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- Care este valoarea investiţiilor din
acest an pentru bazinul hidrografic Ba -
nat şi câte lucrări sunt în desfăşurare?

Titu Bojin: Avem acum 13 lucrări în
derulare. Volumul de investiţii este în jur
de 2.000 de miliarde de lei vechi pe anul
acesta, un volum destul de mare, dar care
poate fi urcat sau coborât în funcţie de vii -
toarele posibilităţi ale bugetului naţional
de a cofinanţa lu crările. Ma jo ritatea lucră -
ri lor sunt cofinan ţate împre u nă
cu Banca Euro pea  nă de In -
vestiţii şi Banca de Dez vol tare
a Comu nităţii Eu ro pene. 

- Vor începe şi lucrări
noi?

Titu Bojin: Vom avea do -
uă lucrări noi în acest an. Tot
ce e pe Bârzava, Timiş, Mo -
raviţa, Bega sunt lucrări care,
în mod normal, ar trebui să se
fi nalizeze până la sfârşitul
anului. Ca noutăţi, în primul rând, a avut
loc licitaţia pentru lu crarea de la Curtea-
Leu cuşeşti, Bega amonte, lu crare care ne
interesează în mod deosebit pentru că este
în zona Mănă ştiu rului, care este cea mai
şubredă din punctul de vedere al inundaţi-
ilor din ultimii ani. Anul acesta, sperăm ca
măcar zona care este mai joasă a Mănă ştiu -
rului să o consolidăm şi să facem digurile
de protecţie, pentru a nu mai avea inundaţii
începând din toamna viitoare. În al doilea
rând, am primit 15 miliarde de lei vechi
pentru în ceperea lucrărilor etapa a doua la

Surduc. Am primit bani pentru pri ma dată.
Vom demara lucrarea de con so lidare a tu -
ne lului de 4,7 km de la Luncani la Surduc. 

- Aţi avut o întâlnire cu reprezentanţi
ai sârbilor cu privire la ecologizarea
canalului Bega. Ce s-a discutat?

Titu Bojin: La această întâlnire am
semnat protocolul cu privire la începerea
lucrărilor pe Bega, protocol care era obli -
ga toriu să îl semnăm cu ei. Avem liber la

lucrări pe tronsonul Ui var - gra -
niţă care va presupune o mo ni -
torizare comună pentru ceea ce
se întâmplă în secţiunea de gra -
niţă. În condiţiile în care se de -
păşesc de 2,5 ori anumiţi indica-
tori - plumb, zinc - de comun
acord oprim lucrările şi găsim
modalităţile de a putea să scă-
dem sub limitele discutate cu
sâr bii. Noi credem că nu vor fi
probleme şi ne vom încadra în

aceste limite. Vom avea din nou discuţii cu
directorul de proiect şi proiec tanţii pentru a
stabili încă o dată lucrările suplimentare pe
care le-am cerut noi şi primăria pentru lu -
crările din oraş, asta în semnând şi reface -
rea ma lurilor, a dalelor care sunt căzute, a
grin zii. Noi am scos noroiul şi a rămas sus-
pendată grinda de consolidare a malului şi
atunci va trebui să lucrăm la proiect şi să
re facem de vizele pe teritoriul oraşului, pe
tronsonul Uzina de Apă - Sânmihai. 

- Vor apărea modificări la acest
proiect?

Titu Bojin: Am avut o discuţie cu
doam   na Beatrice Popescu, directoarea din
Ministerului Mediului, responsabilă pe in -
vestiţiile de la Banca Mondială, des pre no -
dul de la Sânmihai pentru că este obligato-
riu ca, în condiţiile în care refa cem lu cră -
rile pe Bega, să refacem şi nodul de la Sân -
mihai. Până acum am făcut ma nevre ale
stăvilarului o dată la şase luni, sau când au
fost ploi. Când se va termina tronsonul
până la Sânmihai, probabil că va trebui să
facem un program de manevră a stăvilaru-
lui de la Sânmihai cel puţin de trei ori pe
zi, pentru a da posibilitatea să circule am -
bar caţiunile până la Uivar. Nodul hidro -
tehnic de la Sânmihai va fi o lucrare sepa-
rată pe care ne străduim să o introducem pe
finanţare la Ban ca Mondială ca lucrare no -
uă de investiţii, pentru a fi finalizată cel
târziu anul viitor.

- În ce procent este finalizată ecolo-
gizarea până în acest moment?

Titu Bojin: Ecologizarea ar fi la pro-
centul de 25%. Putem termina până la fi -
nele anului, în condiţiile în care rămân în
picioare sursele financiare. După 1 mai în -
ce pem pomparea gunoiului către gropile
de împrumut care s-au făcut la marginea
Ti mişoarei, gropi cu o capacitate de
350.000-400.000 de me tri cubi. Acum se
lucrează la izolarea lor, ca să nu avem
probleme din punctul de vedere al solului.
Zicem noi că vom reuşi să finalizăm până
la sfârşitul anului, cel puţin să închidem
tronsonul Uivar, deci să rămână partea
Uivar - graniţă în funcţie de banii care vor
fi alocaţi. Timişoara - Sânmihai - Uivar
sigur le finalizăm. 

A consemnat  Alina SABOU
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A. COMISIA ECO"OMICĂ

PREŞEDI"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, ŞTE-
FAN 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, MARIANA EFTIMIE,
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:   FLORIN RĂVĂŞILĂ, COSMIN COSTEA,

OANA GAITA

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 Ju -
deţean Timiş, în fiecare luni, între
orele 9.00 şi 11.00; 

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

R. H.
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Cadavrele a 40 de căprioare gestante, peste 70 de iepuri, 11
vulpi, bursuci, raţe şi un dihor au fost des co perite în zona co mu -
nei Checea înainte de Paşti. Vieţui toarele au murit din cauza unei
substanţe pentru combaterea rozătoa relor care a fost aruncată pe
700 de hectare de teren ce aparţine firmei Agri cola San Giorgio.
Pre fectul de Timiş, Mir cea Băcală, a întrunit ime diat Co mi te tul
pentru Situaţii de Urgenţă Ti miş şi a pornit o anchetă. Ra portul
cu pri vire la decesul animalelor sălbatice din zo na co mu nei
Checea a fost finalizat şi transmis Ministerului Agri culturii şi
Ministeru lui Admini  stra ţiei şi Inter ne lor. “În ra port se arată că
valoarea ani ma lelor otrăvite este de 154.770 de eu ro, sumă cu
care Inspecto ratul Teri to rial de Re gim Silvic şi Vâ nătoare Ti miş
se va con  stitui parte civilă în pro cesul intentat so cie tăţii co -
merciale care a împrăştiat otrava”, a afirmat prefectul.

Doi administratori ai firmei amintite vor fi cercetaţi în acest
caz, iar Prefectura Timiş va depune plângere penală împotriva
firmei care ar fi împrăştiat otrava. Substanţa folosită pe circa 700
de hectare de teren a fost Lanirat. “Am fost pe teren şi am exami -

nat cu atenţie zona. Am observat că
sub stan ţele folosite pe aceste tere -
nuri agricole nu se folosesc pentru
rozătoare, aşa cum ni s-a spus nouă,
iar dacă ar fi fost folosite pentru
şoareci ar fi trebuit ca substanţele
otrăvitoare să fie puse în găurile
existente. Aici otrava a fost plasată
lân gă, aşa că se poate interpreta că a
fost pusă special pentru animalele
sălbatice. So cietatea are în arendă
3.500 de hectare de teren din care
au fost otrăvite 700 de hec tare”, a adăugat Mircea Băcală.
Imediat după desco pe  rirea cada vrelor, vânătorii au hăituit a ni -
malele din zona otră vită. Animalele descoperite moarte au fost
preluate de către Pro tan şi au fost incinerate. În urma dezastru-
lui, Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă Timiş a decis inter -
zicerea vânătorii în zonă timp de trei ani. A.S.

Dezastru ecologic în zona Checea Activitatea urbanistică din Timiş,
urmărită prin satelit

Consiliul Judeţean Timiş a pus în funcţiune sistemul
GIS, prin care vor putea fi urmărite toate datele urbanis -
tice de pe teritoriul administrativ al judeţului. Sis temul
geografic informatic (GIS) a fost con tractat, în urma
unei licitaţii, a cum doi ani, dar, din ca u za con testa ţi ilor,
a fost pus în funcţiu ne doar la fi nele lui mar tie 2009.
Deo cam  da tă, datele din harta geo grafi că şi ur banis tică a
jude ţu lui nu sunt încărcate decât în proporţie de 5%.
Sistemul va fi disponibil, din toamnă, oricui doreşte să
vadă hărţi ale judeţului, actele urbanistice emise de
primării, cum ar fi PUZ-uri sau PUD-uri şi chiar ampla -
sa rea viitoarei au tostrăzi, zo nele protejate şi di fe rite
reţele.

“Lucrarea este foarte com  plexă. Acum, doar 5% din ba -
za de date es te
încărcată în
sistem. Am
finali zat partea
teh nică, ceea ce
e ra cel mai im -
por tant. De a -
cum încolo se
face doar
încărcarea şi
actua li zarea bazei de date. Avem o relaţie foarte bună
cu Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, lucrăm
împreună. Într-un an de zile cred că vom avea 50% din
suprafaţa judeţului încărcată şi în doi ani, undeva spre
90%. Primarii trebuie să ştie că, din acest moment,
fiecare localitate va fi sub lupă, din satelit, pentru că
vom urmări absolut toate PUD-urile, PUZ-urile, PUG-
urile şi vom interveni acolo unde considerăm că nu este
corectă dezvoltarea. De fapt, ţinta finală a GIS-ului,
pentru noi cel puţin, este de a avea o strategie echi li -
brată de dezvoltare a judeţului. Când vom avea 20-30%
din date în sistem, îl vom pune pe site-ul CJ Timiş şi va
putea fi văzut de oricine doreşte”, a afirmat Con stantin
Ostaficiuc, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş.

Sistemul informatic a costat instituţia circa 200.000
de lei, iar softul a fost realizat de o firmă de profil din
Odorheiu Secuiesc. “Sistemul va fi actualizat mereu, de
aceea mai avem nevoie de două persoane care să îl
întreţină. Am profitat de acest moment în care dinami-
ca tranzacţiilor imobiliare a scăzut şi profităm de
relaxarea pieţei, pentru a actualiza mai repede baza de
date. Acum sunt prezente numai date din zona periur-
bană”, a adăugat Ostaficiuc. Un sistem similar există şi
la Primăria Timişoara. În 2005, în timpul inundaţiilor
din Timiş, un astfel de program, aflat în proprietatea
Armatei, a fost folosit pentru simularea unei spargeri
controlate a digului de lângă localitatea Foeni, rezul-
tatele acestei simulări determinând conducerea CJ
Timiş să decidă să nu rupă acel dig.

Alina SABOU

“Anul acesta vom consolida digurile din zona Mănăştiur”
Interviu cu Titu Bojin, consilier judeţean şi director al Direcţiei Apelor Banat
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ACTIVITATE INTENSĂ ÎN COMISII
Comisiile din cadrul C.J. Timiş au avut o activitate intensă în cursul

lunii aprilie 2009. Astfel, Comisia economică a analizat Raportul şi pro -
iectul de hotărâre privind propunerea închirierii unor  spaţii din subsolul
imobilului situat în Timişoara, str. Iancu Văcărescu nr. 23; Raportul şi
pro iectul de hotărâre privind propunerea de aprobare a Master Planului
pentru dezvoltarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul
Timiş; Raportul şi proiectul de hotărâre privind propunerea de prelungire
a contractelor de închiriere încheiate cu SC „ AMBRA SERVICE” SRL
şi SC „ROTH” SRL; Raportul şi proiectul de hotărâre privind darea în
folosinţă gratuită a unui imobil din domeniul public al judeţului Timiş,
situat în Timişoara, str. V. Babeş nr. 12; Raportul şi proiectul de hotărâre
pentru aprobarea Listei proiectelor prioritare propuse pentru finanţare în
cadrul Programului „Electrificare 2007-2009”; Raportul şi proiectul de
hotărâre privind majorarea capitalului social la SC „Aviaţia Utilitară” SA
Timişoara.

În şedinţa Comisiei pentru administraţie  publică locală s-au dezbătut
Raportul şi proiectul de hotărâre privind propunerea de finanţare neram-
bursabilă a unor structuri sportive; Raportul şi proiectul de hotărâre
privind propunerea de prelungire a contractelor de închiriere încheiate cu
SC „ AMBRA SERVICE „SRL şi SC „ROTH” SRL ; Raportul şi proiec-
tul de hotărâre pentru aprobarea Listei proiectelor prioritare propuse pen-
tru finanţare în cadrul Programului „Electrificare 2007-2009”; Raportul
şi proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social la SC
„Aviaţia Utilitară” SA Timişoara.

Şi tot la mijlocul lunii aprilie a avut  avea loc şedinţa Comisiei de
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice şi protecţia mediului,
unde s-a luat în dsicuţie Raportul  şi proiectul  de hotărâre privind propu -
nerea de aprobare a Master Planului pentru dezvoltarea serviciilor de ali-
mentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş; Raportul şi proiectul de
hotărâre pentru aprobarea Listei proiectelor prioritare propuse pentru
finanţare în cadrul Programului „Electrificare 2007-2009”.

Printre  proiectele de hotărâre supuse atenției comisiilor de speciali-
tate ale administraţiei judeţene a fost şi cel legat de propunerea de majo-
rare a capitalului social la  „Aviaţia Utilitară” – societate comercială care
are ca unic acţionar – Consiliul Judeţean Timiş. Majorare este necesară
în condiţiile în care, pentru desfăşurarea activităţii, „Aviaţia Utilitară”
trebuie să repare capital 3 motoare şi 3 elice ce echipează avioanele de
tip AN2 din dotare. Costurile acestor reparaţii se ridică la suma de
500.000 lei, din care societatea poate plăti, din surse proprii, 200.000 lei.
Restul de bani a fost solicitat  Consiliului Judeţean. 

În ceea ce priveşte Programul „Electrificarea 2007-2009”, acesta  a
fost aprobat prin Hotărâre a Guvernului României şi  asigură cofinanţarea
proiectelor de investiţii pentru electrificarea localităţilor, prin acordarea
de transferuri către bugetele locale din bugetul Ministerului
Administraţiei şi Internelor.

Trei primării au depus la CJT proiecte pentru analiză şi prioritizare:
Dumbrăviţa – extinderea reţelelor electrice de joasă tensiune; Şag –
extinderea reţelei electrice pentru PUZ zonă de locuinţe, funcţiuni com-
plementare şi agrement; Becicherecu Mic – extinderea, modernizarea ilu-
minatului public şi extindere reţea 0,4 KW.

Jana LAVRITS

Clinica de psihiatrie din Timişoara 
ar putea fi mutată la Giroc

Imobilul din cartierul timişorean Iosefin care adă-
posteşte Clinica de psihiatrie de pe strada Văcărescu din
Ti mişoara se află în proces de retrocedare către foştii pro-
prietari şi, ca atare,  urmează a fi în viitor eliberat de unita -
tea medicală. Administratorul clinicii este Consiliul Ju de -
ţean Timiş care trebuie să găsească o soluţie în acest caz,
soluţie care ar putea veni de la Ministerul Apărării Na -
ţionale. Uni tatea militară de la Giroc (UM 01113 ) a fost
găzduită în mai multe clădiri, aflate azi în stare de relati -
vă degra dare fizică. Unitatea  nu mai este utilizată pentru
cazarea soldaţilor şi adăpostirea tehnicii de luptă, aşa că
una dintre clădiri ar putea fi folosită ca spital. Au fost deja
de ma rate primele demersuri pentru obţinerea blocului res -
pectiv, purtând discuţii cu reprezentanţii ministerului.
Propunerea urmează să fie înaintată la Bucureşti, de unde
se aşteaptă răspunsul pozitiv la solicitarea C J Timiş. În
fosta UM 01113  funcţionează deja un centru pentru inter-
venţie rapidă în caz de calamităţi, înfiinţat tot de
Consiliul Judeţean, împreună cu o serie de parteneri din
euroregiunea DKMT. C. T.

Descentralizarea instituţiilor,
agreată la nivelul CJ Timiş

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş,
Constantin Ostaficiuc, este de acord cu posibila
trecere a unor direcţii deconcentrate în adminis-
trarea instituţiei pe care o conduce. Discuţiile pri -
vind descentralizarea s-au înteţit în ultima vreme,
avansându-se şi unele nume de instituţii care ar
putea să treacă în subordinea consiliilor judeţene.
Astfel, s-a vorbit deja despre trecerea la CJ a
direcţiilor de cultură, culte şi patrimoniu, precum
şi a direcţiilor agricole. “Eu abia aştept să vină.
Sper că s-au terminat vremurile când pri mim
numai sarcini, vor veni şi bani şi personal”, a
declarat preşedintele CJ Timiş, Constantin Osta -
ficiuc. Conform acestuia, pe lângă cele două insti-
tuţii menţionate, ar mai putea intra în subordinea
administraţiilor judeţene şi Direcţiile de Sănătate
Publică şi cele care asigură paza şi ordinea. “În
Strategia culturală a judeţului noi ne implicăm
deja. În ceea ce priveşte patrimoniul, acesta este
oricum administrat prin primării”, a completat
Ostaficiuc. A.S.

Consiliul Judeţean Timiş este beneficiarul unei fi -
nanţări nerambursabile, din fonduri europene aferente
Programului Operaţional Regional 2007-2013, pentru
proiectul de „Reabilitare a drumului judeţean DJ 592
Buziaş-Lugoj, km 25+000-54+200”, pe o lungime
totală de 29,2 km. Întregul proiect are o durată de 35 de
luni şi o valoare totală de 61.530.634, din care costurile
eligibile se ridică la suma de  47.503.160 lei. 

„În 2003 am reuşit ca, din bugetul propriu, să fina -
li zăm reabilitarea a circa 20 de km din acest drum între
lo calităţile Timişoara şi Chevereşu Mare. Însă, lu cră -
rile presupun investiţii foarte mari, iar Consiliul Jude -
ţean Ti miş nu a avut posibilitatea financiară de a con-
tinua. De aceea, cea mai bună soluţie a fost accesarea
de fonduri euro pene”,  a subliniat importanţa acestui
demers preşedintele Consiliului Judeţean Ti miş,
Constantin Ostaficiuc. Proiectul este în faza de imple-
mentare, fiind în curs de finalizare activităţile pre -
gătitoare necesare achizi ţio nării serviciilor de asistenţă
tehnică şi a celor de su per  vizare a lucrărilor. A fost pu -
blicat, în sistemul electronic de achiziţii publice -
SEAP - şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, a -
nun ţul de participare la licitaţie pentru aceste servicii.
Ter menul de depunere a ofertelor este data de 26 mai,
ora 10.00.

Şi legătura dintre judeţul Arad şi Sânnicolau Mare
se face cu fonduri europene. În 27 octombrie 2008,

reprezentanţii Consiliului Judeţean Timiş şi ai Mi -
nisterul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţe lor
au semnat contractul de finanţare nerambursabilă pen -
tru implementarea proiectului „Reabilitarea DJ 682 li -
mită judeţ Arad-Periam-Saravale-Sânnicolau Mare” în
lungime de 24 km, finanţat prin Programul Opera ţio nal
Regional 2007-2013 al Uniunii Europene. Pro iec tul
are o valoare totală de 43.332.708,11 lei, din care chel-
tuielile eligibile sunt în cuantum de 35.879.503 lei.

„Dezvoltarea judeţului Timiş este strâns legată de
starea infrastructurii în general, şi rutiere, în particular.
De aceea, CJT pune un accent deosebit pe reabilitarea
drumurilor şi a depus mai multe cereri de finanţare,
printre care şi pentru aceste lucrări la drumul judeţean
care face legătura între limita judeţului Arad şi oraşul
Sânnicolau Mare”, apreciază preşedintele Consiliului
Judeţean Timiş, Constantin Ostaficiuc. 

În prezent, proiectul se află în faza de implemen -
tare, fiind în curs de finalizare activităţile pregătitoare
necesare achiziţionării serviciilor de asistenţă tehnică
şi a celor de supervizare a lucrărilor. Anunţul de parti -
ci pare la licitaţia pentru aceste servicii urmează să fie
publicat în sistemul electronic de achiziţii publice -
SEAP - şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Ter -
me nul de depunere a ofertelor este data de 27 mai, ora
10.00.

Jana LAVRITS

Finanţări europene nerambursabile pentru drumuri judeţene

Nemţii sunt interesaţi să dezvolte aeroportul din Timişoara
Aeroportul Internaţional “Traian Vuia” din Timişoara ar putea beneficia de consultanţă din partea

aceleiaşi firme care a contribuit la dezvoltarea bazei aeriene de la München. O delegaţie din Germania
s-a aflat, în prima parte a lunii aprilie, la Consiliul Judeţean Timiş, pentru a discuta despre oportunitatea
dezvoltării aeroportului timişorean. În urmă cu trei ani, o idee similară a avut-o şi europarlamentarul
german Markus Ferber. “Aeroportul din Timişoara este poate cel mai important după cele din
Bucureşti şi este foarte important că există interes din partea celor care au asigurat consultanţa
pentru aeroportul din München”, apreciază preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Constantin
Ostaficiuc. 

O viitoare colaborare ar însemna, concret, extin-
derea pistei, a parcării şi oferirea unor servicii 
similare cu cele de pe marele aeroport german.
Aeroportul din Timişoara se află în administrarea
Ministerului Transporturilor, aşa că decizia finală
va trebui dată de către acest minister. Autorităţile
judeţene au cerut, de mai multe ori, acţiuni la aero-
port, iar ministrul Radu Berceanu a avansat, în martie 2009, ideea formării unei societăţi care să admini -
streze şi baza din Timişoara, dar şi pe cea din Arad.                                                                     A.S.

VENERABILII LUGOJENI
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului

Lugoj nr. 168/ 27.12.2008 s-a decis acordarea diplomei şi
premiului de fidelitate cuplurilor care aniversează 50 de
ani de căsătorie neîntreruptă şi a diplomei şi a premiului
de excelenţă pentru persoanele cu vârstă venerabilă, în
etate de peste 90 de ani. După aprobarea bugetului local
pentru anul 2009, 120 de persoane cu vârste venerabile şi
cupluri având peste 50 de ani de căsătorie neîntreruptă au

fost  celebrate într-un cadru festiv.
De Ziua pomenirii Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă, în data de 23 aprilie

2009, la orele 12.00, dl. Primar Francisc Boldea a decernat diplomele şi premiile în valoare de 300 lei/
cuplu sau persoană vârstnică în etate de peste 90 de ani.                                                        

L. S.

Soluţie provizorie pentru deşeurile timişorenilor
Autorităţile locale din Timiş analizează o altă variantă pentru depozitarea

gunoiului populaţiei, soluţia fi ind una provizorie până la deschiderea primului
modul al unei gropi ecologice ce va fi construită pe raza comunei Ghi zela.
Preşedintele Consiliu lui Jude ţean Timiş, Constantin Os ta fi ciuc, a declarat că noua
soluţie pentru deşeurile care provin
de la timişoreni este de a fi am pla -
sate pe un teren de lângă vechea
groapă de gunoi din localitatea
Parţa. “Platforma pe care sunt
depozitaţi baloţii împachetaţi
este aproape pli nă. Au loc dis-
cuţii cu primăria din localitatea
Şag, pentru a fi puşi baloţii lângă
vechea groa pă de gunoi de la
Parţa, pe un teren de 2 hectare.
După ce se va termina lucrarea
la Ghize la, toţi baloţii vor fi duşi
acolo. Acest deponeu este prioritar pentru judeţul Timiş. Proiectul există din
1998 şi am fost blocaţi timp de opt ani de diferite interese. De 8 ani am fost blo-
caţi să construim deponeul ecologic, prin tot felul de metode, de la “lanţuri
umane” făcute în jurul palatului Administrativ şi până la acel prinţ îmbrăcat
în alb la Chevereşul Mare. "oi am început proiectul Ghizela cu doi ani şi jumă-
tate şi de atunci muncim zi de zi”, consideră Ostaficiuc.

