați mai mulţi artiști, şi anume  Frits Smid,
Constantin Raducan, Joke van Bree, Flora Răducan, Lenie
Brug ge mans, Ginny Bartho lomee, Ernie Gerrits, Erik Meyer și
Arno de Ruiter van de Kuijlen Marianne Geldermans. Juriul a
acordat următoarele premii: premiul I – românul Constantin
Răducan, premiul II – Joke van Bree, premiul III – Frits Smid.
Festivitatea de premiere a avut loc în Cafe de Zon, unul dintre
sponsorii festivalului. Lucrările au fost expuse publicului după
decernarea premiilor iar a doua zi a avut loc licitaţia celor 111
lucrări expuse. C.T.

Aşa se poate intitula
expoziţia de artă naivă a pic-
torilor afiliaţi la Galeria de
Artă din Uzdin, Republica
Serbia, care au expus la Pa -
latul Administrativ din Ti mi -
şoara. Vernisajul expoziţiei a
avut loc în data de 5 iunie, în
holul etajului trei al insti-

tuţiei, fiind onorat de pic-
toriţelor Ileana Oalge şi Sofia
Ionaşcu, precum şi de Ion
Secheşan, di -
rec to rului Că -
mi nu lui Cul tu -
ral “Doi na” din
Uz din, Serbia.
Pre şedintele C.
J. Ti miş, Con -
stan tin Osta fi -
ciuc, a afirmat
cu pri vire la
această ma ni -
festare, că este
o formă de expresie a cola -
borării culturale bilaterale
dintre partea de vest a ţării şi
regiunea Voivodina, în cadrul

DKMT. “„Judeţul Timiş are,
în cadrul Euroregiunii, o co -
laborare foarte bună cu Voi -
vodina, dar şi cu judeţele
maghiare membre DKMT. Şi
în acest an am avut între -
vederi cu autorită ţile din Voi -
vo dina pe tema cola borării
culturale bilate rale. În luna

februarie 2008,
An samblul „Ba -
natul” al Cen tru -
lui de Cultură şi
Artă al Jude ţului
Ti miş a fost pre -
zent la Uzdin, un -
de a susţinut spec -
tacole cu ocazia
ma  nifes tărilor de -
dicate ani versă rii
a 45 de ani de la
înfiinţarea Ga le -

riei de Artă Naivă din
Uzdin”, a menţio nat pre şe -
dintele CJT, su bli niind im -

portanţa pe care o acordă
acestei colaborări.

Ada MARI CU

“Tezaur mirific din alte
vremi”

Festivalul Etniilor la Muzeul
Satului Bănăţean

Manifestare cu tradiţie, derulată prin Agenda culturală
a Consiliului Judeţean Timiş, cea de-a XI-a ediţie a
Festivalului Etniilor a debutat duminică, 8 iunie 2008 la
Muzeul Satului Bănăţean din Timişoara, cu o paradă a por-

tului popular şi un program folcloric susţinut de reprezen-
tanţii etniilor timişene. Cu acest prilej, pe Aleea Minori -
tăţilor din muzeu s-a deschis şi casa germa nă. Etnicii ger -
mani au fost totodată şi naşii acestei ediţii a festivalului,
Karl Singer, preşedintele Forumului Democrat German din

Banat pri mind certificatul de naş. În spaţiul Muzeului
Satului Bănăţean fiecărei etnii i s-a pus la dispo ziţie câte o
casă ţărănească, unde au fost organizate expozi ţii cu
obiecte specifice, mâncăruri şi băuturi tradiţionale. 

Pe lângă proaspăt inaugurata casă germană, naşul şi-a

plimbat invitaţii şi prin celelalte case reprezentative pentru
minorităţile timişene: casa cehă, după modelul unei case
din satul Sfânta Elena, din Clisura Dunării, casa slovacă,
după tipologia celor din zona Nădlacului, casa maghiară şi

cea ucraineană.  După ce fiecare etnie s-a fălit cu casa ei şi
şi-a servit musafirii cu tot soiul de bunătăţi tradiţionale,
participanţii la Fes ti valul etniilor au avut parte de un spec-
tacol de calitate, susţinut de Ansam blul „Banater Ros -
marein”, Ansamblul „Calena” - Ştiuca„ Ansamblul Zale -
neiy Barvinoc” – Lugoj Ansamblul din Remetea Mică,
Ansamblul „Bokreta, Ansamblul „Sla vicek”, „Ansamblul
Palucenka” – Dudeştii Vechi, An sam blul sârbesc din
Sânpetru Mare, Fanfara multietnică din Re caş, Ansamblul
de dansuri israeliene, Ansamblul „Ghio celul” – Giroc,
Ansamblul german şi Ansamblul de obiceiuri ro mâ neşti
din Becicherecu Mic.

Festivalul Etniilor a încheiat seria de manifestări cultu -
rale intitulate generic „Zilele centrului de Cultură şi Artă al
Judeţului Ti miş”, şapte zi le de expo ziţii, artă po pu lară, artă
plastică şi spectacole de mare valoare.

Ada MARI CU

Noutăţi la
Biblioteca

Judeţeană Timiş 
Considerată îndeobşte ca fiind tradiţionalistă prin însuşi

specificul său, acela de păstrătoare a unor documente scrise
sau imprimate, indiferent de suportul material, în vederea
valorificării lor intelectuale de către generaţia actuală, dar şi
de cele ce vor urma, Biblioteca Judeţeană Timiş şi-a  înnoit
în ultima vreme profilul. 

Fără să renunţe la vechile atribuţii, le-a adăugat acestora
şi o componentă mai activă în planul implicării culturale.
Astfel se explică numărul mare de manifestări organizate cu
prilejul aniversării ori comemorării unor personalităţi, dar  şi
marcarea diferitelor momente cu importanţă istorică sau cu
impact în viaţa social-educativă. Din această ultimă cate-
gorie fac parte şi acţiunile dedicate an de an datei de 1 Iunie,
declarată  pe plan mondial  Ziua copilului. De data aceasta ea
le-a oferit prilejul elevilor din clasele V-VIII de la Liceul de
artă din Timişoara să-şi expună câteva dintre lucrări realizate
în ultima vreme, în spaţiul pus cu generozitate la dispoziţie
de Secţia de artă a Bibliotecii Judeţene Timiş. Dincolo de
aspectele care ţin de estetica secţiei respective care  dobân-
deşte un plus de frumuseţe şi prospeţime copilărească
datorită prezenţei acelor lucrări, manifestarea are şi o impor-
tantă componentă educativă. Contactul micilor artişti cu un
public ce le este apropiat prin vârstă, format din cititorii
secţie respective, îi responsabilizează şi îi impulsionează în
acelaşi timp. Le induce sentimentul utilităţii muncii lor în
plan estetic, le creează cadrul confruntării cu ceea ce înseam-
nă aprecierea publicului. Cât despre cititorii  copii ai Secţiei
de artă, au prilejul să vină în contact cu o creaţie plastică vie,
ceea ce pentru foarte mulţi înseamnă începutul educaţiei
artistice. Unii dintre copiii care expun acum vor fi artiştii de
mâine ai oraşului, iar micii  privitori, viitorul public al galeri-
ilor de artă. O manifestare profitabilă deci, de ambele părţi. 

Şi pentru că intervenţia aceasta a fost plasată dintru în -
ceput sub semnul noutăţii vom poposi în continuare asupra
unei veşti ce-i privesc pe timişorenii iubitori de lectură, care
locuiesc în cartierul Mehala.  Se ştie că Biblioteca judeţeană
Timiş deţine filiale în majoritatea cartierelor oraşului, pentru
a facilita accesul la lectura gratuită a tuturor timişorenilor.
Una dintre cele mai vechi filiale de acest fel este cea si tuată
în Mehala. Dotată cu un fond de carte însumând 16000 de
volume, filiala poate  satisface nevoile de instruire sau de

relaxare prin intermediul lecturii, ale unui public caracterizat
printr-o mare diversitate socio-profesională,  diferit ca vârstă
şi necesităţi informaţionale. Dacă micii iubitori de carte
aflaţi la vârsta grădiniţei descoperă aici primele poveşti ale
copilăriei ce le vor fi citite de către părinţi şi bunici, elevii
pot găsi cărţile scriitorilor studiaţi la orele de literatură, volu -
me  pe care parcurgându-le îşi pot completa cunoştinţele
dobândite la orele de istorie, geografie, matematică, fizică
etc., pe scurt, atât de importanta bibliografie şcolară. Cât
despre cei maturi, interesaţi să-şi petreacă timpul liber în
tovărășia cărţilor, află la acestă filială  un număr mare de
cărţi ale celor mai cu -
noscuţi autori ro mâni
şi străini, clasici ori
contemporani, precum
şi  apariţiile noi ale ce -
lor mai cunoscute edi -
turi din ţară şi din Ti -
mişoara. O ofertă li -
vrescă diversă şi de
bu nă calitate ce te în -
deamnă să părăseşti
din când în când ecra -
nul televizorului şi, din
noianul posibilităţilor
de ocupare a timpului
liber,  să  alegi  liniştea
paginilor de carte. Şi,
dacă prezentarea a  re -
u şit să vă convingă,
aflaţi că noua locaţie a
filialei se  găseşte pe strada Avram Iancu nr. 6, în  imediata
apropiere a frumoasei biserici ortodoxe române din Mehala,
construită după planul  cunoscutului arhitect Vlad, una din-
tre cele mai importante personalităţi ale Banatului  perioadei
interbelice. În momentul de faţă filiala este deservită de o
singură persoană, după următorul orar: luni 9-15; marţi 11-
17; miercuri, joi, vineri 9-15,  ur mând ca din luna august să
funcţioneze cu doi bibliotecari. 

Miercuri 25 iunie a.c., în cadrul  ediţiei a XV – a a „Cart-
Vestului”, transformat într-un ciclu de prezentări ale edi-
turilor timişorene ce se desfaşoară lunar la  Biblioteca Ju -
deţenă, cititorii noştri au avut prilejul să se întâlnescă din nou
cu redactorii Editurii Augusta şi cu autorii  ale căror cărţi au
fost tipărite de aceasta în ultima vreme. Prezentarea a fost
realizată, ca de obicei, de scriitorul Adrian Dinu Rachieru. 

Aquilina BIRĂESCU, bibliograf



CO STA TI  OSTAFICIUC s-a năs-
cut la 12 septembrie 1954 în municipiul
Braşov. Între anii 1974-1979 este student la
Facultatea de Automatică şi Calculatoare din
cadrul Universităţii Tehnice din Timişoara.
Timp de un un (1979-1980) lucrează ca in -
giner de sistem la Întreprinderea „6 Martie”
din Zăr neşti, după care revine în Ti  mi şoara,
la Întreprinderea Teh no metal (1980-1985).
Este apoi şef Oficiu calcul la Uniunea Jude -
ţea nă a Cooperaţiilor de Con sum Timiş
(1985-1990). Devine vicepreşe dinte al Fede -
ralcoop între anii 1990-1996. Este numit
subprefect la Prefectura judeţului Timiş în
anul 1996, funcţie în care rămâne până în
anul 2000, când este ales de Plenul Con -
siliului Judeţean Timiş ca vicepreşedinte al
instituţiei. În vara anului 2004 Plenul C. J.
Timiş îl alege ca preşedinte. Este vicepreşe -
dinte al Comitetului Regiunilor, preşedinte al
Co mi siei a II-a „Politică socială şi sănătate”
la Adu narea Regiunilor Europene, vice pre -
şedinte al Uniunii Consiliilor Judeţene din
Ro mânia, membru al Partidului Popular Eu -
ro pean, preşe dinte al Delegaţiei României la
Comitetul Regiunilor, membru al Clubului
Rotary. Prim-vicepreşedinte al Partidului

De mocrat Liberal din Timiş. Ortodox, căsătorit, o fiică. Doctorand al Universităţii de Vest din Timişoara.
Este pasionat de muzică, pictură şi sport. 
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HOREA BĂCA U - PSD -Născut
la 8 august 1971. Licenţiat în sociologie.
Masterat în ştiinţe politice şi administra-
tive.  Director de societate comercială.
Consilier municipal (2004-2008) în
C.L. Timişoara. Căsătorit, o fiică.

