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Peste 160 de agenţi
de pază ai DPS Timiş

asigură protecţia
instituţiilor şi a

firmelor din judeţ
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Sâmbătă, 23 mai 2009, la borna de hotar a României cu Serbia şi Ungaria de la Beba Veche,

denumită sugestiv Triplex Confinium, a avut loc întâlnirea devenită tradiţională  
a cetăţenilor localităţilor Beba Veche din Timiş, Kübekhaza din Ungaria, 

respectiv Rabe din Serbia. Cu acest prilej,  dl. Constantin Ostaficiuc, preşedintele CJ Timiş,  
a preluat de la dl. Bojan Pajtic, preşedintele Consiliului Executiv al Provinciei Autonome Vojvodina,

conducerea Euroregiunii DKMT, deţinută prin rotaţie, câte un an, de fiecare dintre reprezentanţii 
celor trei ţări vecine.
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Coşteiu
“Ne dorim investitori

în comună”

Bucovăţ
“Nu vrem 

întreprinderi mari 
la noi în comună!”

Ohaba Lungă
Cultura de varză le
asigură oamenilor

traiul de zi cu zi
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Marţian
Doroş
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DANSATORII 
DE LA ANSAMBLUL

BANATUL,
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ORAŞULUI
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Schimbări 
la unele 
primării
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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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Patru secretari ai unor primării din Timiş vor
rămâne fără funcţii până la finele lunii iunie, pentru că
nu au studii superioare de specialitate şi nici nu au
început vreo facultate de profil. Legea cere ca secre-
tarii, care ocupă posturi de funcţionari publici, să aibă
studii juridice sau administrative pentru a exercita
aceste funcţii. În Timiş, patru secretari nu au mai
început facultăţi de profil pentru că sunt aproape de
vârsta de pensionare şi nu au mai considerat necesar să
primească o diplomă. Astfel, în comunele Brestovăţ,
Cenad, Ohaba Lungă şi Ştiuca s-au căutat alte persoane

care să poată îndeplini funcţia respectivă. “Pentru că
funcţiile sunt blocate, nu poate fi angajat personal din
afara instituţiei. În toate cazurile s-au găsit persoane
care au studiile necesare, iar primăriile nu vor rămâne
fără secretari. Ei vor fi numiţi prin transfer. Secretarii
care trebuie să plece de pe acest post pot rămâne în
primărie, dar pe o funcţie ce necesită doar studii medii.
Unii dintre ei mai au câţiva ani până la pensie şi nu şi-
au mai continuat studiile, chiar dacă lucrează şi de 20
de ani în acea primărie”, a declarat prefectul de Timiş,
Mircea Băcală. A.S.

Aşa cum face de obicei, Biblioteca Judeţeana Timiş şi-a continuat seria de manifestări cul-
turale având în centrul atenţiei  personalităţile culturale  ale Banatului, dar şi diversele eveni-

mente culturale curente.          
Medalionul dedicat compozitorului Filaret Barbu

cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la moarte s-a
încadrat în seria de evocări dedicate făuritorilor de cul-
tură din acest spaţiu geografic, în diverse epoci. Având
în vedere că Filaret Barbu şi-a petrecut o parte a vieţii
la Lugoj, că ruia îi aparţinea prin naştere, momentul a
prilejuit şi  re me morarea vieţii culturale din acest oraş
cu mare rol în fixarea  de repere pentru spiritualitatea
românească din Ba nat. Din nou rod al colaborării din-

tre BJ Timiș şi Muzeul Banatului, reprezentat în cazul de faţă de muzeograful Adrian
Deheleanu, manifestarea le-a oferit par ticipanţilor şi posibilitatea să asculte fragmente din
opereta Ana Lugojana, cea mai cu nos cută dintre creaţiile compozitorului omagiat, într-o
interpretare de foar te bună calitate artistică ce ne-a fost pusă la dispoziţie de Radio Ti mişoara. 

Devenită tradiţională, Ziua Naţio nală a Bibliotecilor a fost marcată în anul acesta sub
semnul unei deschi deri cât mai mari către cititori, motiv pen  tru care 23 aprilie a şi fost de cla -
rată Ziua porţilor deschise. Deschi de rea a avut loc în prezenţa domnului Răzvan Hre nos chi, şef
Serviciu Relaţii Publice al Consiliului Judeţean Timiş.  Cuvântul de deschidere al domniei sale
a fost urmat de cel al scriitorului Paul Eugen Banciu, directorul Bibliotecii Judeţene Timiş si
de cel al lui Zoran Iova novici, metodistul BJT, care a făcut o analiză a activităţii bibliotecilor
comunale şi orăşeneşti în anul 2008.  Seria de manifestări grupate sub acest generic și-a pro-
pus să facă din bibliotecă un centru de mare atracţie, în mod deosebit pentru tineri. În realizare
au fost antrenate toate secţiile şi filialele  bibliotecii, precum şi bibliotecarii comunali.
Deschiderea a avut loc la sediul central al instituţiei, cu o întâlnire pe tema biblionet-ului, prob-
lemă de actualitate ce vizează modernizarea mijloacelor de informare în materie de carte şi
racordarea acestora la standardele europene. Şi tot la sediul central al instituţiei a fost amena-
jată o expoziţie de ex-libris-uri, aparţinând colecţiei Bibliotecii Judeţene. Secţia de artă s-a
înscris în programul manifestărilor derulate
cu acest prilej, printr-o expoziţie de artă
plastică, Geneza somnului, realizată de stu-
denţii facultăţii de profil din Timişoara, sub
îndrumarea prof. univ.dr. Rodica Banciu-
Regep. Cei mai tineri dintre cititori au fost
invitaţi la Secţia pentru copii, unde au putut
viziona o expoziţie de carte şi au asistat la o
prezentare a ultimelor apariţii editoriale ded-
icate vârstei lor. În aceeaşi zi, copiii iubitori
de şah au avut prilejul şă-şi pună în valoare

măiestria, în cadrul unui concurs organizat
la Filiala Fabric Vii a Bibliotecii Judeţene.
Elevilor din cartierul Plopi li s-a oferit
prilejul să fie protagonişti în ca drul întâlnirii
intitulate: Cartea, pri e tenul nostru. Cât des -
pre cei din cartierul Mehala, s-au întâlnit sub
genericul, Bi blioteca pentru toţi, denumi rea
celebrei colecţii de venind în cazul lor,
deviză. Cât des  pre Filiala din cartierul Blaş -
covici, ea a devenit, cu a cest prilej, gazda

expoziţiei de pic tură intitulată : Lumi nă lină, însumând lucrări ale artistei Magdalena Mun -
teanu. 

Manifestările dedicate Zilei Naţionale a Bibliotecilor s-au încheiat  în 24 aprilie printr-un
schimb de experienţă cu bibliotecarii  Bibliotecii Judeţene „Ovid Densuşianu” din Deva. 

Aşa cum am amintit deja, preocupările Bibliotecii Județene Timiș vizea ză în aceeaşi măsură
şi racordarea la cotidian. Expoziţia realizată cu ocazia Zilei Europei se înscrie în această serie.
Însumând albume cu reproduceri ale operelor artiştilor plastici din ţările Europei, expoziţia şi-
a propus să sublinieze unitatea spiritului european, dincolo de diversitatea  expresiei  artistice. 

De mare interes a fost şi întâlnirea cu re -
pre zentanţii International Re search & Ex -
changes Board (IREX), ce a avut loc la sedi-
ul BJT, sala American Corner, în cadrul unui
seminar explicativ pentru bibliotecile pu -
blice. Din partea IREX au participat doam -
nele: Monica Grecu, Gianina Mon cea,
Camelia Crişan şi Ecaterina Vasile. Întâl-
nirea se înscrie  în programul naţional „Biblionet – lumea în biblioteca mea”, organizat pentru
reprezentanţii judeţelor Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş. Lucrările seminariului s-au
desfăşurat în prezenţa d-lui. Răzvan Hrenoschi, şef Serviciu Relaţii cu Publicul la Consiliul
Judeţean Timiş. Cuvântul de deschidere a fost rostit de directorul BJT, Paul Eugen Banciu.

Şi tot în ideea interesului pentru cotidian trebuie amintită întâlnirea cu editura Rao,
reprezentată cu această ocazie de d-na. Ileana Iorga şi d-nul. Adrian Dinu, care au avut rolul de
a facilita cunoaşterea mai bună a producţie de carte ce urmează să fie lansată pe piaţă de aces-
tă importantă editură din Bucureşti. 

Expoziţiile realizate cu regularitate la Secţia de artă a Bibliotecii Judeţene Timiş sunt de
multă vreme foarte bine cunoscute. De curând a fost vernisată în acest spaţiu o expoziţie de
tapiserie semnată de cunoscuta artistă timişoreană Rodica Banciu Regep. Momentul a prilejuit
reîntâlnirea iubitorilor de tapiserie atât cu lucrările artistei, cât şi cu doi importanţi critici de
artă, Alexandra Titu şi Constantin Prut, de data aceasta în postura de prezentatori ai expoziţiei
vernisate. 

După cum se vede, din nou o agendă culturală bogată, realizată de Biblioteca Judeţeană
Timiş în colaborare cu diverse  personalităţi şi instituţii locale şi naţionale.

Aquilina BIRĂESCU

Primăvara la Biblioteca Judeţeană Timiş 
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Schimbări la unele primării Şefi noi la două instituţii ale CJTimiş
Leontin Epuran este  managerul interimar al Teatrului pentru Copii şi

Tineret “Merlin”, prin dispoziţia preşedintelui CJ Timiş, Constantin
Osta ficiuc. Fostul director, Dan Horia Ionescu, a decedat, după o lungă
suferinţă. 

Directorul executiv al Direcţiei de evidenţă a Persoanelor Timiş,
Traian Cozma, a demisionat din motive personale şi a fost înlocuit, prin
dispoziţie a preşedintelui CJT, cu Ştefan Frăsia. Acesta a asigurat interi-
matul până la şedinţa consilierilor judeţeni de la finele lunii mai, când a
fost confirmat definitiv pe funcţie.

A.S.