Societatea care are contract pentru salubrizarea Timişoarei şi a unor localităţi din
judeţ a cumpărat, la finele anului trecut, un utilaj de împachetat gunoiul, iar baloţii
au fost duşi la o platformă din sudul oraşului. Cea de-a doua idee pentru depozitarea
provizorie a gunoiului, de data aceasta din alte localităţi, este amplasat pe o platfor-
mă betonată a fostului Comtim, pe raza comunei Pădureni. Gropile mici de gunoi
din judeţ trebuie închise în 16 iulie 2009. Consiliul Judeţean Timiş a organizat, în
decembrie 2008, licitaţie pentru construirea deponiei de la Ghizela, însă nici una din
cele şapte oferte nu a corespuns criteriilor stricte. O nouă licitaţie va avea loc la
finele lunii mai. Groapa de gunoi de la Parţa a fost închisă în 1 ianuarie 2009. 

A.S.
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„Lada cu zestre” 2009 în comunele timişene 
Continuă faza zonală

Sfârşitul de martie şi începutul lui aprilie 2009 au fost bogate în evenimente culturale de
marcă, printre cele mai bine reprezentate numărându-se Festivalul „Lada cu zestre”.

Manifestare deja tradiţională şi
foarte apreciată de publicul
bănăţean iubitor de folclor şi
tradiţii autentice, festivalul s-a
derulat în şase centre distincte,
în perioada 28 – 29 martie la
Recaş, Remetea Mare, Belinţ,
respectiv în Pişchia, Giarmata şi
Orţişoara, în perioada 4 – 5
aprilie. Comunele arondate
centrelor stabilite la Recaş, Re -
metea şi Belinţ au fost Ghiroda,
Remetea Mare, Recaş, Topolo -
văţu Mare, Belinţ, Ghizela,
Brestovăţ, Bucovăţ şi Secaş,
dintre acestea răspunzând invi-
taţiei Ghiroda, Remetea Mare,

Recaş, Topolovăţu Mare, Belinţ, Ghizela şi Brestovăţ. De remarcat prezenţa la toate secţiunile
a comunei Ghiroda, dublată de formaţiile din Giarmata Vii, care au încântat auditoriul cu
măiestria lor. De asemenea,
oraşul Recaş a participat în pre-
mieră cu un ansamblu de dansuri
româneşti şi două ansambluri de
dansuri sârbeşti.

În ceea ce priveşte a doua
parte a centrelor de organizare a
festivalului, Pişchia, Giarmata şi
Orţişoara, aici au fost arondate
comunele Dumbrăviţa, Giarmata,
Pişchia, Fibiş, Bogda, Maşloc,
Sânandrei şi Orţişoara. Dintre
ele, au răspuns invitaţiei Pişchia,
Orţişoara, Dumbrăviţa, Giarmata
şi Maşloc. Faţă de anul trecut, pe
lângă participarea la festival a
unor formaţii foarte bine pregă -
tite, majoritatea comunelor menţionate au adus în acest an o noutate: echipele prezente la fes-
tival au fost însoţite de primarii şi viceprimarii localităţilor lor.

Următoarea etapă a fazei zonale a festivalului „Lada cu zestre” va avea loc în perioada 2  -
3 mai în localităţile Becicherecu Mic, Gottlob şi Biled.

Ada MARI"CU

Festivalul toacelor – la a doua ediţie
Pentru a trăi mai intens Săptămâna Mare şi a fi mai aproape de Dumnezeu, marţi, 14 aprilie

2009, la Giroc a avut loc Festivalul cultural-spiritual „În glas de toacă”, ediţia a II-a. Pregătirile
pentru buna desfăşurare
a festivalului au început
cu ceva timp în urmă, la
acestea dându-şi concur-
sul mai multe instituţii:
Consiliul Local şi Pri -
mă ria Giroc, Con siliul
Ju deţean Timiş, Mitro -
polia Banatului şi Cen -
trul de Cultură şi Artă al
judeţului Timiş. Astfel,
în curtea căminului a
fost acoperită scena şi au
fost montate 33 de toace,
de diferite grosimi. Nu -
mărul de toace montate
nu este deloc întâm plă -
tor, fiecare toacă repre -
zen tând câte un an din

viaţa lui IIsus. Festivalul a debutat cu primirea invitaţilor şi binecuvântarea Prea Sfinţiei Sale
Paisie Lugojanul, transmisă de părintele Zaharia Pereş, care, prin cuvintele rostite, a îndemnat
credincioşii spre credinţă, meditaţie şi viaţă duhovnicească. Organizatorii au invitat la eveni-
ment mai toate mănăstirile din judeţ şi loca -
lităţile cu tradiţie în bătutul toacelor. Au
răspuns invitaţiei comunele Recaş, Criciova,
Giarmata, Ghiroda, Giroc, Buziaş, precum şi
măicuţele de la Mitropolia Banatului. În
cadrul festivalului, fiecare participant a avut
alocate aproximativ 15 minute pentru a bate
toaca după specificul zonei din care venea.
Copii, măicuţe şi preoţi, specialişti în
mânuirea ciocănelelor din lemn, au avut la
dispoziţie 33 de toace confecţionate din
lemn de tei uscat,  cel mai potrivit pentru a
da viaţă sunetului cald de toacă. La festival
au mai participat şi corurile parohiilor orto-
doxe din Recaş, Buziaş, Giroc care au interpretat piese specifice Paştelui. După concertul de
toacă  s-a desfăşurat şi o masă festivă pentru care au fost pregătite 4.000 de sarmale de post, coli -
vă şi brioşe. 

În semn de apreciere pentru măiestria de care au dat dovadă,  toţi participanţii, peste 100 de
persoane, au primit diplome.

Ada MARI"CU

“Praguri” abstracte ale culorilor
Radu Odangiu, Remus Dăescu şi Vlad Bălaşa, trei artişti talentaţi, toţi elevi în clasa a

XII-a a Liceului de Arte Plastice Timişoara, şi-au unit pânzele într-o expoziţie de grup ce
s-a desfăşurat la Consiliul Judeţean Timiş, expoziţie intitulată simbolic “Praguri”.

Dincolo de tematica propusă, tinerii artişti s-au dovedit a fi în căutarea exprimării prin
culoare, exprimare căreia nu-i conferă doar posibilitatea  de a sublinia forma, ci şi o serie
de atribute de natură afectivă şi ideatică.
“Înger”,  “Obiecte abstracte” şi “Haos pri-
mordial” sunt doar cateva din lucrările
expuse de Remus, Vlad şi Radu, pentru care
pictura reprezintă un mod de a-ţi transpune
sentimentele, un alt fel de a ţine un jurnal,
un joc de opacităţi şi de transparenţe şi nu în
ultimul rând o investigaţie a sinelui. “Pentru
mine această expoziţie reprezintă o căutare,
o etapă a evoluţiei unui stil aflat într-o con-
tinuă dezvoltare” spune Vlad Bălaşa, parti -
ci pant de-a lungul timpului la mai multe ex -
poziţii de grup dintre care amintim “Eterni -
tatea lui Brâncuşi” – organizată la Ca sa Ar -
telor din Timişoara şi “Mircea Elia de – Eter -
nul feminin” – desfăşurată la Liceul Grigore
Moisil din Timişoara. 

Remus Dăescu consideră
că “lucrurile privesc starea
spirituală a autorului, o mate-
rializează şi o transmit privi-
torului, evocând o nouă stare
într-o succesiune infinită de
sentimente”, în timp ce Radu
Odangiu concluzionează:
“Nu încerc să demonstrez
ceva, fiindcă toţi suntem
unici. Caut liniştea în culoare
sperând să ating armonia”.
Noi le dorim armonie şi să-şi
găsească cât mai curând locul
între artiştii reprezentativi ai
Banatului.

La vernisaj au fost pre -
zenți criticul Janos Szeker -
nyes, președintele Comisiei
de cultură Sorin Munteanu și
secretarul Comisiei, Dorin
Hehn.

Ada MARI"CU

Agenda Culturală 2009 - aprobată de plenul C. J. Timiș
Serviciul Relaţii Publice al Consiliului Judeţean a finalizat  propu nerea de Agendă culturală,

analizată ulterior de comisiile de specialitate. Suma totală aprobată de plenul CJTimiş pentru
finanţarea „Agendei principalelor manifestări cultural-artistice şi sportive” din acest an este de
2.000.000 lei RON. Serviciul de specialitate a centralizat solicitările primite şi a realizat o defal-
care pe capitole în Agendă şi pe acţiuni punctuale. Selecţia manifestărilor s-a realizat pe baza
criteriilor stabilite de prevederile legale în domeniu şi de Strategia culturală a judeţului Timiş.
Agenda culturală a fost  aprobată de Plenul C. J. Timiş din 28 aprilei 2009.. 

Proiectul cuprinde 2520 de manifestări, iar defalcarea sumei aprobate pe capitole arată în
felul următor:  1. În colaborare cu instituţii de cultură din subordinea administraţiei judeţene –
400.000 lei RON; 2. În colaborare cu consiliile locale – 400.000 lei RON; 3. În colaborare cu
comunităţile româneşti din alte ţări şi în cadrul DKMT-ului – 200.000 lei RON; 4. În colaborare
cu ONG-urile şi alte instituţii din Timiş – 300.000 lei RON; 5. În colaborare cu învăţământul
preuniversitar şi universitar - 400.000 lei RON; 6. Competiţii sportive – 300.000 lei RON. 

Răzvan HRE"OSCHI
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Banatul de acum câteva mii de ani
Ca în fiecare an, arheologii de la Muzeul Banatului au pornit şi

în 2009 să scoată la lumină istoria şi civilizaţiile care au locuit pe
aceste meleaguri acum câteva mii de ani. Ei vor cerceta atât zona
Castelului Huniade, pentru a descoperi felul în care era amplasată
clădirea veche dar şi alte mistere care nu au fost încă elucidate, ei
vor cerceta cea mai mare fortificaţie de pământ, cea de la Corneşti,
vor face ultimele săpături la Uivar, pentru a trage concluzii despre
civilizaţia neolitică de acum 7000 de ani, dar vor încerca să
răspundă şi la întrebări ştiinţifice ridicate pe parcursul cercetărilor
de la Giroc, Sânandrei,
Foeni sau Herneacova. 

Săpăturile din incin -
ta castelului vor con ti -
nua şi în acest an, în pa -
ralel cu lu crările de
con solidare.

Săpăturile arheolo -
gi ce preventive de la
Castelul Huniade din
Timi şoara au început în
urmă cu doi ani. În urma cercetărilor, în exteriorul incintei s-a
localizat fortificaţia de lemn a castelului, construită în mai multe
etape: perioada angevină (sec. XIV), sec. XVI şi epoca otomană. În
curtea interioară a castelului actual am descoperit colţul de NV al
castelului medieval (sec. XV-XVI), dublat pe latura vestică de un
zid de incintă construit din cărămidă pe fundaţie realizată din
blocuri de piatră, flancat pe colţul de NV de un turn circular.
Castelul Huniade este cel mai important obiectiv de perioadă
medievală din judeţul Timiş şi nu numai, dat fiind funcţiile de
reşedinţă regală şi apoi aceea de reşedinţă a comiţilor de Timiş
Filippo Scolari şi Ioan de Hunedoara (responsabil proiect:
Zsuzsana Kopeczny).-

Aşezarea de la Corneşti este cea mai mare fortificaţie de
pământ din Europa şi chiar din lume. Aceasta are patru inele şi se
întinde pe 1800 de hectare. Numai primul dintre ele, cel mai mic,
ar fi suficient cât să cuprindă cetatea Timişoarei, iar ultimul, cel
mai puţin vizibil, trece paralel cu şoseaua Timişoara – Arad.
Primele cercetări de sondare au avut loc în 2007, iar în 2008 o

echipă internaţională de
specialişti români, germani,
ame ri cani şi englezi s-a adunat
să facă o cercetare mai
amănun ţită. Banii au venit din
partea fundaţiei germane
Thyssen Stiftung, care a donat
20.000 de euro pentru
începerea lucrărilor. Primele
analize se fac acum asupra
zidurilor, iar în acest an se va
continua cu cercetarea aşezării.
Arheologii bănuiesc că aceste
ziduri protejau o aşezare veche

de 3200 de ani, iar autorităţile au făcut demersurile pentru a declara
zona rezervaţie arheologică. Specialiştii Muzeului Banatului cred
că cercetările vor dura zeci de ani de acum înainte până să se scoată
la iveală toate urmele vechii civilizaţii. Din primele cercetări se
pare că zona a fost populată de tracii timpurii. Aceştia se ocupau cu
agricultura dar şi cu creşterea animalelor. Aşezările lor erau for-
mate din locuinţe semi-îngropate, făcute din gropi relativ circulare,
cu o structură din lemn şi acoperite cu paie. Există semne că aveau
zone de cult, existau ritualuri de depuneri de obiecte, vase cerami -
ce, obiecte de metal şi chiar alimente, iar populaţiile făceau schim-
buri comerciale între ele. Partenerii în acest proiect sunt Univer si -
ta tea J. W. Goethe (Frankfurt), Universitatea Exiter (Marea Brita -
nie), Universitatea Tennessee (Statele Unite ale Americii) şi Institu -
tul de Arheologie al Academiei Române, filiala Cluj. (responsabil
proiect: Alexandru Szentmiklosi)

Cercetarea arheologică de la Uivar se derulează deja din 1999,
în parteneriat cu Universitatea din Berlin, iar acesta este cel mai
mare proiect de cercetare arheologică a neoliticului, din toată ţara.
Aşezarea datează de aproximativ 7000 de ani, fiind identificată ca
aparţinând culturii Vinča, din anul 5000 Î. Chr. Oraşul preistoric a
fost construit regulat, cu sistem de fortificaţie compus din şanţuri
concentrice iar dintre oameni se evidenţiau elitele care canalizau
efortul maselor spre sectoarele unde comunitatea avea nevoie. Au
fost cercetate peste o mie de complexe arheologice, au fost identi-
ficate locuinţe, chiar un templu şi au fost ridicate de pe teren foarte
multe materiale. Aşezarea se întinde pe o suprafaţă de 16 hectare,
iar cercetarea va fi finalizată în acest an. (responsabil proiect: prof.
dr. Florin Draşovean)

Alte cercetări pe care arheologii doresc să le efectueze sunt la
Foeni, în cimitirul ortodox din localitate, unde a fost identificată
aşezarea unei comunităţi venite din Macedonia Centrală, la Giroc,
unde există o aşezare veche de 6000 de ani, din epoca Bronzului,
prima etapă a epocii Fierului, dar şi o necropolă din secolele
XVIII-XIX, la Herneacova şi la Sânandrei. 

"icoleta TRIFU

În perioada 30 martie – 4 aprilie 2009 Muzeul Satului
Bănăţean a fost găzduit în calitate de invitat expozant la
Mu zeul Naţional Etnografic din Varşovia. Expoziţia timi -
şeană pe subiectul Vampirii, strigoi & co. a fost însoţită şi
prezentată de prof. univ. dr. Otilia Hedeşan, directorul
MSB Andrei Milin şi subsemnatul. 

I"IŢIATIVA
Povestea găzdurii noastre în Polonia a fost simplă: spe-

cialistei Otilia  Hedeşan i s-a propus, din partea Institutului
Cultural Român de la Varşovia o coloborare pe un proiect
pe care doamna profesor l-ar alege în parteneriat cu cine-
va. Domnia sa a ales ca Muzeul
Satului Bănăţean să-i fie partener
şi colaborator în acest spectru
etnografic şi tradiţional. 

RESPECT ŞI CALITATE
Având tot sprijinul organiza-

toric al d-lui Dorian Branea,
preşedintele ICR la Polonia, filiala
Varşovia, şi al stafului de la
muzeul amintit (în special al
Monicăi Voivotovici, adjuncta d-
nului Branea) timişorenii au făcut,
conform relatărilor mediatice din
capitala poloneză, mai mult decât treabă bună. Expoziţia
noastră a fost evenimentul care în cadrul manifestării
„Anul culturii româneşti” la Varşovia a deschis ciclul
evenimentelor dedicate credinţelor populare româneşti. 

Muzeul Naţional Etnografic din Varşovia, în frunte cu
directorul Adam Czyzewski ne-a pus la dispoziţie o
întreagă echipă pentru amenajarea spaţiului expoziţional:
muncitori, artişti specialişti pentru aranjarea obiectelor în
interior precum şi tehnicieni, să nu ducem lipsă de nimic. 

Colaborarea noastră cu polonezii s-a dovedit fructu -
oasă şi plăcută. Multă muncă s-a efectuat şi la Muzeul
Satului Bănăţean cu pregătirea fişelor şi expertizelor pen-
tru calitatea şi conservarea obiectelor exportate, având în
vedere că numărul lor depăşea cifra de o sută.

Reprezentanţii muzeului varşovean s-au ocupat de media-
tizarea evenimentului în aşa măsură încât au fost prezenţi
peste treizeci de jurnalişti, mulţi dintre ei fiind angajaţii
celor mai importante cotidiene poloneze. Drept urmare a
reuşitei socio-culturale al evenimentului, directorul Adam
Czyzewski a propus ca această expoziţie să fie neapărat
trimisă şi prezentată şi la Krakovia. 

VAMPIRIADA ŞI CÂI"ELE
În deschiderea oficială, directorul Czyzewski ne-a

salutat călduros, iar directorul MSB Andrei Milin a expli-
cat publicului vizitator despre ce este vorba de fapt în
expoziţia noastră. Viitoarea decană a Universităţii de Vest,
prof. Otilia Hedeşan a prezentat, cu ştiinţă şi umor,
povestea vamnpirilor din Balcani. Discursul oral a fost
primit bine, fiind completat şi de o prezentare computeri-
zată. Polonezii erau poate uşor dezamăgiţi de faptul că nu
există atestări reale despre vampiri, dată fiind neobişnuita
lor sete pentru povestirile de acest gen, de horor şi mister.
Vampirul era, într-un sat, de fapt un câine negru cu guler
alb, sau unul alb cu guler negru. Până la urmă era unul sur.
La sârbi şi la români vampirii apăreau de obicei la finele

marilor posturi. Explicaţia ştiinţi-
fică ar fi simplă: după o periodă de
respectare strictă a postului, oa -
menii-şi dezlănţuiau poftele gas-
tronomice şi ca urmare, în acea pe -
rioadă decedau mai des decât de
obicei.

IME"SĂ ŞI VERDE
Experienţa profesională a fost

completată şi de cea cvasi excur-
sionistă. Am avut timp să vizităm
şi vechiul oraş al Varşoviei,
castelul, cetatea şi acele uliţe mag-

nifice care şerpuiau de pe deal până jos, la râul Vistula. 
O altă experienţă s-ar putea numi cartografică – sau, în

termenii de azi,”gipiesică”, de la dispozitivul de ghidare
electronică rutieră GPS. Pe întregul parcurs al celor
aproape 600 de km cu microbuzul prin Polonia am fost
străjuiţi de păduri şi iarăşi păduri. Într-adevăr, este verde
Polonia, cum are culoarea şi pe hartă. Un factor de sigu-
ranţă ce nu trebuie omis a fost şi şoferul Muzeului
Banatului, Iozef Szabo, care a condus cincisprezece ore
fără oprire Timişoara – Varşovia şi la întoarcere la fel.

Evenimentul se clasează în cele de tipul „punct ochit –
punct lovit”, atât din perspectiva profesională cât şi din cea
culturală. 

Borco Ilin

Stampe veneţiene, în Mica Vienă
Muzeul de Artă Timişoara a pregătit în luna aprilie o expoziţie-eveniment, organizată în

colaborare cu Muzeul Ţării Crişurilor, din Oradea. Pe simeze au fost prezentate stampe
veneţiene din secolul al XVIII-lea, lucrări aflate în patrimoniul instituţiei arădene. Această
expoziţie,  Stampa Veneţiană din secolul al XVIII-lea, marchează o primă colaborare dintre
cele două instituţii. Vernisajul a avut loc în data de 3 aprilie, la Palatul Baroc, în prezenţa prof.
dr. Aurel Chiriac, directorul general al Muzeului Ţării Crişurilor, prof. dr. Marcel Tolcea,
directorul Muzeului de Artă Timişoara, cercetătorul dr. Ana Martin, curatorul expoziţiei, şi a
numeroşilor invitaţi. Expoziţia a putut fi vizitată până în 30 aprilie 2009.

".T.

Proiectul noii Biblioteci Judeţene, în linie dreaptă
O parcare subterană cu 400 de locuri, o piaţetă şi o

clădire nouă se vor construi, în următorii ani, pe locul fos-
tului Comisariat Militar din apropiere de Piaţa 700 din
Timişoara, în urma unui proiect al Consiliului Judeţean
Timiş. Acum, în această zonă se află o parcare cu plată
administrată de instituţie. Proiectul a intrat în linie dreaptă,
după ce a fost dezbătut în cadrul Consiliului Local Timi -
şoa ra. “În proiectul pe care îl avem pentru fostul Comisa riat Militar va rămâne faţada actualei clădiri. Eu am vrut să
demolăm clădirea cu totul pentru că nu o consider semnifi cativă”, a declarat Constantin Ostaficiuc, preşedintele
Consiliului Judeţean Timiş. Clădirea nu va depăşi înălţimea din zonă, va găzdui birouri, dar şi sediul Bibliotecii
Judeţene. Tot aici s-ar putea muta, în viitor, şi Teatrul de Păpuşi “Merlin”, al cărui imobil este revendicat.

“E ca în legenda Meşterului Manole. Noi voiam să construim, alţii nu ne lăsau să demolăm ca să construim. Această
odisee s-a încheiat, sper. Când vom avea aviz pentru planul urbanistic zonal de la Consiliul Local Timişoara, imediat
declanşăm licitaţia pentru proiectul tehnic. Înseamnă apoi şapte-opt luni de lucru, maximum zece luni, pentru ca după
aceea să facem liciaţia pentru construcţie. Sper ca până în 2012 să avem o clădire nouă în centrul oraşului, pentru
Biblioteca Judeţeană, o clădire modernă, actualizată, adaptată la secolul în care trăim. Este posibil să facem şi un turn
mai futurist, de câteva etaje, pentru alte destinaţii pe care le vom stabili ulterior“, a adăugat Ostaficiuc. Biblioteca
Judeţeană va avea, astfel, un sediu de 4.000 metri pătraţi. Acum, instituţia are mai multe secţii răspândite prin oraş, în
urma revendicărilor clădirilor sau pentru că s-au eliberat spaţiile din Bastionul “Theresia”, intrat în reabilitare.

Alina SABOU

Expoziţia Muzeului Satului Bănăţean la Varşovia

UMBRĂ DE VAMPIR LA VARŞOVIA



AGENDĂ

6
IMIŞ

mai 2009

De la chiaburi, la fermele solare 
ale austriecilorJEBEL

MODER"IZARE CO"TI"UĂ
Până în 2004, comuna Jebel avea un “sat-

satelit”, Pădureniul, care s-a desprins pentru a
fi comună. Localitatea are parte de toate
condiţiile moderne şi are nu doar avantajul
accesului direct la drumul european către
Belgrad, ci şi faptul că nu mai are sate în
administrare. Astfel, deşi bugetul pe 2009 este
unul de criză, există investitori şi posibilităţi
multiple pentru dezvoltarea ulterioară. În plus,
nu au fost nici probleme cu retrocedările, aşa
cum este cazul în alte comune. 

“Avem 3.875 de locuitori, 35 km de străzi,
6.000 şi ceva hectare de teren arabil, 450 ha de
păşune. Toate clădirile sunt vechi, de exemplu,
primăria e pe acelaşi loc din negura vremilor,
a fost mereu aici. Nu am avut nici o clădire
revendicată. Aici la noi au fost cărţi funciare,
dar despre clădirea primăriei nu ştim nimic,
am intabulat-o noi. Şcoala se numeşte “Martin
Şuboni”, care a fost protopop pe la 1700 şi
ceva. El şi-a donat casa pentru a deveni primul
sediu de şcoală din Jebel, până atunci erau
confesionale, pe lângă biserică. Biserica orto-
doxă e făcută la 1785, avem şi catolică, dar nu
se mai ţin slujbe, pentru că nu mai are cine, nu
mai au enoriaşi. Apă avem pe toată localitatea.
Urmează să semnăm contract pentru canali -
zare pentru 12 km, vom asfalta alţi 3,7 km,
vom face o creşă din temelie, cu  program pre-
lungit, este un proiect integrat pe Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
(FEADR). Mai avem aprobat pe OG 7 pentru
o bază sportivă multifuncţională, cu teren cu
suprafaţă sintetică, nocturnă, vestiare, şi un
proiect de modernizare a iluminatului public.
Avem deja iluminat, dar vrem un consum mai
redus şi mai ecologic. Am creat locuri de casă
pe Legea 15, pentru tineri, vreo 24 de locuri
concesionate, astfel se va crea un cartier cu 40
de case. Noi avem multe terenuri intravilane,
pentru că Jebelul nu e un sat înghesuit. A fost
construit, spun bătrânii, pe o mlaş tină şi 
atunci sunt zone în intravilan de câte 2-3
hectare unde nu s-a construit nimic”, ne spune
Sabin Bociu, primarul din Jebel. 