FLORI   ICOLAE BITEA - PD-
L - Năs cut la 9 aprilie 1982, Timişoara.
Absolvent al Uni versităţii de Ştiinţe
Agricole şi Me dicină Veterinară a
Banatului din Ti mi şoara, Fa cultatea
Tehnologia Produ selor Agro ali mentare.
Consilier-Ofi ciul Teri to rial pentru Între-
prinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie
din Timişoara. Prim-vice preşedinte al
organizaţiei ju deţene de ti neret a PD-L.
Secretar exe cu tiv al organizaţiei naţio -
nale de tineret PD-L. Căsătorit.

MIHĂIŢĂ BOJI - PD-L. Născut
la  25 iunie 1959, în localitatea Ostrov,
Hunedoara. Absolvent al Facultăţii de
Mecanică din Timişoara, inginer. Ad -
ministrator la SC BOCANII SRL.
Căsătorit, doi copii.  

TITU BOJI - PSD - Născut la 18
mai 1953 în satul Susani, comuna Tra -
ian Vuia, judeţul Timiş. Ab sol vent al
Facultăţii de Ştiinţe Econo mice din
Timişoara. Doc tor în economia apelor.
Director al Direcţiei Ape lor Banat. Pro -
fesor asociat la Facultatea de Hidroteh -
nică. Fost primar al comunei Remetea
Mare. Vicepreşedinte al Biro ului Exe -
cutiv Judeţean al PSD. Consilier jude -
ţean în mandatul 2000-2004 şi 2004-
2008. Căsătorit, 3 copii.

GHEORGHE BOLOGA - PNL -
Născutla 21 septembrie 1951 în Lugoj,
judeţul Timiş. Licenţiat în ştiinţe po -
litice şi administrative. Masterat în şti-
inţe politice şi administrative. Eco -
nomist şi analist politic. Admi nis trator
de socie tate comercială. Vice  pre şedinte
al Biroului Politic Lugoj al PNL.
Consilier municipal în Lugoj (patru
mandate). Căsătorit, doi copii.

DOREL BORZA - PD-L - Năs cut
la 1 ianuarie 1952, în Timisoara. Ab sol -
vent al Institutului Politehnic Traian Vu -
ia din Timişoara, Facultatea de Meca ni -
că, Secţia Ma terial Rulant. Deputat în
le gislatura 1990-1991. Prefect al ju de ţu -
lui Ti miş (1991-1993). Vice primar al
mu  ni cipului Timişoara (1996-2008).
Pre  şedintele PD-L Timiş. Căsă torit, doi
copii.

IOSIF  CÂ DEA - PD-L - Născut
la 21 februarie 1971 la Târnăveni,
Mureş. Absolvent al Facultăţii de Ştiinţe
Juridice “Spiru Haret”. Din anul 2005
este student la Facultatea de Ştiinţe
Economice “Ioan Slavici” din Timi -
şoara. Manager la SC CD Oil SRL
Timişoara. Pre şe dinte al Euro Project
Con sulting Ti mişoara -Ab sor b ţie Fon -
duri Struc turale şi de Coeziune Euro -
pene. Căsătorit, doi copii. 

MARIUS RADU  CÂRCEIE -
PNŢCD - Născut la 14 august 1977, Ti -
mi şoara. Absolvent al Facultăţii de
Drept. Practician în insol venţă, evalu -
ator şi avocat. Vice pre şedinte al organi -
za  ţia de tineret a PNŢCD Timiş.  Mem -
bru în C. M.  de con du cere a PNŢCD
Timi şoara. Căsătorit.

VIOREL COIFA - PNL - Năs cut
la 12 decembrie 1947 la Ti mişoara.
Absolvent al Facultăţii de Automatică şi
Calcu la toare, Insti tu tul Politehnic Tra -
ian Vuia din Ti mi şoara. Doctor inginer
în calculatoare. Sub pre fect de Timiş
(1991-1992). Preşedinte al Consiliului
Judeţean Timiş (1992-2000). Preşedinte
al PNL Timiş (1991-2000). Membru
BPC al PNL (1993-1997). Deputat de
Timiş (2000-2004). Director general al
Institutului Na ţional de Ad mi nistraţie
(INA).  Consilier de stat la Cancelaria
Primu lui-Ministru Călin Popescu Teri -
ceanu. Director Zona Vest la SC Siveco
SA. Divorţat, trei copii.

SILVIA COJOCARU - PD-L -
Năs cută la 3 noiembrie 1951 în oraşul
Drobeta Turnu-Severin. Absol ven tă a
Facultăţii de Medicină Generală din
Craiova (1981).Medic primar anato-
mopatolog (Spitalul Clinic Municipal
din Timi şoa ra). Secretar executiv în
Biroul Per manent Judeţean şi vicepre -
şedinte a organizaţiei de femei a PD-L
Ti miş. Căsătorită.

LELICA CRIŞA - PD-L - Năs cu -
tă la 20 ia nuarie 1962 în localitatea Mă -
u reni, ju deţul Caraş-Severin. Absol ven -
tă a  Fa cul tăţii de Ştiinţe Economice, e -
co nomist. Master. Doctorand. Director
executiv al Oficiului Terito ri al pen tru
În tre prinderi Mici şi Mijlocii şi Co -
operaţie din Timişoara. Consilier mu  -
nicipal în C. L. Timişoara (2004-2008).
Căsătorită, trei copii. 

DORI  CUTU - PD-L - Născut la
10 septembrie 1970, în mu ni cipiul Ti mi -
şoara. Absolvent al Facultăţii de
Informatică. Admi ni strator de societate
comercială-Timişoara. Vicepre şedinte al
Biroului Permanent Judeţean Timiş
PDL. Căsăstorit, un copil. 

LEO TI  DE MAIO - PNL -
Năs  cut la 26 martie 1975, Drobeta Tur -
nu-Severin. Absolvent al Facul tăţii de
Ştiinţe ale Comunicării din Timişoa ra.
Director al Direcţiei Judeţene de Ti neret
Timiş (2005-2007). Director general ad -
junct al Aeroportului Interna ţio nal Tra -
ian Vuia din Timişoara. Fost pur tător de
cuvânt al PNL Timiş. Vice pre şedinte al
Partidului Naţional Liberal Timiş. Că să -
torit. 
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ADAM CRĂCIU ESCU - PSD - Născut la 24 iulie
1954, localitatea Vaideeni, judeţul Vâlcea. Absolvent al
Facultăţii  de Sil vicultură şi Exploatare Forestieră Braşov.
Inginer silvic - Ocolul Silvic Făget. Inginer principal la
Ocolul Silvic Timişoara. Director D. S. Arad și D. S. Timiş.
Secretar de stat la Departamentul “Păduri” din Ministerul
Agricul turii, Pădurilor, Apelor și Mediului (1 septembrie
2003-2005). An gajat la Universita tea de Ştiințe Agricole şi
Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara  Căsătorit,  doi
copii. 

LIVIU BORHA - PNL - Năs cut  la 3 noiembrie 1950 în
lo calitatea Tămădău, comuna Bo chia, judeţul Arad.
Absolvent al Fa cultăţii de Construcţii, Univer sitatea Tehnică
din Timişoara şi al Facultăţii  de Ştiinţe Economice,
Universitatea de Vest. Primar al Timişoarei (1990-1992).
Consilier judeţean (2000-2004). Vicepre şedinte al Con -
siliului Judeţean Ti miş (2004-2008). Preşedinte interimar al
PNL  Timiş ( 2006-2008).
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CĂTĂLI  TIUCH - PSD - Născut
la 1 no iem   brie
1978, în Ti mişoa -
ra. Ab sol  vent al
Fa cul tăţii de Şti -
inţe Politice şi Ad -
mi ni strative din
Ti  mişoara. Mas   ter
în mana gement
po litic şi în inte -
grare euro peană.
Consilier jude ţean
(2004-2008). Că -
să torit.

VIOREL MATEI - PSD - Năs cut la
9 august 1949, în  localitatea Că la cea,
judeţul Timiş. Absolvent al Facultăţii de
Drept. Pri mar de Cenad (1990-2000).
Con silier judeţean (2000). Se nator
2000-2004. Preşedinte al Fede ra ţiei
Naţionale a Producătorilor Agri coli din
România. Director Exploataţia Agricolă
“Matei” - Cenad. Vicepreşedinte al PSD
Timiş. Căsătorit, trei copii.

SAMUIL  OVIDIU MOZA - PD-L
- Năs cut la  29 aprilie 1980, Ti mi şoara.
Absolvent al Facultăţii de Drept,
Universitatea Tibiscus din Ti mişoara.
Masterand în drept co mu nitar şi inte -
grare europeană. Di rector executiv la S.
C. Technova Invest SRL. Căsătorit.

SORI  MU TEA U - PD-L -
Năs cut la 17 iulie 1966, municipiul
Arad. Absolvent al Facultăţii de Me ca -
nică, absolvent al Facultăţii de Ştiinţe
Eco nomice Director SC Tratament Bal -
near   Buziaş. Secretar general în ca drul
Biroului Permanent Judeţean PD-L
Timiş. Căsătorit, doi copii.

MARCEL MIHOC - Născut la  28
mai 1964 în localitatea Beiuş, Bihor.
Ab solvent al Institutului Politehnic Tra -
ian Vuia din Timişoara, Facultatea de
Mecanică. Absolvent al Facultăţii de
Şti inţe Economice, secţia finanţe conta -
bilitate, Universitatea Tibiscus din Timi -
şoara. Consilier judeţean 2004-2008.
Di rec tor la SC Xanat impex SRL. Di -
vorţat, doi copii.

EMILIA MILUTI OVICI - PSD
- Născută la 2 iulie 1958, în lo ca litatea
Bencec, Pişchia, Timiş. Absolventă a
Facultăţii de Ştiinţe Economice (Uni -
ver sitatea “Mihai Emi nescu”). Eco -
nomist la SC Cipalser SRL Timişoara.
Membră a Bi roului Judeţean al PSD
Timiş, pre şedintă a Organizaţiei de
Femei a PSD Timiş, Vicepreşedintă  la
nivel naţional.  Căsăto rită, doi copii.

MARIUS POPOVICI - PNŢCD -
Născut la 18 mai 1946, în Ti mişoara.
Absolvent al Facultăţii de Construcţii
Hidroteh nice, Uni ver sitatea Tehnică din
Timi şoa ra. Vi cepreşedinte al Consiliului
Ju deţean Timiş (2000-2008). Preşe din -
tele PNŢCD Timiş până în iunie 2008.
Căsătorit.

DA  IOA  SARMEŞ - PNL -
Năs cut la 30 martie 1969, în localitatea
Ca raşova, judeţul Caraş-Severin. Ab -
solvent Facultatea de Ştiinţe Econo -
mice, Universitatea de Vest din Timi -
şoara. Director adjunct la Oficiul Jude -
ţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi
Pescuit Timiş. Membru în Biroul Per -
manent Judeţean Timiş. Consilier ju -
deţean (2007-2008). Necăsătorit.