Imaginaţia mai bogată ar putea aduce 
mai mulţi investitori în judeţ

I�TERVIU CU SUBPREFECTUL EUGE� DOGARIU
Instalat în postul de subprefect de Timiş în prima parte a

lunii aprilie, Eugen Dogariu se simte în largul său. Expe -
rienţa din administraţie i-a înlesnit înţelegerea mecanis-
melor prin care funcţionează Prefectura.

Care sunt atribuţiile dvs. în acest post?
Eugen Dogariu: Atribuţiile, conform fişei postului, se

refe ră în principal la conducerea şi coordonarea, în numele
prefectului, a serviciilor deconcentrate. Asta înseamnă toate
repre zen  tanţele ministerelor în teritoriu, plecând de la Oficiul
de Ca  dastru, Inspecţia Muncii, Direcţia Socială etc. Aceasta
este principala sarcină, pe lângă care mai asigur secretariatul
unor comisii, cea mai importantă fiind Comisia de Dialog So -
cial, care este condusă alternativ de către preşedintele Con si -
liu lui Ju deţean şi de către prefect. O altă comisie la care sunt
pre şe din te este Comisia de disciplină a secretarilor unităţilor-
admi nistrative, deci conduc comisia care stabileşte necesitatea
şi cul pa secretarilor atunci când cineva are vreo problemă cu
ac ti vitatea sa. În rest, mai există secretariatul Comisiei pentru
si tuaţii de urgenţă, există conducerea grupului tehnic privind
alegerile. 

- Cum au fost primele săptămâni în funcţie? Mai
uşoare sau mai grele decât vă aşteptaţi?

Eugen Dogariu: Eu am mai fost trei ani şi jumătate în
Instituţia Prefectului, în calitate de director de cabinet, şi în
ma re parte am avut de-a face cu toate problemele şi cu toate
atri buţiile pe care le am în prezent, aşa că, pentru mine, trece -
rea la munca din Prefectură s-a făcut mai uşor decât pentru
alţii. 

- Cum se poate implica Prefectura în obţinerea fon-
durilor europene de către primării?

Eugen Dogariu: Modul cel mai serios prin care Prefectura
se poate implica în câştigarea unor fonduri europene este să
asigure informarea corectă şi în termen util a tuturor celor
interesaţi. În sensul acesta s-au făcut o serie de caravane de
informare, s-au distribuit materiale primăriilor, au fost publi-
cate în diferite medii. O altă modalitate ar fi discutarea cu
organizatorii şi cu organismele intermediare, pentru a nu exis -
ta probleme în ceea ce înseamnă elaborarea şi avizarea pro iec -

telor şi, ulterior, implementarea lor. Din păcate, Pre fec tura nu
poate veni cu bani, dar poate veni cu consultanţă, informa ţii şi
instituţiile care sunt în coordonare şi conducere pentru a grăbi
procesele respective. Un proiect bine făcut trebuie să plece de
la informaţii corecte, care trebuie luate înainte de în ce perea
proiectului. 

- Există zone în judeţ, cum este partea de nord-est,
unde investitorii lipsesc cu desăvârşire. Ce modalităţi
există pentru revigorarea acestor localităţi unde se trăieşte
doar din agricultură?

Eugen Dogariu: Referitor la investitori, problema cea mai
mare este infrastructura. De exemplu, Coşteiu e la drumul
naţional, dar de zece ani acest drum este în lucru. Primul lucru
care trebuie făcut este să fie pusă la punct infrastructura şi aici
mă refer în principal la cea de transport şi după aceea la ce
înseamnă utilităţi şi aşa mai departe. Forţă de muncă ar exista,
pentru că oamenii vor să muncească. Accesul a fost greoi şi
este un impediment pentru venirea investitorilor. Din neferi-
cire, zona de nord-est, deşi este cea mai frumoasă din judeţ,
este şi cea mai săracă. Ar trebui să se mişte mai bine pentru
accesarea fondurilor europene şi să încerce să obţină un spri-
jin mai mare chiar şi de la Consiliul Judeţean. Trebuie ca auto -
rităţile locale să aibă şi puţină imaginaţie, pentru că dacă te
axezi doar pe ce înseamnă Măsura 322, cu dezvoltarea satului,
nu rezolvi nimic. Trebuie să încerci să găseşti şi de lucru, să
găseşti oameni dispuşi să vină, să le oferi informaţiile nece-
sare, facilităţi. Prefectura poate să prezinte respectivele locuri,
în cadrul întâlnirilor la nivel diplomatic sau cu reprezentanţi ai
guvernelor străine care trec prin judeţul Timiş şi au întâlniri cu
reprezentanţi ai Prefecturii pentru a cunoaşte mai bine judeţul.
Prefectura poate spune care sunt posibilităţile de dezvoltare,
care sunt zonele cu potenţial pe diferite domenii, dar de aici
mai departe trebuie să se descurce şi primarii, pentru că tre-
buie să îşi caute investitori, să îi atragă, să le ofere facilităţi, să

le spună: “De aia vino la mine, pentru că eu îţi ofer asta şi îţi
pot da anumite lucruri pe care nu le găseşti în altă parte”.

- În mai multe localităţi există dispute între aleşi, pri-
mari cu viceprimari, cu consilierii, cu secretarii. Situaţiile
conflictuale blochează şi activitatea de acolo. Ce se poate
face pentru a remedia aceste probleme?

Eugen Dogariu: Pe plan local ei trebuie să înţeleagă că
este mai importantă comunitatea locală şi nicidecum interese-
le persoanele ale unuia sau altuia. Trebuie să înţeleagă că loca -
li tă ţile nu sunt feuda nimănui şi nici moşia nimănui, chiar dacă
primarul este gospodarul numărul 1 al comunităţii, nu este şi
stăpânul respectivei comune. El trebuie să lucreze acolo cu cei
care sunt puşi să verifice respectarea legalităţii şi pentru a ve -
ghea la evitarea oricărui gest care ar putea să conducă la  altce-
va decât lucrurile legale. 

- Poate interveni Prefectura în vreun fel pentru
sancţionarea primarilor?

Prefectura nu poate interveni peste primari, viceprimari şi
nici peste secretari. Acum, secretarul este în subordinea
prima rului. Această Comisie de disciplină a secretarilor nu
face altceva decât să evite abuzurile pe care primarul le poate
face împotriva secretarului. Orice mustrare sau avertisment pe
care primarul îl dă trebuie să fie făcut cu avizul comisiei.
Acum câţiva ani, secretarul era omul prefectului în primărie şi
atunci se puteau lua măsuri directe asupra secretarilor. Pri -
marul este ales, iar relaţiile dintre noi şi ei sunt de coordonare,
nu de subordonare. Există o singură situaţie când este sbordo-
nat prefectului şi se referă numai la cazuri de urgenţă sau
calamităţi. Altfel, este ales local şi nu poate fi schimbat decât
prin referendum. Există însă organe de control ale statului care
pot interveni pe diferite probleme şi să îl verifice, ca pe oricare
cetăţean, deoarece este gestionarul banilor publici

A consemnat Alina SABOU
Foto: Constantin DUMA

Eugen    Dogariu
Subprefectul a terminat Facultatea de Ştiinţe Economice, secţia Finanţe-Asigurări, instituţie unde

a devenit şi doctorand în “Finanţarea Administrării şi Dezvoltării Comunităţilor Locale”. În perioada
martie 2001 – februarie 2004, a fost director al cabinetului prefectului Horia Ciocârlie, apoi din febru-
arie 2004 – ianuarie 2005 - Secretar de Stat Relaţia cu Parlamentul, Sindicatele şi Patronale la Mini s -
te rul Comunicaţiilor şi Tehnologia Informaţiei. Din februarie 2006 este cadru didactic asociat la Fa -
cultatea de Ştiinţe Economice, specialitatea Finanţe Publice. 
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- Vă ajută în vreun fel experi enţa de
la Oficiul Teritorial pentru IMM-uri cu
funcţia de consilier judeţean? Se între pă  -
trund un deva atribuţiile pe care le aveţi?

Lelica Crişan: Eu m-am axat pe partea administrativă în
teritoriu şi ţin legătura cu pri măriile pe partea de proiecte legate
de ad  mi  nistraţie locală, cât şi pe partea de IMM-uri. O dez-
voltare în localitate aduce automat bani la buget, bani de care au
ne voie. Lunar mă întâlnesc cu primarii de pe colegii, le fac o
informare şi după aceea cei interesaţi de a aduce investitori sau
a-şi dez volta ac tivitatea în localitate, mă invită cu echipa şi
mergem şi le prezentăm struc tu ra programelor pe care le avem
în desfăşurare sau care vor urma pentru depu nere. 

- Unii primari din Timiş prevăd deja că vor intra în inca-
pacitate de plată şi nu vor mai putea plăti salariile. Ce sfat
le-aţi da?

Lelica Crişan: Trebuie să fie mai exigenţi la încasarea taxe -
lor şi impozitelor şi trebuie să atragă mai mulţi investitori. Sunt
şi unii primari foarte reticenţi la a primi in ves titori pentru că
proiectele de investiţii intră în Consiliul Local şi atunci există
mân drii de genul “de ce primarul sau consilierul nu ştiu care
poate să aducă investitori?”. Din acest motiv, foarte mulţi inves -
ti tori sunt refuzaţi. Primarii trebuie să creeze şi ei nişte condiţii
şi să fie flexibili. Nu trebuie să se gândească doar la profitul
imediat, ci la cel pe termen lung. Ei sunt obişnuiţi să gândească
totul pe termen scurt. Eu am în cercat să le fac investitorilor
studii de opor tunitate, deşi ele trebuiau făcute de consilii le
locale. Din acestea, investitorii puteau ve dea cât ar costa o con-
cesiune, câte locuri de muncă pot crea şi ce impozite plătesc.
Aceste studii sunt făcute pentru a intra apoi în consiliile locale
şi a-i convinge să li se atri buie o locaţie de dezvoltare a afacerii. 

- Cine mai poate pune umărul la această dezvoltare a
comunităţilor?