I"VESTIŢII DE 
MILIOA"E DE EURO

Modernizarea nu în -
seam nă doar existenţa
utilităţilor strict necesare,
ci şi adaptarea la cerinţele
noi şi la preocupările de la
nivel mondial. Spre exem-
plu, conducerea Primăriei
Jebel doreşte renunţarea
la sursa tradiţională de
ener gie electrică şi valori-
ficarea “energiei verzi”.
Cu ajutorul unor panouri
solare, iluminatul public
din toată comuna va putea
trece pe energie solară.
Viceprimarul Lazăr Luca
Lucian a analizat poten -
ţialul comunei şi crede că,
deşi pare o utopie, este un proiect realizabil în
scurt timp. Studiile arată că în România con-
sumul de energie electrică este unul dintre cele
mai ridicate din Europa Centrală şi de Est.
“Suntem în relaţii de colaborare cu o firmă
austriacă. Noi le punem la dispoziţie un câmp
de 6 hectare, pe care vor fi montate panourile
solare. Prin aceste panouri solare, vrem să
acoperim consumul de energie pe tot ce
înseamnă iluminat public, plus toate instituţiile
statului. Va fi extraordinar dacă reuşim să
implementăm acest proiect, acum suntem în
faza de studiu de fezabilitate. Partea noastră în

afacere e de 2%. Inves tiţia este mare, la vreo 6
milioane de euro”, precizează edilul.

“Ferma solară” va avea o capacitate de 2
MW, iar preţul estimativ de mon tare a unui
panou este de circa 7 euro. Profitul anual esti-
mat ar fi de aproape 1,5 milioane de euro.
Costu rile de întreţinere sunt reduse, durata de
viaţă a unui panou solar fiind de 20 de ani.
Onorariul firmei va fi de 5% din valoarea eli-
gibilă a proiectului pentru serviciile prestate,
iar contribuţia primăriei va fi de 2%, procent
care cu prinde valoa rea
terenu lui, fără alte in -
vestiţii bă neşti locale. Cu
cele aproa pe 9.500 de mo -
dule s-a esti mat că s-ar pu -
tea produce anual 2,8 mili -
oane kWh. Trebuie ştiut că
o ca să cu trei camere, do -
ta tă cu toate aparatele mo -
der ne consu mă anual circa
1.200 kWh, după datele
In stitu tu lui Naţional de
Sta tisti că. 

Un alt proiect
important din punct de
vedere in vestiţional este
pentru crearea unei ferme
de sturioni. Cu o investiţie
preconizată de 800.000 de euro, s-ar crea o
hală de creştere de 750 mp, cu bazine de 3-5
m, instalaţii de filtrare şi alimentare cu hrană,
sisteme de transport etc. Consiliul Local Jebel 
şi-a dat acordul de principiu pentru această in -
vestiţie care ar avea efect şi în domeniul turis-
tic. La ferma piscicolă pentru creşterea sturi-
onilor se va organiza şi un “Festival al caviaru-
lui” şi se vor amenaja zone de agrement, cum
ar fi spaţiile de pescuit, locuri de campare,
terase.

Ultimul mare investitor venit pe raza
comunei este Mairon SA, o sucursală a Sidex
Galaţi. “Au cumpărat fostul şantier de asam-
blat căi ferate al ICIM Arad, pe 14 hectare. Ini -
ţial, aveau un plan să an gajeze 200 de persoa -
ne. Chiar aveam o mică pro blemă, pentru că

nu exista forţă de muncă.
Spitalul de psihiatrie în -
ghi te foarte multă forţă de
muncă, surori, asistenţi,
personal auxiliar, chiar da -
că doctorii nu sunt din
Jebel, dar şi alte societăţi
existente, ferma de pui,
cea de prelucrare de mase
plastice etc., mai sunt şi
câteva societăţi agricole.
Ne-a permis şi amplasa -
men tul ca să fie investi -
tori. O parte mai lu crau la
Deta, la Eybl, sau la fabri-
cile în lohn de la intrare în
Timişoara. Populaţia e
destul de îmbătrânită, pen-
tru că s-au stabilit în oraş
copiii, mai vin doar la

bunici acum”, precizează Sabin Bociu.
DEPO"EUL PROPRIU

Problema deşeurilor depuse pe terenuri în
mod neecologic nu afectează doar judeţul în
ansamblu, ci şi comunele în parte. De la
mijlocul lui iulie toate gropile mici din
comune trebuie închise, aşa că în zona Jebel-
Ciacova s-au făcut proiecte comune. “Eco-
Ciacova” cuprinde Jebelul, Liebling, Pădureni
şi Ciacova, localităţi care vor să îşi constru-
iască propria groapă de gunoi ecologică. “Şef
de proiect e primarul de la Ciacova. Acum sunt
în faza licitaţiilor. Noi am primit vreo 800.000

de euro pentru proiectul acesta comun. Vrem
să achiziţionăm două maşini compactoare de
18 mc fiecare, pentru colectarea gunoaielor.
Acum avem serviciu de salubrizare la Jebel.
Cumpărăm două compactoare şi câteva sute de
europubele în toată regiunea din proiect. Se
vor face nişte platforme betonate, unde se va
deversa gunoiul şi se va sorta. La 16 iulie am
ordin să închid groapa. Nu o să reuşim să ter-
minăm Eco-Ciacova până atunci, dar o să
ducem gunoiul de la Jebel la Ciacova, pentru

că sunt numai 9 km, până
la Ghi zela ne bate Dum -
nezeu la ce preţ va fi.
Groapa de acum se întinde
pe vreo 3,2 hectare. Este o
întreagă tehnologie pentru
închi derea acestei gropi,
cu strat argilos, cu folii, se
fac şan ţuri de co lectare
pentru apă. La Cia cova va
fi ca la Ghizela, dar la
nivel mai mic, cu staţie de
epurare. Marea parte a
banilor sunt asiguraţi, dar
în urma re calcu lării preţu -
rilor, mai trebuie să se
aloce 300.000 de eu ro,
care trebuie să îi scoa tem

de undeva”, a mai spus primarul din Jebel. Pri -
ma firmă cu care s-a lu crat pentru acest “mini-
depo neu” nu şi-a îndepli nit sar cinile, aşa că
există destule rezerve că va fi dus la capăt.

SPITALUL, CA O UZI"Ă
Să spui numele localităţii, Jebel, înseamnă,

pentru mulţi, asocierea cu spitalul de psihiatrie
aflat pe raza localităţii. Primarul spune că nu
au existat probleme deosebite din cauza aces-
tei instituţii medicale, asta deşi sunt internate
peste 380 de persoane,
din tre ca re 100 cu ante ce -
dente grave. “Nu am avut
pro ble me cu ei, sunt în
me  diul lor. O singură dată
s-a întâmplat să vină unul
chiar la primărie şi să fie
puţin mai agresiv. Acum 5
ani s-a întâmplat, pe la ora
4 după-amiaza, am auzit
că ţipau angajatele de prin
primărie. M-am speriat, ce
Dumnezeu s-o fi
întâmplat. Ele erau într-un
bi rou, el avea un ziar făcut
sul şi susţinea că are un
cu ţit în ziar, le spunea că
<<vă tai>>, <<vă o -
mor>>. Am che mat poliţia imediat şi s-a rezol-
vat situaţia. Spitalul era, pe vremea lui Tito,
unitate militară. Când s-a retras armata, s-a
transformat în spital, prin ‘60 şi ceva. Spitalul
e ca o uzină, aici mănâncă zilnic 382 de per-
soane, iar angajaţi sunt 100 şi ceva. Cred că se
întinde pe vreo 12 hectare”.

AMI"TIRILE PRIMARULUI
Sabin Bociu se făleşte cu originile sale

bănăţene. Tatăl său a fost unul dintre cei tri -
mişi de comunişti la mină, la Petroşani. “La
Jebel au fost şi nemţi bogaţi. Acum avem vreo
patru familii de nemţi şi vreo trei de unguri, în
rest numai români. Majoritatea erau ţărani
mijlocaşi, chiaburi, care aveau 5-10 hectare de
teren. Cei care au ajuns la preşedinţia CAP-
urilor erau foştii argaţi. Îmi povestea bunicul
că, atunci când au venit comuniştii, era joc la
cămin, prin ‘47. Au înconjurat căminul şi le-au
dat dreptul să îşi pună ceva într-o copsie şi
erau pregătiţi să îi ducă în Bărăgan. În Jebel
era un mare politruc comunist la vremea

respectivă, ăla ar fi intervenit atunci pe la
Bucureşti şi ai noştri au scăpat, nu i-au depor-
tat. Au rezistat vreo 11 familii. Îmi mai
povestea moşu-miu că îi urca în camioane,
printre butoaie şi îi căra prin toate gropile, să îi
lovească butoaiele. Până la urmă l-au dus pe
tata la Petroşani la mină, trei ani. Noi eram
familie mare. La masă era un adevărat ritual,
fiecare avea loc pe scaunul lui. În capul mesei
stătea străbunicul, femeile nu săteau la masă,
ci în picioare, la şpoier. Şi repartiţia mâncării
era clară, femeile mâncau piciorul, grumazul,
capul, totul era foarte clar. Eu, strănepotul,
mâncam ţâmpii, cu tot felul de sosuri, de pără-
daise, de vişine, de mărar. Mâncam mult com-
pot de prune, de gutânie. Atunci era o fală să
ieşi la rugă cu platformă şi fetele în spate, cu
cai. Frumos era, s-a dus tot, nici nu mai sunt
cai. Aşa mult preţuiau animalele pe atunci, că
dimineaţa întâi le hrăneau pe ele şi după aceea
mâncau ei”, rememorează Sabin Bociu. 

Cea mai puternică amintire o are de după
Revoluţia din 1989, când şi-a văzut bunicul fe -
ri cit că şi-a reprimit pământurile confiscate.
“Bu nicul a murit în 1994. Deja începuse la Je -
bel, prin ‘91-’92, să se dea pământurile. M-am
dus cu el afară la câmp, şi nu uit asta cât tră -
iesc, că s-o pus jos, în genunchi, şi o ţucat pă -
mântul şi o zis: <<Acu’ pot să mor, că am vă -
zut că ne-am luat pământurile înapoi şi l-am
vă zut ‘puşcat pe Ceauşescu!>>. Avea 87 de ani
când a murit.  Noi aveam vreo 19 hectare. În
Jebel nu au fost oameni săraci, am văzut când
le-am dat pământurile. Fiecare familie de băş -
ti naşi avea cel puţin 5 hectare”, ne mai spune
Bociu. 

ADEVĂRUL DOARE
Primarul îşi ghidea ză, an de an, activitatea

administrativă după cita te
pe care le găseşte prin
cărţile pe care le mai ci -
teşte. “În fiecare an, când
îmi încep agenda, scriu
câteva citate. A cum am
asta: <<Salu tă-i pe
oameni când urci, pen tru
că i-ai putea întâlni când
cobori>>. Am mai citit o
poveste des pre un fiu de
împărat ca re voia să
cunoască adevărul. După
ce a colindat mări şi ţări, a
ajuns prin pustiu şi peş-
teri, a găsit că în vârf de
munte trăia Adevărul.
Surpriza a fost că

Adevărul era o babă urâtă, o monstruozitate de
femeie. A stat o vreme acolo, în peşteră şi,
când a plecat, a spus: <<Spune-mi, Adevărule,
un adevăr care să îl transmit omenirii>>. Şi
baba i-a zis: <<Spune-le oamenilor că sunt
tânără şi frumoasă>>. Adevărul doare întot-
deauna şi oameni nu vor să ştie adevărul. Eu
am analizat chestia asta şi, de multe ori, nu
vreau să ştiu adevărul, pentru că doare şi e
urât. Întâmplarea face ca, pe la începutul anu-
lui, să citesc un articol despre Ilie Gilbert, care
are o carte numită “Lider Master Class -
Curajul de a gândi”. Ideea din carte pleacă de
la cuvintele lui Napoleon Bonaparte: <<Un
popor nu se conduce decât arătându-i-se un
viitor strălucit. Un conducător adevărat este un
vânzător de speranţă>>. Asta îi mână pe
oameni, cum să îi mobilizez eu dacă nu le dau
speranţă?!”, încheie primarul Sabin Bociu...

Alina SABOU
Foto: Cornel TODOR

Noua generaţie din Jebel la “şpaţir”

La givan, în faţa primăriei

Corespondenţa de dimineaţă

Arhiva Primăriei scoasă la aerisit...

Zephel, aşa se numea actuala comună Jebel, în urmă cu câteva secole. A devenit, ulterior, Chebel, aşa cum apare în documente din
1660. �u mai puţin de 200 de case se regăseau pe meleagurile din sudul Timişoarei în anul 1717, la recensământ. Era, atunci, unul din-
tre cele mai mari sate din Banat. Peste locuitorii din Jebel a trecut toată istoria, turci, nemţi, cele două războaie mondiale, deportările în
Bărăgan, exilarea la mină. Acum i-a ajuns tehnologia modernă, un avantaj al comunei fiind acela că se află pe relaţia dintre Timişoara şi
Belgrad. În scurt timp, Jebelul ar putea deveni cunoscut nu doar pentru spitalul de psihiatrie, ci şi pentru că ar putea deveni prima loca -
litate din România cu iluminat public asigurat din surse neconvenţionale sau prin “Festivalul caviarului”.
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Primarul are jumătate de normă 
ca poliţist şi pompierLIEBLING

- Cum de aţi ajuns să fiţi şi primar şi
pompier şi uneori şi poliţist?

- Ioan Munteanu: Nu sunt destui poliţişti
în comună. Eu mai umblu noaptea cu şeful de
post la incendii, la spargeri, furturi, la mine vin
oamenii să ceară ajutorul. Se poate spune că
sunt şi poliţist şi pompier cu jumătate de
normă. Sunt peste tot pentru că sunt un om
care mă implic şi vreau să fac ceva. Acum sunt
doi poliţişti, unul e şeful de post, iar al doilea
e bolnav, nu are drept de port-armă şi oricum e
tot prin spitale. Am vorbit cu superiorii lor, mi-
au spus că nu au cadre. Îi înţeleg şi pe ei că nu
mai vrea nimeni să se confrunte cu tâlharii şi
bandiţii. Avem furturi şi spargeri destul de des.
Fură tot ce prind, aparatură, animale, păsări,
de toate.

- Sunteţi la primul mandat ca primar,
imediat se face un an. Ce s-a realizat până
acum?

- Ioan Munteanu:  De când sunt primar
am pietruit în totalitate satul Conacul Iosif, s-
au făcut investiţii la şcoală. S-a realizat o fosă
septică la şcoală, pentru că dejecţiile se
scurgeau într-o fântână veche, dezafectată, dar
vecinii s-au plâns că se polua pânza freatică.
Investiţii s-au făcut şi la şcoala din Cerna, pe
viitor vreau să fac un parc. La Liebling sunt
proiecte mari: canalizarea, un platou pentru
festivităţi la căminul cultural, am început
lucrările la biserica ortodoxă. Acum avem
numai o biserică mică, a coloniştilor, e
catolică, ortodocşii nu aveau biserică până
acum. În Conacul Iosif, un cătun, de fapt, este

biserică reformată. Anul trecut am turnat placa
şi anul ăsta vreau să văd zidurile la cea orto-
doxă. Se ridică din bugetul local, au mai con-
tribuit şi credincioşii şi guvernul. Ne-au ajutat
şi alte confesiuni religioase, pentru că şi eu le-
am dat lor bani din buget ca să şi le renoveze.
Am făcut cameră de gardă la dispensar, e la
standard european. Avem medici internişti,
pediatri, stomatologi, vin din Timişoara. Satul
Cerna a fost sat uitat de lume. Acum ajunge şi
la ei un autobuz. Sunt vreo 327 de locuitori,
sunt persoane în vârstă, nu ştiu dacă sunt 20 de
familii de tineri, care trăiesc din oierit şi agri-
cultură.

- Cum se împacă bugetul comunei cu
criza economică?

- Ioan Munteanu: Stăm foarte prost cu
bugetul. Nu am nici bani să dau tichetele în
totalitate la profesori şi să le decontez abona-
mentele. Nu am bani. A venit un buget cu 20%
mai mic decât anul trecut. Nu vin taxe şi
impozite pentru că nu am investitori în
comună. Localnicii au luat ei fostele IAS-uri şi
şi-au făcut afaceri. Alţii nu s-au interesat să
investească aici. Ramura de bază este activi-
tatea agricolă, de aici vine cea mai mare parte
din bani. Avem doi investitori străini, un
francez care cultivă pământul şi o societate
germană, care se ocupă de cultivarea
legumelor. Anul trecut au pus cartofi şi cucu-
ruz mic, de pus în borcan, pentru export. Avem
deficit de 4,4 miliarde lei vechi de anul trecut.

Am făcut un calcul să dau afară o parte din
personal, dar nici dacă îi dau afară pe toţi nu
îmi acopăr deficitul. Bugetul este de 43 de mi -
li arde de lei vechi, dar am trecut în plus sume
la cheltuieli, pentru că nu vom încasa prea
repede cei 4,4 miliarde deficit. Un miliard am

primit de la Consiliul Judeţean pentru staţia de
tratare a apei şi două miliarde pentru asfaltarea
drumului Lieblieng-Cerna, două miliarde au
venit pentru canalizare. Raportat la anul trecut,
avem încasări cu cel puţin 15% mai mici la
taxe şi impozite. Din cauză că şi-au pierdut
locurile de muncă, oamenii nu au mai avut
bani să plătească. Oamenii lucrează în con-
strucţii, industria textilă, încălţăminte,
dimineaţa sunt câte şase-şapte autobuze care
pleacă spre fabrici, pentru că fac naveta. Anul
trecut aveam vreo 400 şi ceva de şomeri pe
comună, acum avem peste 700. Nu ştiu cât e
de reală cifra. Ne bazăm pe rectificările

bugetare care vor veni, altfel în toam-
nă nu vom mai putea plăti salariile.
Nu vreau să critic actualul guvern, dar
parcă ceilalţi au ţinut cumva frâiele în
mână, dădeau subvenţii. Şi eu lucrez
150 de hectare de teren şi mă confrunt
cu o serie de probleme. Am primit
bonuri de motorină, dar pentru
îngrăşăminte, cum s-au dat înainte, nu
avem. Nu avem crotalii pentru ani-
male, nu putem comercializa oile,
sunt vreo 6-7.000 de capete aici în
zonă. Nu avem nici piaţă de desfacere. 

- S-au înmulţit şi cazurile sociale...
- Ioan Munteanu: Da, anul trecut erau 26

de dosare, acum avem 46 de cazuri sociale,
aproape dublu faţă de anul trecut. Nu ştiu ce s-
a întâmplat, poate din cauza neajunsurilor se
îmbolnăvesc oamenii. Aşa ne apare deficitul
bugetar, pentru că am prevăzut o sumă, dar
avem cazuri în plus acum. Dacă nu avem
investitori... ne-ar mai veni un ban la bugetul

local. Cred că după Revoluţie, primarii nu s-au
orientat bine să mai ţină nişte spaţii pentru
investitori. Am putea să îi stimulăm cu
terenuri, 2-3 hectare, să se construiască. Unii
ar vrea să se dea mură-n-gură şi românii să
devină slugile lor, pe un salariu 5-7 milioane
de lei şi uneori îi ţin şi la negru. Am auzit de la
tineri de o grămadă de cazuri din acestea.
Statul român ar trebui să fie mai vigilent cu
aceşti investitori străini cu privire la angajările
pe care le fac. Normal că va creşte numărul
infracţiunilor dacă le merge greu, trebuie să
mănânce şi ei ceva, aşa că fură. Sunt 28 de
angajaţi la primărie, nu îi pot da afară, pentru
că fiecare are treaba lui. Şoferi am doi, duc
copii de la Stamora Română, la Cerna, la
Conacul Iosif, la şcoală. Aş avea nevoie de un
microbuz pentru copii, pentru că acum ducem
o parte din elevi cu un ARO vechi, tot acuşi-
acuşi băgăm o grămadă de bani pentru el. Am
cerut deja la Inspectoratul Şcolar, tot aşteptăm.

- Primarul comunei Jebel, Sabin Bociu,
îşi pune mari speranţe în proiectul Eco-
Ciacova pentru gestionarea deşeurilor.
Dumneavoastră sunteţi pesimist şi aţi
început să gândiţi să vă descurcaţi singuri.
De ce?

- Ioan Munteanu: De la 1 ianuarie avem
echipă de salubrizare, se ia gunoiul din toate
satele, la fel ca la Timişoara. Avem maşină de
compactare, închiriată de la Jebel, care face
gunoiul balot şi le depozitez la baltă. Noi
aşteptăm să vedem unde vom duce gunoiul. O
să punem şi coşuri de gunoi la fiecare colţ de
stradă. Eco-Ciacova este un proiect cu bani
mâncaţi şi rezultat zero. Nu s-a făcut nimic.
Mie mi-ar plăcea să se facă, dar având în
vedere că a mai fost o firmă şi s-a dus cu
bani... Proiectul a pornit acum doi-trei ani, tre-
buia să facem un deponeu împreună cu
Jebelul, Pădureni şi Ciacova. Acum doi ani am
aflat că societatea care a întocmit proiectul,
din Iaşi, nu mai dă nici un semn de viaţă. Eu ca
primar, ştiind că a eşuat o dată acest proiect,
am nedumeriri şi nu ştiu cum se va rezolva
situaţia în continuare. Ar trebui văzut dacă
firma asta din Iaşi nu a păcălit şi pe alţii. Mai
bine îmi văd singur de treabă, pentru că eu
sunt un luptător. S-a pierdut timpul şi s-au
pierdut şi nişte bani publici, vreo 30.000 de
euro în total, de la toate localităţile din proiect.
Mai bine îi băgam în altceva.

- Cum staţi cu retrocedările?
Ioan Munteanu: Mai am de retrocedat

118 hectare, pe Legea 247. Avem teren care
este declarat teren agricol, în satul Cerna, 124

de hectare sunt acolo în total. Avem un caz cu
un cetăţean german, care a cerut o casă. El a
fost despăgubit de statul german şi nu i se mai
poate da nimic. A făcut o revendicare şi a
câştigat o casă prin instanţă. Acum vrea să îi
scot pe oameni afară, pentru că e în patrimoni-
ul primăriei. Omul a fost despăgubit. Ce lege e
asta? Dacă ar face toţi nemţii ca el, ne-ar lua
toate casele, unde am ajunge? I-am spus că şi
dacă are dispoziţie din instanţă, eu nu îi dau
casa cât sunt eu primar. Unde o să mut
oamenii? Îi aduc în faţa primăriei? Poate să mă
dea în judecată. Trebuie să ne gândim şi la
cazurile sociale. Dacă a fost despăgubit, să dea
banii înapoi, cât a primit, calculat la inflaţia de
astăzi. Nu am avut decât un caz din acesta. 

- Ce urmează pentru comună şi
locuitorii ei?