VIOREL ZOLTA  SASCA -
PNŢCD - Născut la 30 mai 1959 în lo -
ca   litatea Sărlad, judeţul Bihor. Ab sol -
vent al  Facultăţii de Chimie In dus tri ală
a Universităţii Politehnice din Timi şoa -
ra. Cercetător ştiinţific II, nouă brevete
de in venţii. Vicepreşe din  te al organiza ţi -
ei ju deţene a PNŢCD Timiş. Consilier
ju  de ţean 1996-2000, 2000-2004, 2004-
2008 (pre  şedinte al Comisiei de buget –
finanţe). Necăsătorit.

ELISABETA SPĂTARU – PD-L –
S-a născut la 30 septembrie 1955 în lo -
ca  litatea Ciudanoviţa, judeţul Caraş-Se -
verin. Absolventă a Facultăţii de
Medicină Generală Cluj-Napoca, Medic
primar de medicina familiei în Timi şoa -
ra. Medic formator de  medicina fa mi -
liei. Reprezentant pentru Ti miş în Co mi -
sia Consultativă a Mi nisterului Să nătaţii
în medicina de familiei. Vice pre şedinte
al Asociaţiei Patronale a Medi ci lor de
Familie din judeţul Timiş. Vice pre -
şedinte în Biroul Permanent Jude ţean
Timiş al PD-L. Căsătorită, doi copii.

GHEORGHE PREU CA - PD-L
- Născut la 12 decembrie 1967, Timi -
şoara. Absolvent al Fa cultăţii de Chimie
Organică, din cadrul Poli teh nicii Timi -
şoara. Ab solvent al  Fa cultăţii de Mana -
ge ment, Uni ver si tatea de Vest. Direc tor
comercial la SC Helicon Banat SA. Pre -
şe dintele Organizaţiei Oamenilor de
Afa ceri Democrat-Liberali. Căsătorit,
un copil.

VASILE ROTĂRESCU - PSD -
Năs cut la  2 ianuarie 1953, în lo calitatea
Albina, Timiş. Ab sol vent al Facultăţii de
Ştiinţe Eco nomice Universitatea de Vest
din Timişoara. Lector universitar, doc-
tor, Universitatea Ioan Slavici din Ti -
mişoara. Director general la SC RO-
ALTO Gradimento SRL Timi şoa ra.
Membru în Biroul Permanent Jude ţean
PSD Timiş. Consilier judeţean 2004-
2008. Divorţat, doi copii.

MATEI SUCIU - PSD - Născut la
12 iulie 1968, la Timişoara. Absolvent al
Facultăţii de Mecanică IPTTVT, Secţia
Mecanica Fină. Inginer. Sub prefect de
Timiş (2005). Vice pre şedinte al Biroului
Permanent Municipal Timişoara PSD.
Inginer transporturi la SC Super
Imposer SRL. Căsătorit, trei copii.

TRAIA  STA CU - PD-L - Năs -
cut la 2 august 1955, în  Râmnicu Vâl -
cea, judeţul Vâlcea. Absolvent al Şcolii
Tehnice de Aviaţie Mediaş. Tehnician de
aviaţie. Administrator al SC Avos Test
SRL. Consilier judeţean (2004-2007).
Căsătorit, doi copii.

SORI  SUPURA - PNL - Năs cut
la 15 aprilie 1969, în locali ta tea Biled,
ju deţul Timiş. Absolvent al Universităţii
de Ştiinţe Agricole şi Medicină Ve -
terinară a Banatului din Timişoara.
Absolvent al Facultăţii de Şti inţe Eco -
nomice din Timişoara, secţia fi nanţe-
contabilitate. Primar al co mu nei Biled
(2000). Primar (2005-2006). Director al
Auto rităţii Rutiere Ro mâne (2007-în
prezent). Vice pre şedinte în cadrul Bi ro -
ului Permanent Judeţean PNL. Căsă -
torit, un copil. 

ŞTEFA  IOA  SZATMARI -
PSD - Născut la 23 iunie 1962 în co -
muna Ba linţ, judeţul Timiş. Absolvent
al  Liceului Economic şi al Facultăţii de
Drept Admi nistrativ din Timişoara.
Brevet în turism. Director General SC
Bega Turism SA. Căsătorit.

DORI  HEH - PNŢCD - Născut
în data de 16 ianuarie 1954 în Timişoa -
ra. Absolvent al Facultăţii de Electro teh -
nică din Timişoara, inginer. Absolvent al
Facultatăţii de Drept, jurist. Absolvent
al Şcolii de Înalte Studii Europene Com -
para tive. Pre şedinte al Juriului de
onoare şi disciplină, la nivel naţional
PNŢCD,  Secretar general al organiza-
ţiei judeţene a PNŢCD.  Jurist la SC MI-
Construct SRL Timişoara. Căsătorit, un
copil.

ADRIA   EGOIŢĂ -  Năs cut la
31 iulie 1967, Timişoara. Absolvent al
Facultăţii de Drept şi Administraţie
Publică. Con ta bil, inspector personal la
SC Smithfield Ferme S.A. Liderul Sin -
di  catului CNSLR Frăţia din Timiş.
Căsă torit, doi copii.

GHEORGHE  ODIŢI - PD-L -
Născut la 8 octombrie 1954, în Ti -
mişoara. Absolvent al Univer si tă ţii de
Medicină şi Farmacie. Doctor în ştiinţe
medicale. Medic primarcadrul Clinicii
de Chirurgie Plastică “Casa Austria” din
Timişoara. Secretarul Co legiului Medi -
cilor din judeţul Timiş. Vice preşedinte
al Biroului Politic Executiv Judeţean al
PD-L Timiş. Căsăstorit, doi copii.

OA A GAITA - PD-L - Născută la
12 mai 1978 la Reşiţa, Caraş-Sevrin.
Absol ven tă a Facultăţii de Electronică şi
Tele co municaţii din cadrul Universităţii
Poli tehnice din Timişoara. Redactor la
Ra dio Timişoara, 2002-2006. Purtător
de cu vânt al PD-L Timiş (oct. 2006 -
pre  zent). Secretar executiv în Biroul
Per manent Judeţean al PD-L. Manager
la SC Giga Media SRL. Necăsătorită. 

CRISTI EL DUGULESCU –
P.D.-L  Născut la 22 mai 1974 în oraşul
Haţeg, judeţul Hunedoara. Absolvent al
Institutului Teologic Baptist din
Bucureşti şi al South Eastern
Theological Seminary, Wake Forest,
North Carolina, SUA. Studii postuniver-
sitare în management la Universitatea
de Vest din Timişoara. Pastor la Biserica
Baptistă Română Tierasanta din San
Diego, California, SUA. Secretar execu-
tiv în Biroul Permanent Naţional şi
Membru în B.P.J. al PD-L. Timiş.
Căsătorit, doi copii.
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Întâlnirea conducătorilor
de muzee şi instituţii 
culturale din oraşele
Nancy, Liege, Lublin,

Karlsruhe și Timişoara
În perioada 3 – 6 iunie 2008 s-a desfășurat la

Karlsruhe întâlnirea conducătorilor de muzee și insti-
tuţii culturale din oraşele Nancy, Liege, Lublin,
Karlsruhe şi Timişoara. În cadrul acestei întâlniri
accentul a fost pus pe istoria oraşului şi a culturii pre-
cum şi Jugendstil, lucrările desfăşurându-se în limba
germană şi franceză.

După primirea oficială şi stabilirea principalelor
teme de discuţie, a avut loc o vizită la muzeul oraşului,
care se află în palatul Prinz Max. Pe lângă prezentarea
expoziţiei de bază  au existat şi discuţii cu privire la
noile concepte  de organizare a expoziţiei. 

A urmat apoi o vizită la muzeul literaturii din zona
Rinului Superior şi prezentarea punctelor de bază ale
noului concept de expoziţie a acestui muzeu.

Vizita la muzeul central din Karlsruhe, Badisches
Landesmuseum im Schloss, a inclus atât prezentarea
expoziţiei permanente şi  temporare precum şi o dis-
cuţie de lucru. În cadrul ei au fost prezentate princi-
palele muzee din oraşe şi stadiul de renovare și finisare
al acestora. Au fost de asemenea abordate şi probleme
specifice legate de organizarea muzeelor şi a expoziţi-
ilor pe care acestea le cuprind. 

Vizita a fost urmată de o plimbare prin oraşul
Karlsruhe, care a urmărit surprinderea aspectelor
Jugendstilului la diverse clădiri construite în acest stil. 

În ultima zi a întâlnirii a fost vizitat Centrul pentru
artă şi tehnologie media, unde accentul s-a pus pe
implementarea noilor tehnologii media în artă precum
şi interacţiunea vizitatorilor cu aceste tehnologii. 

În cadrul Galeriei municipale şi a muzeului de artă
contemporană am putut urmări tendinţele artistice ale
ultimelor două secole şi principalele opere de artă din
Karlsruhe. 

Muzeul naţional al artelor frumoase din Karlsruhe
găzduieşte o importantă colecţie de artă germană şi
europeană, pe care am putut să o admirăm cu această
ocazie.

În încheierea manifestării a avut loc o masă rotundă
la primăria din Karlsruhe, cu această ocazie fiind anali -
zate rezultatele întâlnirii, oportunităţile de colaborare
precum şi de continuare a întâlnirilor similare în viitor.

Ciprian GLĂVA 
Muzeograf  

Muzeul Banatului

Istoria colecţiei de artă decorativă îşi are începutul în a
doua jumătate a secolului al XIX-lea, o dată cu primele piese
pe care fondatorul muzeului timişorean, Ormós Zsigmond
(1813-1894), le donează Societăţii de Istorie şi Arheologie din
Banat. Aceste obiecte constituie nucleul colecţiei de artă deco-
rativă şi sunt publicate în catalogul colecţiilor personale editat
în anul 1888. Fondul Ormós cuprinde
pie se din porţelan vienez şi german, fa -
ianţă franceză şi ungară, sticlă transilvă -
neană şi piese din lemn şi metal pro ve nite
din ateliere autohtone. Activitatea de
îmbogăţire a patrimoniului muzeal, inclu-
siv a celui de artă decorativă, a fost conti -
nuată în prima jumătate a secolului XX
de directorii muzeului bănăţean, István
Berkeszi (1853-1922) şi Ioachim Miloia
(1897-1940), prin achizi ţii şi atrageri de
donaţii. În perioada 1948-1951 au fost
ope rate mai multe transferuri de obiecte
dinspre diferite instituţii de stat către
muzeu.

Sursele specifice de constituire a
colecţiei de artă decorativă, pe lângă rolul
de acumulare, îi determină structura. Nu -
mă rând în jur de 1.500 de piese, este îm -
păr ţită în categoriile componente ale do -
meniului artelor aplicate: piese de mobilier, ceramică, sticlărie,
ceasuri, covoare, obiecte din metal comun şi lemn. Criteriile de
selecţie a pieselor au fost: reprezentarea fiecărei subcolecţii
printr-un număr de piese proporţional cu mărimea acesteia,
ilustrarea stilurilor şi tendinţelor artistice care au circulat în
Europa de la mijlocul secolului al XVIII-lea până în pragul
celui de-al doilea război mondial şi ilustrarea modului în care
acestea au fost receptate în gustul local. 