Lelica Crişan: Cred că în cadrul pri mă rii lor, promotorii
locali ar putea face mai mul te. E adevărat că salariile lor nu-i
moti vează, dar ar trebui să se schimbe ceva. Promotorul local
într-adevăr trebuie să fie cel care informează. Şi eu, de exemplu,
pot să îi trimit promotorului tot ceea ce se desfăşoară şi el să
pro moveze mai departe. Pen tru noi, la Oficiu, este greu să prin-
dem toate satele. Ar trebui să fie şi motivaţi. Pro motorii locali
trebuie să scrie proiectele pentru localităţi sau măcar să se
informeze, dacă nu au capacitatea de a le scrie singuri. Pot veni
cu ideea şi pot face structura pro iec tului, pentru că singur nici
nu se poate să îl scrie. 

- Ultimul plen al Consiliului Jude ţean a aprobat strate-
gia de dezvoltare economică şi socială a judeţului până în
2015. Ce cuprinde această strategie pentru următorii ani
din punctul de vedere al transporturilor?

Lelica Crişan: Este o strategie foarte complexă. La capi-
tolul Transporturi se vorbeşte despre partea rutieră şi străzile
urba ne, dar şi de transportul feroviar intermo dal. Există, de
exemplu, un stu diu de fezabi li tate făcut de ADETIM pentru
Centrul re gio nal intermodal de transport în Timi şoara, un
proiect ce va fi accesat pe fon duri CBC. Mai avem şi un proiect
pentru transport intermodal de mărfuri în Europa de Sud-Est,
proiect făcut tot de ADETIM. Sunt do uă proiecte în lucru pe
fonduri transfrontaliere. Sunt aprobate în plenul CJ Timiş, pen-
tru partea de cofinanţare de 2%. 

- Strategia se referă şi la gestiunea de şe  urilor, o
problemă destul de comple xă...

Lelica Crişan: Sunt proiecte în implementare pentru mai
multe comune, pentru ecologizarea gropilor de gunoi - la Live -
zile, Checea, Satchinez, Balinţ şi Giulvăz. Unele primării au
mai închis gropile cu fonduri proprii, dacă au avut gropi mai
mici. La Tomnatic de exemplu, au încercat să facă pe fonduri
proprii, au cheltuit deja 400 de milioane de lei vechi şi au cons -
tatat că se pot face foarte puţine pe acei bani, deci nu au ajuns
la niciun rezultat, aşa că nu au mai putut continua, pentru că nu
mai au de unde să aloce bani din bugetul local. Cu aceste gropi
vor fi probleme, nu atât pentru închidere, cât pentru transportul
deşeurilor. Distanţele foarte mari vor creşte cheltuielile pentru
locuitori. Am fost recent la Periam împreună cu fostul ministru
al mediului, Sulfina Barbu. S-a făcut un calcul legat de costurile
gunoiului menajer care vor ajunge să fie mai mari decât
impozitele pe casă. E drept că şi impozitele pe locuinţe sunt
mici, 50 de lei. Oamenii vor fi foarte nemulţumiţi din această
cauză. Dacă va fi o firmă care va colecta pe mai multe localităţi,
probabil că se diminuează costurile, dar dacă fiecare va merge
pe cont propriu... Una din gropile care se va afla în funcţiune
până în 2010 este cea de la Sânnicolau Mare, iar acolo Consiliul
Local a decis să nu primească gunoiul după ce se vor în chi de
cele din comune. Asta deoarece vor creşte costurile de închidere
ale gropii şi banii vor trebui să fie daţi din bugetul local. Au mai
fost investitori interesaţi de dezvoltarea unor afaceri pe
gestionarea deşeu rilor, dar există o reticenţă la nivelul primar-
ilor. Deşi se vine cu tehnologii moderne, sunt reticenţi când aud
de deşeuri, se gândesc la groapă de gunoi.

A consemnat Alina SABOU

PLENUL C. J. TIMIŞ A APROBAT 
ŞAPTE HOTĂRÂRI IMPORTANTE

În 26 mai 2009 a avut loc la sediul Palatului Ad mi ni s -
trativ şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Timiş, oca zie cu
care au fost aprobate următoarele hotă râri: 1. Ho tă rârea pri -
vind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Eco nomico – So cia -
lă a judeţului Timiş 2. Hotărârea privind aprobarea promo -
vării proiectului „Parcul judeţean pentru producţie de energie
fotovoltaică – Covaci” 3. Hotărârea privind aproba rea
închirierii unor spaţii din domeniu public al judeţului Timiş
4. Hotărârea privind prelungirea Pro toco lu lui de cola borare
cu S.C. Fotbal Club S.A. Timi şoara 5. Hotărârea privind mo -
di ficarea prevederilor art. 231 din Regulamentul de organi -
zare şi funcţionare a Co misiei pentru Protecţia Co pilului 6.
Hotă râ rea privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei

de Director e -
xe     cutiv al Di  -
recţiei de Evi -
denţă a Per -
soanelor Ti -
miş 7. Ho tă -
râ rea pri vind
numi rea în

funcţie a manage ru lui interimar la Teatrul pen  tru Copii şi
Tineri „Mer lin” Timişoara,

Proiectul privind Strategia de Dezvoltare Econo mi co-So -
cială a Judeţului Timiş a suferit unele amendamente,  con si -
li e rii judeţeni solicitând ca această stra tegie să fie ac tualizată
o dată la şase luni, urmând a fi incluse în ea anumite soluţii
anticriză.

Plenul a decis  prelungirea  Protocolului de colaborare cu
S.C. Fotbal Club S.A. Timişoara, dar banii vor fi daţi în func -
ţie de performanţele pe care le va avea echipa ju de ţului. Din
su ma totală de 2,25 milioane de lei, 1, 25 de milioane de lei
vor fi acordaţi în cazul în care FC Timi şoa ra va ocupa un loc
de Champions League sau Europa League, 500.000 de lei fi -
ind daţi pentru participarea în fi nala Cupei României, urmând
ca tranșa a treia să fie dată dacă echipa va ocupa unul dintre
primele trei locuri ale clasamentului Ligii I la finalul turului
de cam pionat, ediţia 2009 – 2010. Consilie rii judeţeni au lu -
at în dezbatere şi fixarea unui termen în care banii alocaţi
echipei F.C. Timişoara să fie restituiţi în con diţiile ne func  -
ţionării Protocolului de colaborare iar în cazul în care nu-şi
respectă obligaţiile ce revin din contract, clu bul F.C.
Timişoara urmează să restituie banii în trei ani de zile.   J.L.

“Unii primari sunt reticenţi la a primi investitori”
Interviu cu Lelica Crişan, consilier judeţean şi director la Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi

Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Timişoara



EDUCAREA PĂRINȚILOR
Unul dintre obiectivele Ser vi ciului de Con siliere Fa milială din cadrul

DGASPC Timiş se referă la creşterea numărului de părinţi care
conştientizează ne vo ile copilului de a se dezvolta în tr-un mediu familial
stabil din punct de ve dere emo ţio nal. În vede rea atingerii a cestui o biec tiv,
spe cialiştii ser vi ciului au i niţiat un pro iect în par  teneriat cu Inspectoratul

Şcolar Timiş, în cadrul căruia şi-au propus o ac ţiune de in for mare şi educare
a părinţilor cu privire la nevoile co pi lului de a se dezvolta în  tr-un mediu
familial stabil din punct de ve dere emoţional şi fac torii ce pun în pe ricol să -
nătatea, securitatea, dezvoltarea morală, educaţia şi integrarea socială a
copilului. Programul de educare a părinţilor a demarat în 2008 şi s-a desfăşu-
rat în colaborare cu Şcoala Generală nr. 30 din Timişoara. Acest program a
cuprins două acţiuni principale. Prima a vizat identificarea problematicii cu
privire la relaţionarea părinte – copil din perspectiva părintelui, iar cea de-a
doua a fost axată pe intervenţia propriu-zisă, prin intermediul manifestării
intitulată „Săptămâna părinţilor”. În cadrul acestui program au fost organi-
zate întâlniri cu părinţii elevilor din această şcoală, ocazie cu care au fost
oferite materiale informative privind nevoile copilului. Temele de discuţie au
vizat dificultăţile de relaţionare părinţi - copii, modalităţile adecvate de
comunicare şi soluţionare a unor probleme.

În acest context, trebuie subliniat faptul că doamna director general Ro -
di ca Negrea consideră necesară multiplicarea proiectului în mediul rural, în
acest sens având însă nevoie de sprijinul finanțatorilor și ONG-urilor din
domeniu, iar doamna dr. Claudia Borza, șefa Serviciului Consiliere Familială
(coordonatoarea programului), intenţionează ca prin program să li se ofere
sprijin părinților, căci „rolul de părinte, așa greu cum este el, este cel care
oferă cele mai mari satisfacții în viața personală”.

Pentru promovarea „Şcolii părinţilor”, cu sprijinul voluntarilor din cadrul
Consiliului Copiilor “Spune” sunt distribuite materialele promoționale (afi -
șe, pliante, fluturași) în școli, grădinițe, parcuri, cluburi after school, locuri
de joacă pentru copii, instituții sanitare, cabinete de planning familial și
medici de familie etc.

Grupele de lucru în cadrul  „Şcolii părinţilor” vor fi formate din 10-12
pă rinți, în funcție de vârsta copiilor și de problematica întâlnită. Printre
temele ce vor fi dezbătute cu părinții se numără: Normalitate și anormalitate
în dezvoltarea copilului; Factorii care contribuie la dezvoltarea relației
părinte-copil; Rolurile în fa milie; Modele de educație în familie; Tulburările
de comportament; Educația sexuală a copilului, etc. Întâlnirile vor fi
bilunare, durata unei șe dințe va fi de maxim 120 minute, iar durata unui
“curs” va fi de 4-6 luni.