- Ioan Munteanu: Am trimis proiect la
Bucureşti pentru asfaltarea tuturor drumurilor
din comuna Liebling, pentru renovarea tuturor
căminelor din satele Cerna, Iosif şi Liebling,
extinderea canalizării şi pentru reabilitarea

grădiniţei cu program prelungit. Grădiniţa e în
lucru acum, va fi la standarde europene, cum
nu este nici la Timişoara. Vreau să facem dru-
mul de legătură între Liebling şi Cerna. Asta
mă arde cel mai tare pe mine, pentru că merg
autobuzele şi nu pot să ducă oamenii, se oco-
lesc vreo 20 de km, prin Stamora şi Berini ca
să ajungă la Cerna. Sunt 7 km, am primit un
miliard de lei vechi de la CJT pentru acest
drum. Acum e drum de pământ, vrem să fie
accesibil. Vom mai aloca bani pentru a pietrui
toate drumurile din Cerna. În plus, lucrăm
acum la OG 7, pentru introducerea reţelei de
apă şi canalizare în comună, jumătate este deja
făcută. Se lucrează intens pentru că în toamnă
trebuie să fie gata canalizarea.

A consemnat Alina SABOU
Foto: Cornel TODOR

Şvabii au plecat, concubinajul a rămas...
Comuna Liebling a fost înfiinţată în anul 1786 prin colonizarea etnicilor

germani. Ca religie, cei mai mulţi au fost protestanţi. Între anii 1941 şi 1977,
germanii au plecat în masă din ţară, locul lor fiind luat de români. Dacă la
recensământul din 1941 erau peste 4.000 de nemţi, la finele anilor ‘70 rămă -
seseră sub 1.000. Un nou val de emigranţi a fost după 1990, în 1992 fiind
înregistraţi doar 57 de cetăţeni germani. Au plecat în lumea largă şi se întâl-
nesc deseori acolo unde sunt cele mai mari comunităţi. Conform paginii web
create de foştii “lieblingeri”, cei mai mulţi sunt plecaţi în Germania (2.700),
SUA (1.245), Canada (870). Interesant este că localnicii au ajuns şi în Brazilia
(90 de persoane), Australia (4) şi chiar Africa de Sud (5) şi Argentina (2).
Numărul total de cetăţeni din Liebling din lumea întreagă ar fi de peste 5.700,
conform aceluiaşi site. 

Preotul Oancea Irimia slujeşte comunitatea din Liebling din 1 iulie 1984 şi
a văzut o parte din nemţi plecând, imediat după Revoluţie. “După 1990 au plecat 250 de familii. Primul care a dat semnalul a fost preotul,
Erwin Glockner, care s-a dus în Germania. Au plecat şi restul imediat după el”, ne spune preotul. Românii care le-au ocupat casele ulterior au
mai moştenit ceva de la nemţi: dorinţa de a sta în concubinaj. “Este pe model german, preferă să stea împreună să vadă cum se înţeleg. Au mai
venit la mine să îi cunun, dar le-am spus că fără act de la primărie nu se poate. Pe puţini am reuşit să îi conving să se căsătorească şi cu acte.
Am 70 de cazuri de familii care trăiesc în concubinaj din totalul de 600. Cununiile sunt în recul. Anul trecut am avut 35 de botezuri, 23 de
înmormântări şi numai 15 cununii”, afirmă părintele Oancea.                                                                                                                A.S.

Un centru de comună animat

Biserica Ortodoxă
Română

Părintele Irimia Oancea

A început marea canalizare 

Parcul Copiilor 

La o distanţă aproape egală faţă de trei dintre oraşele Timişului (25 km) - Ciacova, Deta şi Gătaia - se află comuna Liebling, fost sat
german 100% din care a rămas acum doar amintirea coloniştilor de odinioară. Ioan Munteanu este la primul mandat de edil, după ce a
fost anterior “secundul” primarului. Trebuie să facă faţă crizei, lipsei investitorilor, bugetului insuficient, avalanşei de cazuri sociale, lip-
sei unei gropi de gunoi, cererilor Uniunii Europene, legilor cu care nu se împacă tot timpul, cetăţenilor care îi cer ajutorul ş.a. În plus,
este nevoit să pună mâna la stins incendii şi la găsit găinarii de prin sat. Comuna nu are destui “anchetatori”, problemă căreia edilul nu
mai ştie cum să îi găsească o soluţie.
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PAŞTILE Î" TIMOC
La Biserica din Mălainiţa românii se

strâng în jurul părintelui Boian. În Serbia,
Paştile românilor poate fi considerat o
redescoperire. Se regăsesc ei, redescoperă
Biserica. Între obiceiurile precreştine şi cele
bisericeşti, românii aleg cumva calea de
mijloc. Institutul Cultural Român a iniţiat
proiectul “Mediateca Românilor din
Timoc“, parte a unui program mai amplu,
menit să-i aducă pe românii din Timoc mai
aproape de România, mai aproape de
cunoaşterea celor din ţară. Paştile în Timoc
este doar una dintre lecţiile care pot fi
învăţate despre cei de-un sânge, din Timoc,
unde vorba-i dulce şi oamenii primitori; o
parte a satelor româneşti pare să aibă stră-
moşi din Banat, cealaltă parte, din Oltenia,
într-o zonă cu dealuri, cu văi, cu verde bogat
ori păduri arse, încremenite: aproape an de
an se dă foc vegetaţiei pădurilor, să renască
şi mai frumoasă, mai bogată. Nici mai buni,
nici mai răi decât restul românităţii, timo-
cenii formează totuşi o populaţie aparte.
Dornici de vorbă, de stat la poveşti şi întot-
deauna cu ibricul de “cafă” - de cafea -
pregătit pentru oaspeţi. Aproape în fiecare
casă, dacă nu chiar în fiecare, cultul morţilor
este nu doar o parte din voinţa sufletului, ci
şi o datorie transmisă din generaţie în gene -
ra ţie. Grija pentru cei ce s-au dus nu se
stinge niciodată. Vremea vălureşte, dar
“femilia” nu se pierde niciodată. Celor ple-
caţi din astă lume de păcat li s-ar putea
spune “cei legănaţi”. Sicriului i se spune
“Leagăn” ori “Sănduc”... Fie praznice, săr-
bători de peste an ori cele două mari sărbă-
tori, Paştile sau Crăciunul, nimic nu se face
pentru cei vii până nu s-a făcut mai întâi
pentru cei morţi, plecaţi spre Judecată. Se
crede la românii din Timoc că în preajma
Paştilor, din Joia Mare şi până la sfârşitul
Săptămânii Luminate, sufletele celor care
mor în această perioadă ajung direct în Rai.
Tot românii timoceni au credinţa
“întoarcerii sufletelor”. Începând cu Joia
Mare, sufletele celor morţi caută să se
întoarcă acasă. Acest lucru se petrece până
la Rusalii. Vin “cu bunătate”, nu fac rele.
Dar cum drumul spre casă nu-i prea uşor, cei
vii îi ajută pe cei dragi lor, plecaţi din astă
lume, să găsească drumul. Cam după trei
ceasuri trecute peste miezul nopţii dinspre
ziua de miercuri spre Joia Mare, femeile vin
la cimitire, la “morminţi”, să facă “focuri”,
“focurele”. Lângă morminte ele pun vres-
curi de “boj”, vreascuri ce până atunci, de
când au fost culese de pe câmp şi până la
punerea lor ritualică lângă morminte, nu au
stat pe pământ. Se face focul, se dă de
pomană de post. Cu un tămâielnic, femeile
tămâiază şi dau de pomană focul, lumina şi
mirosul de tămâie să fie pentru sufletul celui
ce-şi duce somnul de veci la acel mormânt.
Se dă lumina şi focul de pomană să-i ţină de
cald celui decedat dar şi pentru a-l ajuta să-
şi găsească drumul spre casă. Femeile fac
“focurele” la toate mormintele celor din
familie ori la locurile de veci ale celor de
care ele trebuie să aibă grijă. Aproape de
fiecare dată le dau lacrimile. Le e dor de cei
plecaţi, chiar dacă au murit de mulţi ani.
Conştiinţa familiei este mereu vie. Acest
lucru îi ajută să-şi păstreze identitatea, să
nu-şi piardă soiul românesc. Înainte, femeile
veneau pe jos. Mergeau kilometri întregi “pe
picioare”, după cum spun ele. În acele vre-
muri luau focul din vatră şi veneau la

morminţi pentru a da de pomană. Nu toţi vin
chiar în noaptea de Joia Mare. Unii vin
miercuri seară ori joi dimineaţă. De Paşti, au
venit iar. Cu ouă, prăjituri... cu ce-a crezut
fiecare că i-ar plăcea celui plecat spre odih-
na veşnică. Odată cinstiţi cei plecaţi de pe
această lume, românii timoceni revin la
pregătirea Paştilor pentru cei vii. Vinerea
Mare este denumită “Vinerea ouălor” şi este
ziua în care în gospodării se înroşesc ouăle
pentru Paşti. Cu vopsea de la magazine ori
culori naturale, oamenii vopsesc ouăle după
plăcerea fiecăruia. Mai folosesc şi acum foi
de ceapă pentru a obţine o culoare roşie mai
deosebită iar frunzele de pătrunjel sau ţelină
înfrumuseţează ouăle vopsite pentru Paşti.
Sâmbăta este ziua în care se taie porcii. Mai
rar acum miei. Cum s-ar putea spune,
purcelul salvează mielul. Sunt mulţi care
aleg să taie un purcel pentru a-l pune la
proţap ori un purcel şi un porc mai mare. Să
fie şi proţapul folositor la ceva dar să se
poată face şi alte preparate. De la sarmale la
friptură ori cârnaţi, nimic nu este sărit din
farfurie. Duminică, purcelul la proţap a fost
vedeta zilei. După ce sâmbătă s-au chinuit
ore bune să-l pârpălească, acum oamenii se
înfruptă din el şi din
celelalte bucate pregă -
tite. Plăcinte, torturi,
“sar me” (sarmale), pră -
ji turi. Multă voie bună
şi ouă înroşite. Un vin
bun ori o răchie asigură
şi bună dispoziţie - ală-
turi de muzică - dar şi o
digestie uşoară. Pre gă -
tirea pentru mersul la
Slujba de Înviere este
lăsată aici parcă un pic
mai la urmă. Situaţia
este una mai specială.
După cum spunea părintele Boian, de altfel
singurul preot român care oficiază slujbe în
limba română aici, la românii timoceni a fi
parte din fiinţa Bisericii este o lecţie care
trebuie învăţată. “Creştem co piii, aceştia de
vin la biserică, abia când ei vor fi mari, când
vor veni generaţiile viitoare se va merge la
bi serică după cum trebuie. Acum noi îi în vă -
ţăm pe oameni, ei nu au de unde să ştie ce
tre buie”, spune părintele Boian. La biserici -
le sârbeşti românii nu merg. Mai ales cei
mai în vârstă care nu ştiu sârbeşte ori înţeleg
prea puţin. Nici cei tineri nu prea merg. Nu
au poate problemele pe care le au cei mai
bă trâni. Dar pe ei cine să-i fi învăţat să
mear gă să se închine în Casa Domnului?
Nici chiar la slujbele părintelui Boian nu
vine foarte multă lume. Dar vine cât să de -
ranjeze autorităţile sârbe şi biserica sârbă.
Nici acum micul lăcaş de cult la Mălainiţa
nu are parte de linişte, de pace. Şi totuşi,
românii merg mai departe. La slujba de
Înviere oficiată în jurul orei 5 ale dimineţii
s-a strâns destulă lume. Români dornici să
asculte slujba în limba strămoşilor lor, în
graiul pe care-l vorbesc şi-l înţeleg. Cu mic,
cu mare, ei au mărturisit Învierea Mântu -
itorului Iisus. “Hristos a Înviat” sună altfel
în româneşte... Ruga lor s-a ridicat către
Domnul şi speranţele lor trebuie să fi fost
purtate de îngeri înaintea Lui. Este Paşti aici
în Timoc şi poate că vor veni vremuri mai
bune pentru aceşti români şi pentru părintele
lor misionar, Boian. Nu e doar preot. El
poate fi considerat un misionar. Reînvie or -
to doxismul românesc într-un loc în care de
mai bine de două sute de ani a fost pus sub
lacăt. Uşor, uşor, totuşi lucrurile se mişcă.

PESTE 500 DE ROMÂ"I 
ŞI DOI EPISCOPI LA PAŞTILE

ROMÂ"ESC DE LA
MĂLAI"IŢA

A treia zi de Paşti a fost zi de sărbătoare
la singura biserică românească din Timoc,
unde în prezenţa a peste 500 de participanţi,
dupa Sfânta Liturghie, ţinută în premieră, de
doi episcopi ai Bisericii Ortodoxe Române,
a urmat un Festival al cântecului şi dansului
popular românesc din Timoc, festival
finanţat de Institutul Cultural Român,
Direcţia Români din afara Ţării. Alături de
şapte preoţi, episcopul Daniil al Episcopiei
Daciei Felix din Serbia şi episcopul Lucian
al Episcopiei de Caransebeş au ţinut slujba
Sfintei Liturghii înconjuraţi de români veniţi
din tot Timocul iar unii dintre ei veniţi chiar
din Elveţia. Prezenţa a doi episcopi ai
Bisericii Ortodoxe Române la Mălainiţa este
semnul binecuvântat că Patriarhia Română
se ţine de cuvânt reluând sub aripa sa ocroti-
toare pe credincioşii români/vlahi din

Timoc. Acest lucru o şi
deosebeşte de unele
instituţii ale statului
român care sunt ezi-
tante şi care deocam-
dată nu au ajutat cu
nimic pe cei 300 000 de
români/vlahi din Timoc.
Ansamblurile artistice
din Bucia, Tanda, Lum -
niţa, Cobişniţa, inter -
pre ţii din zona Negoti -
nului dar şi din Româ -
nia, au încântat asis ten -
ţa cu cântece şi dan suri

vechi româ neşti, de pe am bele ma luri ale
Dună rii. A fost pre zent ambasadorul Ro mâ  -
niei în Serbia, Excelenţa Sa Ion Macovei,
autorităţi lo ca le din Româ nia, numeroşi
ziarişti din România dar şi din Serbia, tele-
viziunea din Negotin prezentând evenimen-
tul iar postul de televiziune Trinitas urmând
să transmită în Romania Paştile de la Mălai -
niţa. A fost de apreciat atitudinea politicoasă
şi atentă a poliţiei sârbe din zonă, care a
asigurat circulaţia şi res pec tarea ordi nii pu -
bli ce. La organizarea evenimentului au con-
tribuit Federaţia Românilor din Serbia, Con -
siliul Naţional al Minorităţii Române din
Serbia şi Protopopiatul Dacia Ripensis. 

TIMIŞ PE"TRU  TIMOC

În 14 aprilie 2009, Agenţia de Ştiri Ti -
moc Press www.timocpress.info a transmis:
“Ti mişul este cel mai întins judeţ al Ro -
mâniei, fiind judeţul având cea mai lungă
frontieră cu Serbia, ţară unde trăieşte cea
mai compactă populaţie românească din
Balcani. Cu genericul ROMÂNI PENTRU
ROMÂNI, împreună cu Agenţia de Ştiri
TimocPress, începând din aprilie 2009,
Agenda CJ Timiş prezintă veştile din vecini:
lunar, românii din Serbia au un spaţiu dedi-
cat de cel puţin o pagină, cuprinzând cele
mai importante ştiri ale lor. Aceasta deoa -
rece până în prezent timocenii n-au presă
tipărită în limba română, revista timişană
fiind un ajutor real, concret, constant şi ofi-
cial. Iniţiative generoase similare în spriji -
nul românilor din răsăritul Serbiei pot fi şi în
celelalte judeţe ale României de la graniţă,
proiectul curent fiind rezultatul demersului

domnului Duşan Pârvulovici, şeful Timoc
Press, aprobat de către domnul Constantin
Ostaficiuc, preşedintele Con siliului Jude -
ţean Timiş”.

DEMERS Î" PARLAME"TUL
EUROPEA"

Eurodeputatul Călin Chiriţă a solicitat în
31 martie 2009, în cadrul Comisei de Afa -
ceri Externe a Parlamentului European,
unde s-a dezbătut situaţia din Balcanii de
Vest, comisarului european pentru Extindere
Olli Rehn, să intervină pe lângă autorităţile
de la Belgrad pentru a respecta drepturile
minorităţii române din Serbia de Nord-Est.
Într-o declaraţie, demnitarul român a arătat
că a făcut o astfel de propunere fiind infor-
mat că Olli Rehn urmează să aibă o întâlnire
cu Guvernul Serbiei în vederea stabilirii
unor priorităţi ale statutului acesteia de can-
didată la Uniunea Europeană. “Am cerut
domnului Olli Rehn să propună Belgradului
să facă eforturi pentru respectarea standar -
delor impuse de Uniunea Europeană, inclu-
siv cele cu privire la identitatea minorităţii
române din Văile Dunării, Moravei şi Timo -
cului, unde trăiesc oficial peste 250.000
români”, a afirmat Chiriţă. În acelaşi con-
text, europarlamentarul Călin Chiriţă a pre-
cizat că este un susţinător fervent al
integrităţii Serbiei şi al aderării sale la
Uniunea Europeană, însă statul sârb trebuie
să garanteze drepturile minorităţii române
din zonă. “Autorităţile din judeţele Craina,
Morava, Pojarevac şi Timoc trebuie să
aplice necondiţionat Convenţia-cadru euro-
peană pentru protecţia minorităţilor
naţionale şi Carta europeană a limbilor
regionale şi minoritare. Comunitatea etnică
tradiţională română din istoricul Timoc are
dreptul la reprezentare politică proporţio -
nală, la biserici şi şcoli în limba maternă”, a
spus Chiriţă. În opinia acestuia, comisarul
european Olli Rehn în dialogul ce îl va purta
la Belgrad va recomanda reprezentanţilor
guvernului sârb să se alinieze normelor
europene şi să nu mai considere că etnoni -
mul istoric de vlah este deosebit de cel de
român, creând astfel diver se animozităţi
etnice. 

RADIO TELEVIZIU"EA 
„VICTORIA” DI" SERBIA

Minoritatea română din Banatul sârbesc
a pornit la mijlocul lunii aprilie 2009 pro-
gramul în limba română pe postul de tele-
viziune “Victoria”, înfiinţat de organizaţia
româ nească “Victoria”. Transmisia Tele vi -
ziunii Victoria se poate urmări în comu nele
Vârşeţ, Alibunar şi Plandişte pe canalul 65
UHF; programul informativ cultural în
limba română se transmite în fiecare zi între
orele 14 şi 15, 16 şi 17, 19 şi 20. În regiunea
Banatului sârbesc, în zona pe care postul de
televiziune “Vic toria” şi postul de radio
românesc “Victoria” le acoperă, tră iesc
peste 20 000 de aparţinători ai mi no rităţii
române. Dotările tehnice şi pregătirea pro-
gramelor sunt cele care ţin de sursele finan-
ciare, în aceste ordine de idei Asociaţia
Românească Victoria străduindu-se să con-
tribuie în domeniul informării în limba
română - pentru promovarea şi păstrarea
valorilor culturale româneşti din Serbia.

Pagină realizată de 
Eugen GHERGA

Români pentru români
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Comuna românilor, gospodărită 
ca la carte de un maghiarDUMBRAVA

ITALIE"II S-AU DUS Î" DUMBRAVĂ

Pe lângă familiile de români, maghiari sau
cele mixte, la Dumbrava mai trăiesc şi italieni.
Unul dintre ei are chiar drept de vot, are
terenuri multe, în timp ce ceilalţi mai vin, mai
pleacă. “Au proprietăţi aici. Sunt mai mult
italieni pensionari, au case în Dumbrava şi

Răchita, mai vin, mai pleacă. Primii au venit în
zonă prin ‘96-’97, ca investitori, şi au
cumpărat primele case. Au făcut investiţii în
domeniul lemnului şi pentru a cumpăra
terenuri. Avem şi un investitor care a cumpărat
700 ha de teren şi a făcut fermă, o casă de
lemn, a cumpărat fostul SMT. Statul italian
subvenţionează şi agricultura practicată în
afara graniţelor, dar şi achiziţia de terenuri din
alte ţări. Cu drept de vot este doar italianul de
la fermă. Ar mai fi şase italieni care vin în per-
manenţă şi locuiesc aici, familii mixte, iar alţii
trei-patru vin mai rar. Cam zece sunt în total.
Unii au şi alte case, terenuri în alte zone.
Există o înţelegere bună cu ei, chiar dacă mai
avem probleme când vine vorba de agricul-
tură”, ne spune primarul.

CIOBA"II VOR SĂ FACĂ LEGEA

Dumbrava este o comună liniştită acum,
dar primarul îşi aminteşte că, odinioară, exis-
tau probleme, mai ales la Bucovăţ şi la Ră -
chita. Cândva, comuniştii chiar au dat un de -
cret prin care au interzis rugile în Bucovăţ, de -
oarece nu exista an în care cineva să nu sfâr -
şească ucis. Acum există alt gen de probleme.
Nu se mai omoară oamenii, dar se fură ca-n
co dru, la propriu. “Problemele pe care le avem
sunt cu furturile de lemne din pădurea statului,
în pădurea comunală am reuşit să stopăm fe -
no  menul. Acum trei ani ieşeam în fiecare
noap te cu poliţia şi ocolul silvic pentru că se
fura şi din pădurea comunală. Se taie din pă -
durea sta tului, din proprietăţile cetăţenilor”,
afirmă Ihasz. 

Infracţionalitatea a luat şi alte forme. Fiind
zonă de deal, prin jurul Dumbravei vin turmele
de oi şi, mai nou, de capre. “Avem o problemă
cu ciobanii pentru că proprietarii de animale
îşi angajează tot felul de slugi de prin gări,
care nu ţin cont pe unde umblă şi produc
pagube. Au început să apară şi căprarii cu
turme de capre. Consiliul Local poate limita
numărul de animale, dar nu pot să aplic asta,
pentru că oamenii cumpără animale fără apro-
barea noastră. Nu avem, deci, o legislaţie
clară, doar ni se spune să limităm, dar nu
există legislaţie care să spună că omul să nu
cumpere animale fără a primi aviz de la
primărie. Suprafaţa de păşune pentru animale
a scăzut în timp, iar efectivul de oi şi capre a
crescut. Iarna s-au mai lăsat cu acordul cetăţe-
nilor, peste rămăşiţe, dar acum, primăvara...
Am avut problemă şi cu transhumanţa, pentru
că vin fără să anunţe, nu respectă traseul, ei

încă încearcă să facă legea lor. Nu ştiu de ce nu
există interes să se pună la punct această legis-
laţie. Orice amendă, şi orice primar poate con-
firma, pe care o dăm ciobanilor, cu un avocat
bun se câştigă în instanţă. Tot am cerut prin
Asociaţia Comunelor din România şi întărirea
acestei legislaţii, aşteptăm să vedem ce se va
face”, menţionează edilul.

GREUTĂŢILE DESCE"TRALIZĂRII

La fel ca toţi primarii, şi Ihasz se plânge de
bugetul de criză. Teoretic, are mai mulţi bani
la dispoziţie anul acesta, dar sunt deja bine
chivernisiţi şi pregătiţi pentru scopuri clare:
salariile profesorilor, ale angajaţilor,
asistenţă socială. Ihasz are şi o teorie
verificată: “Cât eşti la guvernare, eşti
ajutat, când nu mai eşti, trebuie să fii
descurcăreţ”. Conform calculelor
sale, în ultimii ani s-au pierdut de la
buget miliarde de lei vechi. Ihasz
explică: “Bugetul este de două ori
mai mic faţă de acum doi ani.
Suntem la limită cu bugetul, în sen-
sul că este cu jumătate de miliard de
lei vechi în minus faţă de anul trecut
şi cu încă jumătate faţă de acum doi
ani, deci, în total, un miliard pierdut
în ultimii doi ani. Puterea de cum -
părare a scăzut cu vreo 20%, preţu -
rile au crescut faţă de acum doi ani
cu vreo 20% şi, dacă ne gândim că şi
salariile angajaţilor au crescut cu
15%, vedem că nu mai ajungem să
facem investiţii în comună.  În 2007
ne-au luat şi taxele notariale, care ar
fi putut ajunge până la un miliard de
lei, pentru că taxele au crescut. Acum a apărut
o modificare cum că ne vor da înapoi 25% din
taxele notariale, dar de când şi cum se va
respecta nu ştim, pentru că noi nu avem con-
trol asupra acestor taxe. Tot ceea ce se tranza-
cţionează la nivel de comună ar trebui să
revină înapoi nouă. Dacă nu ne luptăm pentru
descentralizare şi noi primarii, să ducem o
luptă directă şi continuă pentru descentralizare
ne vom trezi peste un an-doi că vom da toate
taxele la stat. Dacă le ia statul şi prin aşa-zisa
redistribuire ne dă înapoi, însă primim tot mai
puţin cu trecerea anilor, asta nu înseamnă
descentralizare şi autonomie locală”.