De la cea mai veche manufactură de porţelan din Europa,
Meissen/Germania, (fondatǎ în 1709) ne parvine un serviciu de
masă numǎrând peste 150 de piese. Remarcabil este decorul
albastru cobalt sub glazură; de origine chineză, acest ornament

vegetal este compus din flori de cireş, rodii şi tulpini de bam-
bus stilizate conform gustului european, ritmului şi regulilor
ornamentaţiei rococo. Este cel mai longeviv decor folosit în
producţia de vesélă de la Meissen şi unul dintre cele mai răs -
pân dite modele, fiind preluat de majoritatea fabricilor central-
europene de porţelan. Ceramica franceză este ilustratǎ printr-
un grup de piese din faianţǎ şi porţelan neglazurat, circum -
scrise în coordonatele stilistice ale rococoului, neoclasicismu-
lui şi celui de-al doilea Imperiu. Farfuriile reprezintǎ tipare
decorative specifice tuturor manufacturilor din Franţa. Primul,
cel al faianţei ,,vorbitoare”, produsă în serii tematice, introduce
în decor fie un text patriotic, fie unul umoristic. Este un tip de

faianţă tradiţională franceză, în mare vogă în timpul lui Napo -
leon Bonaparte, reactualizat la sfârşitul secolului al XIX-lea.
Al doilea model este cel al faianţei istoriate, cu decor ,,po -
vestind” o scenă istorică, mitologică sau biblică; este exempli-
ficat prin farfuria executatǎ la manufactura Montereau în jurul
anului 1840 şi prezintă o scenă din istoria Romei. Statuetele şi

garnitura de şemineu din porţelan bis -
cuit, prove nite de la celebra manufactură
Sèvres, au o deosebită va loare artistică şi
documentară datorită fineţei de execuţie
şi surse lor de inspira ţie preluate din arta
fran ceză a secolelor XVIII-XIX. Exem -
plul îl oferǎ bustul de copil, o variantă a
portretului lui Ludovic al XVII-lea, exe-
cutat în marmură de sculptorul Louis De -
seine, prezentat la Salonul artelor fran -
ceze din 1814 şi ex pus astăzi la Ver -
sailles. Se lecţia pieselor executate la
Manufac tura Im perială din Viena reflec -
tă, la scară re dusă, marea varietate tipo-
logică şi stilistică a pieselor provenite
din atelie rele vieneze. Piesele de cerami -
că ungară ilustreazǎ etape stilistice
parcurse de manufacturile He rend
(1839) şi Zsolnay/Pécs (1852) de la fon-
dare şi pânǎ în perioada interbelicǎ.

Subliniem varietatea tipurilor de smalţ cu lustru metalic strǎlu-
citor, iridiscent, al vaselor Zsolnay, atât de apreciate în epocǎ
încât au fost medaliate cu Marele Premiu la Expoziţia
Internaţionalǎ de la Paris din 1878. Foarte apreciată în mediile
burgheze europene din secolul al XIX-lea, ceramica engle -
zească este importată masiv în Banat începând cu anul 1867.
Specificul acestor piese este registrul ornamental şi tehnica de
decorare. Procedeul decorării faianţei prin tipărirea sau trans-
ferul unei imagini pe suprafaţa obiectului a fost folosit pentru
prima datǎ într-o manufactură din Anglia la jumătatea secolu-
lui al XVIII-lea, fiind preluat de majoritatea manufacturilor de
pe continent. Registrul ornamental este structurat pe serii tema -

tice de flori şi păsări, subiecte orientale, pei -
saje, subiecte sportive în care sunt incluse
scene de echitaţie sau vânătoare. Preţioasele
obiecte de sticlǎrie ilustreazǎ, la nivel expo-
nenţial, categoria pieselor cu valoare docu-
mentar-memorialǎ în jurul cǎrora se struc-
tureazǎ, de cele mai multe ori, continuitatea
unei colecţii muzeale.

Spaţiul destinat Secvenţei ambientale
este în egalǎ mǎsurǎ o recompunere a unui
interior eclectic mic burghez din perioada
1840-1940 şi o impresie de epocǎ, de men-
talitate, de relaţionare a unor obiecte prove -
nite din locuinţe bǎnǎţene amenajate de pro-
prietari cǎlǎuziţi de gustul estetic personal.
Restricţionarea impusă de spaţiul expozi -
ţional a determinat o selecţie a pieselor care
doar sugereazǎ tipul interioarelor şi al sce -

nelor cotidiene care se desfǎşoarǎ în aceste încǎperi: masa ofi-
cialǎ, salonul, vitrina cu porţelanuri, biroul de lucru, mǎsuţa de
cusut sau de citit. Pentru realizarea ambientului s-a ales ca
dominantǎ stilisticǎ Biedermeier-ul în variantǎ provincialǎ
datoritǎ interferenţelor culturale specifice ale Banatului şi fap-
tului cǎ acest stil s-a afirmat cu mai multǎ pregnanţǎ aici decât
în alte zone. Piesele din colecţia de artǎ decorativǎ sunt asocia -
te în expunere cu miniaturi şi tablouri din colecţia de picturǎ
europeanǎ.  

Marcela OPRESCU,
muzeograf 

Palatul Baroc: COLECŢIA DE ARTĂ DECORATIVĂ 

“COME ON OVER”
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia

Copilului Timiş şi Fundaţia Serviciilor Sociale „Bethany” a
organizat o masă rotundă cu tema „Abordarea dificultăţilor
întâmpinate în instrumentarea cazurilor cu risc de abandon”.
Această manifestare s-a derulat în cadrul proiectului „Come
on over”, finanţat de Uniunea Europeană  şi implementat de
Fundaţia „Bethany” şi DGASPC Timiş.

La discuţii au participat, alături de reprezentanţi ai celor
două instituţii partenere,  asistenţi sociali din cadrul unor
ONG-uri,  unităţi medicale şi primării din judeţ, care au
atribuţii, conform Legii 272/2004, în prevenirea abandonului
şi în soluţionarea acestor cazuri. Prezente la întâlnire, doam-
nele Aurelia Anciu – director general adjunct protecţia copilu-
lui în cadrul DGASPC Timiş – şi Codruţa Stoian – director
zonal Fundaţia Serviciilor Sociale „Bethany” au vorbit despre
problemele întâmpinate în colaborarea inter-instituţională şi
au precizat că astfel de întâlniri între factorii implicaţi în pre-

venirea abandonului au rolul de a ajuta la găsirea unor soluţii
cât mai bune în favoarea copiilor aflaţi în dificultate, supuşi
riscului părăsirii.

Au fost prezentate mai multe cazuri sociale recente, aflate
în evidenţa spitalelor, primăriilor, a Fun da ţiei Serviciilor
Sociale Bethany şi a DGASPC Timiş, fiecare din cei prezenţi
venind cu propuneri pentru sprijinirea familiei şi a copilului
aflat în dificultate. Toţi participanţii la întâlnire au apreciat
drept benefic rolul unor astfel de acţiuni, urmând ca acestea să
se continue şi în viitor, eventual şi cu implicarea altor instituţii
cu rol în prevenirea abandonului.

Proiectul „Come on over” se derulează în perioada 8
august 2007 - 7 august 2008. Suma totală a proiectului este de
55280 Euro, contribuţia organizaţiei fiind de 5700 Euro, iar a
Uniunii Europene de 49580 Euro. 

Proiectul urmăreşte îmbunătăţirea nivelului de expertiză al
profesioniştilor din domeniul serviciilor sociale, în vederea
creşterii calităţii serviciilor oferite beneficiariilor, împuterni-
cirea indivizilor şi a comunităţii, având drept scop creşterea
gradului de reprezentare al acestora şi de implicare în
rezolvarea propriilor probleme sociale. O altă latură a proiec-

tului vizează stabilirea de parteneriate trans-frontaliere dura-
bile între organizaţii şi instituţii din România şi Serbia, pentru
a asigura cât mai multe schimburi complete de informaţii
privind metode şi tehnici ale intervenţiilor sociale, din ambele
părţi ale graniţei. 

Coordonator proiect: Daniela Simion - Fundaţia Servi -
ciilor Sociale Bethany, tel/fax 0256-499431; adresa e-mail:
dana.simion@bethany.ro.

S.M.
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Localitatea Primar Partid
1. Timişoara Gheorghe Ciuhandu (ApT)
2. Lugoj Francisc Constantin Boldea (PSD)
3. Buziaş Alger Viorel Ilaş (PSD)
4. Ciacova Petru Filip (PD-L)
5. Deta Petru Roman (PD-L)
6. Făget Dorel Covaci (PSD)
7. Gătaia Iosif Sargan (PD-L)
8. Jimbolia Gabor Kaba (UDMR)
9. Recaş Marinel Paşca (PD-L)
10. Sânnicolau Mare Dănuţ Groza (PD-L)
11. Balinţ Dănuş Craşovan (CI)
12. Banloc Cornel Toţa (PSD)
13. Bara Ioan Lăzărescu (PSD)
14. Beba Veche Ioan Bohancanu (PD-L)
15. Becicherecu Mic Contantin Buzatu (PD-L)
16. Belinţ Gheorghe Florin Laza (PD-L)
17. Bethausen Ioan Lihoni (ApT)
18. Biled Leontin Duţă (PD-L)
19. Birda Gheorghe Marius Stoian (PSD)
20. Barna Dumitru Pecora (PSD)
21. Bogda Dorel Luca (PSD)
22. Boldur Constantin Cristian Stoi (ApT)
23. Brestovăţ Eugen Dobra (PD-L)
24. Bucovăţ Tiberiu Ionel Jivan (ApT)
25. Cărpiniş Ioan Sima (PSD)
26. Cenad  icolae Crăciun (PD-L)
27. Cenei Gabriel Ilaş (PD-L)
28. Checea Dorin Liviu Birdean (ApT)
29. Chevereşu Mare Marcel Muia (PSD)
30. Comloşu Mare Ovidiu  icolae Ştefănescu (PSD)
31. Coşteiu Petru Carebia (ApT)
32. Criciova Ioan Viorel Petrovici (PSD)
33. Curtea Ioan Unguraş (PD-L)
34. Darova  icolae Costanda (ApT)
35. Denta Slavoliub Iacob (PD-L)
36. Dudeştii  oi Alin Adrian  ica (ApT)
37. Dudeştii Vechi Gheorghe  acov (UBB)
38. Dumbrava Ioan Ihasz (UDMR)
39. Dumbrăviţa Szilagy Geza (UDMR)
40. Fibiş Gheorghe Carcea (PD-L)
41. Fârdea Samuel Lupulescu (CI)
42. Foeni Miomir Dobrivoi Cizmaş (PD-L)
43. Găvojdia Dănuţ Toma Stoica (PD-L)
44. Ghilad Cornel Guran (ApT)
45. Ghiroda Vasile Cădariu (ApT)
46. Ghizela Timotei Ionel Ursu (PD-L)
47. Giarmata Ioan Delvai (PD-L)
48. Giera Victor Hotean (ApT)
49. Giroc Iosif Ionel Toma (PSD)
50. Giulvăz Florentin Gheorghe Cristeţi (PD-L)
51. Gottlob Gheorghe  astor (PD-L)
52. Iecea Mare Ovidiu Ioan Codrescu (PD-L)
53. Jamu Mare Valeriu  icolae Filipac (ApT)
54. Jebel Ionel Bociu (PSD)
55. Lenauheim Ioan Suciu (PD-L)
56. Liebling Ioan Gheorghe Munteanu (ApT)
57. Livezile Ştefan Varga (ApT)
58. Lovrin Vasile Graur (PD-L)
59. Margina Ionel Costa (PSD)
60. Maşloc Aurel Mic (CI)
61. Mănăştiur Ionel Curuţi (ApT)
62. Moraviţa Ion Fistea (ApT)
63. Moşniţa  ouă Ioan Sorincău (PSD)
64.  ădrag Liviu Muntean (PD-L)
65.  iţchidorf Ioan Mascovescu (PSD)
66. Ohaba Lungă Ioan Lăzărescu (PSD)
67. Orţişoara Gheorghe Aleodor Soboru (PSD)
68. Parţa Mihai Petricaş (PSD)
69. Pădureni Dorin Ignuta (PD-L)
70. Peciu  ou Ion Fărcălău (PD-L)
71. Periam Rodica Boancăş (PD-L)
72. Pesac Cornel Toma (PSD)
73. Pietroasa Ioan Simoc (PSD)
74. Pişchia Ioan Sas (PD-L)
75. Racoviţa Ioan  anu (PD-L)
76. Remetea Mare Ilie Golubov (ApT)
77. Sacoşu Turcesc Gabriel Adrian Koller (PD-L)
78. Saravale Liviu Petrişor (CI)
79. Satchinez Dan Florin Ion (P G)
80. Săcălaz Ilie Todaşcă (PD-L)
81. Secaş Ioan Cornel Miculescu (PD-L)
82. Sânandrei Dorel Ioan Demea (PD-L)
83. Sânmihaiu Român Viorel Bara (PD-L)
84. Sânpetru Mare Viorel Popovici (ApT)
85. Şag Venus Oprea (PD-L)
86. Şandra  icu Paul (PD-L)
87. Ştiuca Vasile Bejera (ApT)
88. Teremia Mare Cosmin Gheorghe Sântean (PD-L)
89. Tomeşti Eugen Miron Cernescu (PD-L)
90. Tomnatic Dănuţ Miculescu (PD-L)
91. Topolovăţu Mare Iosif Ioan  escu (PD-L)
92. Tormac Aurică Băran (PD-L)
93. Traian Vuia Iosif Valeriu Barboni (PSD)
94. Uivar Pavel Vajda (UDMR)
95. Valcani Ioan Buicu (ApT)
96. Variaş Vasile Horj (PD-L)
97. V. V. Delamarina Ioan Sima (PSD)
98. Voiteg Tudor  icolae Marinescu (ApT)