Smaranda MARCU

Preocupările constante ale Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş cu pri -
vire la maladia Alzheimer au fost marcate în luna mai
prin seminarul de promovare a serviciilor oferite în
ca drul proiectului “Accesibilizarea, dotarea, spriji -
nirea şi consilierea persoanelor suferinde de maladia
Alzhei mer” proiect finanţat de Uniunea Europeană şi
Guver nul României prin programul Phare 2006 -
Coeziune Economică şi Socială-Dezvoltarea Resur -
selor Umane - Servicii Sociale

Cu această ocazie, s-au desfăşurat activităţi de
informare cu privire la deschiderea activităţilor pro -
iectului şi necesitatea derulării lui, în scopul identi-
ficării celui mai potrivit ajutor pentru diferitele as -
pecte ale maladiei Alzheimer, în vederea diminuării

gradului de marginalizare, a sentimentului de inutili-
tate, cauzate de lipsa de autonomie fizică şi psihică, de
sin gurătate a persoanelor diagnosticate cu această ma -
la die şi a familiilor acestora. La dezbatere vor partici-
pa reprezentanţi ai autorităţilor judeţene şi locale, ai
organizaţiilor neguvernamentale, Direcţiilor Gen erale
de Asistenţă Socială din Regiunea de Vest, specialişti
şi cadre universitare, alte instituţii de specialitate,
mass-media. 

Seminarul face parte din acţiunile derulate în ca -
drul proiectului “Accesibilizarea, dotarea, sprijinirea
şi consilierea persoanelor suferinde de maladia Alz -
hei mer”, PHARE 2006/018-147.04.02.03.02.01.505,
pro iect finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul
României prin programul Phare-Coeziune Economică
şi Socială-Dezvoltarea Resurselor Umane-Servicii
So ciale 

Proiectul se pliază pe obiectivele Strategiei  Na ţio -
na le   pentru   protecţia, integrarea şi incluziunea so -
cia lă  a  persoanelor  cu handicap în perioada 2006-
2013  şi contribuie la continuarea reformei în domeni-
ul asistenţei sociale prin eficientizarea  sistemului de
servicii sociale, prin consolidarea activităţii insti-

tuţionale în furnizarea acestora, prin dezvoltarea şi
promovarea unor servicii complexe şi eficiente, prin
ex tinderea şi îmbunătăţirea serviciilor existente, des -
co perirea unei modalităţi de abordare pozitivă şi a

unui model social de îngrijire a persoanelor ce
suferă de maladia Alzheimer cu accent pe
urmă toa rele as pec te: sănătate, mobilitate,
comunicare, autoîngrijire şi toaletă, interacţi-
une socială.  

Scopul proiectului este creșterea cali tății
vieții persoanelor suferinde de maladia Alz -
heimer, diminuarea izolării so cia le, creș te rea
șanselor de recuperare  a  acestora  în  con tex  -
tul familial  și social și nu în ultimul rând, mo   -
di  ficarea atitudinii comunității față de  proble -
matica persoanelor diagnosticate cu această
maladie.

La dezbateri au luat cuvântul următorii:
doamna director general adjunct Aurelia An -
ciu, domnul consilier județean Gheorghe No -
diți, doamna Olga Carmen Rebigea - di rec -
torul Centrului de Îngrijire și Asistență
Ciacova, doamna Rachila Petrișor - manager

de pro iect, domnul Petru Filip - primar al localității
Cia cova. La seminar au fost prezenți consilieri jude -
țeni, repre zentanți ai DGASPC Timiș, Arad, Caraș-
Se verin, ai Consiliului Județean Timiș, Primăriei Ti -
mi șoa ra, Prefecturii Județului Timiș, centrelor de în -
grijire și asistență pentru vârstnici, ai mai multor insti-
tuții publice și ONG-uri cu profil social.

În timpul discuțiilor, a fost accentuată ideea că
aces ta este primul centru public pentru îngrijirea bol-
navilor de Alzheimer din România (în țară mai există
centre de zi publice și private și centre de îngrijire pri-
vate), fiind relevată necesitatea înființării mai multor
centre de acest tip la nivel național/regional. Bolnavii
de Alzheimer au nevoie de îngrijire specializată, zi și
noapte, îngrijire care nu le poate fi oferită nici în cen-
trele de recuperare și căminele pentru pensionari, nici
în spitalele de psihiatrie. Acest proiect Phare prevede
adaptarea camerelor, scărilor, lifturilor, băilor etc.
pen  tru persoanele bolnave de Alzheimer, centrul ofe -
rin du-le, totodată, îngrijire, asistență medicală perma-
nentă, suport psihologic și tot ceea ce este necesar
pentru ușurarea existenței zilnice a acestor bolnavi.

S.M.
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SEMINAR ALZHEIMER

Ora baschetului timișorean
Ce poate fi mai frumos. Baschet Club Municipal ELBA

finalista a Campionatului Național de baschet masculin ediția
2008 – 2009, juniorii mari ai clubului Sportiv Școlar Bega
vicecampioni naționali, iar fetele promovate în prima divizie
națională.

Lunile aprilie, mai au adus aceste bucurii, echipa maculină
BCM ELBA termină sezonul regulat pe
locul al doilea după multipla campioană
națională CSU ASESOFT PLOIEȘTI cu
20 de victorii și opt infrângeri. Cotați la
începutul campionatului ca a opta
favorită, echipa și-a depășit condiția și a
ocupat locul al doilea. Echipe mult mai
bine cotate, ca U Mobitelco Cluj-Napoca,
CSU Atlassib Sibiu, CSU Cvadripol
Brașov sau Energia Rovinari, care au
loturi mult mai valoroase precum și
bugete mult mai mari ca timișorenii s-au
clasat în urma echipei noastre.

Turneele play-off cu echipele Energia Rovinari și CS
Otopeni au fost adevărate spectacole câștigate de bănățenii
care au reușit pentru prima oară calificarea în finala națională.
Sala Olimpia a fost de fiecare dată plină, spectatorii au susțin-
ut cu ardoare echipa.

Pe plan internațional, locul II în CUPA EUROPEI centrale,

unde au participat formații din CEHIA, SLOVACIA,
UNGARIA, AUSTRIA și ROMÂNIA.

Dar iată lotul echipei LEILOR din BANAT: RADE
DZAMBIC, DANIEL TUDOSĂ, FLORIN POPA, UROS
VELICKOVIC, MILOS PESIC, NIKOLA VASENOVIC,
NENAD MARKOVIC, DAN PĂLTINIȘANU, BOJAN
GRUBISIC, PETRU CZMOR, HORIA CODIN. Antrenor:
DRAGAN PETRICEVIC si preparator fizic: GORAN DAM-
JANOVIC. Echipa a dovedit unitate, spirit de echipa și local

patriotism mai ales al sârbilor din echipă.
De remarcat sprijinul financiar al
Primăriei Timișoara, al Consiliului
Județean Timiș și nu în ultimul rând al
Întreprinderii  ELBA, care de ani buni
este unul din principalii sponsori ai
echipei.

Al doilea eveniment, calificarea după
o absență de 12 ani în liga națională a
echipei feminine de senioare a CSS Bega.
Înființată de nici un an, formația condusă
de profesorul Dan Jean Ionescu speră în

viitorul campionat o comportare bună. Formația este una
tânără, formată din junioare dar are în componență și trei jucă-
toare cu experiență SILVIA ONDREIKOVICS, SILVIA
GRĂDINARU și MIRUNA CRISNIC, sportive care au acti-
vat ani buni în prima divizie.

În divizia secundă activează două formații, TIMBA și MP
SPORT, echipe unde activează sportivi juniori cu dublă legit-

imare și alții recent trecuți de vârsta junioratului. 
Echipele au avut o comportare bună și s-au situat în final

în mijlocul clasamentului.
Baschetul juvenil este reprezentat bine de echipele

Clubului Sportiv Școlar Bega. În ultimele două sezoane for-
mațiile s-au calificat toate cele șase echipe în turneele finale.

Recent juniorii mari au devenit vicecampioni naționali
fiind întrecuți cu 65-69 de colegii de la CSS Viitorul Cluj în
finală. Se speră la încă 2-3 medalii la finalele juniorilor și
junioarelor mici și mijlocii, competiții care se vor desfășura în
toamnă.

În urma competițiilor au fost selecționați următorii sportivi
în loturile naționale: GHEORGHE TOTH, OVIDIU
MOGOȘANU, ZORAN MILENCOVICI, ALEXANDRU
OLAH, LEONARD FILIP, CASIAN TODOROV, NENAD
POPOV, RAUL COVACIU, OVIDIU UDREA, BIANCA
BLĂNARU, DORA ARDELEAN și ALEXANDRA BĂLĂ -
CEANU.

Pe plan internațional echipa de juniori III s-a clasat pe
locul III la prima ediție a ligii balcanice.

Colectivul secției de baschet este format din profesorii
MIRCEA ALBU, TIBERIU ONDREIKOVICS, MIHAI
BOLCU, MIOARA CHIRȚU, SILVIA ONDREIKOVICS,
VERONICA GAVRILĂ și CIPRIAN PREJBAN.

Ca o dovadă a recunoașterii valorii antrenorilor, MIRCEA
ALBU este membru în Biroul Federal și MIHAI BOLCU
membru în colegiul central al antrenorilor.

Gheorghe SZUHA�EK



Două oraşe, o arhitectură
Arhitectura leagă două oraşe, Timişoara şi Makó. Pentru a arăta acest lucru publi -

cului larg, Mu zeul Banatului în colaborare cu Muzeul Jósef Attila din Mako au orga-
nizat în luna mai expoziţia de ilustrate de epocă şi cartofilie „Makó, oraşul lui Jósef
Attila”. Vernisajul a avut loc în data de 18 mai la Atelierul de Urbanism de pe strada
Alba Iulia nr. 2, în prezenţa oficialităţilor şi a organizatorilor, dar şi a unui public nu -
meros. Expoziţia a prezentat câteva zeci de ilustrate vechi de peste un secol, iar vizita-
torii au putut remarca arhitectura de epocă a clădirilor, unele dintre ele astăzi dispărute.
Expoziţia este una itinerantă şi a fost realizată ca o colaborare în regiunea DKMT, între
Muzeul Jósef Attila din Mako şi Mu zeul Banatului Timişoara, cu sprijinul Consiliului
Judeţean Timiş şi a Primăriei Municipiului Ti mi şoara. Organizatori au fost dr. Hál -
magyi Pál, directorul Muzeului Jósef Attila din Mako şi dr. Andrei M-Kiss, cercetător
ştinţific, din cadrul Muzeu lui Banatului Timişoara. Expoziţia a putut fi vizionată la
până în data de 30 mai 2009, iar intrarea a fost gratuită. 