În calcule se iau chiar şi cheltuielile nepre-
văzute, indirecte, pentru studiile de fezabili-
tate. La toate este un lanţ al slăbiciunilor, pen-
tru că pentru a depune cereri pentru primirea
banilor pe proiecte, trebuie făcute studii, se
plătesc taxe pentru a primi avize, toate se fac
cu bani, deci alte cheltuieli. Se adaugă şi cota
parte pe care fiecare comună trebuie să o aibă
pentru a primi, ulterior, alţi bani europeni.
“Pentru a absorbi banii europeni trebuie să
avem şi noi o mică părticică. Dacă în fiecare
an ni se ia câte o părticică... Nu ne putem baza
numai pe impozitele şi taxele locale. În ultimii

doi ani nici nu am mai crescut
aceste impozite pentru că popu-
laţia nu s-a îmbogăţit”, mai
spune primarul din Dumbrava.

UE VS. LEGISLAŢIE

Lupta cea mare nu se dă
numai cu fondurile europene, ci şi cu cerinţele

marii comunităţi. Impuneri există,
dar banii trebuie să îi găsească
fiecare în parte. De exemplu, Ihasz
este nemulţumit că trebuie să înfi-
inţeze un serviciu pentru câinii
comunitari, dar, pe de altă parte, nu
primeşte sumele necesare pentru a
plăti asistenţii personali ai per-
soanelor cu handicap. Mai mult,
după ce că asigură o parte din salarii,
administraţia nici nu poate impune
condiţii pentru rezolvarea şi verifi-
carea dosarelor. “Nu noi decidem
cine are dreptul să primească asistent
personal, dar contractele sunt la noi

şi trebuie să îi plătim. Avem 40 de asistenţi
pentru care s-au asigurat 50% din salariu. Ei
achită 65%, dar sunt restanţele de anul trecut.
Noi rămânem cu 50%, bani împărţiţi pe tot
anul, nu se pot da salariile la zi. Acum suntem
restanţieri. Am achitat în aprilie, retroactiv, pe

anul trecut. Am găsit persoane care lucrau şi ei
primeau ajutor de handicap, pensie şi mai au şi
asistent personal. I-am prins, am făcut sesizări
şi degeaba. Până comisiile formate din doctori
aprobă aceste dosare şi dreptul de a angaja un
asistent personal, dar până contractele nu vor
fi la noi, nu va fi niciodată ordine. Dacă ar
plăti din bugetul lor nu cred că ar face faţă.
Sistemul nu e clar, sunt aruncate toate sarcinile
în cârca primăriilor”, spune, supărat, primarul.

AGREME"T LA FOSTA 
GROAPĂ DE GU"OI

La mijlocul lui iulie, gropile de gunoi din
comune trebuie închise. Soluţia găsită la nive -
lul acestei localităţi este de a transforma groa-
pa în loc de agrement, însă Garda de Mediu
este sceptică la idee. “Din februarie 2007
avem serviciu de salubrizare, care s-a conce-
sionat. Gunoiul menajer este colectat şi dus la
groapa de gunoi de la Făget care va fi singura
deschisă până în 2012. Am obţinut 42.000 de
lei de la CJ Timiş. Vrem să scoatem din inven-
tar groapa, după care să nivelăm cu pământ.
Este vorba de un hectar de teren, de unde s-a
scos cândva cărămida nearsă pentru con-

strucţia caselor. Nu vrem să mai apară la
Mediu această groapă, pentru că vrem să o
transformăm într-o zonă de agrement, cu baltă
de peşte, pomi, alei pietonale. Vrem să punem
măcar iarbă. Legislaţia ne obligă însă să facem
o pantă de 1/10, care ar însemna un munte de
pământ care să fie pus peste. Nu avem gunoi
mult şi e mult mai economic să se ducă la 6
km, iar actuala groapă să primească altă desti-
naţie.

I"VESTIŢIILE PROGRAMATE

Două mari investiţii se derulează în comu-
na Dumbrava. Prima ar fi extinderea primăriei
cu 1.000 mp, din care birouri 750 mp şi restul
garaje şi anexe. Clădirea actuală a primăriei
datează din 1893 a fost renovată în timp, dar se
degradează. Poşta este amplasată în fostul
grajd al primăriei. Edilul doreşte ca în noul
sediu, pe lângă primărie, să existe poşta, un
birou notarial, o bancă, pentru ca toate servici-
ile către populaţie să se poată plăti în acelaşi

loc. Un alt proiect este construcţia grădiniţei
cu program prelungit la Dumbrava. Doar
jumătate din clădire se construieşte momentan,
iar când e gata, se demolează cea veche şi se
face a doua parte. Fondurile sunt de la guvern
şi buget local, iar la grădiniţă - prin programul
Ministerului Educaţiei. În Dumbrava există
reţea de apă din 2006. La Bucovăţ s-a demarat,
acum doi ani, un microsistem de alimentare cu
apă ce trebuie finalizat până în toamnă. “Am
depus, pe un proiect integrat în valoare de 2,5
milioane de euro, solicitarea de a executa
reţeaua de apă în Răchita, pentru a construi
sistemul de canalizare şi o staţie de epurare pe
Dumbrava şi la Răchita. În plus, vrem reabili -
tarea căminului cultural din Dumbrava.
Celelalte cămine au fost reabilitate, parţial sau
complet”, a declarat Ihasz.

IMPLICAŢI Î" TURISMUL 
TRA"SFRO"TALIER

Zona Dumbravei este, poate, cea mai fru-
moasă din Timiş, un judeţ din care lipsesc

(continuare în pagina 10)

Ca să ajungem la Dumbrava, am trecut de un câmp cu rapiţă înflorită, pe drumul ce pleacă din Traian Vuia. Dumbrava
poate fi, lejer, minunată, ca în povestea cu Patrocle, pentru că, de cum intri, vezi că localitatea este gospodărită ca la carte.
Ioan Ihasz este primarul maghiar, de 36 de ani, care administrează comuna pentru al doilea mandat. Dumbrava are populaţie
jumi-juma români-maghiari, dar, per ansamblu, maghiari sunt doar 17% din populaţia comunei ce mai cuprinde satele
Bucovăţ şi Răchita. Cu tânărul primar poţi sta lejer la discuţii despre orice, ore întregi. 

Noua primărie aflată în construcţie

Biblioteca comunală

Primarul Ioan Ihasz



(urmare din pagina 9)
for mele spectaculoase ale naturii. Totuşi,
poten ţial turistic există aici şi se încearcă
promova rea lui, prin parteneriatele din ţările
vecine, Ungaria şi Serbia. Împreună cu
microregiunea Kanjiza, din Serbia, se des-
făşoară un proiect transfrontalier pentru dez-
voltare turistică în două regiuni slab dez-
voltate. “Pe acest proiect s-a înfiinţat un tele-
centru, cu un birou de informare pentru turişti,
săli de conferinţe. Valoarea a fost de 86.000 de
euro pentru partea noastră. Pe lângă reabil-
itarea clădirii s-a făcut un parteneriat cu toţi
primarii din zonă. În Banat, această zonă are
cele mai multe obiective pe metru pătrat. S-au
făcut pliante, broşuri, mai trebuie să apară un
ghid pentru cei care doresc să deschidă afaceri
în turism şi alte domenii, s-a făcut o strategie
turistică a zonei, hărţi cu posibile trasee turis-
tice. Ne gândim cum să continuăm funcţio -
narea acestui birou, suntem în discuţii cu
partenerul din Serbia, pentru finanţarea
biroului şi dezvoltarea circuitelor turistice, cu
circuite tematice. Avem bisericile din lemn în
zonă, mănăstiri, însă nu avem spaţii de cazare,
sunt foarte puţine pensiuni şi nu prea se ridică
la standardele care se cer. În plus, nu sunt
informaţii concrete pentru turişti, să ştie că au
un ghid, transport asigurat. De exemplu, dacă
cineva vrea să viziteze bisericile de lemn, tre-

buie să sunăm la primar, care să sune la părinte
să vină cu cheia... Un turist nu ştie care este
orarul, nu ştie când poate fi vi zi tată biserica de
lemn de la Zolt sau cea de la Ro mâneşti, tre-
buie să aibă informaţiile complete şi persoană
de contact. Avem obiective tu ristice frumoase,
dar nu sunt legate la pa chet. Suntem puţini în
zonă care facem ceva pen tru promovarea turis-
mului”, ne precizează primarul. 

BU"EA MICĂ, SATUL DISPĂRUT

Într-un fel, turismul se practică deja, cu
aju torul localnicilor, care trec des graniţa către
Ungaria şi Serbia. Asta pentru că au fost impli-
caţi de la început în promovare. Anual, la ma -
ni festările culturale iau parte peste 50 de stră -
ini, care sunt primiţi în casele cetăţenilor. De
fiecare dată, organizatorii plimbă oaspeţii în
zonele ce merită a fi văzute. “În 16-17 mai o să
fim la Nagydorog, sunt zilele comunei, vom fi
o delegaţie de 25 de persoane. Pe lângă dele-
gaţia oficială, familiile se sună între ele şi
merg fără să fie ceva organizat. De obicei ne
anunţă, chiar dacă merg pe cont propriu. Am
făcut într-o zi circuitul bisericilor de lemn, altă
dată am vizitat mănăstirile. Tot timpul schim-
băm circuitul. De atunci vin străinii, ne sună şi
spun că vin două-trei familii pentru câteva zile
şi stau la noi. Încercăm tot timpul să pro-

movăm şi zona Lacului Surduc, le pregătim
mâncare la ceaun, le plac mititeii, vor mâncă -
ruri tradiţionale româneşti. Am avut şi festival
gastronomic în Serbia. Încercăm să aducem un
plus la orice proiect”, povesteşte Ihasz. 

Unul dintre evenimentele la care se vine cu
drag este în august, la un festival comemorativ
la Bunea Mică, un sat din care nu mai există
mai nimic. Festivalul este făcut împreună cu
Făgetul. “A fost sat cu maghiari, dar a fost des-
fiinţat, nu mai sunt nici case în picioare.
Biserica reformată s-a vândut şi s-a montat în
altă comună, unde s-a făcut biserică catolică.
Bunica mea a fost ultima familie care s-a
mutat la Dumbrava în 1984. Au demolat casa
din lemn şi cu materialul reclădeau pentru a-şi
face anexe la Dumbrava, a devenit grajd şi
şopru. La Bunea Mică va fi o locaţie foarte
bună pentru case, dar încă nu s-a descoperit.
Este o altă lume acolo. E la 14 km prin
Răchita, din Dumbrava. Odinioară, existau
mulţi pomi fructiferi, de tot felul.  Până în anii
‘90 am cultivat terenuri la Bunea. Aduceam
câte două-trei căruţe toamna, cu soiuri de
meri, peri cum nu există în zona noastră. Vrem
să salvăm câteva soiuri ce există din timpul
Austro-Ungariei, cum ar fi “para reginei”.
Sunt soiuri speciale, care şi în Ungaria sunt
greu de găsit”. 

MESERIAŞII "U AU DISPĂRUT

Satul Dumbrava a avut mulţi meseriaşi,
veniţi o dată cu colonizarea. “Până la comu-
nism, în anii ‘60-’70, în Dumbrava au fost no -
uă fierari potcovari, covaci, veneau la potco vit
de la Lugoj şi chiar din judeţul vecin. Eu am
fost printre ultimii meseriaşi în lemn, fratele
meu a făcut mobilă, pe lemn masiv. Tâmplari
încă sunt, şapte, care lucrează. Am avut şi
nouă pantofari, a mai rămas doar unul, bătrân.
S-a deschis aici o mică firmă de încăl ţăminte.
Ei fabrică pantofi de calitate şi încep să creas -
că. Acum îşi pun afacerea pe picioare. Au făcut
un mic atelier. Avem şi atelier de ceramică mo -
dernă. Au funcţionat foarte bine. Acum cu cri -
za suferă puţin, pentru că au avut comenzi
pen  tru depozite mari, Bricostore, Metro şi în
străinătate, dar din cauza crizei s-a mai micşo-
rat numărul de angajaţi. Să nu uităm că suntem
în zona Jupâneşti unde era vatra de olari. Va fi
inclus în circuitul turistic şi Jupâ neştiul, pe un
drum al micilor meşteşugari”, precizează pri -
marul. De altfel, acesta plă nuieşte să deschidă
şi un mic muzeu cu obiecte ţărăneşti, pe care le
adună deja în casa personală.

A consemnat Alina SABOU
Foto: Constantin DUMA
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Creaţia unui mare arhitect        
Biserica re for -

mată din Dum bra -
va este creaţia u -
nui arhitect renu -
mit, care a făcut
con  strucţii impor-
tante: Alpar Ignac.
Fiecare biserică pe
care a creat-o a
fost proiect unicat.
Cea de la Dum -
bra va a fost  viz-
itată de asociaţii
internaţionale ale
arhitecţilor şi ar -
he o logilor, care au
ve nit din Austria,

Germania, America, într-un traseu în care au vizitat clădirile arhitectului. “Bi serica nu este
monument, pentru că dacă cerem asta, atunci nu o putem renova. După ce o re no văm, o să o
transformăm în monument istoric. La Dumbrava există o biserică ortodoxă no uă, dar şi lăcaşe

de cult pentru iehovişti şi bap  tişti”, conclu zio nează
edilul din Dum bra va. Alpár Ignác (1855-1928) a con-
dus un birou de proiectare cu mulţi angajaţi în Buda -
pesta. Opera lui cuprinde peste o sută de clă diri, dintre
care 38 se află pe teritoriul Tran sil vaniei, al Bihorului
şi Ba na tului. Printre acestea din urmă se nu mără opt
biserici, 15 şco li şi universităţi, şase primării şi sedii
ad mi nistrative ju deţene, patru centre de trata men te
bal neo fizioterapeutice, un castel, un palat de poştă.
După proiectele arhitectului Alpár Ignác s-au ridicat
casele comitatelor din Cluj, Braşov, Deva, Sighi şoara,
Târnă veni. Opera de căpătâi a arhitectului Alpár Ig nác
este consideră edi ficiul eclec tic care adă posteşte Mu -
zeul Agri culturii din Buda pesta, ridicat în 1896. În Ba -
nat, alături de Palatul Poş telor, după proiectele lui
Alpár Ignác au fost edificate Monumentul Széchenyi
de pe stânca Câlnic din Cazane, impozanta clădire a
fos tei Băi Szapáry din staţiunea Băile Her culane, am -
plasată pe malul drept al Cernei şi clădirea neobarocă
a Gimnaziului Superior de Băieţi din Timişoara, care
adăposteşte Liceul Teoretic “C.D. Loga”.

Alina SABOU                 

Comuna românilor, gospodărită ca la carte de un maghiarDUMBRAVA

PLENUL C. J. TIMIŞ
Prin dispoziţia de convocare a  Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Constantin Ostafi ciuc,

marţi, 28 aprilie 2009 a avut loc şedinţa ordinară a C.J. Timiş la sediul Palatului Admini strativ.
Ordinea de zi a şedinţei a fost  următoarea:1. Întrebări, interpelări; 2.Proiect de hotărâre pri vind

aprobarea „Agendei principalelor manifestări cultural-artistice şi sportive”; 3.Proiect de hotă râre
privind finanţarea unor structuri sportive; 4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi comple ta -
rea „Programului de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.07.2008
– 30.06.2011”; 5. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social la S.C. „Aviaţia Utilitară”
S.A. Timişoara; 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Nor ma tivelor privind
dotarea cu autovehicule şi consumul lunar de carburanţi; 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea
prelungirii unor contracte de închiriere; 8. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a
unui imobil din domeniul public al judeţului Timiş 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea închiri-
erii unui spaţiu din Palatul Administrativ către S.C. APCAN S.A. Ti mi şoara; 10. Proiect de
hotărâre privind aprobarea închirierii unor spaţii din subsolul imobilului situat în Timişoara Bd.
Victor Babeş nr. 21;  11. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor spaţii din subsolul
imobilului situat în Timişoara str. Iancu Văcărescu nr. 23; 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea
închirierii unor spaţii din imobilul situat în Lugoj str. Timişorii nr. 27 – 33; 13. Proiect de hotărâre
pentru aprobarea Listei proiectelor prioritare propuse pentru finanţare în cadrul Programului
„Electrificare 2007 – 2009”; 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Pla nului pentru dez-
voltarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş; 15. Proiect de hotărâre
privind modificarea şi completarea Organigramelor şi Statelor de funcţii ale instituţiilor publice de
cultură de interes judeţean; 16. Proiect de hotărâre privind încetarea raportului de serviciu a direc-
torului executiv al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timiş; 17. Informare privind Raportul Ca -
merei de Conturi a judeţului Timiş pentru exerciţiul financiar 2007; 18. Proiect de hotărâre pri vind
trecerea unor imobile din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului Timiş.

J. L.

BUZIAŞ:
Centura Nord – Vest   

Luni, 27 aprilie 2009, a avut loc la sala festivă a Muzeului Banatului ceremonia de
semnare a contractului de finanţare pentru proiectul „Centura Nord –Vest de ocolire a
oraşului Buziaş” din cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013. Valoarea totală
a proiectului este de 20.140.007,73 lei  dintre care 15.716.795 lei reprezintă valoarea
finanţării nerambursabile acordată de către Uniunea Europeană. Contractul de finanţare
pentru acest proiect a fost semnat de către coordonatorul parteneriatului din cadrul proiec-
tului, respectiv domnul Constantin Ostaficiuc,  în calitate de Preşedinte al Consiliului
Judeţean Timiş. Proiectul vizează acordarea de fonduri europene, prin intermediul
Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, pentru „Centura Nord –Vest de ocolire a
oraşului Buziaş”, în vederea îmbunătăţirii infrastructurii de transport rutier local, interzi -
cerea traficului greu  de tranzit în zona centrală a oraşului şi deservirea rutieră directă a plat -

formei  industriale exis ten te
în partea de nord a ora şului.
De asemenea, este vi za tă
dezvoltarea economico – so -
cială şi a potenţialului tu ris -
tic al oraşului şi a Staţiu nii
balneare Buziaş, prin rea bi -
litarea şi moderni zarea le gă -
tu rilor directe de transport
către principalul pol de dez -
voltare din zonă, oraşul Bu -
ziaş.

Jana L.
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Autostrada Banatului va brăzda terenurile comunei Traian Vuia
Interviu cu primarul Iosif Barboni şi viceprimarul Nicolae Crîşciu

TRAIAN VUIA

- Ce lucrări importante se desfăşoară în
comuna Traian Vuia?

Viceprimarul "icolae Crîşciu: În Traian
Vuia s-a introdus reţeaua de apă, cişmelele
merg, urmează să se racordeze şi cei care
doresc. Se va extinde reţeaua de la Traian Vuia
la Surduc, probabil că anul acesta.
Avem depuse proiecte pentru
canalizare în toate satele şi se va
continua reţeaua de apă în toate
satele aparţinătoare. Ar fi cea mai
mare realizare de la Revoluţie
încoace să prindem proiect pentru
apă în toate satele, pentru că noi nu
avem bani. În proiectul integrat a
fost inclusă şi asfaltarea drumului
comunal dintre Surduc şi Săceni şi
cel dintre Jupani - Mănăştiur. 

- Care e situaţia investito-
rilor?

Viceprimarul: Avem prea
puţini investitori. Avem două
firme, una la Săceni şi una aproape
de Săceni, pe şosea, se ocupă cu
prelucrarea lemnului. Cei din
Săceni fac şi sicrie şi urne pentru
cenuşă, se face export. În Traian
Vuia mai urmează ceva de genul acesta, tot
pentru producţia de lemn. Oamenii au mai
lucrat la Rieker la Făget, dar s-a închis, se va
închide şi la Lugoj. Populaţia se ocupă în ge -
ne ral cu agricultura. Se lucrează destul de bine
şi italienii au terenurile destul de compacte. La
Sudriaş au câteva sute de hectare. Mai avem
persoane plecate cu contract de muncă în
străinătate, în Germania, Italia, Spania. Peste
teritoriul satelor Susani, Jupani şi o parte din
Traian Vuia o să treacă viitoarea autostradă, ne
punem mari speranţe. Din punctul de vedere al

exproprierilor, nu o să afecteze prea multă
lume, pentru că parcelele sunt paralele cu
viitorul drum, nu vor fi perpendiculare. Este
proiectată şi o parcare mare, pe teritoriul satu-
lui Susani, acolo ar mai putea veni investitori.

- Ştiţi care va fi traseul exact al acestei

au tostrăzi pe teritoriul comunei dumnea -
voastră?

Primarul Iosif Barboni: Va trece pe la
Criciova, Susani, Jupani, iese la Traian Vuia,
mai jos de staţia de benzină, intră pe hotar la
Dumbrava şi se duce spre Făget şi Coşava. Au
fost trei variante, dar cred că aceasta va fi ulti-
ma, este un traseu pe lângă calea ferată. Ne va
ajuta autostrada, mai ales că va fi aproape de
Lacul Surduc. La Traian Vuia va fi şi un punct
de intrare pe autostradă, la 500 m după sat.
Fiind zonă turistică, probabil că va fi un inte -

res mai mare şi
la investiţii.
Noi am decis
deja din legis-
latura trecută
să dăm teren
gratis ce lor
care doresc să
i n v e s t e a s c ă
aici, pentru a
crea locuri de
muncă. 

- Se lu -
crea  ză la un
muzeu care

va purta numele avia torului Traian Vuia...
Vicepri ma rul: Da, se lucrează. E o clădire

total no  uă. Acum a vem muzeul “Traian Vuia”
în cadrul cămi nului cultural. Obiectele de
acolo vor fi mu tate la noua clădire şi vom
primi în plus alte documente şi invenţii. Va fi

şi o sală cu o machetă. 
- Aveţi un par te -

neriat cu oraşul Mon  -
tesson din Franţa,
locul unde Tra ian
Vuia a avut primul
zbor. Există şanse
pen tru o înfrăţire în -
tre localităţi?

Pri ma rul: Avem
mai multe parteneriate
cu oraşe din alte ţări.
Cu cei din Franţa, de la
Mon tesson, nu am pu -
tut face pentru că Tra -
ian Vuia are o
populaţie mult mai
mică de cât Montesson.
Noi avem vreo 2.400
de locuitori, ei au peste
10.000, e oraş. Am fost

acolo în 2000, în delegaţie, eu eram singurul
primar, se
sărbătoreau 94
de ani de la
pri mul zbor. În
2006 am fost la
sărbătorirea a
100 de ani, tot
de la primul
zbor, la Mon -
tes son. Ne-am
tot gândit cum
ne-am putea
în frăţi cu ei şi
am rămas la
va rianta să fa -
cem împreu nă
cu Făgetul, ca -
re este oraş, să
vedem cum ne
vom înţe le ge. 

- Cum se face că la dumneavoastră
primăria e în altă localitate decât centrul de
comună?

Primarul: În 2003, am făcut un referen-
dum să despart comuna, aşa cum a fost înainte:
Susani, Sudriaş şi Jupani pe de o parte, iar pe

alta Traian Vuia, Surducu Mic şi Săceni. 85%
au fost de acord să se despartă. În 2004 a intrat
proiect în Parlament, dar s-a schimbat gu ver -
narea şi nu a mai fost interes să se promoveze.
Ar trebui înfiinţată numai comuna Sudriaş, că
Traian Vuia există deja. Problema e că la
Sudriaş nu mai am locuitori, că vreo 300 de
persoane sunt plecate în străinătate şi nu mai
am 1.500 de locuitori populaţie, cât e necesar
pentru comună. Administrarea trebuie să se
mute, cu timpul, în Traian Vuia, pentru că nu
se poate să ai poliţia la Traian Vuia şi primăria

la Sudriaş. În plus, este şi şoseaua naţională la
Traian Vuia. Suntem unicat în ţară.