Localitatea
Timişoara
Lugoj
Buziaş
Ciacova
Deta
Făget
Gătaia
Jimbolia
Recaş
Sânnicolau Mare
Balinţ
Banloc
Bara
Beba Veche
Becicherecu Mic
Belinţ
Bethausen
Biled
Birda
Barna
Bogda
Boldur
Brestovăţ
Bucovăţ
Cărpiniş
Cenad
Cenei
Checea
Chevereşu Mare
Comloşu Mare
Coşteiu
Criciova 
Curtea
Darova
Denta
Dudeştii Noi
Dudeştii Vechi
Dumbrava
Dumbrăviţa
Fibiş
Fârdea
Foeni
Găvojdia
Ghilad
Ghiroda
Ghizela
Giarmata
Giera
Giroc
Giulvăz
Gottlob
Iecea Mare
Jamu Mare
Jebel
Lenauheim
Liebling
Livezile
Lovrin
Margina
Maşloc
Mănăştiur
Moraviţa
Moşniţa Nouă
Nădrag
Niţchidorf
Ohaba Lungă
Orţişoara
Parţa
Pădureni
Peciu Nou
Periam
Pesac
Pietroasa
Pişchia
Racoviţta
Remetea Mare
Sacoşu Turcesc
Saravale
Satchinez
Săcălaz
Secaş
Sânandrei
Sânmihaiu Roman
Sânpetru Mare
Aag
Aandra
Atiuca
Teremia Mare
Tomeşti
Tomnatic
Topolovăţu Mare
Tormac
Traian Vuia
Uivar
Valcani
Variaş
Victor Vlad Delamarina
Voiteg

Rezultate în Turul I
Gheorghe Ciuhandu (ApT)

Dorel Covaci (PSD) 
Iosif Sargan (PDL) 

Marinel Pasca (PDL) 
Danut Groza (PDL) 
Danut Crasovan (CI) 
Cornel Tota (PSD)
Ioan Lazarescu (PSD)
Ioan Bohancanu (PDL) 
Constantin Buzatu (PDL) 
Gheorghe Florin Laza (PDL) 

Gheorghe MariusStoian (PSD) 
Dumitru Pecora (PSD)

Constantin Cristian Stoi (ApT)
Eugen Dobra (PDL) 

Ioan Sima (PSD) 
Nicolae Craciun (PDL)

Dorin Liviu Birdean (ApT) 
Marcel Muia (PSD)

Petru Carebia (ApT) 

Alin Adrian Nica (ApT) 
Gheorghe Nacov (Uniunea Bulgara) 

Szilagyi Gheza (UDMR)

Danut Toma Stoica (PDL) 
Cornel Guran (ApT) 

Timotei Ionel Ursu (PDL) 

Victor Hotean (ApT) 
Iosif Ionel Toma (PSD) 

Gheorghe Nastor (PDL) 
Ovidiu Ioan Codrescu (PDL) 
Valeriu Nicolae Filipiac (ApT) 

Ioan Suciu (PDL)

Stefan Varga (ApT) 
Vasile Graur (PDL) 
Ionel Costa (PSD) 

Ionel Curuti (ApT)
Ion Fistea (Moraviţa) 

Liviu Muntean (PDL) 
Ioan Mascovescu (PSD) 
Ion Lazarescu (PSD) 
Gheorghe Aleodor Sobolu (PSD) 
Mihai Petricas (PSD) 
Dorin Ignuta (PDL) 

Rodica Boancas (PDL) 
Cornel Toma (PSD) 
Ioan Simoc (PSD) 
Ioan Sas (PDL) 

Gabriel Adrian Koller (PDL) 

Ilie Todasca (PDL) 
Ioan Cornel  Miculescu (PDL) 

Venus Oprea (PDL) 

Vasile Bejera (ApT) 

Danut Miculescu (PDL) 
Iosif Ioan Nescu (PDL) 
Aurica Baran (PDL) 

Ion Buicu (ApT) 
Vasile Horj (PDL)
Ioan Sima (PSD) 
Tudor Nicolae Marinescu (ApT)

Rezultate în Turul II

Francisc Constantin Boldea - PSD (50.81%), Marius Tiberiu Martinescu - PD-L (49,19%) 
Alger Viorel Ilaş - PSD (58,01%), Ioan Valentin Otescu - PD-L (41,99%)
Petru Filip - PD-L (58,24%), Mihai Aurel Ianoşel - PSD (41,76%)
Lucian Nicusor Ioţcov - CI (48,07%), Petru Roman - PD-L (51,93%)

Gabor Kaba - UDMR (53,38%), Darius Adrian Postelnicu - PD-L (46,62%)

Ionel Muntean - PD-L (49,05%), Ioan Lihoni - ApT(50,95%)
Constantin Glodeanu - PSD (49,42%), Leontin Duţă - PD-L (50,58%)

Dorel Luca - PSD (61,41%), Gigel Prisecaru - ApT (38,59%)

Tiberiu Ionel Jivan - ApT (61,85%), Cristian Dorin Ţurcanu - PRM (38,15%)

Gabriel Ilaş - PD-L (52,10%), Ruţica Dana Medrea - ApT (47,90%)

Ovidiu Nicolae Atefănescu - PSD (71,61%), Cornel Mateş - PD-L (28,39%)

Ioan Viorel Petrovici - PSD (63,73%), Dorin Lazăr Cornean - ApT (36,27%)
Ioan Unguraş - PD-L (55,63%), Valentin Paulescu - CI (44,37%)
Nicolae Costandana - ApT (66,25%), Sorin Tilihoi - PC (33,75%)
Slavoliub Iacob - PD-L (55,07%), Laurenţiu Giorici - CI (44,93%)

Ioan Ihasz - UDMR (64%), Tomiţă Drăgan - ApT (36%)

Gheorghe Dorel Carcea - PD-L (70,57%), Ion Oprea - PSD (29,43%)
Dorin Rolando Voinea - ApT (49,67%), Samuel Lupulescu - CI (50,33%)
Miomir Dobrivoi Cizmaş - PD-L (52,25%), Sorin Ogodescu - ApT (47,75%)

Vasile Dorel Cădariu - ApT (60,33%), Claudia Vlaicu - PD-L (39,67%)

Ioan Delvai - PD-L (52,06%), Virgil Bunescu - PSD (47,94%)

Florentin Gheorghe Cristeţi - PD-L (60,27%), Iovan Milovanov - PSD (39,73%)

Ionel Sabin Emil Bociu - PSD (58,75%), Aurel Popa - PD-L (41,25%)

Ioan Gheorghe Munteanu – ApT (63,45%), Mircea Mehedinţi - PD-L (36,55%)

Ardelean Coraş - PSD (49,96%), Aurel Dorin Mic - CI (50,04%) 

Ioan Sorincău - PSD (55,08%), Valentin Pop - PD-L (44,92%)

Ioan Fărcălău - PD-L (54,65%), Grigori Tarţa - CI (45,35%)

Ioan Adamescu - PSD (44,73%), Ion Nanu - PD-L (55,27%)
Ilie Golubov - ApT (69,89%), Petre Mihai - PD-L (30,11%)

Liviu Petrişor - CI (51,20%), Sava Stoian - PSD (48,80%)
Luceafăr Vişinescu - PSD (43,82%), Dan Florin Ion - PNG (56,18%)

Dorel Ioan Demea - PD-L (53,61%), Claudiu Florin Coman - PSD (46,39%)
Cornel Vuici - PSD (44,33%), Viorel Bara - PD-L (55,67%)
Viorel Popovici - ApT (68,24%), Dragomir Zlatomir Petcov - PD-L (31,76%)

Luchian Savu - PSD (45,92%), Nicu Paul - PD-L (54,08%)

Cosmin Gheorghe Sîntean - PD-L (52,35%), Doru Sârbu - PSD (47,65%)
Eugen Miron Cernescu - PD-L (51,18%), Petru Balea - PSD (48,82%)

Iosif Valeriu Barboni - PSD (62,31%), Mihai Cut - PNG (37,69%)
Pavel Vajda - UDMR (54,98%), Dănuţa Sineta Cătlan - PD-L (45,02%)
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La concursul “Lada cu zestre” desfăşurat duminică,
22 iunie 2008, la Ghiroda,  au parti cipat inter preţi po -
pulari, formaţii, co ruri, recitatori din Giar mata Vii, Bu  -
covăţ, Dumbrăviţa, Remetea Mare, To  po lovăţu Mare,
Giroc şi Moşniţa Nouă. Prezent la evenimentul artistic,
scriitorul Dumitru Oprişor,  im pre sio nat de felul în care
s-au prezentat con curenţii, consemna: “ … cei care au
evoluat (…) pe scena Căminului Cul tural din comu-
na Ghiroda sunt, laolaltă, câştigători. Ei rămân păs -
trători ai minunatei  noastre zestre folclorice, a datinilor, cânte celor şi meş teşu -
gu rilor tradiţionale.” C.T.

Sâmbătă, 21 iunie 2008, la Mu zeul Satului Bănăţean s-a desfăşurat cea de-a doua
ediţie a Festivalului Con deierilor plugari în Banat. Des chi derea s-a făcut la Casa
Căvăran, din Mu  zeu, unde, cu această ocazie s-a vernisat Casa muzeu Iosif Ci re şan
– Loga, anexa, din graj dul Că  văran, cu expoziţia de in dustrie textilă (e lemente de
răz boi, piepteni de lână, fu se, furci şi roată de tors, etc) precum şi in dustrie casni că,

de pielărie, fie -
rărie ş.a 

La deschi de -
re au participat,
pe lângă gazde,
reprezentanţi ai
Centrelor de
Con  servare şi
Va  lorificare a
Tra diţi ilor popu-
lare din Caraş-
Severin (Dl.
Iacob Roman,
Reşiţa) şi
Hunedoara (Dl.
Marcel Lapteş).
Conform pro-

gramului, au fost sărbătoriţi şi de această dată bătrânii condeieri, ultimii
reprezentanţi din Miş carea unicat, constituită în Oraviţa, încă di nainte de Unire, ca
o formă de rezistenţă a elementului românesc, împotriva domina ţiilor străine. Între
ei, la rang de mare cinste, au stat condeierii Iosif Cireşan-Loga, din Bocşa, Caraş-
Severin, veteranul Mişcării, Cetăţeanul de onoare al Festi va lului din prima ediţie,
2007, precum şi condeierul Ion Colojoară din Vrani, jud. Caraş-Severin. 