�. TRIFA�

NOAPTEA
MUZEELOR

Sâmbătă, 16 mai a.c., la Pa la tul
Baroc din Piața Uni rii Timi șoara a
fost sărbătorită Noap tea Mu zeelor.
Cu această oca zie, publicul a pu -
tut vizita expoziția “Cleo patra în Palatul Ba roc”. Expoziţia de pictură şi grafică europeană (şcolile
ita liană şi flamandă), realizată de muzeograful Marius Cornea, cuprinde lucrări din patrimoniul
Muzeului de Artă Timişoara care ilustrează prelucrarea unor teme istorice şi mitologice în creaţia
unor pictori şi gravori din Veneţia şi Ţările de Jos în secolul al XVII-lea. Gravurile reproduc picturi
din şcoala veneţiană realizate de Tiţian şi elevii acestuia care, în sec. al XVII-lea, se găseau în colecţia
arhiducelui Leopold Wilhelm von Habsburg, guvernatorul austriac al Ţărilor de Jos. Lucrarea Regina
Cleopatra, atribuită lui Alessandro Varotari, numit Il Padovanino, a fost restaurată recent în labora-
torul Muzeului de Artă Timișoara de către restauratorul Camelia Crișan Matei şi a fost expusă pen-
tru prima oară în Palatul Baroc, la etajul al II-lea, pe holul galeriei de Artă Europeană. 

Cu prilejul Nopţii Muzeelor, a putut fi admirată şi o inedită și spectaculoasă expoziție de ceasuri
țărănești iar imediat după vernisaj, în subsolul Muzeului de Artă, trupa de teatru de garaj și curte
Auăleu a interpretat piesa “Stăteam întinși pe pat”, după Daniil Harms, cu actorii Christine Cizmaș
și Ovidiu Mihăiță. B. �.
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9 Mai- Ziua Europei -
sărbătorită 

la Palatul Administrativ  
Consiliul Jude ţean Ti miş, Comisia de

Cultură, în văţă mânt, tineret şi sport,
împreună cu Asocia ţia Se niorilor din mu -
ni cipiul Ti mi şoara, au organizat la 9 Mai
2009, pentru al treilea an consecutiv,
Ziua Eu ro pei, prin activităţi culturale în
par teneriat cu elevii şi studenţii timişoa -
rei. A avut astfel loc în Palatul Admi nistrativ vernisajul expoziţiei ,,Parcurile Timi -
şoarei” în cadrul proiectului ,,Educaţia Civică Comunitară 2007-2008”, expoziţie ce a
cuprins exponatele foto, grafică, pictură, afişe,precum și coperta broşurii ,,Trandafirul-
simbol al oraşelor Timisoara şi Portland”.

Au participat cu diferite exponate preşcolarii de la Grădiniţa cu program prelungit
Poşta Timişoara,  elevii Şcolii cu clasele I-VIII Nr. 2 Timişoara şi ai liceelor  Carmen
Sylva, Arte Plastice,  Grigore Moisil,  J.L. Calderon, Colegiului Economic F.S.Nitti.

Expoziţia a fost un succes în cadrul proiectului, fiind apreciată atât de reprezen-
tanţii Consiliului Judeţean Timiş, Prefecturii, cât și de cadrele didactice şi seniori. Pro -
gramul cultural-artistic a fost realizat de elevii Colegiului Eco nomic F.S.Nitti, care au
prezentat cântece şi un dans artistic sportiv.

Rada I.

Expoziţie Omagială Ion Popescu Negreni
Muzeul de Artă Timișoara a organizat în perioada 8-21 mai 2009, la

Palatul Baroc din Piața Unirii, expoziţia omagială Centenarul ION PO PES -
CU-NE GRENI. Expoziția a însumat 92 de uleiuri din colecțiile Muzeului
Județean Olt, Muzeului de Artă Craiova, precum și din colecții particulare.
Expoziția a fost itinerată la muzeele de artă din Slatina, Craiova, Drobeta
Turnu Severin.

Format la Academia de Arte Frumoase din București, în clasa pictorului
Camil Ressu, pentru Ion Popescu-Negreni realitatea rămâne un model inepui -
za bil de forme, raporturi cromatice, confruntări / armonizări dintre masele
cromatice și discursul linear. Arta sa oferă un spațiu contemplativ, un timp

sustras presiunii cotidianului, o senzualitate temperată și sublimată.
Mihaela IRIMESCU

Corul Colegiului Economic F.S.Nitti

Siturile arheologice nu par a fi de interes pentru primarii timişeni
Muzeul Banatului, alături de Poliţia de Patrimoniu şi Direcţia pentru Cultură a Judeţului Timiş a

or ganizat la sfârşitul lunii aprilie o întâlnire cu reprezentanţii primăriilor din zona metropolitană şi cu
regiile pentru a-i pune la curent cu legislaţia legată de patrimoniu şi de monumente. Deşi au fost tri -
mi se invitaţii la peste 20 de primării, doar trei dintre acestea şi-au trimis reprezentanţii. Este vorba
de Deta, Buziaş şi Giarmata. De asemenea, au venit şi reprezentanţii Retim-ului, ai Conterm,
Aquatim şi ai Inspectoratului de Stat în Construcţii Timiş. Ei au fost informaţi cum anume se certi-
fică şi se localizează siturile arheologice, ce măsuri trebuie să ia dacă se descoperă ceva ocazional şi
cum să ceară verificări de specialitate, în special acolo unde se execută lucrări mari. Pentru a le uşura
munca, Direcţia de Cultură şi Poliţia de Patrimoniu vor pune la punct o pagină web unde se vor regăsi
date exacte despre toate siturile arheologice din Timiş, cu localizare geografică. Cu toate acestea, a
atras atenţia arh. Alexandru Szemtmiklosi, şeful Secţiei de Arheologie din cadrul Muzeului
Banatului, multe dintre situri sunt încă nedescoperite în judeţul Timiş. 

Aceste întâlniri cu primăriile vor continua pentru a conştientiza autorităţile locale de importanţa
siturilor din perimetrul fiecărei localităţi în parte.

�. T.

Lemn exotic, artişti, vopsea, sudoare, multă muncă. Aces -
ta este rezumatul a două săptămâni de creaţie, finalizate cu
cinci opere de artă din lemn sculptat. Tabăra de creaţie “La
Castel”, organizată de Muzeul de Artă cu sprijinul Consiliului
Judeţean Timiş, a adus în faţa publicului toate etapele de lu -
cru a unor sculpturi monumentale, de la pregătirea lemnului,
la desenarea lui, până la ridicarea şi am pla sarea expo natelor
pe locul unde vor putea fi admirate câteva luni de-acum îna -
inte. Proiectul i-a reunit la Timişoara pe cinci dintre cei mai
im portanţi sculptori români contemporani: Max Du mi traş,
din Sângeorz, Ion Zăr nescu, din Bacău, Ilarion Voinea din
Cluj, Vlad Au rel, din Bucureşti şi pe timi şo -
reanul Stefan Că lă  ră şanu. „Între participanți s-ar
fi cuvenit să se numere şi regretatul Peter Jecza.
El a fost pre zent La Castel cu o ma chetă, pe ca -
re o va finali za unul dintre ucenicii săi”, a preci -
zat Marcel Tol cea, directorul Muzeului de Artă. 

Cei cinci artişti au lucrat în aer liber, în spa ţiul din spatele
Cas te lului Huniade (Muzeul Banatului), sub privirile
trecătorilor. Lem nul a fost adus tocmai din pădurile ama-
zoniene, special pentru această tabără. Ideea taberei a luat
naştere acum câţiva ani, însă acum a fost pusă în practică şi
chiar va deveni o tradiţie pentru Timişoara. “Am făcut aceste
invitaţii urmând, fireşte, şi ideea afinităţii artistice, întrucât
ansamblul sculptural care va mobila zona de lângă Castel tre-
buie să aibă o anumită unitate; în plus, colegii invitaţi sunt
nume de referinţă ai artei sculpturale din ţară, dar şi partici-
panţi şi chiar organizatori ai unor importante simpozioane de

artă plastică” a explicat maestrul Ştefan Călără şanu. “Am răs -
puns cu încântare invitaţiei, atât datorită preţuirii pe care o
am pentru colegul Ştefan Călărăşanu, cât şi pentru că locul
ales inspiră. Coloana Albastră ilustrează ne voia de a reaşeza
în atenţia oamenilor, relaţia dintre cer şi pământ”, a spus
sculptorul Max Dumitraş.  

Operele lor: Coloana Albastră, de Max Dumitraş, Coloana
Bi zan tină, de Vlad Aurel, Dialog, de Gheorghe Zărnescu,
Intro spec ţie, de Ilarion Voinea şi Coloana cu semne de Ştefan
Că lăraşanu, vor putea fi admirate exact în locul în care au
prins viaţă până în toam na acestui an. „Aceste minuni cioplite

în lemn sunt doar o par te a taberei. Ceea ce s-
a întâmplat aici ţine de lucra rea sub tilă pe ca re
prietenia dintre acesti sculptori a pus-o în evi -
denţă.”, a arătat Mar cel Tolcea, directorul Mu -
ze u  lui de Artă. Constantin Ostaficiuc, pre  -
şedintele CJT, a anunţat că trei dintre lucrări îşi

vor găsi locul la Mu  zeului Satului de la Pădurea Verde, unde
va fi dedicat un spaţiu sculpturilor realizate în ur mă toarele
ediţii ale acestei manifestări. Anul viitor, timişorenii îi vor
putea observa pe sculptorii care vor lucra în piatră. 

Ca tabăra organizată între 27 aprilie şi 11 mai să fie în ca -
dra tă într-un concept mai larg care urmăreşte promovarea
artei în Timişoara, au fost organizate şi alte activităţi: dezba-
teri tematice la Muzeul de Artă, cu artişti despre artişti, rea li -
zarea unui catalog al Taberei de sculptură (cu implicarea Fun -
daţiei Triade), degustări de vin şi altele. 