A consemnat Alina SABOU
Foto: Constantin DUMA

Muzeul Aviaţiei, în onoarea lui Traian Vuia
Expoziţia memorială “Traian Vuia” a fost inaugurată în 8 octombrie 1972 în comuna Traian

Vuia, pe meleagurile unde s-a născut şi a copilărit Traian Vuia, pionier al aviaţiei mondiale,
inventatorul primelor aparate de zbor cu sisteme proprii de decolare, propulsie şi tren de ateri-
zare. În prezent, expoziţia memorială este adăpostită într-o sală a Căminului Cultural al locali -
tăţii Traian Vuia şi conţine panouri şi vitrine cu fotocopii de documente, fotografii, articole de
presă, articole din cărţi, brevete de invenţie, cărţi, machete ale unor aparate de zbor etc, toate
ilustrând viaţa şi activitatea lui Traian Vuia. Lucrarea, în valoare de peste 500.000 de euro, va
trebui încheiată până la mijlocul anului 2010.

Lângă Căminul Cultural se constru-
ieşte acum şi o şcoală nouă, cu clasele I-
IV. Investiţia trebuia făcută pentru că
şcoa la veche a fost retrocedată Bisericii
Or to doxe, pentru a fi transformată în casă
parohială. Şcoala nouă va avea 1400 de
metri pătraţi pe trei nivele - demisol, par -
ter şi etaj. Aici va funcţiona şi o grădiniţă
cu trei grupe, unde vor învăţa toţi copiii
din localitatea Traian Vuia. Investiţia este
fi nanţată de Ministerul Educaţiei şi Cer -
ce tării, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean
Timiş. A.S.

Comuna Traian Vuia este un caz, probabil, unic în ţară deoarece activitatea administrativă este împărţită între două localităţi. În mod
normal, localitatea-centru de comună găzduieşte primăria şi toate celelalte instituţii ale statului. �u şi la Traian Vuia, însă. Aici, primăria
se află la Sudriaş, iar poliţia la Traian Vuia. Edilul comunei vrea ca până la finalizarea mandatului său problema să se rezolve, pentru că
persistă de prea multă vreme. În tot acest timp însă, comuna aviatorului Traian Vuia se pregăteşte să primească un eventual aflux de turişti.
Primarul Iosif Barboni şi viceprimarul �icolae Crîşciu au explicat de ce.

Viceprimarul
Nicolae
Crîşciu

Muzeul Traian Vuia

Viitorul Muzeu Traian Vuia

Locul pe unde va trece
autostrada...

Traian Vuia privind spre
viitorul muzeu care-i va purta

numele

Viitoarea şcoală Traian Vuia



1 mai
- Ziua Muncii
- Sfântul Filip (bulgari, cehi,
croaţi, italieni, maghiari, slovaci)
- Mai Al (germani)
- �umărătoarea de Omer (evrei)
- În 1930 la Timişoara a văzut
lumina tiparului primul număr al
publicaţiei Vestul
- În 1937 a fost inaugurată linia de
cale ferată ce leagă localităţile
Ionel-Cărpiniş-Timişoara
- În 1979 a murit Csapó József,
scriitor specialist în agricultură
- Piaţă agroalimentară: Ciacova,
Făget, Valcani
- Obor de vite: Mehala
2 mai
- Ziua Diasporei Polonezilor
- �umărătoarea de Omer (evrei)
- Piaţă agroalimentară: Buziaş,
Cărpiniş, Comloşu Mare, Jimbolia,
Orţişoara, Periam, Sânpetru Mare,
Variaş
- Obor de vite: Cărpiniş, Moşniţa
Nouă, Tomnatic
- Târg mixt: Buziaş, Cărpiniş,
Comloşu Mare, Dudeştii Vechi,
Moşniţa Nouă, Recaş, Saravale,
Timişoara “Flavia”, Variaş
3 mai
- Ziua Libertăţii Presei
- Duminica Verde (armeni)
- �umărătoarea de Omer (evrei)
- Ziua Poloniei
- În 1896 a murit Victor Vlad
Delamarina, poet dialectal, dra-
maturg, traducător
- Obor de vite: Deta Aleea
Revoluţiei
- Târg mixt: Deta, Liebling,
Lovrin, Recaş, Timişoara “Flavia”
4 mai
�umărătoarea de Omer (evrei)
5 mai
- Ziua Europei
- �umărătoarea de Omer (evrei)
- Piaţă agroalimentară: Ciacova,
Făget, Valcani
- Obor de vite: Lugoj Obor
- Târg mixt: Lugoj Obor
6 mai
- Sfântul Gheorghe (macedoneni,
ruşi, sârbi, ucraineni)
- Herdelezi (romi)
- Hâdârlezul (tătari, turci)
- Iurea (ucraineni)
- Numărătoarea de Omer (evrei)
- În 1905 a murit Caius

Brediceanu, politician, diplomat
- Piaţă agroalimentară: Buziaş,
Igriş, Jimbolia
- Târg mixt: Buziaş, Cenad,
Dumbrava,  Recaş, Tormac
7 mai
- Arătarea Sfintei Cruci (albanezi,
eleni, români, romi)
- Numărătoarea de Omer (evrei)
- În 1963 a murit Fülöp-Miller
René, scriitor, jurnalist, istoric
- Obor de vite: Balinţ
- Târg mixt: Balinţ, Teremia Mare
8 mai
- �umărătoarea de Omer (evrei)
- Piaţă agroalimentară: Ciacova,
Făget, Valcani
- Obor de vite: Mehala
9 mai
- Ziua Uniunii Europene
- Numărătoarea de Omer (evrei)
- În 1999 a murit Adrian Derlea,
poet
- Piaţă agroalimentară: Buziaş,
Cărpiniş, Comloşu Mare, Jimbolia,
Orţişoara, Periam, Sânpetru Mare,
Variaş
- Obor de vite: Cărpiniş, Moşniţa
Nouă, Tomnatic
- Târg mixt: Buziaş, Cărpiniş,
Comloşu Mare, Dudeştii Vechi,
Moşniţa Nouă, Recaş, Saravale,
Timişoara “Flavia”, Variaş
10 mai
- �umărătoarea de Omer (evrei)
- Târg mixt: Liebling, Lovrin,
Recaş, Timişoara “Flavia”
11 mai
- �umărătoarea de Omer (evrei)
12 mai
- �umărătoarea de Omer (evrei)
- Piaţă agroalimentară: Ciacova,
Făget, Valcani
- Obor de vite: Lugoj Obor
- Târg mixt: Lugoj Obor
13 mai
- �umărătoarea de Omer (evrei)
- Piaţă agroalimentară: Buziaş,
Igriş, Jimbolia
- Târg mixt: Buziaş, Cenad,
Dumbrava,  Recaş, Tormac
14 mai
- Ziua Israelului
- �umărătoarea de Omer (evrei)
- Târg mixt: Teremia Mare
15 mai
- �umărătoarea de Omer (evrei)

- Piaţă agroalimentară: Ciacova,
Făget, Valcani
- Obor de vite: Mehala
16 mai
- Numărătoarea de Omer (evrei)
- În 1867 a murit �icolae Tincu
Velea, preot, istoric
- Piaţă agroalimentară: Buziaş,
Cărpiniş, Comloşu Mare, Jimbolia,
Orţişoara, Periam, Sânpetru Mare,
Variaş
- Obor de vite: Cărpiniş, Moşniţa
Nouă, Tomnatic
- Târg mixt: Buziaş, Cărpiniş,
Comloşu Mare, Dudeştii Vechi,
Moşniţa Nouă, Recaş, Saravale,
Timişoara “Flavia”, Variaş
17 mai
- Arătarea Sfintei Cruci (armeni)
- �umărătoarea de Omer (evrei)
- Târg mixt: Liebling, Lovrin,
Recaş, Timişoara “Flavia”
18 mai
- Evocarea Genocidului Tătarilor
- �umărătoarea de Omer (evrei)
- În 1930 la Timişoara s-a desfăşu-
rat cel dintâi concurs de automobil-
ism din Banat
19 mai
- Numărătoarea de Omer (evrei)
- În 1930 la Timişoara s-a desfăşu-
rat cel dintâi concurs de automobi -
lism din Banat
- Piaţă agroalimentară: Ciacova,
Făget, Valcani
- Obor de vite: Lugoj Obor
- Târg mixt: Lugoj Obor
20 mai
- Arătarea Sfintei Cruci (macedo-
neni, ruşi, sârbi, ucraineni)
- Numărătoarea de Omer (evrei)
- În 1930 la Timişoara s-a desfăşu-
rat cel dintâi concurs de automobi -
lism din Banat
- Piaţă agroalimentară: Buziaş,
Igriş, Jimbolia
- Târg mixt: Buziaş, Cenad,
Dumbrava,  Recaş, Tormac
21 mai
- Rugă: Lugojel, Timişoara Fabric
Est
- Sfinţii Împăraţi Constantin şi
Elena (albanezi, eleni, români,
romi)
- �umărătoarea de Omer (evrei)
- Obor de vite: Balinţ
- Târg mixt: Balinţ, Curtea,

Teremia Mare
22 mai
- Sfântul �icolae de Vară (ruşi)
- �umărătoarea de Omer (evrei)
- Piaţă agroalimentară: Ciacova,
Făget, Valcani
- Obor de vite: Mehala
23 mai
- �umărătoarea de Omer (evrei)
- Piaţă agroalimentară: Buziaş,
Cărpiniş, Comloşu Mare, Jimbolia,
Orţişoara, Periam, Sânpetru Mare,
Variaş
- Obor de vite: Cărpiniş, Moşniţa
Nouă, Tomnatic
- Târg mixt: Buziaş, Cărpiniş,
Comloşu Mare, Dudeştii Vechi,
Moşniţa Nouă, Recaş, Saravale,
Timişoara “Flavia”, Variaş
24 mai
- Înălţarea Domnului (bulgari, cehi,
croaţi, germani, italieni, maghiari,
slovaci) 
- Ziua Albanezilor din România
- Numărătoarea de Omer (evrei)
- În 1931, la Timişoara, echipa de
fotbal Ripensia a învins cu 2-0
campioana Ungariei, Ujpest
Budapesta
- Târg mixt: Liebling, Lovrin,
Recaş, Timişoara “Flavia”
25 mai
- Sfânta Sara (romi)
- Numărătoarea de Omer (evrei)
26 mai
- Numărătoarea de Omer (evrei)
- În 1905 a murit Aurel �ovac,
scriitor, senator, solist
- În 1919 a murit Gozsdu Elek,
prozator, dramaturg, publicist
- Piaţă agroalimentară: Ciacova,
Făget, Valcani
- Obor de vite: Lugoj Obor
- Târg mixt: Lugoj Obor
27 mai
- Numărătoarea de Omer (evrei)
- În 1992 a murit Sofia Arcan, pro-
zatoare
- Piaţă agroalimentară: Buziaş,
Igriş, Jimbolia
- Târg mixt: Buziaş, Cenad,
Dumbrava,  Recaş, Tormac
28 mai
- Ziua Eroilor
- Rugă: Banloc, Cheverşu Mare,
Gherman, Obad, Moşniţa Nouă,
Pesac

- Înălţarea Domnului (albanezi,
eleni, macedoneni, români, romi,
ruşi, sârbi, ucraineni)
- Numărătoarea de Omer (evrei)
- În 1934 a murit Barabás Béla
avocat, politician, scriitor
- Târg mixt: Teremia Mare
29 mai
- Înălţarea Domnului (armeni)
- Sărbătoarea Recoltei (evrei)
- În 1920 la Timişoara a văzut
lumina tiparului cel dintâi număr
al pu blicaţiei Ţara
- În 1931 la Timişoara a văzut
lumina tiparului primul număr al
publicaţiei „Unirea română“
- Piaţă agroalimentară: Ciacova,
Făget, Valcani
- Obor de vite: Făget, Mehala
30 mai
- Deportarea Romilor în
Transnistria (romi)
- Piaţă agroalimentară: Buziaş,
Cărpiniş, Comloşu Mare, Jimbolia,
Orţişoara, Periam, Sânpetru Mare,
Variaş
- Obor de vite: Cărpiniş, Moşniţa
Nouă, Tomnatic
- Târg mixt: Buziaş, Cărpiniş,
Comloşu Mare, Dudeştii Vechi,
Moşniţa Nouă, Recaş, Saravale,
Timişoara “Flavia”, Variaş
31 mai
- Rusaliile (bulgari, cehi, croaţi,
germani, italieni, maghiari, slovaci)
- Ziua Florarilor (romi)
- În 1984 a murit Filaret Barbu,
compozitor, dirijor al corului Ion
Vidu, profesor de muzică
- Obor de vite: Ciacova Târg
- Târg mixt: Ciacova, Liebling,
Lovrin, Recaş, Timişoara “Flavia”
Zilnic sunt pieţe agroalimentare
în Curtea (Târgul Curţii), Deta
(Mu zeu Pompieri, Tg. Mare),
Gătaia, Jim  bolia (Mărăşeşti), Lugoj
(Coş buc), Nădrag (Cornet, Parc),
Periam (La Piatră), Timişoara
(Badea Câr ţan, Băl cescu, Dacia,
Doina, Giroc, Io  sefin, Lipovei,
Piaţa 700, Piaţa de Gros), Tomeşti
(Padeş) şi târguri mix te în Timişoa -
ra (Aurora, Me hala, Nouă)

Detalii pe internet:
www.banaterra.eu,
www.calendarintercultural.ro,
www.cjtimis.ro, www.mitropolia-
banatului.ro
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De la „Veniţi şi luaţi lumină!” până la bucuria creştinescu-
lui „Hristos a înviat!” oraşul Gătaia a trăit câteva momente
pline de har. Manifestările prilejuite de sărbătoarea Învierii au
trasat conturul unei lumini spirituale, pe urmele tradiţiei legate
de Hramul Bisericii, într-o exprimare populară şi corală cu
mare impact emoţional în rândul publicului.

Începutul de Rugă a avut loc în faţa Bisericii Ortodoxe
Gătaia prin sfinţirea şi frângerea colacului tradiţional stropit
cu vin, care s-a împărţit partici -
panţilor la ceremonial. Inter -
preţi cunoscuţi ai muzicii
popu lare: Nicu Novac - cel ca -
re a deschis spectacolul în
curtea bisericii, dansul mulţi -
mii animat de dansatorii „An -
sam blului Bănăţeana”, Adrian
Stanca, Tiberiu Ceia, Felicia
Sto ian - care a prezentat pro -
gra mul - Elena Jurjescu cu Ma -
rius Matei, Nicoleta Sârbu, Li -
liana Laichici, Doriana Talpeş,
precum şi formaţia condusă de
Doru Ţăranu, au dat zilei de În -
viere aura tradiţională de Rugă Bănăţeană în faţa unui pu blic
receptiv, nu lipsit de poftă de joc, lângă scena amenajată în aer
liber la Casa de cultură. La această atmosferă de sărbătoare
întregită printr-un spectacol cu focuri de artificii, cei prezenţi

în număr mare, veniţi din toate părţile Banatului, au demon-
strat că bănăţeanul n-a uitat să se distreze, să-şi trăiască bu cu -
riile peste conjuncturi vre mel nice, mai puţin favorabile.

Ruga Bănăţeană, organizată de Consiliul Local Gătaia, Bi -
se rica Ortodoxă Gătaia şi Primăria Oraşului Gătaia la înăl ţi -
mea cerinţelor localnicilor, și nu numai, fără nici o în doială, se
poate înscrie în rândul celor mai aşteptate evenimente de peste
an.

Într-o prelungire a tri um -
fului luminii şi cântecului, ma -
ni fes tarea corală „Cântecele
în vi erii” desăvârşeşte la Şem -
la cul Mic, în incinta Mănăstirii
Să raca, explozia de bucurie şi
tri umful unei afirmări repetate
în secole de creştinism:
„Hristos a înviat!”.

Formaţii corale din întreg
Banatul s-au întrunit într-un
colţ de Paradis terestru ca să
dă  ruiască un program de înaltă
măiestrie artistică. Contribuţia
peisajului în nuanţe de primă-

vară, glasurile hieratice ale coriştilor, arhitectura veche a Mă -
năstirii Săraca au fost elementele unei desfăşurări ale inefa-
bilului divin.

Această descriere sufletească „Cântecele învierii”, a fost

po sibilă pe meleagurile Şemlacului Mic prin aportul Con si liu -
lui Judeţean Timiş, Centrului de Cultură şi Artă, Mi tro poliei
Ba  natului, Parohiei Ortodoxe Gătaia, Mănăstirii Să raca şi Pri -
măriei Oraşului Gătaia. Dintre corurile ce au făcut cu putinţă
mi nunea unei împărtăşiri cu arta, amintim: Corul bărbătesc al

Consiliului Naţional al Românilor din Serbia; Grupul Coral al
Parohiei Ortodoxe Române din Vâr sac; Grupul Coral Tematic
al Parohieie Greco-Catolice „Sfân tul Petru şi Pavel” din Ti mi -
şoara; Corul Mixt al Pa rohiei Or todoxe din Ghiroda; Corul
Mixt al Parohiei Ortodoxe din Re caş; Grupul Coral Bărbătesc
al Căminului Cultural din Gi roc; Corul „Doina” al Parohiei
Ortodoxe din Gătaia.

Dorin IG"EA

Un semn de lumină punctează tradiţia la Gătaia

Calendar-luna mai 2009  



AGENDĂ

IMIŞ

13
mai 2009

SĂ "E AMI"TIM
Păpuşarii ambulanţi, din secolele trecute,

cutreerau târgurile şi mahalalele, exprimând
pe mica scenă cu păpuşile confecţionate din
lemn şi cârpe, opinia populară asupra stărilor
şi moravurilor epocii.

AŞA A Î"CEPUT LA TIMIŞOARA!
În perioada noiembrie 1948-martie 1949,

un grup de studenţi de la Institutul de Artă din
Timişoara, îndrumaţi de Florica Teodoru, reu-
niţi în prima formaţie de păpuşari din vestul
României, prezintă mici adaptări şi drama-
tizări după basmele româneşti. 

GO"GUL!
Cine nu-l cunoaşte pe Pipăruş Pătru, eroul

de basm românesc (care evocă boaba de piper
–bogăţia)? Ei bine, Păpăruş-Pătru îşi ia inima
în dinţi şi... gongul!

În 30 aprilie 1949, apare Teatrul de Stat
de Păpuşi din Timişoara, printre primele din
ţară, iar copiii pot vedea fericiţi primele spec-
tacole: „Fetiţa pădurii”, „Ionică şi maşina
infernală”, „Cea mai bună doctorie”.

SUCCESE!
Primele succese ale colectivului timişo-

rean sunt evidenţiate în Conferinţa Naţională
a Cadrelor Artistice din Teatrele de Păpuşi, de
la Bucureşti, în 1955. Un an mai târziu, în
1956, tot la Bucureşti, teatrul este distins cu
premii pentru regie, spectacol şi interpretare
pentru spectacolul „Punguţa cu doi bani”,
prezentat la „Decada Teatrelor de Păpuşi”.

Colectivul din prima stagiune:  Florica
Teodoru, Constantin Adamovici, Graziella
Al bini, Marina Başta-Cosma, Mircea Başta,
Gheorghe Bibarţ, Maria Blănaru-Rusu, Maria
Cosma, Mircea Dumitru, Traian Fericeanu,
Lenuţa Ioan, Petre Popa, Maria Răduş-Vodă,
Maria Kérenyi, Honora Lupaşcu, Ioan Skala,
I. Tereniuc.  

În „Studii şi Cercetări de Istoria Artei”
(Editura Academiei R.S.R., vol. I / 1964, pag.
33-34) se sublinia: „Puncte de vedere proprii,
interesante prin perspectiva dezvoltării lor
(...) La Timişoara, în regia Floricăi Teodoru,
sunt evidente încercările de profilare a teatru-
lui pe linia valorificării în repertoriu, ca şi în
plastică, a motivelor de inspiraţie folclorică”.

„HAI PĂPUŞI, PĂPUŞI LUMEŞTI”
Teatrul se bucură de aprecierile spectatori-

lor şi criticilor la „Primul Festival Interna -
ţional al Teatrelor de Păpuşi şi Marionete” de
la Bucureşti (1958) cu „Hai păpuşi, păpuşi
lumeşti”. „Spectacolul a demonstrat, o dată
mai mult, rolul satiric de totdeauna al păpuşii,
rolul ei de mesager al ideilor de protest social
împotriva împilării. Satira violentă, rezolvată
în mişcarea grotească, alături de acordul „piz-
zicato”, urmat de dansul suav au definit acest
plăcut spectacol regizat într-un mod îndrăzneţ
de Fl. Teodoru. Finalul spectacolului e un mic
spectacol fără cuvinte: Vasilache culcă în cet
pe rampă păpuşile inerte, în timp ce
în scenă mâinile păpuşarului rămân
ca un simbol etern al omului ce
însufleţeşte arta”, scria „Gazeta
Literară” (nr. 219 / 22.V. 1958).  
„PĂCALĂ” - PRIMA PIESĂ DE

I"SPIRAŢIE FOLCLORICĂ 
MO"TATĂ PESTE HOTARE

Regizorul Jan Roma novsky, de
la Teatrul de Păpuşi Nitra (Cehoslo -
va cia) montează propria-i piesă,
„Omul care şi-a vândut inima”, în
1959, la Timişoara. În acelaşi an, în
replică, Florica Teodoru regizează, la Nitra,
prima piesă românească (de inspiraţie folclo-
rică), înscenată peste hotare, intitulată
„Păcală”, de Brânduşa Zaiţa-Silvestru. 

Ziarul „Loutkar” din Cehoslovacia titra,
în martie 1960: „În ziua de 18 decembrie
1959, am aplaudat premiera unei piese româ-
neşti pusă în scenă la teatrul de păpuşi din
Nitra, în regia Floricăi Teodoru, directoarea
teatrului de păpuşi din Timişoara. Regizoarea
a adus câteva daruri foarte valoroase  -
păpuşile pentru înscenarea piesei (scenografia

Ileana Popescu), apoi o creaţie înflăcărată şi o
voinţă fermă de a crea un spectacol cinstit,
adânc artistic, care a captivat prin tempera-
ment şi optimism. De la deschiderea scenei,
mai bine zis de la primele măsuri ale uvertu-
rii şi până la ultimele, scenele pulsează într-un
ritm viu şi mereu crescând (...) s-a ajuns la o
reprezentaţie excelentă (...) care ne-a scos din
apatia noastră”. 

ŞIRUL SUCCESELOR CO"TI"UĂ
Şirul succeselor Teatrului de Stat de

Păpuşi continuă, în vara anului 1960, cu spec-
tacolul „Iovan Iorgovan”, realizat de poetul
Lu cian Valea. În tipăritura  „Teatrul de păpuşi
românesc”, editat de CSCA (Bucureşti, 1963,
pag. 56, ianuarie-februarie 1962), se arată:
„Interesul pentru temele folclorice se fac
simţite în preocupările teatrului de păpuşi de
la Timişoara. Vechi dansuri şi cântece din
Banat (...) prind viaţă pe scena acestui teatru.
Grija pentru autenticitate, încercarea cura-
joasă de a exprima, în limbaj specific, suflul
eroic, dramatismul unor producţii puţin valo-
rificate pe scenele de păpuşi, cum sunt bala-
dele, imprimă o notă particulară în activitatea
acestui colectiv”.

TUR"EU Î" BULGARIA
În ianuarie-februarie 1962, teatrul timişo-

rean susţine un turneu în Bulgaria, cu specta-
colele „Păcală”, „Necazurile lui Şurubei”,
„Fetele din măr” şi „Pantofiorii năzdrăvani”,
prezentate la Sofia, Plovdin şi Pernic.
„Turneul teatrului de păpuşi din Timişoara în
R. P. Bulgaria s-a încheiat cu succes. Presa
centrală din ţara prietenă a publicat articole şi
cronici despre arta păpuşarilor români, subli-
niind valoarea de schimb de experienţă cultu-
ral-artistică a turneului. 

LA CEL DE-AL TREILEA FESTIVAL
I"TER"AŢIO"AL! 

Păpuşarii de pe Bega se prezintă bine şi în
1965, la cel de-al treilea festival internaţional
de Teatru, cu „Antropomorfism”, un poem
satiric de M. Eminescu.