S-a păstrat un moment de reculegere în memoria condeierilor plu gari care între
timp au plecat dintre noi: Ion Balica din Greoni, Caraş-Severin, Ion Dră goi din
Ticvaniul Mic, Jud. Caraş-Severin, Ion Buştea, Ilia, Jud. Hunedoara. Ion Balica a
fost reprezentat de fiica acestuia d-na dr. Angela Oprean, din Oraviţa. Cu această
ocazie i-a fost înmânată diploma de Cetăţean de Onoare Post Mortem. De ase menea
a fost dezvelit bustul Ion Balica, sculptat de Părintele Clepa din Ianova, județul
Timiş.

Scopul declarat al Festivalului Condeierilor plugari este acela de reabilitare a
Mişcării unicat, continuarea acestui fenomen, apărarea şi conservarea valorilor noas-
tre tradiţionale, ca marcă de identitate, într-un spaţiu cultural unde valorile culturale
încep să se alinieze, genera lizându-se. Astfel, programul iniţiat prin această mişcare
urmăreşte înfiinţarea unui Muzeu al Condeierilor plugari, muzeu prin care se pot
recupera obiectele şi manuscrisele aparţinând condeierilor. În Nice acest muzeu
există prin Casa Muzeu Iosif Cireşan-Loga. 

Procesul de recuperare a literaturii ţărăneşti, ca relicte culturale şi ca documente
etnografice, a fost început încă de la prima ediţie a Festivalului şi s-a concretizat în
acest an prin publicarea a două cărţi din literatura condeierilor : Iosif Cireşan Loga
– Obiceiuri din Valea Pogoniciului şi Ion Balica, Ocolul lui Bârdac, cărţi care au
ca scop difuzarea acestui gen de literatură în instituţiile specializate culturale dar şi
în rândurile condeierilor şi a continuatorilor lor. Un punct important din program a
fost participarea la festival a generaţiilor tinere care să poată recepţiona pulsul aces-
tui fenomen cu totul aparte şi care să poată prelua ștacheta, în ve derea continuităţii.
Un grup de copii, formaţi de condeierul plugar Sabina Şerban, din Frumuşeni, Jud.
Arad a desfăşurat un program artistic de teatru sătesc, momente vesele şi momente
de poezie în grai. Lor li s-a alăturat grupul de copii iniţiat de Rafila Moldovan, din
Idicel Pădure, Mureş, reprezentând alaiul de nuntă, cu costumaţia specifică.

Manifestarea a continuat în staţiunea balneară Băile Calacea unde s-a desfășurat
o șezătoare literară. Mai apoi, în Calacea Sat a avut loc un frumos program artistic
în jurul unui foc de tabără ca în basme. Duminică la ora 10 pe platoul staţiunii s-a
lansat cartea În Memoriam, Ion Bustea. A vorbit etnolog Marcel Lapteş, Deva şi
etnolog Maria Mândroane, Timişoara. S-au încins discuţii pe marginea cărţilor
lansate cu prilejul festivalului precum şi despre posibilitatea de-a continua procesul
de recuperare. Manifestarea s-a mutat apoi în Clubul Staţiunii unde a avut loc
vernisarea expoziţiei de port popular Violeta Tipa şi a expoziţiei de pictură naivă
Gheorghe Munteanu.

După amiază, pe platoul Staţiunii s-a desfăşurat Sezătoarea literară unde con-
deierii plugari din Banatul românesc, din Banatul sârbesc precum şi creatorii popu-
lari din ţară, alături de soliştii Maria Tudor, Alexandra Lengyel şi Ion Busuioc au
desfăşurat un program artistic atractiv la care au luat parte şi au intervenit oamenii
din staţiune. Sub deviza: Tradiţia, ca Marcă de identitate în Banat, Festivalul
Condeierilor plugari în Banat luptă pentru Reabilitare, Continuitate şi Creştere.

Maria MÂ DROA E, etnolog
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Formaţiile, interpreţii 
şi creatorii populari 

promovaţi pentru 
FAZA ZONALĂ

a festivalului 
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 r. Localitatea Denumirea formaţiei (interpretului, creatorului popular)
crt.      
1 Ghilad Dansuri populare mixte. 
2 Ghilad Recitare în grai popular: Fusian Sorina, Mihai  icoleta  
3 Ghilad Solo voce muzică religioasă: Busuioc Tabina, Gomboşan Ionuţ 
4 Ghilad Creator versuri populare: Sucală Ilie 
5 Ghilad Formaţie de teatru:”Inspecţiune” şi „Soacra cu trei nurori” 
6 Ghilad Solo voce muzică cultă : Gomboşan Cristian 
7 Ghilad Punct muzeistic  
8 Ghilad Pictură:  ertz Andreea 
9 Pădureni Artă culinară: sarmale foi de viţă, ştrudel cu nucă 
10 Pădureni Colecţie de ţesături: Bojin Elena şi Crainic Elena 
11 Pădureni Dansuri mixte 
12 Pădureni Grup de recitatori în grai bănăţean 
13 Pădureni Solo voce - Stoica Vasile 
14 Jebel  Formaţia de căluşari 
15 Jebel Solistă vocală: Pop Lavinia 
16 Jebel Solistă vocală: Acea Andreea  
17 Jebel Solist vocal: Lazăr Sergiu 
18 Jebel Solistă vocală: Mioc Roberta 
19 Peciu  ou Sat  Diniaş Dansuri sârbeşti: Hora Valahilor 
20 Peciu  ou Sat  Diniaş Dansuri de fete sârbeşti 
21 Giulvăz Dansuri populare mixte 
22 Giulvăz Solist vocal: Popa Cosmin 
23 Giulvăz Obicei popular  „La şezătoare” 
24 Parţa  Dansuri populare mixte 
25 Parţa Solistă vocală: Milac Alexandra 
26 Parţa Solist vocal: Ciprian Pop 
27 Parţa Solist instrumentist saxofon: Laie Muraru 
28 Foieni Expoziţie Cinca Valentina

(obiecte mobilier, costume, ţesături) 
29 Foeni Gastronomie Macedonia Elena

(plăcintă în cigane)  
30 Foeni Gastronomie Andronache Maria

(crumpi cu clisă şi curechi, păturată cu mac şi nucă)  
31 Şag Gastronomie Farcaş Viorica 

(maioşe cu pecmez, cozonac de post)
32 Şag Gastronomie (săviacă mică cu rahat)  Spânu Giorgina  
33 Giulvăz Desenele copiilor 
34 Giulvăz Tăieturi hărtie - Tudor Iosif 
35 Foeni Corul „Învierea” Parohia Ortodoxă 
36 Foeni Dansuri mixte  Parohia Ortodoxă
37 Foeni Solista vocală: Milena Ţăran 
38 Foeni Solist instrumentist: Jurchiţă Sergiu 
39 Foeni Dansuri populare cls. I-VIII 
40 Foeni Grup de recitatori 
41 Foeni Grup vocal 
42 Şag Solistă vocală: Adriana Horoba 
43 Şag Obicei popular „Paparudele” 
44 Şag Recitator în grai popular: Aurel Vega 
45 Şag Corul Bisericii Ortodoxe 
46 Peciu  ou Dansuri populare româneşti 
47 Peciu  ou Sat  Diniaş Solistă vocală: Boje Camelia 
48 Jamu  Mare Dansuri mixte - copii Clopodia 
49 Jamu  Mare Duet dans modern 
50 Moraviţa  untă ca-n Banat – grădiniţa (obicei) 
51 Moraviţa Dans sârbesc mixt 
52 Moraviţa Solist vocal 72 ani: Spânu Ion  
53 Moraviţa Solistă vocală: Gheban Lavinia  
54 Moraviţa Dansuri populare mixte 
55 Denta sat Breştea  Gastronomie: Radulov Maria – acadele 
56 Denta Sat Breştea Gastronomie: Tapanov Ana-Maria 
57 Birda Gastronomie: Popa Maria 

(urechea porcului, salată rece cu şniţel german) 
58 Denta Sat Roviniţa Mare Gastronomie: Pluştea Floare 

(sarmale, pită de casă, plăcintă, colivă, ouă vopsite, turtă cu gris)

FAZA INTERCOMUNALĂ a manifestării 
„LADA CU ZESTRE A NEAMULUI”

Festivalul condeierilor în Banat
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Primar Ioan Bohancanu :
„Am dorit să candidez pentru că iubesc acest loc!”BEBA VECHE

R.-Domnule primar, în fiecare an există o zi
specială când la  Beba Veche are loc întâlnirea de
la Triplex Confinium, când vin aici şefii a trei
judeţe învecinate din România, Ungaria şi
Serbia. Vine multă lume, presă din tot Banatul
lume bună... Ce se întâmplă în Beba Veche în
restul anului? Cum arată Beba Veche în afara
acelei zile de sărbătoare? 

I.B. - În afara, să-i zicem,  festivismului de la
bor na Triplex Confinium noi căutăm ca Beba Veche
să rămână o aşezare liniştită  şi cât se poate de nor-
mală în întinsa câmpie a Banatului. Ocupaţia de
bază a locuitorilor comunei Beba Veche este agri-
cultura, aşa că marea majoritate a timpului este o

linişte desăvârşită în sat pentru că oamenii se află
afară, la munca câmpului. Eu am o vorbă: prospe -
ritatea acestei comune este nu în sat, ci pe câmp.
Această bogăţie a noastră trebuie adu nată cu hărni-
cie, în tot cursul anului şi adusă în sat.

R.- Cum se simte în  dezvoltarea comunei
activitatea de agricultori a oamenilor din Beba
Veche?

I.B. – Activitatea se reflectă foarte bine  în
bugetul local, de exemplu,  pentru că de când s-a in -
trodus impozitul pe hectar care, de fapt, la Beba
Veche a fost stabilit de Consiliul Local la o sumă
modică, în jur de 33 lei/hectar şi având în vedere
faptul că sunt aproape 7.500-8.000 hectare impo -
zabile, se adună o sumă frumuşică. Sigur că mai vin
bani şi din alte taxe şi impozite, stabilite prin lege şi
prin hotărâri ale Consiliului Local. Avem apoi ta -
xele care sunt pe case şi pe suprafaţa aferentă, se
plăteşte apoi apa. Evident însă că fără sprijin de la
Consiliul Judeţean Timiş noi, practic, nu am fi în
stare să plătim nici utilităţile elementare, cum ar fi
salariile şi iluminatul public. Într-un fel, salariile
Primăriei le putem asigura din veniturile proprii.
Dar de aici şi până la a ajunge la o dezvoltare dura-
bilă a comunei e cale lungă...

R.: Comuna Beba Veche e la capătul judeţu-
lui Timiş. Vă aflaţi, într-o zonă, vorba dumnea -
voastră, liniştită. Poate prea liniştită...

I.B. - Din păcate, istoria a fost destul de dură cu
locuitorii comunei Beba Veche. În anul 1945, în
urma venirii la putere a sistemului comunist,  toate
punctele de frontieră existente la Beba Veche au
fost închise. Noi am avut trei puncte de trecere a
frontierei până în 1945: două în Ungaria şi unul în
Serbia. Au fost nişte căi isto rice, bătute sute de ani
de zile, care au fost bine gândite de strămoşii
noştri… O vamă mergea la Szeged şi una la Mako.

Alta în Serbia. Era un fel de mică Piaţă comună aici.
Produsele circulau uşor dintr-o parte în cealaltă. În
zona Triplex Confinium se poate vedea şi în
momentul de faţă  podul  vechi de 300 de ani şi care
în urmă cu o sută-două de ani era legătura princi-
pală prin care grâul din Banat, renumitul grâu de
Cociohat, faimos pentru calităţile sale de panifi-
caţie, pleca direct la Viena, să-i hrănească pe mai
marii de la Curtea Imperială.