�icoleta TRIFA�

PREMIILE “MERLIN”
S-a încheiat cea de-a zecea ediţie a Festiva lu lui de teatru

şcolar multilingvistic "Merlin", organizat de instituţia teatrală
omonimă din Timişoa ra, cu sprijinul Consiliului Judeţean
Timiş, festival care s-a desfăşurat  pe parcursul a trei zile pline
de frumoase spec tacole prezentate în alte limbi decât în cea
română. Juriul, avându-l ca preşedinte pe re gizorul Silviu
Văcărescu şi ca se cre tar pe sce no graful Emil Grama, a acordat
Marele Premiu  spec ta colului"Escurial" al trupei de teatru de
la  Liceului "W. Sha kes peare", trupă ca re a primit  şi premiul
pentru scenografie, ca şi premiul I pentru coordonare scenică.
Premiul I a revenit spectacolului "Tânărul prinţ şi adevărul" al
Liceului "Jean Louis Calderon" (laureat şi cu premiul pen tru
co regrafie, prin Maria Tu dora şi Oana Rotariu). Premiul II l-a
primit sceneta Liceului "Dositei Obradovici" - clasa a VI-a.
Premiul III  s-a acordat sce netei prezentate de clasa a IV-a a
ace luiaşi liceu de limbă sârbă, de altfel instituţie  cu cea mai
îndelungată participare la Festi valurile “Merlin”. Premiul de
excelenţă pentru interpretare în limbaj mimico-gestual a
revenit grupului de actori de la Centrul "Constantin Pufan".
Premiul pentru promovarea tradiţiei şi limbii materne în artele
spectacolului a fost acordat ex-equo liceelor "Dositei Obrado -
vici" şi "Bela Bartok". Coordonatorul spectacolului, actorul
Călin Ionescu (fiul regretatului Horia Ionescu), crede că "sco -
pul pentru care a fost creat festivalul a fost atins, pentru că azi
în tot mai multe şcoli şi licee din Timi şoa ra există trupe
teatrale care au depăşit nivelul de amatori, “multe dintre ele
confirmând în alte festivaluri naţionale şi internaţionale -
după cum unii dintre elevii care au evoluat la primele ediţii 
s-au dovedit, peste timp, actori de forţă".                                       

S. P.

“La Castel”, sculptură în aer liber



O LUNĂ BOGATĂ  ÎN EVENIMENTE
* * *

Data de 9 mai a fost aleasă de Consiliul European de la Milano, din 1985, ca Zi a Europei, apreciindu-se că
punctul de pornire al construcţiei Europei unite a fost declaraţia prin care, la 9 mai 1950, Robert Schuman, mi -
nistrul de externe al Franţei, a propus Germaniei, dar şi altor state europene, să pună “bazele concrete ale unei
federaţii europene indispensabile pentru menţinerea păcii”. Odată cu aderarea la Uniunea Europeană, ziua de 9
Mai a devenit deja o tradiţie pentru noi, fiind sărbătorită și în orașul nostru, în cadrul unui simpozion care a avut
loc în sala de ședințe a Primăriei Deta, organizat de Primăria şi Consiliul Local Deta, Casa de cultură orăşenească
Deta și Grupul Şcolar ,,Sfântul Nicolae” Deta, la care au participat elevi și personalități marcante ale orașului. 

După cum spunea marele nostru poet Mihai Eminescu ,,O lacrimă şi o cunună de stejar nu sunt însă destul
pentru acest mormânt. Să nu plângem şi să nu împletim cunună dacă nu ne aducem aminte că avem mari şi grele
datorii către cei căzuţi în luptă” conducerea Primăriei oraşului Deta împreună cu Casa de cultură și Grupul Școlar
,,Sf. Nicolae” au organizat comemorarea celor căzuți în lupte pentru apărarea patriei ocupându-se de asemenea
şi de evocarea evenimentelor istorice la Monumentul Eroilor din fața Muzeului oraşului Deta. Au fost depuse
coroane din partea Primăriei oraşului Deta, Veteranilor de război, Grupului Șc. ,,Sf. Nico lae” Poliției orăşeneşti,
Poliţiei de frontieră, Unităţii de
pompieri militari, Partidului De mo -
crat Liberal, Partidului Social De -
mo crat, Partidului Conservator,
U.D.M.R., domnului cons. inde pen -
dent Iotcov Lucian, Uniunii Bulgare
și a Bisericii Ortodoxe Sârbe. 

* * *
Un alt eveniment foarte impor-

tant care s-a desfăşurat în judeţul Ti -
miş a fost festivalul de emulaţie fol-
clorică ,, Lada cu zestre a neamului” aflat la cea de-a treia ediție, manifestare cultural-artistică de mare amploare
organizată de către Consilil Judeţean Timiş prin Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş, fiind prima ediţie

în care participă şi Casele de cultură. 
În data de 17.05.2009 în localitatea

Den  ta şi-au dat concursul soliști vocali, so -
liști instrumentiști, coruri și grupuri vocale.
Casa de cultură orăşenească Deta, a partici-
pat cu o solistă vocală - Otilia Ţârcovnicu şi
un solist instrumentist la saxofon - Mircea
Brumariu, cei doi fiind acompaniaţi de or -
chestra de muzică populară a instituției de
mai sus. Tot în aceeași dată, în localitatea
Jamu-Mare au avut loc concursuri de core-

grafie unde Casa de cultură orăşenească De ta a participat cu o suită de dansuri populare româneşti, o suită de
dansuri maghiare de băieți, și un dans mo dern, calificându-se pentru faza județeană. 

Un alt eveniment important a avut loc în data de 28.05.2009, odată cu Înălţarea Domnului (Ispasul), când săr-
bătorim și Ziua Eroilor. Evenimentul s-a desfășurat atât în oraşul Deta, cât şi în localitatea Opătiţa. 

* * *
Din punct de vedere economic, al infrastructurii, putem fi mândri de ceea ce am realizat în decursul lunii mai

2009. O mare bucurie a fost ziua în care două blocuri ANL, în total 34 de apartamente, au fost date în folosinţă,
totodată terminându-se de asfaltat strada Pădurii care face legătura între Calea Banlocului și cele două blocuri
ANL.  Pentru a face traiul cetăţenilor cât mai plăcut în acest oraş edilii s-au orientat spre asfaltarea străzilor, drept
exemplu putem da str. Victor Babeş, acolo  unde au început lucrările, şi stradă Mihail Kogălniceanu care a fost
licitată pentru asfaltare urmând a intra în lucru cât de curând. 

Nu numai în Deta se întâmplă lucruri bune, amintim faptul că şi în satul Opătiţa începe asfaltarea străzilor,
pe o lungime de aproximativ doi kilometri. 

Ovidiu IVA�CEA
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DETA Fabrica Eybl din Deta, 
salvată de la închidere

O companie slovenă, cu filiale în 38 de ţări, a cumpărat secţia de
tapiţerie a fabricii Eybl din oraşul timişean Deta, salvând astfel economia
locală şi sute de locuri de muncă. Peste o mie de persoane din zona de
sud a Timişului şi din unele localităţi cărăşene au fost disponibilizate, în
ultimele luni, de la Eybl Deta, unde funcţionau două secţii ale concernu-
lui austriac Eybl, pentru volane şi pentru huse destinate automobilelor.
Din cei 1.750 de angajaţi câţi lucrau la Deta în vremurile bune, acum au
mai rămas 300. Situaţia acestora era incertă, deoarece Eybl International
a intrat în faliment. 

De câteva luni însă, autorităţile judeţene au făcut demersuri pentru
salvarea economiei locale, demersuri care s-au concretizat cu achizi ţio -
narea secţiei de tapiţerie de către compania slovenă Prevent. Secţia de
volane a fost închisă şi nu va mai fi deschisă. Managerul de proiect al
Prevent, Karl-Heinz Bierenbreier, a declarat că “Deta este un punct
strategic pentru Prevent, chiar şi în această situaţie de criză”. El a precizat
că cei 300 de angajaţi vor rămâne la fabrică, iar pe viitor se doreşte
creşterea producţiei pentru ca, în a doua jumătate a anului, să se ajungă
la 500-600 de angajaţi. Prevent va menţine numele Eybl, pentru că este
de tradiţie. Fabrica din Deta are contracte cu Audi şi Volkswagen, iar pe
viitor se doreşte semnarea unui contract cu compania feroviară din
Germania pentru a crea huse pentru trenuri şi metrouri. “Suntem în faza
de proiectare de huse pentru avioane, pentru Air Berlin”, a mai spus
Bierenbreier. 

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Constantin Ostaficiuc, a
declarat că se vor face demersuri şi la Ministerul Transporturilor, pentru
a se confecţiona la Deta huse pentru CFR. Compania Prevent a mai pre-
luat fabrici din Slovacia şi Austria, care erau manageriate de Eybl. “De -
cizia de a cumpăra fabrica din Deta s-a luat în urma analizei economice,
iar discuţiile există de câteva luni. Există şi exemple bune în criza eco-
nomică. E important că îşi menţine activitatea şi este importantă perspec-
tiva creşterii ca volum de activitate şi ca număr de personal”, a precizat
preşedintele CJ Timiş. Ostaficiuc a declarat, în acest context, că ne putem
aştepta şi la alte investiţii în Timiş : “Am stat de vorbă cu câţiva reprezen-
tanţi ai unor investitori care doresc că vină în Timiş, este vorba despre
domeniul industrial. S-a pus problema schimbării unor locaţii din alte ţări
cu România. Nu sunt discuţii finale. Au fost câteva semnale bune. Cel
puţin trei mari investitori din diferite ţări ar dori să se instaleze aici, să îşi
facă afacerile în Timiş. Vom vedea dacă discuțiile se vor materializa”.