„Poemul satiric al lui Mihai Eminescu
«Antropomorfism» a folosit ca o canava de
scenariu spectacolului cu acelaşi nume, cu
care s-a prezentat, la festival, Teatrul de pă -
puşi din Timişoara (România). Un spectacol
cu multe calităţi, realizat stilistic şi com por -

tamental sub conducerea regizoarei Florica
Teodoru. E vorba de o fabulă păpuşerească,
care îşi ia eroii din lumea păsărilor, pentru a
satiriza falsa dragoste a oamenilor cu două
feţe. Tonul satiric serios al spectacolului a fost
conceptul prin prisma viziunii sonore a auto-

rilor ei. Ironia se revarsă treptat în parodie,
pentru a ajunge, în final, până la sarcasm. Iar
această evoluţie îşi găsea deplina expresie în
rezolvarea scenică. Prin conţinutul său, prin
sinceritatea şi claritatea concepţiei regizorale,
prin laconismul şi expresivitatea formei, inte-
gritatea construcţiei solide a acestui spectacol
obligă la o mai mare atenţie, faţă de aceea
care i s-a arătat”, titra ”Teatr”, revistă bul gară
de specialitate, nr. 12 / 1965 şi 1 / 1966.

PRI" MO"GOLIA, 
CHI"A ŞI  R.P.D. COREEA

În perioada decembrie 1967 - ianuarie
1968, timişorenii efectuează un turneu în R.P.
Mongolia, R.P. China şi R.P.D. Coreea.

„Contemporanul” (nr. 8, din 23 februarie
1968), evidenţia succesul turneului: „Un inti-
nerar de aproape 30 de km., 44 spectacole în
50 de zile, peste 20.000 de spectatori, cifre
revelatoare din bilanţul unui recent turneu
efectuat de un colectiv de păpuşari în R.P.
Mon golia, R.P. Chineză şi în R.P.D. Coreană.
Cu acest prilej, teatrele din Craiova şi
Timişoara au prezentat spectacolele cu piese-
le «Verde Mugurel» şi « Floricica-Albastră»
şi (miniatura) « Puişorii mei ». La Ulan Bator,
la Pekin sau la Sanhai, la Phenian sau la Ham -
hîn, pretutindeni arta păpuşarilor a fost viu
aplaudată, artiştii români bucurându-se de o
primire foarte călduroasă. La o serie de spec-
tacole au asistat numeroase personalităţi cul-
turale din cele trei ţări, membri ai corpului
diplomatic, artişti, ziarişti”.

Î" FRU"TEA ARTEI PĂPUŞEREŞTI
I"TER"AŢIO"ALE!

Mişcarea păpuşărească românească înce-
pe să se facă remarcată pe plan internaţional.
În frunte cu scenografa Ioana Constantinescu
şi artista mânuitore Dorina Tănăsescu, un
grup de artişti români sunt chemaţi în Repu -
blica Arabă Unită, pentru a pune umărul la
realizarea primului teatru de păpuşi din Cairo.
Coordonarea acestui proiect (care se va înche-
ia în iulie 1964) este atribuită, de către Comi -
tetul de Stat pentru Cultură şi Artă, Floricăi
Teodoru.

REPERE
Sunt multe spectacole care au fost monta-

te în cei 60 de ani de teatru de păpuşi. Iată
câteva dintre cele din primii ani de funcţiona-
re a instituţiei de spectacol: 

30 aprilie1949: „Fetiţa pădurii” de Nell
Cobar şi S. Rudeanu. 

"oiembrie 1949: „Casa Pisicii” de S.
Marşak, regia – Florica Teodoru.

Decembrie 1949 -  „Poveste despre tim-
pul pierdut”, de E. Schwarz. Regia – Florica
Teodoru.  

Februarie 1950: „Tibică şi Pufuleanca”
de Ana Vojucova. Regia – Florica Teodoru.  

Aprilie 1950: „Căsuţa din câmpie”, adap-
tare de Florica Teodoru. Regia – Florica
Teodoru. Realizarea tehnică – Honora
Lupaşcu şi Ioan Skala.

Iunie 1950: „Pitac şi Pitacel” de Nina
Ghernet. Regia – Florica Teodoru.  

Decembrie 1950: „Găinuşa cea isteaţă”
de Leda Mileva. Regia – Florica Teodoru. 

Decembrie 1950: „Fetiţa şi căţelul” de
George Silviu. Regia  - Florica Teodoru. 

Aprilie 1951: „Cei mai buni prieteni” de
M. Popescu şi G. Teodorescu. 

Aprilie 1951: „Căsuţa urşilor” de L.
Bausevici”, după L. Tolstoi. Regia  - Florica
Teodoru. Sceno grafia  - Gustav Binder.

Muzica – L. Rooth şi C. Trăilescu. 
Mai 1951: „Fluieraşul şi căniţa” de

Valentin Kataev. Regia  - Florica Teodoru.
Iunie 1951: „Că suţa din ulcior” de Varady
Martha. Regia – Florica Teodoru. Octom -
brie 1951: „Şurubel” de Lucia Dinu -
Regia – Florica Teodoru. Sce no grafia –
Aurora Pop. Muzica – Victor Marchievici. 

Decembrie 1951 – „Nichita – viteazul
rus”, de T. Kovalesvskaia. Regia  - Florica
Teodoru. 

SALT Î" TIMP!
În 1996, instituţia de spectacol trece în

subordinea Consiliului Judeţean Timiş, iar în
17 aprilie 2000, primeşte titulatura Teatrul
pentru Copii şi Tineret „Merlin”, mărindu-şi,
astfel, aria de adresabilitate.

Când a venit la conducerea teatrului, în
1999, actorul şi regizorul Horia Ionescu a de -
clarat: „Acest tip de teatru are viitor pentru că,
tot timpul, vor exista copii şi tineri care sper
că vor veni în număr mare la spectacolele
noastre”. De atunci, repertoriul s-a diversifi-
cat, existând spectacole pentru toate vârstele.

CE ESTE ACUM?
Anul trecut, au fost realizate cinci premie-

re: Rokoko şi Rikiki”, fabulişti pentru copii,
de Alina Hiristea (regia – Alina Hiristea),
„Cocoşelul neascultător” de Ion Lucian (regia
artistică – Dan Ţopa), „Emil şi detectivii”,
după E. Kastner (regia artistică – Horia Dan
Ionescu), „Prostia omenească”, după Ion
Creangă (regia – Alina Hiristea), „Hoţul de
flori” de Diana Boboc, care semnează şi
regia. Pe lângă acestea, se joa că numeroase
spectacole. Iată câteva dintre ele: „Jocul de
păpuşi al doctorului Faust”, spectacol realizat
de Victor Cârcu, „Doi purceluşi sau cei şapte
ani de acasă”, de Ion Popescu, care semnează
şi regia, „Hansel şi Gretel” de Fraţii Grimm
(regia - Gheorghe Stana), „Piticul uriaş”, de
Dan Hândăreanu (regia artistică  - Nelson
Dimitriu), „Domniţa Lacrimă Fu ra tă”, scena-
riu de Horia Dan Ionescu după Dan Tărchilă
(regia artistică – Horia Dan Ionescu), „Năz -
drăvăniile lui Nică”; dramatizare de Ion Jurca
Rovina după Ion Creangă (regia artistică -
Horia Dan Ionescu), „Fata babei şi fata
moșneagului”, dramatizare de Ştefan Sasu
după Ion Creangă (regia artistică – Ştefan
Sasu), „Scufiţa roşie”, dramatizare de Horia
Dan Ionescu (regia – Horia Dan Ionescu),
„Croito raşul cel viteaz”, de  Fraţii Grimm,
dramatizare de Bogdan Tudor Pelerin (regia –
Bogdan Tudor Pelerin), „Napoleon era fată”,
după Sică Alexandrescu (regia artistică –
Horia Dan Ionescu), de Horia Ionescu (regia

(continuare în pagina 14)

60 de ani de teatru de păpuşi la Timişoara
„E greu de scris şi de reprezentat piese pentru teatrul de păpuşi. Universul copilului

este fundamental deosebit de acela al adultului. Mintea noastră nu-şi mai aduce aminte
cum gândea, sau, mai bine
zis, cum lega gândurile în pri-
mele ei începuturi; când nici
o zi nu semăna cu cealaltă;
fiecare eveniment era nou şi
era ceva nemaivăzut şi ne -
mai auzit.

Copiii înţeleg mai înainte
de orice basmul, căci basmul
a fost creat de omul adult,
când el însuşi gândea (demult
– în primăvara omenirii) ca
un copil, şi şi-a creat literatu-
ra dinlăuntru lumii lui şi pe
măsura minţii lui...”, spunea
dramaturgul Alexandru Po -
pescu, referindu-se la minu-
nata lume a copilăriei.  

Cenușăreasa

Dumbrava minunată



(urmare din pagina 13)

– Horia Io nescu), „Gulliver în ţara minunilor”, de A. Velich (regia artistică - Mariana Ivaşcu),
„Peticică şi omul de zăpadă”, de Alina Hiristea. „Ar mai fi multe de spus, despre numeroase-
le spectacole prezentate (în anul 2008, de pildă, au fost 203) şi despre turnee şi premii, lucruri
care vor ieşi în evidenţă în cartea despre istoricul teatrului, aflată acum în lucru. Trebuie însă
să-i amintim pe cei care au condus, de-a lungul anilor, instituţia: Florica Teodoru  (1949-1974),
Cornelia Jurasoc Ghiorghiu  (1976-1979), Ilie Gyurcsik  (1980 – 1992), Cornelia Pop (1992-
1999), Horia Dan Ionescu  (1999- 2009). 

Sorin PRECUP

La numai câteva zile după ce a aniversat 10
ani de directorat la „Merlin”, în 23 aprilie,
Horia Dan Ionescu a trecut în lumea drepţilor. 

Horia Dan Ionescu s-a născut în 3 iulie 1947,
într-o familie dedicată teatrului: mama – actriţa
Coca Ionescu şi tatăl – regizorul Dan Radu
Ionescu. A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi
Cinematografică „I. L. Caragiale” din
Bucureşti, promoţia 1969, după care a fost actor
la  Satu Mare şi Arad.

În anul 1972 s-a căsătorit cu actriţa Ana
Serghie Ionescu, cu care a covieţuit 35 de ani.
Ultimii ani i-a petrecut alături de Mihaela
Petric.  În anul 1975, s-a născut fiul său, Horia
Călin, care, împreună cu soţia sa, Roberta
Ionescu, l-au ridicat la rangul de bunic, dăruin-
du-i nepotul, pe Ştefan Radu. Din 1974, este
actor la Teatrul "aţional din Timişoara, cu o

pauză de doi ani când a fost actor la Baia Mare, după care a devenit directorul
Teatrului pentru Copii şi Tineret „Merlin” din Timişoara.  

În caietul program al spectacolului “O clipă de teatru”, Horică (cum îi spun
prietenii) mărturisea : „Tatăl meu nu a dorit să fiu actor. I-ar fi plăcut să fiu orice
altceva (matematician, de exemplu), asta pentru că a vrut să mă scutească de greu-
tăţile scenei, el trecând prin ele, datorită faptului că a fost regizor. Cu toate astea
nu s-a opus atunci când la 18 ani am dorit să mă fac actor, urmând tradiţia fami-
liei (mama fiind şi ea actriţă)”. A început să joace o mulţime de roluri. Iată câteva
de la începutul carierei: Puiu, din „Sosesc deseară”, de Tudor Muşatescu, Rică
Venturiano, din „O noapte furtunoasă”, de I. L. Caragiale, Lubin, din „George
Dandin”, de Molière, Cecil Graham, din „Evantaiul unei Lady”, de Oscar Wilde,
Platon, din „Escu”, de Tudor Muşatescu, Farfuz, din „Piatră la rinichi”, de Paul
Everac, Leonea Şindin, din „"oi, subsemnaţii”, de Al. Ghelman, Ipingescu, din „O
noapte furtunoasă”, de I. L. Caragiale, Vasile, din „Rugăciunea unui disc-jockey”,
de D. R. Popescu.  Şi lista ar putea continua la nesfârşit. A şi regizat mult şi a făcut
scenarii sau dramatizări după piese originale. Vom aminti doar câteva din ultime-
le spectacole realizate la Teatrul pentru Copii şi Tineret „Merlin”:

„Domniţa Lacrimă Furată”, scenariu de Horia Dan Ionescu după Dan Tărchilă,
regia artistică – Horia Dan Ionescu, „"ăzdrăvăniile lui "ică”; dramatizare de Ion
Jurca Rovina după Ion Creangă, regia artistică - Horia Dan Ionescu, „Scufiţa
roşie”, dramatizare de Horia Dan Ionescu, regia – Horia Dan Ionescu, „"apoleon
era fată”, după Sică Alexandrescu, regia artistică – Horia Dan Ionescu,  de Horia
Ionescu, regia – Horia Ionescu, „Vine, vine Moş Crăciun” de Ion Jurca Rovina,
regia – Horia Dan Ionescu.

Ar mai fi multe de spus. Atât ar mai trebui adăugat – crezul artistic al lui: „M-
am făcut actor pentru că, am zis eu, o singură viaţă trăită pe pământ e prea puţin,
aşa că am încercat să preiau din „viaţa” personajelor mele o frântură, o secundă
de dumnezeire care, pusă cap la cap poate însemna o eternitate”. Dumnezeu să-l
odihnească!

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş a primit vizita unei dele -
gaţii din partea Centrului de Gerontologie din Zrenjanin, condusă de doamna director Zorica
Vučović. S-au stabilit coordonatele de colaborare, activităţile şi responsabilii în cadrul proiec-
tului Phare „Promovarea şi implemen tarea celor mai noi cunoştinţe în tratamentul complex al
demenţei” (proiect câştigat de parte -
nerii sârbi).

Obiectivul principal al proiectului
este crearea unei reţele comune de
ex perţi în domeniul maladiei Alzhei -
mer, care va conduce la crearea de
noi strategii şi programe în domeniul
asistenţei medicale şi sociale din cele
două ţări.

Astfel, în cadrul acestei cooperări
inter-regionale, se vor desfăşura ur -
mătoarele activităţi:

- schimb de experienţă între Ro -

mâ  nia şi Serbia, cu privire la protecţia socială, tratamentul, terapiile şi îngrijirea persoanelor
suferinde de maladia Alzheimer şi demenţă. 

- dezvolta rea de noi me to de şi abilităţi în vederea îm bunătăţirii calităţii servicii lor pentru
be neficiari.

- vizitarea unor instituţii de asistenţă socială din cele
două regiuni.

- informarea publicului şi conştientizarea cu privire la
problemele create de demenţă (în special demenţa
Alzheimer).

Sesiunile şi cursurile de formare profesională vor fi
susţinute de specialişti din cadrul DGASPC Timiş, expe-
rienţa dobândită astfel fiind utilă ambelor regiuni. Prin
acest proiect se urmăreşte, totodată, extinderea relaţiilor
de colaborare între cele două instituţii şi, bineînţeles,
între cele două ţări. 

După ce a purtat discuţii cu conducerea DGASPC
Timiş despre colaborarea viitoare, delegaţia din
Zrenjanin a vizitat clădirea viitorului Centru pentru per-
soanele suferinde de maladia Alzheimer din Ciacova.

Smaranda MARCU

COOPERARE INTER-REGIONALĂ 
ÎN BENEFICIUL BOLNAVILOR DE DEMENŢĂ
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60 de ani de teatru...

După 10 ani de directorat, 
Horia Dan Ionescu ne-a părăsit

MIC ATLAS ADMINISTRATIV AL JUDEŢULUI TIMIŞ

1. Sediul consiliului local: Dumbrava nr.336,
telefon/fax 0256 325553
2. Adresă pagină internet: www.e-pri-
marii.ro/~dumbrava-tm;
www.primariaonline.ro/primarii/Timis/index.php?
primarie=44
3. Primar: Ihasz Ioan
4. Repere istorice:
- 1893 - a fost întemeiată localitatea Dumbrava de
colonişti unguri;
- 1440 - localitatea Bucovăţ aparţinea cetăţii
Şoimoş;
- 1435 - prima atestare documentară a satului
Răchita;
- 1780 - zidirea bisericii ortodoxe din Bucovăţ;
- 1894 - zidirea bisericii ortodoxe din Răchita.
5. Populaţia stabilă la 1 iulie 2008 - total = 2735
persoane, din care:
- masculin = 1370 persoane
- feminin = 1365 persoane
6. "umărul locuinţelor la 31 decembrie 2007 =
939
7. "umărul şi denumirea satelor componente =
3: Dumbrava, Bucovăţ şi Răchita.
8. Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale:
a) Natura drumurilor şi lungimea acestora:
- DJ 609B = 3,23 km; DJ 681A = 0,5 km; DJ 694
= 6,63 km
- DC 94 = 3,0 km; DC 99 = 5,0 km

b) Natura drumurilor şi distanţa în km între cen-
trul unităţii administrativ-teritoriale şi localităţile
aparţinătoare:
- DJ 694 Dumbrava-Bucovăţ = 5,0 km
- DJ 609B şi DC 94 Dumbrava-Răchita = 6,0 km
9. Reţeaua de alimentare cu apă pe localităţi, în
km:
- Dumbrava = 14 km
10. "umăr posturi în primărie - total = 26, din
care:
- funcţionari publici = 6
- personal contractual = 20
11. "umăr consilieri = 11
12. Înfrăţiri, colaborări cu localităţi din afara
ţării:
- Înfrăţire cu localitatea „Vesztö-Ungaria“;
- Cooperare cu localitatea „Korostarcsa-Ungaria“,
privind schimburi de experienţă şi relaţii culturale.
- Înfrăţire cu localitatea „Nagydorog-Ungaria“;
- Asociere cu localităţile Szekszárd, Mako,
Rőszke-Ungaria;
- Înfrăţire cu localitatea „Totovo Selo-Serbia“;
13. Asocieri la nivelul judeţului şi al ţării:
- Asocierea  consiliilor locale din zona Făget
(Curtea, Margina, Dumbrava, Fârdea, Pietroasa,
Traian Vuia, Mănăştiur şi Tomeşti) pentru pro-
movarea proiectului de realizare a deponeului eco-
logic Făget; a infrastructurii de apă a localităţilor
din zona oraşului Făget; de descentralizare a ser-
viciilor publice;
- Coorganizator cu Primăria Oraşului Făget la
manifestările comemorative a satului Bunea Mică;
- Asocierea cu Consiliul Judeţean Timiş pe linie
de alimentare cu apă;

- Asociaţia de Dezvoltare Microregională „Traian
Vuia“, împreună cu Consiliul Local Mănăştiur şi
Consiliul Local Dumbrava.
14. Obiective şi investiţii propuse a se realiza:
- Canalizare pentru satele Dumbrava, Răchita şi
Bucovăţ;
- Extinderea reţelei de apă pentru satele Bucovăţ
şi Răchita.
15. Proiecte cu finanţare (cofinanţare) externă
în derulare:
- „Modernizare străzi în comuna Dumbrava“ =
SAPARD
16. "umărul mediu lunar al beneficiarilor
Legii nr.416/2001 (nr. dosare pentru ajutoare
sociale) = 16
17. Pieţe – târguri:
- Piaţă agroalimentară Dumbrava- săptămânal =
miercuri.
18. Activitatea de transport şcolar:
- Are în administrare 2 autovehicule: ARO, TM 77
CJT din anul 2003 şi un microbuz de 16+1 locuri
de la MEC din anul 2006;
- Traseul de deplasare: Dumbrava-Bucovăţ;
- Numărul elevilor navetişti = 26
19. Instituţii şcolare:
- Şcoli generale cu clasele I-VIII: Dumbrava şi
Răchita;
- Şcoala primară cu clasele I-IV: Bucovăţ;
- Grădiniţe cu program normal: Dumbrava,
Răchita şi Bucovăţ.
20. Instituţii sanitare:
- Dispensar medical uman: Dumbrava;
- Farmacie umană: Dumbrava;
- Dispensar sanitar-veterinar: Dumbrava.
21. Instituţii culturale:
- Cămine culturale: Dumbrava, Răchita şi
Bucovăţ;
- Biblioteca: Dumbrava.
22. Baze sportive şi de agrement:
- Sala de sport: Dumbrava;
- Teren de sport: Dumbrava.
23. Biserici, mănăstiri şi alte locaşe de cult:
- Biserici ortodoxe: Răchita (1894), Bucovăţ
(1935) şi Dumbrava (1996);
- Biserica Reformată Dumbrava (1893);
- Biserici baptiste: Dumbrava (2006) şi Bucovăţ
(1905);
- Biserici penticostale: Răchita (1993) şi Bucovăţ
(2006).
24. Ruga şi alte manifestări cultural-religioase:
- Ruga în localităţile: Bucovăţ (15 august - Sf.
Maria Mare) şi Răchita (8 septembrie - Sf. Maria
Mică);
- Zilele satului Dumbrava (luna septembrie).

COMU"A DUMBRAVA - A"UL 2009
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MIC ATLAS ADMINISTRATIV AL JUDEŢULUI TIMIŞ

1. Sediul consiliului local: Jebel nr.251, telefon
0256 394500, fax 0256 394015
2. Adresă pagină internet: www.e-pri-
marii.ro/~jebel (în construcţie);
www.primariaonline.ro/primarii/Timis/index.php?p
rimarie=23
3. Primar: Bociu Sabin Ionel
4. Repere istorice:
- în hotarul localităţii s-a descoperit o aşezare de
epoca bronzului. Sunt semnalate şi vestigii de
epocă romană (la 1 km est de localitate trece valul
roman) dar şi din cea daco-romană (monede de
bronz şi argint);
- la est de sat, la Fabrica de Cărămidă, s-a
descoperit un cimitir de inhumaţie (sec.III-IV
d.Chr), iar în vatra satului fragmente ceramice de
secolele VII-IX d.Chr.;
- 1334 - localitatea este atestată documentar sub
numele de Zephel;
- 1425 - este amintită o cetate pe locul celei dărâ-
mate la 1401;
- 1660 - este vizitată de călătorul şi învăţatul turc
Evlia Celebi;
- 1752 - a fost zidită biserica ortodoxă română;
- 1924 - comuna avea 4000 de locuitori, conform
statisticilor vremii.

5. Populaţia stabilă la 1 iulie 2008 - total = 3402
persoane, din care:
- masculin = 1679 persoane
- feminin = 1723 persoane
6. "umărul locuinţelor la 31 decembrie 2007 =
1208
7. "umărul şi denumirea satelor componente =
1: Jebel
8. Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale:
a) Natura drumurilor şi lungimea acestora:
- DJ 693B = 6,84 km;
- DC 168 = 7,4 km                                         
9. Reţeaua de alimentare cu apă pe localităţi, în
km:
- Jebel = 36 km

10. "umăr posturi în primărie - total = 24, din
care:
- funcţionari publici = 6
- personal contractual = 18
11. "umăr consilieri = 13
12. Înfrăţiri, colaborări cu localităţi din afara
ţării:
- Relaţii de colaborare cu Primăria oraşului
Strasbourg din Franţa.
13. Asocieri la nivelul judeţului şi al ţării:
- Asociaţia Microregională „Timiş-Torontal“, ală-

turi de primăriile: Deta, Gătaia, Ciacova, Birda,
Banloc, Denta, Giera, Ghilad, Jebel, Jamu Mare,
Liebling, Tormac, Voiteg, Moraviţa şi Livezile.
14. Obiective şi investiţii propuse a se realiza:
- Amenajare centru civic şi parc;
- Reparaţii alei pietonale;
- Modernizare reţea iluminat public;
- Teren sport şcoală;
- Reabilitare reţea apă potabilă pe o lungime de 3
km (înlocuire reţea);
- Modernizare sistem informatic primărie;
- Asfaltare străzi comunale - 5,5 km.
15. Proiecte cu finanţare (cofinanţare) externă:
- Parteneriat cu primăriile: Ciacova, Ghilad,
Liebling, Giera şi Pădureni în proiectul ECO-CIA-
COVA – sistem de colectare a deşeurilor în cele 6
comune şi staţie de transfer în localitatea Ciacova
= PHARE
16. "umărul mediu lunar al beneficiarilor Legii
nr.416/2001 (nr. dosare pentru ajutoare sociale) =
30
17. Instituţii şcolare:
- Şcoala generală cu clasele I-VIII „Martin
Suboni“ Jebel;
- Grădiniţa cu program normal: Jebel.
18. Instituţii sanitare:
- Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de
Siguranţă Jebel;

- Dispensar medical: Jebel;
- Farmacii umane: Jebel (două);
- Dispensar sanitar-veterinar: Jebel.
19. Instituţii culturale:
- Casa Naţională „Efta Botoca“ Jebel;
- Biblioteca comunală: Jebel.
20. Baze sportive şi de agrement:
- Sală de sport şcoală Jebel;
- Baza sportivă Jebel.
21. Biserici, mănăstiri şi alte locaşe de cult:
- Biserica Ortodoxă Jebel;
- Biserica Greco-Catolică Jebel;
- Biserica Penticostală Jebel;
- Biserica Penticostală Jebel;
- Capelă incintă Spital Psihiatrie.
22. Rugi şi alte manifestări cultural-religioase:
- Ruga şi hramul bisericii în localitatea: Jebel (20
iulie - Sf. Ilie);
- Alte manifestări cultural-sportive cuprinse în
Agenda culturală pe anul 2009.