R. Industrie în Beba Veche nu există... 
I.B. - În momentul de faţă nu avem, dar privim

cu speranţe spre viitor pentru că considerăm că şi
acest segment trebuie dezvoltat. Ne dorim dez-
voltarea unei industrii nepoluante. Avem o colabo-
rare foarte bună cu Consiliul Judeţean, cu domnul
preşedinte Ostaficiuc, care a iniţiat două proiecte
remarcabile… E vorba de proiectul de asfaltare a
drumului judeţean, practic o continuare de trei kilo-
metri a Drumului judeţean 682 până în zona Triplex
Confinium, lucrare care este în curs de execuţie şi
care se va finaliza în maxim 3 luni de zile. Se
lucrează în momentul de faţă intens la acel drum.
Este foarte necesară realizarea acestei porţiuni de
drum  pentru că în zona Triplex Confinium avem un
alt studiu de fezabilitate, cel pentru Parcul
Industrial Beba Veche, Parcul Industrial Triplex
Confinium, care va fi realizat împreună cu vecinii
noştri  unguri şi sârbi. Acest Parc se va întinde pe o
suprafaţă de 100 hectare,  aproximativ câte o treime
pe teritoriul fiecărei ţări. Deocamdată nu cunosc
detalii dar am înţeles că sunt deja
firme mari interesate de acest
parc industrial. 

R. - De ce ar fi interesate?
I.B.  - Sunt interesate pentru

că dacă vor fi puncte de trecere a
frontierei şi spre Ungaria şi spre
Serbia, va exista o flexibilitate
extraor di na ră a forţei de muncă.
Tocmai aces ta va fi atu-ul acestei
zone: for ţa de muncă, se găseşte
din belşug şi la Beba Veche şi în
Serbia. Mai pu ţin în Ungaria, e
drept. Dar acest aspect nu cred că
deranjează pe nimeni, mai mult,
ar fi, poate, atu-ul nostru faptul că
forţa de muncă în momentul de
faţă în Serbia şi România  este
mai ieftină. 

R. - Parcul industrial ar urma să fie un mare
succes. Şi vor intra bani mulţi la buget. Care ar
fi primul proiect pe care dumneavoastră, ca pri-
mar, l-aţi dori realizat cât mai rapid în comuna
Beba  Veche?

I.B. – Sincer să fiu,  eu nici nu mizez într-un
viitor foarte apropiat pe aceşti bani care ar urma  să
vină din exploatarea Parcului Industrial. Dar până
atunci am demarat cu toată viteza proiecte pe care
dorim să le introducem pe fonduri structurale. Iar
un proiect foarte important, care este finalizat şi
deja suntem în faza de obţinere a avizelor, după care
îl vom depune în cel mult o lună, o lună şi jumătate
este asfaltarea drumurilor în comuna Beba Veche,
pe o porţiune de 12 km, şi în satul Cherestur.
Comu na Beba Veche este alcătuită din trei sate:
Beba Veche, care este şi reşedinţă de comună, un sat
în proporţie de 85% populat de români, în jur de

10% maghiari iar restul sunt rromi, cu toate că aceş-
tia din urmă că nu se declară aşa; satul Cherestur
este format în proporţie de 98% maghiari (un sat de
500 locuitori) iar satul Pordeanu este o aşezare
deosebită care are în momentul de faţă doar 65 de
locuitori, dar cu o poziţie strategie extraordinară
spre oraşul Mako din Ungaria. Tocmai de aceea,  în
acest sens am iniţiat împreună cu Consiliul Judeţean
un alt proiect, susţinut de domnul preşedinte Osta -
ficiuc, şi anume asfaltarea Drumului Comunal 3 de
la Cherestur şi până la frontieră. Practic, se pot relua
vechile drumuri la frontieră:  două drumuri spre
Ungaria şi unul spre Serbia. Un drum spre Ungaria,
care va face legătura scurtă cu oraşul Mako şi se
merge pe aici spre Beckes csaba, spre Bichiş iar în
cealaltă parte  drumul duce  spre Seghedin. 

R. – Sunteţi primar într-un un nou mandat,
2008-2012. Aţi vrut neapărat să fiţi din nou pri-
marul comunei Beba Veche? Unii candidează
fără să-şi dorească acest lucru…

I.B. -Am dorit să candidez pentru că iubesc
foarte mult acest loc, această comună care m-a
adoptat în urmă cu 25 de ani, eu fiind originar din
oraşul Nădlac, un oraş de slovaci. De fapt şi eu sunt
- nu e nici o ruşine!- pe jumătate slovac, mama fiind
slovacă. 

R. – Şi, ca tot slovacul, cu neamuri la
Bratislava...

I.B - Lângă Bratislava... Mă mândresc cu acest
lucru pentru că nădlăcanii sunt nişte oameni foarte

gospodari, au un spirit de între-
prinzător deosebit, oameni corecţi
şi cinstiţi şi oriunde ar fi răsfiraţi
prin ţară ţin steagul  sus, fiind
oameni de la care lumea poate să
înveţe. De ce am dorit să can-
didez? În primul rând, pentru că
sunt la al treilea mandat şi am
învăţat meseria de primar. Primul 
l-am avut în 1996 până în anul
2000, un mandat în care am de -
prins tainele acestei meserii.
Pentru că eu consider că meseria
de primar va fi, azi-mâine, breve-
tată. Şi acolo unde sunt primari
„meseriaşi”, acei primari stau
câte 4-5 mandate în fruntea
comunităţii. 

R. - Cel mai faimos primar al Timişoarei e de
aici, din acest colţ de jude.  Este vorba de Carol
Telbisz, care a stat nici nu se mai ştie câte
mandate în fruntea Pri măriei  Timişoara. 

I.B. - Exact. Eu consider, de aceea, că acolo
unde este continuitate, şi se vede aceasta clar în
judeţul Timiş, acelea sunt şi cele mai prospere
comune din judeţul Timiş. Acest lucru s-a văzut şi
la alegerile din 2008, când practic 60% din foştii
primari au fost aleşi din primul tur iar eu pe aceştia
primari i-aş putea numi primari de profesie, profe-
sionişti în sensul bun al cuvântului..

R. -Vin ca turist la capătul judeţului Timiş,
aici unde se spune că localnicii din Beba Veche
sunt treziţi  dimineaţa de cântecul  cocoşilor din
Ungaria şi Serbia.  Există atracţia aceasta care se
numeşte borna Triplex Confinium. Ce altceva ar
trebui să vizităm în comuna dumneavoastră?

I.B.- Prea multe lucruri nu se pot vizita în

momentul de faţă. Dar gândurile noastre se îndreap-
tă spre viitor şi am două idei foarte clare şi precise
pe care vreau să le pun în practică. În primul rând,
doresc să realizez o tabără internaţională a DKMT
la care să participe artişti plastici din Euroregiune.
Am identificat un loc foarte bună. Dacă o să obţi -
nem şi finanţarea o să începem să facem şi proiec-
tul, aceasta  dacă reuşim să clarificăm situaţia juri -
dică a terenului şi a clădirii respective. Este vorba
despre  o fostă fermă, un conac spre Cherestur, cum
mergi din Bebea Veche spre Dudeştii Vechi, pe
dreapta drumului. Acolo s-ar putea face un lucru
extraordinar pentru tinerii artişti plastici. Al doilea
proiect se leagă tocmai de realizarea acestei tabere
de care am vorbit.  Dorim să finalizăm un proiect la
care lu crăm deja, şi anume un centru ecumenic, tot
al DKMT-ului, un proiect  foarte interesant, pe care
l-am discutat şi cu ÎPS Nicolae Corneanu. Centrul
ecumenic de la Cherestur va chema tineri de diferite
religii la discuţii care să ducă, sper eu, la aceeaşi
concluzie comună: că biserica creştină este una sin-
gură şi că Dumnezeu este unul.

R. - Vorbeaţi şi de un al proiect...
I.B. - Un alt proiect ar fi de realizat, ca să

reuşim să atragem vizitatori, probabil pe raza locali -
tăţii Pordeanu, la intrare în localitate, unde avem o
livadă splendidă, de aproximativ 15 hectare. În jurul
acesteia, având şi foarte multă apă geotermală,
doresc să fac o microstaţiune cu mici pensiuni. 

R – Cum sunt cele de la Gyula, cum e la
Mako sau la Bătania? 

I.B. - Exact. Am luat legătura cu şcoala din
localitate ca să îndrume cât de mult copiii care ter-
mină clasa a VIII-a să urmeze licee cu profil turis-
tic şi comercial, pentru a avea forţă de muncă din
comună. Tineretul va avea nişte locuri deosebite de
muncă dacă vom face această microstaţiune. Noi
vom ştii  să avem grijă de averea noastră, ştim cum
şi cu cine  să ne asociem pe viitor pentru acest
proiect. Vom avea apă termală, staţiune, sunt tradiţii
culinare excepţionale şi atâtea altele, în cele trei
regiuni de graniţă. Pentru că în Beba Veche au exi-
stat nişte bu cătărese extraordinare care pe vremuri
găteau la cele mai înalte curţi din zonă, pe la cei mai
mari grofi.

R. - La Beba Veche (i se spunea pe atunci
Obeba)  s-a născut în urmă cu peste 150 de ani
Tery Odon, considerat întemeiatorul turismului
în Europa Centrală. 

I.B. - În fiecare an, la 4 aprilie, Tery  Odon e
comemorat în comuna şi suntem mândri că a fost
localnic. E atunci un aflux foarte mare de turişti, vin
din Ungaria, din Austria. În amintirea lui a fost
pusă o placă  pe un perete al bisericii romano- cato-
lice din localitate iar acum doi ani, în curtea aceleaşi
biserici, a fost dezvelit un bust al celui care  a fost
doctor Tery Odon din Beba Veche. 

Au consemnat 
Cornel TODOR şi Gabriela PASCARU

La culturile de câmp
- Condiționarea și păstrarea produse lor agricole recoltate

în această perioadă;
- Recoltarea grâului, secarei, triticale lor, ovăzului, inului,

cănepii, muștarului și borceagului;
- Aplicarea lucrărilor de îngrijire la plan tele furajere nere-

coltate și însilozarea celor recoltate;
- Irigarea culturilor care se află în perioada de consum

maxim de apă cum sunt po rum bul, sfecla, cartoful și lucerna;
- Continuarea lucrărilor de întreținere a culturilor furajere

prășitoare și fertilizarea suplimentară a acestora cu îngrășă -
minte cu azot;

- Recoltarea leguminoaselor perene, coasa a II-a, atunci
când 25%-30% din plante sunt înflorite;

- Recoltarea fânețelor naturale, coasa I, atunci când gram-
ineele dominante sunt între fenofazele de înspicare și înflorire;

- Depozitarea și conservarea culturilor tri fo liene sub formă
de fân, semifân și nutreț însilozat;

- Tratarea semințelor de mazăre contra gărgăriței (Bruchus
pisorum);

- Însămânțarea culturilor furajere suc cesi ve după elibe -
rarea terenurilor cu porumb masă verde și porumb siloz din
hibrizi timpurii, meiul și Iarba de Sudan.