Alina SABOU

Paşi spre 
o dezvoltare

durabilă
La  Primăria Municipiu lui

Lugoj a fost lansat oficial pro -
iec tul „Paşi spre o dezvol tare

durabilă - Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Mu ni -
cipiului Lugoj” cod SMIS 1349 care a obţinut o fi nan -
ţare ne ram bursabilă, din Fondul Social Euro pean, Pro -
gramul Operaţional „Dezvoltarea Capa ci tăţii Admi -
nistra tive”.  Finanţarea a fost obţinută o dată cu sem -
na  rea contractului între Unitatea Admi ni strativ Teri to -
rială a Municipiul Lugoj, în calitate de beneficiar, şi
Mi nisterul Ad mi ni straţiei şi Internelor, în calitate de
Au toritate de Management pentru Pro gramul Opera -
ţional „Dezvoltarea Capacităţii Admi ni stra tive”. Pro -
iectul va fi implementat într-o perioadă de 12 luni şi
are o va loa re totală eligibilă de 222.910 lei, dintre ca -
re: finan ţare nerambursabilă prin PO DCA: 218.450
lei, contribuţia beneficiarului fiind de 4.460 lei. Obiec -
tivele urmărite prin implementarea proiectului se re -
feră la dezvoltarea durabilă a municipiului Lugoj prin
creşterea calităţii deciziilor în administraţia publică lo -
cală şi prin formularea clară a politicilor publice și îm  -
bu nătăţirea capacităţii de planificare strategică a ad mi -
nistraţiei publice din municipiu. Scopul pro iec tului îl
constituie elaborarea unei Strategii de Dez voltare a
Mu nicipiului Lugoj pe perioada 2009-2013.

L. S.

ADETIM, împreună cu Consiliul Judeţean Timiş,  a lansat proiec-
tul „Centru de Consultanţă pentru IMM-uri – ADETIM”,  instituţiile
par tenere în proiect fiind Agenţia de Dezvoltare Economică şi Socială
Timiş – ADETIM, Consiliul Judeţean Timiş şi RDA Banat (Zrenjanin,
Serbia). Proiectul este finanţat de către Uniunea Europeană prin Pro -
gramul de Vecinătate România-Serbia Phare CBC 2006. Bugetul total
al proiectului este de 80.371 Euro, durata lui fiind de 14 luni.

Scopul proiectului este de a îmbunătăţi atractivitatea regiunii trans-
frontaliere prin asigurarea unor servicii de calitate, încurajarea ino-
vaţiei şi a spiritului antreprenorial, promovarea IT&C şi crearea de
locuri de muncă prin atragerea de persoane în activităţi antreprenori-
ale. Proiectul vizează înfiinţarea, amenajarea şi dotarea Centrului de
Consultanţă pentru IMM-uri, cu scopul de a furniza servicii speciali -
zate de suport în afaceri şi asistenţă pentru companiile din regiunea
transfrontalieră România-Serbia şi prin valorificarea experienţei în do -
meniu a partenerului sârb. Proiectul se adresează IMM-urilor, firmelor
aflate în Parcul Industrial şi Tehnologic Timişoara (PITT), persoanelor
care doresc să înfiinţeze IMM-uri, instituţiilor administraţiei publice
locale, serviciilor publice, camerelor de comerţ din zonă, ONG-urilor
cu interese economice şi altor instituţii de sprijinire a afacerilor,
potenţialilor investitori, băncilor şi instituţiilor finanţatoare.

Rezultate aşteptate sunt multiple: Birourile Centrului de
Consultanţă pentru IMM-uri, funcţionale (amenajate, mobilate, dotate
cu echipamente IT şi conectate la internet);  studiu de nevoi de consul-
tanţă şi training pentru IMM-uri în zona transfrontalieră România-
Serbia; ofertă pachet de servicii particularizate pentru nevoile grupu-
lui ţintă; traininguri de instruire antreprenorială pentru IMM-uri; orga-
nizare de workshopuri de mediere între IMM-uri din România şi
Serbia.

Mihaela LADA�Y
Corina JUŞCA

LUGOJ: 
60 DE APARTAMENTE NOI 
ÎN CARTIERUL “ŢESĂTORI” 
În municipiul de pe Timiş urmează a fi construite

încă 60 de apartamente în regim ANL în cartierul Ţesă-
tori. Lucrările urmează a fi demarate în cursul acestui an
şi vizează o suprafaţă de 2.897 mp. Structura noilor imo-
bile cuprinde subsol, parter şi trei etaje, acestea urmând
să fie ridicate în spatele blocului ANL care a fost dat în
folosinţă în această primăvară. În anul 2009 sunt pre-
văzute a fi construite 149 de apartamente, dintre care 20
sunt deja finalizate (cartierul Ţesători), 69 de unităţi sunt
în lucru şi au ca termen de execuţie data de 1 septembrie
(strada Panait Cerna, cartierul Stadion I), iar celelalte 60
urmează să fie construite.

De asemenea, a fost aprobată construcţia altor 98 de
apartamente, care vor fi ridicate în anul 2010. Dintre
acestea, 48 de apartamente vor fi construite pe strada
Ţesătorilor pe o suprafaţă de 2800 mp, cu un regim de
înălţime de parter şi 3 etaje. Alte 50 de apartamente cu o
suprafaţă totală de 2.898 mp şi cu un regim de înălţime
subsol, parter şi 3 etaje vor fi ridicate tot în zona Ţesători. 

Construcţia noilor unităţi locative în municipiul
Lugoj este înscrisă pe lista Ministerului Lucrărilor Pu -
blice şi Familiei la poziţiile 912-916 şi se speră că aceste
247 de apartamente care vor fi ridicate la Lugoj vor  satis -
face cererile tinerilor din oraş. 

L. S.

CENTRU DE CONSULTANŢĂ PENTRU IMM-uri-ADETIM 
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Echipa de inter -
ven ţie DKMT Res -
cue Team înfiin ţată
de Societatea de
Utili tate Publică
DKMT în cadrul
unui proiect Inter -
reg IIIA a participat
cu 30 de persoane
la un exerciţiu in -
ter naţional de pro -
tecţie civilă „EU-
HU  NEX DE CA -
THLON 2009”,
exer  ciţiu desfăşurat
cu sprijinul U niunii Europene prin DG pentru
Protecţia Mediului al Comisiei Europene. DKMT
Rescue Team a fost compusă în cadrul acestui
exerciţiu din câte 10 persoane din Ungaria, 10 per-
soane din România şi 10 persoane din Serbia. 

Exerciţiul „EU-HUNEX DECATHLON 2009”
s-a bazat pe simularea unui cutremur, produs într-
o ţară presupusă, care a avut ca urmări
deteriorarea pro nun ţată a infrastructurii de bază,
iar situaţia de catastrofă creată a depăşit capaci-
tatea de a gestiona situaţiile de urgenţă a respec-
tivei ţări, motiv pentru care a trebuit activizat
Mecanismul Comunitar de Apărare Civilă a UE în
vederea cererii de ajutor internaţional.

Exerciţiul s-a desfăşurat în perioada 10-14 mai
2009 pe teritoriul Ungariei - în zona de influenţă a
ora şelor Budapesta şi Miskolc - unde, în numele
pre  supusei ţări calamitate, instituţiile guverna -
mentale im  plicate în gestionarea situaţiei de criză
au solicitat sprijinul ţărilor membre UE.
Solicitarea de sprijin în con tinuare s-a realizat prin
Centrul de Informare şi Mo nitorizare prin
aplicarea Siste mului informatic şi de comunicare
comun pentru situaţii de urgenţă  (CECIS).

Obiectivul principal al exerciţiului „EU-HU -
NEX DECATHLON 2009”  a avut în vedere pla -
ni ficarea, organizarea şi executarea unui exerciţiu
internaţional complex de protecţie civilă, conform
prevederilor me  canismelor de reacţie ale UE pre -
cum şi ale recoman dărilor şi orientărilor generale
ale acesteia, şi care s-a desfăşurat în mai mul te
locaţii. S-a acordat o aten ţie deosebită utilizării e -
chipelor de salvare venite din diferite ţări, ca şi o
unitate complexă de salvare, dorind să se utilizeze
capacităţile reale ale echipelor la maxim. 

Pe parcursul exerciţiului de simulare s-a pus
accent pe utilizarea mai multor aplicaţii tehnice
noi, de înaltă tehnologie, în vederea îmbunătăţirii
aptitudinilor participanţilor. Membrii echipelor de
salvare şi toate persoanele implicate în exerciţiu
au primit instrumente de identificare pe frecvenţă
radio cu ajutorul căruia s-a putut verifica mişcarea
lor pe teren. Autovehiculele au fost dotate cu sis-
tem de urmărire prin GPS. S-a realizat o legătură
pe bandă largă pentru transfer de date între locaţii -
le unde s-au produs accidentele şi baza de con du -
ce re. Transmisiunea ima gi nilor în timp real şi da -
te le măsurătorilor a fost asigurată prin sistemul
mo bil de monitorizare care utilizează transfer de
da te prin URH, precum şi prin avioane robot do ta -
te cu camere de luat vederi termice şi color. La ba -
za de conducere s-a asigurat conexiu nea la In ter  -
net pentru informarea populaţiei şi a mas-me dia.  

În cadrul exerciţiului echipa română a partici-
pat la numeroase intervenţii care vizau salvare de
la înălţime, cu implicarea echipei de intervenţie
alpină, misiuni de căutare-salvare de sub dărâmă-
turi, crearea unui ponton pentru salvarea per-
soanelor sinistrate şi a animalelor.

În data de 13 mai 2009 a fost constituită ziua
VIP, unde au fost invitate oficialităţile din toate
ţările participante şi s-a pregătit un exerciţiu com-
plex de intervenţie care a cuprins toate procedeele
de intervenţie şi foarte multe misiuni de salvare. 

La şedinţa de evaluare a exerciţiului cu şefii
echipelor de intervenţie şi a personalului din
DISTAFF, OSOCC a fost evidenţiat modul profe-
sionist de organizare şi intervenţie al echipei
române şi totodată s-a recunoscut capacitatea
acesteia de adaptare la condiţiile impuse de orga-
nizatorii exerciţiului.