COMU"A JEBEL - A"UL 2009

1. Sediul consiliului local: Liebling nr.528, tele-
fon/fax 0256 396501
2. Adresă pagină internet:
www.primariaonline.ro/primarii/Timis/index.php?
primarie=17
3. Primar: Munteanu Ioan Gheorghe
4. Repere istorice:
- sec.XIII - atestare documentară a localităţii sub
numele de Becsed (Bosd);
- 1786 - sunt consemnate masive colonizări ger-
mane;
- 1820-1823 - zidirea bisericii catolice;
- 1859 - este consemnată o epidemie de ciumă în
care au pierit jumătate din locuitori;
- Cerna (1373), Iosif (întemeiat la 1870).
5. Populaţia stabilă la 1 iulie 2008 - total = 3773
persoane, din care:
- masculin = 1904 persoane
- feminin = 1869 persoane
6. "umărul locuinţelor la 31 decembrie 2007 =
1140
7. "umărul şi denumirea satelor componente =
3: Liebling, Cerna şi Conacul Iosif.
8. Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale:
a) Natura drumurilor şi lungimea acestora:
- DJ 693B = 8,18 km;
- DC 156 = 5,3 km; DC 165 = 1,3 km; DC 166 =
6,0 km      
b) Natura drumurilor şi distanţa în km între cen-
trul unităţii administrativ-teritoriale şi localităţile
aparţinătoare:
- DJ 693B Liebling-Iosif = 6,0 km;
- DC 166 Liebling-Cerna = 6,0 km
9. Reţeaua de alimentare cu apă pe localităţi, în
km:
- Liebling = 18 km;
- Cerna = 6 km;
- Iosif = 5 km
10. "umăr posturi în primărie - total = 29, din
care:
- funcţionari publici = 5
- personal contractual = 24
11. "umăr consilieri = 13
12. Asocieri la nivelul judeţului şi al ţării:
- Asociaţia Microregională „Timiş-Torontal“, ală-
turi de primăriile: Deta, Gătaia, Ciacova, Birda,
Banloc, Denta, Giera, Ghilad, Jebel, Jamu Mare,
Liebling, Tormac, Voiteg, Moraviţa şi Livezile;
- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Timiş;
- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri
Timiş - ADID;
- Parteneri ai Zonei Metropolitane Timişoara;
- Parteneriat cu Asociaţia Pro Liebling.
13. Obiective şi investiţii propuse a se realiza:
- Canalizare menajeră şi staţie de epurare în
Liebling;
- Modernizarea centrului civic în Liebling;
- Modernizare drum comunal Liebling-Cerna,
modernizare străzi comunale;
- Înfiinţarea activităţii de gospodărie comunală -
dotarea cu utilaje;
- Gestionarea deşeurilor;
- Introducerea reţelei de gaz metan în Liebling;
- Modernizarea şi re a bilitarea căminelor culturale,

grădiniţe, primărie,
piaţă co mu nală,
dispensar medi cal, parc
pentru copii, teren de
sport;
- Potabilizarea şi pom-
parea apei în reţeaua de distribuţie a apei potabile
la Liebling;
- Organizarea zilei localităţii Liebling;
- Sală de Sport în localitatea Liebling.
14. Proiecte cu finanţare (cofinanţare) externă:
- Parteneriat cu primăriile: Ciacova, Ghilad, Jebel,
Giera, Pădureni în proiectul ECO-CIACOVA –
sistem de colectare a deşeurilor în cele 6 comune
şi staţie de transfer în localitatea Ciacova =
PHARE;
- Economia bazată pe cunoaştere
15. "umărul mediu lunar al beneficiarilor
Legii nr.416/2001 (nr. dosare pentru ajutoare
sociale) = 26
16. Pieţe - târguri:
- Târg mixt Liebling - săptămânal = duminică.
17. Activitatea de transport şcolar:
- Are în administrare autovehiculele: TM 37 CJT
din anul 2000 şi ARO TM 10 LJY din anul 2005;
- Trasee de deplasare: Liebling-Stamora Română;
Liebling-Cerna; Liebling-Conacul Iosif şi
Liebling- Ferma 5;
- Numărul elevilor navetişti = 62
18. Instituţii şcolare:
- Şcoala generală cu clasele I-VIII: Liebling;
- Şcoli primare cu clasele I-IV: Iosif şi Cerna;
- Grădiniţe cu program normal: Liebling (două),
Cerna şi Iosif.
19. Instituţii sanitare:
- Centru medical de permanenţă: Liebling;
- Cabinete medicale: Liebling (trei);
- Cabinet medical stomatologic: Liebling;
- Puncte sanitare: Iosif şi Cerna;
- Farmacie umană: Liebling;
- Dispensar veterinar: Liebling.
20. Instituţii culturale:
- Cămine culturale: Liebling, Cerna şi Iosif;
- Punct de Acces Public la Informaţii Liebling;
- Biblioteca: Liebling.
21. Baze sportive şi de agrement:
- Barajul Tofaia - pescuit sportiv;
- Teren de fotbal: Liebling;
- Teren de handbal şi baschet - Şcoala Liebling;
- Teren sport: Cerna şi Iosif.
22. Biserici, mănăstiri şi alte locaşe de cult:
- Biserici ortodoxe: Liebling (2005) şi Cerna;
- Biserica Greco-Catolică Liebling (1930-1932);
- Biserica Evanghelică Luterană Liebling (1830);
- Biserica Penticostală Liebling;
- Biserici baptiste: Liebling şi Cerna;
- Biserica Catolică Iosif;
- Biserica Adventistă de Ziua a 7-a Liebling.
23. Ruga şi alte manifestări cultural-religioase:
- Ruga în localităţile: Liebling (15-16 august);
Cerna (8 septembrie - Sf. Maria Mică) şi Iosif
(luna octombrie);
- Alte manifestări cultural-sportive cuprinse în
Agenda culturală pe anul 2009.

COMU"A LIEBLI"G - A"UL 2009
1. Sediul consiliului local: Sudriaş nr.163 A, tele-
fon/fax 0256 324479
2. Primar: Barboni Iosif Valeriu
3. Repere istorice:
- 1383 - atestarea documentară a localităţii
Sudriaş;
- 1453 - atestarea documentară a localităţii Bujoru
(azi Traian Vuia);
- 1823 - vatra satului Bujoru se mută pe amplasa-
mentul actual;
- 1872 - se naşte inventatorul român Traian Vuia
(1872-1953);
- Săceni (1596), Surducu Mic (1596), Jupani
(1446), Susani (1598).
4. Populaţia stabilă la 1 iulie 2008 - total = 2074
persoane, din care:
- masculin = 1016 persoane
- feminin = 1058 persoane
5. "umărul locuinţelor la 31 decembrie 2007 =
802
6. "umărul şi denumirea satelor componente =
6: Traian Vuia, Jupani, Săceni, Surducu Mic,
Susani şi Sudriaş.
7. Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale:
a) Natura drumurilor şi lungimea acestora:
- DJ 681A = 7,93 km; DJ 681C = 11,17 km;
- DC 118 = 3,0 km; DC122 = 3,2 km; DC 123 =
0,4 km; DC 127 = 3,9 km
b) Natura drumurilor şi distanţa în km între cen-
trul unităţii administrativ-teritoriale şi localităţile
aparţinătoare:
- DN 68A şi DJ 681C Traian Vuia-Jupani = 6 km;
- DN 68A şi DJ 681C Traian Vuia-Săceni = 5 km;
- DJ 681A Traian Vuia-Surducu Mic = 10 km;
- DN 68A, DJ 681C şi DC 127 Traian Vuia-
Susani = 3 km;
- DN 68A şi DJ 681C Traian Vuia-Sudriaş = 4 km
8. Reţeaua de alimentare cu apă pe localităţi, în
km:
- Traian Vuia = 6 km
9. "umăr posturi în primărie - total = 16, din
care:
- funcţionari publici = 8
- personal contractual = 8
10. "umăr consilieri = 11
11. Înfrăţiri, colaborări cu localităţi din afara
ţării:
- Acorduri de cooperare şi prietenie cu „Primăria
oraşului Molsheim-Franţa“;
- Acorduri de cooperare şi prietenie cu „Primăria
oraşului Gerbrun-Germania“;
- Acorduri de cooperare şi prietenie cu „Primăria
oraşului Campogalliano-Italia“;
- Acorduri de cooperare şi prietenie cu „Primăria
oraşului Mullingar-Irlanda“.
12. Asocieri la nivelul judeţului şi al ţării:
- Asocierea  consiliilor locale din zona Făget
(Curtea, Margina, Dumbrava, Fârdea, Pietroasa,
Traian Vuia, Mănăştiur şi Tomeşti) pentru pro-
movarea proiectului de realizare a deponeului
ecologic Făget; a infrastructurii de apă a local-
ităţilor din zona oraşului Făget; de descentralizare
a serviciilor publice.

- Asociaţia de Dezvoltare Microregională „Traian
Vuia“, împreună cu Consiliul Local Mănăştiur şi
Consiliul Local Dumbrava;
- Asociaţia de Dezvoltare Microregională Timiş-
Est;
- Asociaţia Comunelor din România;
- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri
Timiş-ADID.
13. Obiective şi investiţii propuse a se realiza:
- Începerea construcţiei Şcolii cu clasele I-IV
Traian Vuia;
- Începerea construcţiei la Muzeul Memorial
Traian Vuia;
- Repararea şcolii din localitatea Susani;
- Repararea drumurilor din comună.
14. "umărul mediu lunar al beneficiarilor
Legii nr.416/2001 (nr. dosare pentru ajutoare
sociale) = 7
15. Activitatea de transport şcolar:
- Are în administrare 2 autovehicule: microbuzul
TM 33 CJT din anul 1999 şi un microbuz de 16+1
locuri de la MEC din anul 2008;
- Trasee de deplasare: Sudriaş-Susani şi Sudriaş-
Săceni-Traian Vuia-Surducu Mic;
- Numărul elevilor navetişti = 17
16. Instituţii şcolare:
- Şcoli generale cu clasele I-VIII: Sudriaş şi
Surducu Mic;
- Şcoli primare cu clasele I-IV: Jupani, Săceni,
Susani şi Traian Vuia;
- Grădiniţe cu program normal: Traian Vuia,
Sudriaş, Jupani, Susani şi Surducu Mic.
17. Instituţii sanitare:
- Dispensare medicale umane: Traian Vuia şi
Sudriaş.
18. Instituţii culturale:
- Cămine culturale: Traian Vuia, Sudriaş, Jupani,
Săceni, Surducu Mic şi Susani;
- Bibliotecă: Traian Vuia.
19. Biserici, mănăstiri şi alte locaşe de cult:
- Biserici ortodoxe: Traian Vuia, Sudriaş, Surducu
Mic, Jupani, Susani şi Săceni;
- Biserici penticostale: Traian Vuia, Sudriaş
(două), Surducu Mic (două), Jupani şi Săceni;
- Biserici baptiste: Traian Vuia, Surducu Mic şi
Susani.
20. Ruga şi alte manifestări cultural-religioase:
- Ruga în localităţile: Jupani (7 iunie - Rusalii);
Sudriaş (19 aprilie - Sf. Paşti); Surducu Mic (29
iunie - Sf. Apostoli Petru şi Pavel), Traian Vuia
(20 iulie - Sf. Ilie); Săceni (15 august - Sf. Maria
Mare) şi Susani (8 septembrie - Sf. Maria Mare).
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Deutsche 
Wirtschafts Klub

Preşedintele Consiliului Ju de  ţean Timiş i-a primit
la începutul lunii aprilie 2009 în Sala Verde  a Palatului
Admini strativ pe consulul Germaniei la Timişoara,
Rolf Maruhn, şi pe reprezentanţii Clubului oamenilor
de afaceri germani (Deutsche Wirtschafts Klub).

Cu acest prilej, Constantin Ostaficiuc i-a asigurat
pe oaspeţi că autorităţile timişene încearcă să creeze un
climat cât mai propice continuării investiţiilor în judeţ,
dar şi atragerii de noi potenţiali investitori străini. 

„Consider că o strânsă colaborare va fi benefică

tuturor. Există firme din Europa de Vest care-şi pun, în
această situaţie de criză, problema relocării inves -
tiţiilor în alte zone şi noi dorim şi sperăm că şi Banatul
şi Timişul vor avea de câştigat”, a subliniat preşedin-
tele CJT. 

Ca urmare a discuţiilor din cadrul întrevederii, s-a
stabilit că vor avea loc periodic întâlniri ale investito-
rilor cu şeful CJ Timiş, dar şi cu reprezentanţi ai altor
au torităţi din judeţ pentru anali za rea problemelor cu
care firmele se confruntă.

„Vom căuta soluţii pentru ca dvs., investitorii ger-
mani, austrieci şi alţii, să găsiţi un teren propice pentru
aface rile desfăşurate în Timişoara şi judeţul Ti miş”, a
mai spus Ostaficiuc.

J. L.

TRIPLEX CONFINIUM
La mijlocul luni aprilie 2009

la Triplex Confinium – Beba
Veche – a avut loc o întâlnire de
lucru pentru organizarea, în luna
mai 2009, a tradiţionalei mani-
festări euroregionale „Zilele
DKMT”. La şedinţă au  luat parte
reprezentanţi ai C. J. Timiş, Con -
siliului Executiv al Provinciei
Auto nome Voivodina, Adunării
Generale Csongrad şi primăriilor
Beba Veche, Kübekháza şi Maj -
dan Rabe. 

J. L.

OFICIALI SÂRBI LA PALATUL ADMINISTRATIV
Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Constantin Ostaficiuc, a primit vizita unei delegaţii formate din con-

sulul general al Serbiei la Timişoara, Dragomir Radenkovic, repezentantul Secretariatului pentru economie al
Provinciei Autonome Voivodina, Milan Vucinic, reprezentantul Consiliului Executiv al Vârşeţului, Milan
Matijasevic, preşedintele Căilor Ferate din Banatul de Sud, Radovan Lekic, secretarul general al Adunării Vârşeţ,
Milucu Zivkov şi consilierul primarului localităţii Vârşeţ, Radomir Muncan.

Tematica întrevederii a constituit-o
colaborarea bilaterală româno-sârbă, în
contextul în care oaspeţii au prezentat
intenţia dezvoltării unui proiect comun
care să vizeze în principal organizarea
unei conferinţe pe teme legate de infra-
structura feroviară. Astfel, în a doua
jumătate a lunii mai ar urma să aibă loc,
în judeţul Timiş, această conferinţă la

care să participe reprezentanţi ai autorităţilor judeţene din Voivodina, Timiş şi Caraş-Severin, dar şi ai instituţi-
ilor cu responsabilităţi în domeniul infrastructurii rutiere şi de cale ferată. 

Propunerea de colaborare vizează însă şi realizarea unor parteneriate între Universitatea Politehnica din
Timişoara, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, Universitatea din Belgrad şi cea din Novi Sad. 

„Doresc să stabilim foarte clar temele conferinţei, un program concret şi o listă cu specialişti din ambele părţi.
De aceea, cred eu, este foarte important ca în cel mai scurt timp să avem, atât noi, cât şi dumneavoastră, consti-
tuit deja un grup tehnic de lucru care să facă propuneri legate de priorităţi şi subiectele care trebuie abordate”, a
subliniat preşedintele CJT, Constantin Ostaficiuc. Jana LAVRITS

SOLIDARITATE CU
REPUBLICA  MOLDOVA

Constantin Ostaficiuc, în calitate de şef
al Delegaţiei României la Comitetul Re -
giunilor, i-a trimis preşedintelui CoR, Luc
Van den Brande, o scrisoare în care a expri-
mat, în numele tuturor asociaţiilor auto ri -
tăţilor locale din România (Uniunea Naţio -
nală a Consiliilor Judeţene din Ro mâ nia,
Asociaţia Municipiilor din Ro mânia, Aso -
ciaţia Oraşelor din România şi Aso ciaţia
Comunelor din România) un punct de ve dere
referitor la situaţia creată în Re publica
Moldova, ca urmare a alegerilor din aprilie 2009. 

Astfel, Constantin Ostaficiuc a subliniat necesitatea ca respectarea
drepturilor şi libertăţilor omului din Republica Moldova să fie susţinute
de CoR. Constantin Ostaficiuc a precizat faptul că Delegaţia Română la
Comitetului Regiunilor este îngrijorată de situaţia de după alegerile
naţionale din 5 aprilie 2009 din Republica Moldova şi că îşi exprimă soli -
daritatea faţă de autorităţile locale din această ţară care au condamnat
actele de violenţă, intimidare şi represiune din ultimele săptămâni. 

“Sperăm că şi Comitetul Regiunilor şi instituţiile europene împărtă -
şesc îngrijorarea noastră cauzată de situaţia critică din Republica
Moldova şi îşi vor exprima sprijinul ferm faţă de autorităţile locale
moldovene, care au condamnat actele inumane împotriva cetaţenilor
moldoveni. De asemenea, Comitetul Regiunilor ar trebui să joace un rol
activ în sprijinirea democraţiei locale şi a descentralizării în Republica
Moldova, în cadrul politicii europene de vecinătate”, a subliniat
Constantin Ostaficiuc în scrisoarea adresată preşedintelui Luc Van den
Brande. 

J.L.

ÎNTÂLNIRE OSTAFICIUC-BARNETT
Preşedintele CJT, Constantin Ostaficiuc, a avut o întrevedere cu

Ambasadorul Marii Britanii în România, Excelenţa Sa Robin Barnett,
ocazie cu care s-a discutat despre realizarea unui parteneriat între judeţul
Timiş şi regiunea East Midlands. 

„În prezent nu avem o relaţie directă de colaborare cu o regiune din
Marea Britanie, iar ideea unui parteneriat cu East Midlands este foarte
bună”, a spus preşedintele CJT. 

În acest context, Excelenţa Sa Robin Barnett a subliniat faptul că în
octombrie sau noiembrie 2009, o delegaţie din oraşul Nottingham va fi
prezentă la Timişoara şi că acesta ar putea constitui un prilej ca şi
autorităţi din regiunea East Midlands să vină în vizită pentru un viitor
parteneriat cu judeţul Timiş. 

În cadrul întrevederii s-a mai discutat despre efectele în judeţul Timiş
ale crizei economice şi priorităţile administraţiei judeţene. „Importante
sunt investiţiile în infrastructura de drumuri, alimentare cu apă, sau
canalizare – pentru că acestea sunt zone în care avem deficienţe, dar şi
pentru că putem astfel crea locuri de muncă”, a mai spus Ostaficiuc. 

Ambasadorul Marii Britanii în România s-a referit la fondurile
europene, dar şi la parteneriatele public-private, ca oportunităţi de dez-
voltare pentru România şi judeţul Timiş.

J. L.

Luc van den Brande

La Timişoara, în cadrul
Târgului de Turism de la Mall din
24 – 26 aprilie 2009, a avut loc o
Conferinţă sâmbătă 25 aprilie
2009, ce a întrunit specialişti de la
instituţiile de cultură din judeţele
Caraş-Severin şi Timiş, delegaţi ai
agenţiilor de turism interesate,
jurnalişti, invitaţi din Serbia şi
România. Un proiect frumos, însă
nu uşor. Timp de un an şi
jumătate, cu sprijinul Uniunii

Euro pene şi Guvernului Româ niei
prin Programul de Vecinătate
Phare România-Serbia, un

consorţiu de orga ni zaţii din
România şi Serbia-Insti tutul
Intercultural Ti mi şoara, Cen trul
de Turism Cultural din Ti mişoara,
Asociaţia 1Banat.EU, Miş carea
Europeană din Zre nja nin,
Parlamentul Civic din Vrsac, la
care s-au asociat Pri măria
Timişoara, Muzeul de Artă din Ti -
mişoara şi Organizaţia de Tu  rism
din Pancevo dar şi mulţi al ţii,
între care ce tăţeni preocupaţi de

va lo rizarea obi ec -
tivelor de patri -
moniu cultu ral din
Ba nat-au lucrat pe
identificarea obiec -
tivelor de patrimo -
niu cultural cu po -
ten ţial turistic din
Ba nat, au propus
ele mente de pla ni fi -
care strategică
pentru valori ficarea

tu ristică a patrimoniului cultural
în regiune, au contribuit la prop-
unerea unor trasee tematice prin

Ba nat şi s-au con stituit într-o reţea
care să continue promovarea prin-
cipalelor atracţii cultural-turistice
ale regiunii (atât din Banatul
românesc, cât şi din Banatul sâr -
besc). Turis mul cultural nu este
turism de distracţie sau de afaceri,
ci un alt fel de turism; Banatul es -
te o regiune bogată, care are ce
ară ta turiştilor - atât din ţară cât şi
din alte părţi: pa trimoniu imobil
(ar  hi tectonic, mo nu mente istori -
ce, lăcaşe de cult, patrimoniu in -
du strial, etc.), patrimoniu mobil
(ex poziţii, colecţii de artă, etno -
gra fia Bana tului, etc.) şi patri mo -
niu ima terial (tradiţii, le gende,
meş  teşuguri, artele spec ta co lului,
festiva luri şi evenimen te, etc.).
Mul ţi sunt pa sionaţi tocmai de a -
cest gen de turism - cel cultural –
unde Banatul poate fi „frun cea”.
Con cret, pro iec tul a produs o har -
tă a turismului cultural în Banat,
cu 4 circuite tematice (general de
tu rism cultural în Ba nat, inter cul -
tural, industrial şi u nul al Timi -

şoa rei), un ghid de turism cultural
în Banat, o broşură cu descrierea
cir cuitului general de turism cul -
tu ral în Banat, 50 de fi şe ale unor
obiective de turism cultural, 30 de
panouri in di ca toare stradale pen-
tru marcarea acestora, un calendar
al evenimentelor, o carte cu prop-
unerile strategice pentru dez-
voltarea turismului cultural în
Banat, 5 filme documen tare, în
română şi sârbă, 20 de ghizi pro-
fesionişti instruiţi pentru turism
cultural în Banat şi un portal
internet-toate dispo ni bile gratuit
po ten ţialilor utili za tori: autorităţi
locale, in sti tu ţii de cultură, agenţii
de turism, organizaţii ale soci-
etăţii civile, jurnalişti şi turişti.
Pro iectul oficial se încheie -sim -
bolic- de Ziua Euro pei, însă du ra -
ta turismului cul tural în Ba nat este
nelimitată, viitorul fiind rezervat
înmul ţirii preocupă rilor în acest
domeniu prin mă su rile de acţiune
propuse. Detalii sunt dis po nibile
pe: www.turism.intercultural.ro.

E. G.

Turism Cultural în Banat

Excelența Sa 
Robin Barnett 

și președintele CJ Timiș
Constantin Ostaficiuc

Rodica Giurgiu şi Ioan Haţegan 

AMBASADORUL 
REGATULUI UNIT AL ŢĂRILOR 
DE JOS, PRIMIT LA C. J. TIMIŞ
Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş,

Constantin Ostaficiuc, a primit la 27 aprilie
2009 vizita Ambasadorului Regatului Ţărilor
de Jos în România, Excelenţa Sa Jacques

Louis Werner, însoţit de Marius Popa – con-
sul onorific la Timişoara. S-a discutat despre
importanţa atragerii de fonduri europene,
despre impactul crizei economice şi investiţi-
ile din Timiş. În aceeaşi zi, la Timişoara a
avut loc şi o ceremonie de sărbătorire a Zilei
Olandei.                                          J. L.