În legumicultură
Pregătirea terenului și semănatul castraveților și a fasolei

în culturi succesive;
Continuă plantarea verzei de toamnă și a cepei de apă;
Efectuarea lucrărilor de îngrijire în verde a culturilor aflate

în vegetație (copilot, carnit, legat);
Recoltarea tomatelor, ardeiului, vinete lor, fasolei păstai,

dovleceilor, verzei și castraveților;

Aplicarea tratamentelor fitosanitare în vederea combaterii
bolilor și dăunătorilor;

Efectuarea irigației și a fertilizării fazi a le;

În pomicultură

Se continuă prașilele și, dacă este cazul, fertilizarea în ve -
ge tație;

Aplicarea tratamentelor fitosanitare la avertizare;
Așezarea proptelor (bare de susținere) la pomi cu rod

bogat din livezile clasice;
Recoltatul caiselor, piersicilor, prunelor, agrișelor, zmeurei

precum și a merelor și perelor de vară;
Aplicarea udărilor acolo unde irigația este posibilă.
În viticultură
Se efectuează lucrări de întreținere meca nice și manuale

care urmăresc combaterea buruienilor, a bolilor și dăunăto-
rilor;

Efectuarea unor lucrări de întreținere în verde cum sunt
copcitul și plivitul la viţele tinere;

La sfârșitul intervalului începe recoltarea strugurilor de
masă din soiurile extratimpurii.

Dr. Tiberiu Procopie LELESCU

Când holda tăiată de seceri fu gata
Bunicul şi tata
Lăsară o chită de spice în picioare
Legând-o cucernic cu fir de cicoare;
Iar spicele-n soare 
sclipeau mătăsos
Să-nchipuie barba lui Domnu Cristos.

(�ichifor Crainic)
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REVISTA “LICURICI” 
- CINCI ANI DE EXISTENŢĂ

La 11 decembrie 2002, directorul educativ al Şcolii nr 21
„Vincenţiu Babeş”, dna. prof. Doina Pârvu, şi directorul aceleaşi
şcoli, dna prof. Anghelina Barbu, invitau printr-o scrisoare oficială
elevii şi dascălii Liceului, Şcolii generale şi Căminului de elevi
românesc „Nicolae Bălcescu” din Giula, Ungaria, să participe la
un proiect comun educaţional, care viza printre altele, realizarea
unei reviste în limba română, „Licurici”, prin care cultura şi civi-
lizaţia  Euroregiunii DKMT,  urmau să
fie mai bine cunoscute de elevii români
din cele două ţări. 

La 17 decembrie 2002, directorul
Liceului Românesc din Giula, dna dr.

prof. Maria Gurzău Czegledi (nepoata vestitutului povestitor în grai biho -
rean din Micherechi, Vasile Gurzău) răspunde invitaţiei copiilor români din
cartierul Fabric din Timişoara în cuvinte deosebite: „Vă mulţumesc din tot
sufletul pentru invitaţia făcută elevilor noştri.(...) Ne simţim onoraţi şi dorim
să colaborăm cu copiii din Timişoara, aşa încât spre sfârşitul lui ianaurie
2003 o să trimitem pentru „Licurici” fotografiile elevilor noştri şi câteva

scrieri de-ale lor. Cu încredere într-o colaborare armonioasă, Vă urăm
Sărbători Fericite şi UN AN NOU plin de succese, cu tot ceea ce înse ninează
şi înnobilizează condiţia umană.” 

Graţie sprijinului acordat de Consiliul Judeţean Timiş, de tipografiile
Tim polis, Full-Print sau Artpress, revista Licurici a pornit la drum în iunie
2003 şi a ajuns în vara anului 2008 să numere cinci ani
de existenţă. În 2003 s-au alăturat efortului das călilor
de limba română din Timişoara şi Giula  şi elevii şi
pro fesorii din Vârşeţ, din Banatul sâr besc, prin
bunăvoinţa directorului Şcolii generale Ol ga Petrov-
Radisici cu Despărţă mânt românesc, dl prof. Ionel
Buga. Colec ti vului ini ţial de coordonare al pri mu lui
număr al re vistei „Licurici” (doam nele prof. Emi lia

Cos tea, Ma ria Gurzău Cze gledi şi Anghelina Bar bu) i s-a alăturat de la Vârşăţ
doamnele profesoare de lim ba română Ana Basalici şi Lenuţa Ur zes cu, de la
Giula dna profesoară Ana Radici Re  piski iar la Timişoara dna prof Adriana
Stoian. Revista  a devenit astfel mai di versifi ca tă tematic, a început să edi teze
la sfârşit de an şi un Al ma nah  Licurici şi a atras aten ţia juriilor con  cursurilor  ju de ţene, zo nale şi na -
ţio nale care desemnau anual cele mai interesante reviste reprezentative la nivelul şcolilor gimnaziale
editate în România. Ori ginalitatea, fie ea şi şcolărească, a  re vistei “Licurici”, singura publicaţie de
acest fel elaborată la nivelul Euroregiunii DKMT, cu mici redactori din trei ţări vecine, continuitatea
apariţiei acesteia, au determinat Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România- într-un juriu din care
nu a lipsit exigenta ziaristă a cotidianului Adevărul (azi, la Gândul) dna Melania Madras Vergu,  să
acorde publicaţiei gândite într-o şcoală „de cartier” din Timişoara, „Titlul de Laureat la Concursul
 aţional al Revistelor Şcolare din România”! 

Apoi, încurajaţi de trofeul naţional, un nucleu de elevi redactori ai revistei „Licurici”  participă
din anul 2005 la Tabăra de Vară de Spiritualitate şi Civilizaţie Românească organizată cu sprijinul C.J.
T i miş şi al C.L. Timişoara şi având-o ca şi  coordonator pe dna prof.  Danilea Ciugudean de la Liceul
Sportiv “Ba natul” din Timişoara - în fond, prin activităţile sportive complementare activităţii in te lec -
tuale de pu se  de copii cursanţi, o mică contribuţie la aplicarea  principiului olimpic „mens sana in cor-
pore sano”. În 14 iunie 2008, la Şcoala românească din Giula, Ungaria, a doua generaţie de elevi re -
dactori ai publicaţiei DKMT „Licurici” din subredacţia julană şi-a luat rămas bun de la dascălii lor
dragi pregătindu-se să-şi continue studiile din toamna acestui an  la Liceul Românesc Nicolae Băl -
cescu. Pe scena din Sala Mare  de festivităţi a Liceului, în prezenţa a  peste 500 de oameni (părinţi,
bunici, fraţi, invitaţi şi colegi) două domnişoare  jurnaliste din subredacţia  din Giula a revistei
„Licurici”-Ana Maria Banyai şi Suzana Gurzău Czegledi - au urcat pe scenă şi, în ropotul de aplauze
al celor prezenţi, li s-a înmânat titlul de „Elev Eminent al anului 2008”. În micul curiculum vitae al
celor  două eleve,  citit de directorul adjunct al Şcolii Generale din Giula, dna Ana Radici, a fost men -
ţi o nat,  ca unul din  argumentele importante în premierea  celor două fete, şi participarea lor la  redac -
ta rea, timp de trei ani, a revistei elevilor români din cele trei şcoli româneşti din Timişoara, Jula şi
Vârşeţ:  revista „Licurici”.

Diana CRĂS EA U

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Constantin
Ostaficiuc, a avut o întrevedere cu Ambasadorul Italiei la
Bucureşti, Daniele Mancini, care a fost însoţit de consulul
general al Italiei la Timişoara, Manlio Giuffrida şi ataşatul

comercial al Ambasadei, Carmelo Barbera. 
De altfel, vizita Excelenţei Sale la Timişoara este

ocazionată de încheierea mandatului său, acesta urmând să
se întoarcă la Roma, unde va ocupa o funcţie în Guvernul

Italiei, în calitate de consilier al Ministrului Industriei, Co -
mer ţului, Comunicaţiilor şi Energiei. „Regret despărţirea de
România, dar sper că din noua mea poziţie voi putea con-
tribui la dezvoltarea colaborării bilaterale. România va avea
astfel, neoficial, un al doilea ambasador la Roma”, a spus
Daniele Mancini. „Dorim să continuăm relaţiile tradiţionale
cu provinciile şi regiunile italiene. Probabil, după 15 iulie
vom parafa protocolul de colaborare cu Udine. Avem coope -
rări cu Veneto, cu Pordenone, dar şi cu alte regiuni din Italia.
Îmi doresc ca aceste parteneriate să crească, atât ca număr,
cât şi ca şi consistenţă”, a subliniat în cadrul întrevederii,
preşedintele CJT, Constantin Ostaficiuc. 

Ambasadorul a mai precizat faptul că a avut o întâlnire cu
investitorii italieni în judeţul Timiş  şi că în ultimii 3 ani a
observat o diversificare a domeniilor investiţiilor italiene în
Banat.

J.L.
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Comuna Dumbrava a câştigat un proiect

PHARE CBC pentru cooperare trans frontalieră
în domeniul dezvoltării turismului rural şi a
agroturismului, având ca parteneri localitatea
Totovo Selo, regiunea Kanizsa din Serbia şi
comunele din zona de nord – est a judeţului. În
cadrul proiectului, în limbile română, sârbă,
maghiară şi engleză, a fost editat şi un ghid tu -
ristic, dar şi pliante, materiale promoţionale şi
hărţi cu posibile circuite turistice. Un rezultat
foarte important al proiectului a fost elaborarea
şi editarea Analizei de Potenţial şi Strategia de
Dezvoltare Turistică a Microregiunii Traian Vuia, aceste două materiale punând
bazele dezvoltării turismului rural în zona montană şi submontană a judeţului Timiş.
Valoarea proiectului in cele două microregiuni din România şi Serbia se ridică la
suma de 160.000 euro.

Centrul de Resurse pentru Dezvoltarea şi Promovarea Turismului în Mediul
Rural a fost inaugurat în comuna Dumbrava la data de 23 mai 2008, în prezenţa
tuturor partenerilor de proiect. Aici funcţionează un birou de consultanţă turistică,
unde se pot obţine informaţii despre obiectivele şi traseele turistice existente în
zonă, infrastructură, locuri de cazare şi altele. Obiectivul general a Centrului de
Resurse este promovarea şi dezvoltarea turismului rural cu utilizarea resurselor
locale în zonele slab dezvoltate din regiunea de frontieră România-Serbia având ca
scop dezvoltarea economică şi socială în cadrul cooperării transfrontaliere. 

Centrul de Re surse pentru Dez vol tarea şi Promo varea Turismului în Mediul
Rural asigură urmă -
toa rele ser vicii:

Consultanţă şi
sprijin pentru firme
private care acti -
vea ză în domeniul
tu rismului rural
pre    cum şi asigura -
rea serviciilor co -
nexe.

Servicii de in -
for mare în domeni-
ul turismului rural
din microregiune.

Asigurarea pro -
gra melor de in stru -
ire pentru întreprin -
zătorii din turismul

rural sau pentru cei care vor să demareze o afacere în acest domeniu. Pro gramele de
instruire se fac în următoarele categorii: Management, Marketing, Resurse Umane,
Formare de ghizi turistici, Contabilitate pentru firme, asociaţii familiale, persoane
fizice care activează în domeniul turismului, Informarea privind legislaţia aferentă
activităţilor din domeniul turismului. 

Promovarea turismului rural în cele două microregiuni din România şi Serbia.
Sprijinirea cooperării şi a schimburilor de experienţă între cele două Centre de

Resurse pentru Dezvoltarea şi Promovarea Turismului în Mediul Rural din
Dumbrava şi Totovo Selo.

Creearea unei baze de date cu informaţii privind turismul rural din cele două
microregiuni.

Ca şi activitate în curs de derulare este constituirea şi instruirea Tinerilor Ghizi,
care vor asigura pe bază de voluntariat îndrumarea turiştilor care vizitează zona
montană a judeţului Timiş.

Anton PAL

VIZITĂ DE RĂMAS BUN A AMBASADORULUI MANCINI

Szuzana Gurzău-
Czegledi

Anamaria Banyai

Doamna Melania
Madras Vergu