Eva FE�YVESI

EU-HUNEX DECATHLON 2009
La aproape 90 de km de Timişoara, unde nu este nici semnal la

telefonia mobilă, nici apă sau canalizare, realităţile şi grijile zilnice
sunt altele. Comuna Ohaba Lungă este izolată întră pădurile de pe
dealurile Lipovei şi este mai
aproape de Arad decât de
bănăţenii din Timiş. De
altfel, în 1447 comuna
aparţi nea judeţului Arad şi
era proprietatea lui Nicolae
Banfy. Ulterior, s-a perindat
pe la mai mulţi proprietari,
a trecut sub ad mi nistrarea
judeţului Ti miş, apoi a ju de -
ţului Hunedoara, ca apoi să revină Timişului. Peste 1.200 de suflete
tră iesc în cele patru locali tăţi O ha ba Lungă, Du beşti, Ierş nic şi
Ohaba Română. Au şcoli cu clasele I - IV în fie care dintre sate şi cu
clasele I -VIII în centrul de comună. Au cămi ne culturale, au o bise -
rică monument la Dubeşti, vor avea after-school, că e la modă, dar
nu au medic de opt ani de zile, deoarece comuna nu are 1.500 de
locuitori cât este necesar pentru un medic de familie.

PUŞCULIŢA E APROAPE GOALĂ

Ion Lăzărescu este primar în Ohaba
Lungă din 1992. Înainte de 1989 a fost
vice primar. De-abia acum, la al cincilea
mandat va ajunge modernizarea şi în aces-
te comunităţi. Lăzărescu este îngrijorat
deja de pe acum că bugetul nu îi va ajunge
să se descurce de la jumătatea anului. “Bu -
ge tul pe 2009 este de 17 miliarde de lei
vechi, faţă de anul trecut fiind cu trei mili -
arde de lei mai mic, iar diferenţa se simte.
Este foarte greu să ne descurcăm cu buge-
tul mic. Anul acesta nu mai avem bani până în luna iulie niciun leu.
Dacă se va face o rectificare pozitivă a bugetului vom mai primi
bani. Veniturile noastre proprii sunt de 1,5 miliarde de lei vechi, doar
din impozite şi taxe pe terenuri, clădiri şi maşini. Oamenii au venit
să îşi plătească taxele în acest an, deja s-au încasat 1,2 miliarde”, ne
spune Ion Lăzărescu. 

Fondurile europene şi banii de la guvern le sunt de mare folos
acum, pentru că ar putea intra, în sfârşit, în rândul lumii. “Avem în
această vară un pod de construit în Ohaba Lungă, în valoare de 3,5
miliarde, bani pe care i-am primit de la Consiliul Judeţean, şi am mai
primit încă 3 miliarde pentru proiecte pentru alimentare cu apă şi
canalizare la Ohaba Română şi Ierşnic. Avem un proiect integrat
pregătit pentru a-l depune pentru alimentarea cu apă, ca nalizare şi la
Ohaba Lungă şi la Dubeşti şi modernizare drum comunal Dubeşti, a
căminului cultural şi un after-school, că e la modă aici. Toate ar costa
2,5 milioane de euro, pe fonduri structurale. Mai avem pregătit un
proiect pentru modernizarea drumului comunal Cladova - Ierşnic, pe
HG 577, dacă vor fi bani. Am mai avea în vedere drumul judeţean,
care e până la limita cu judeţul Arad, care nu este asfaltat, ci doar
pietruit”, explică primarul.

SALVARE Î� AGRO-TURISM

Suprafaţa agricolă a comunei este de aproape 5.000 de hectare,
alte peste 4.000 fiind ocupate de păduri ce aparţin particularilor sau
Romsilva. Un hectar de teren se vinde ieftin, în jur de 200 de euro,
spune primarul, în timp ce o casă bună se poate cumpăra şi cu 2.500
de euro. Chiar şi aşa, nu le cumpără nimeni. Oricum, oamenii nu şi-
au abandonat casele să se mute la Făget, Lugoj sau Timişoara.
“Singurul venit al celor care trăiesc aici este agricultura şi în special
cultivarea verzei. Piaţa de desfacere ar fi la Timişoara, la Reşiţa.
Sunt cultivate 15-20 de hectare, dar problema e că toată lumea cul-
tivă varză şi nu mai este preţ. Nu este o comună îmbătrânită, mai
avem tineri, dar problema e că după ce termină şcoala trebuie să
plece undeva, pentru că nu pot trăi din agricultură şi nu au ce să facă.
Ori pleacă în Spania, ori la oraş. În străinătate nu au plecat în grupuri
mari. Nu au venit nici italienii aici să cumpere pământ, e ciudat, la
Bara s-au dus mai mulţi”, afirmă Lăzărescu. De investitori nici nu se
poate pune problema. Nici nu au ajuns până în această comună.
“Investitori... nimic. Avem o zonă frumoasă, dar... poate vin dacă o

să prindem proiectul acesta cu alimentare cu apă şi canalizare, să se
poată revigora zona. Şoseaua este până la Ohaba Lungă, restul e
drum pietruit, nu e rău drumul, dar e mult praf. E departe de oraş. Pe
termen lung cred că ar merge o strategie de dezvoltare axată pe pen-
siuni turistice şi eventual să vină un investitor, să cumpere teren, să
facă plantaţii”, se gândeşte primarul. Activitatea administrativă a
comunei nu este îngreunată decât de lipsa banilor, legile proprietăţii
nefiind un subiect tabu pentru edilul de aici. “Nu avem revendicări
de terenuri. 1.430 de hectare de pădure au fost predate de Romsilva
către familia Stârcea-Mocioni, un nepot de-al lor, dar noi nu am avut
nimic de-a face cu asta din punctul de vedere al actelor. Aici nu a fost
nici CAP, a fost zonă particulară, aşa că nu am avut probleme”, ne
lămureşte Lăzărescu. 

GU�OIUL VA FI PREA SCUMP

Conform unei statistici publicate de Agenţia de Plăţi pentru
Dezvoltare Rurală şi Pescuit, Ohaba Lungă are una dintre cele mai
ridicate rate de sărăcie din judeţ, peste 48%. Din acest motiv, până şi
plata serviciilor de salubritate ar putea crea o problemă sătenilor.

Groapa de gunoi care există acum trebuie
închisă în cursul lunii iunie, iar după aceea
se va contracta o firmă din Făget care va
prelua gunoiul de la oameni, în mod organi-
zat. Până acum însă, serviciul nu era plătit,
deoarece fiecare îşi ducea deşeurile singur
la locul ştiut. “Nu e problemă cu
închiderea, că nu este o groapă mare, însă
va fi o problemă când trebuie să îl trans-
portăm la groapa de la Făget, pentru că sunt
familii care nu primesc nici 5 lei de nici-
unde. Când se va duce la Făget va fi în jur
de 200.000 de lei vechi pe lună. Dacă într-
un an nu le merge varza, familiile nu au pe

ce să facă un leu. Nu ştiu cum vor plăti. De prin 15 iunie cred că ne
vom apuca deja de colectat gunoiul. Distanţa e mare şi firma trebuie
să crească preţul, iar când va fi la Ghizela va fi şi mai mult”, con-
cluzionează Lăzărescu.

MO�UME�T BISERICESC LA DUBEŞTI

Situat la 15 km de Făget, satul Dubeşti este atestat documentar
abia la 1514-1516, când - la fel ca alte localităţi din zonă - se afla
inclus în domeniul Cetăţii Şoimoş, aflat în proprietatea lui George
Brandemburg. În conscripţia din 1717 figurează cu 20 de case.
Conform datelor de la Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu
Cultural Naţional Timiş, tradiţia locală spune că în vechime satul era
răspândit în trei cătune aşezate pe pârâul Zărnoaiei şi care şi-ar fi
construit o biserică pe la 1650. Cu timpul satul s-a com pactizat,
restrângându-şi vatra. Atunci între locuitori au izbucnit certuri
privind locul unde să se mute biserica. Unii optau pentru dealul
“Dudărie”, alţii pentru dealul “Toplii”. Prin tragere la sorţi au câşti-
gat adepţii celei de-a doua variante. Se pare - după unele surse- că
aceste evenimente s-au petrecut prin anul 1828. Până azi, biserica
satului cu hramul “Sfântul Dimitrie” se
prezintă într-o stare foarte bună. În anul
1959 s-a refăcut te me lia, ridicându-se
bise ri ca cu 50 de centi metri, prilej cu
care s-au înlocuit şi tălpoa ie le. Pereţii
interiori sunt acoperiţi cu aştereală de
brad, pe care s-a aplicat pictura. Aceasta
pare a fi de la începutul secolului al
XlX-lea după unii specialişti, după alţii
din a doua jumătate a veacului al
XVIII-lea. În altar a fost pictată “SF.
Treime”, o scenă mare, flancată de-o
parte şi de alta de Sf. Mihail şi Gavril cu
soborul îngerilor. Pe cele trei triunghiuri sferice este zugrăvită Măria
Orantă, iar pe pereţii laterali apar marii ierarhi ai bisericii. În vestul
bisericii se păstrează o masivă clopotniţă, construită dintr-un puter-
nic schelet din lemn, cu acoperişiul în patru pante şi cu învelitoare
de tablă.

A consemnat Alina SABOU
Foto: Constantin Duma

Cultura de varză le asigură oamenilor
traiul de zi cu ziOHABA LUNGĂ

DOMNUL ADAM CRĂCIUNESCU - PREŞEDINTE ADID
Sala de Consiliu a Palatului Administrativ a găzduit Adunarea

Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş
(ADID),  la care a luat parte conducerea executivă a CJT şi prima -
rii/reprezentanţii primăriilor.  „ADID este cea care va decide politi -
ca de gestionare a deşeurilor din Timiş, dar şi care sunt responsa -
bilităţile operatorului. Mijlocul lunii iunie sau, în unele cazuri, 15
iulie 2009 reprezintă termenul până la care trebuie închise gropile
de deşeuri existente în Timiş”, a precizat preşedintele CJT, Con s -
tan tin Ostaficiuc, evidențiind importanţa activităţii ADID. 

Con stantin Ostafi ciuc s-a mai referit la finanţările necesare
pentru în chiderea acestor depozite de deşeuri, dar şi la necesitatea
unor măsuri de depozitare provizorie, până la realizarea deponeu-
lui de la Ghizela şi a staţiilor de transfer. 

Preşedinte al ADID a fost ales dl. Adam Crăciunescu,
vicepreședinte la CJ Timiș, iar membri în Consiliul Director, pri-
marii localităţilor Timişoara, Lugoj, Ghi zela şi Sânnicolau Mare.

C.T.
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PARTIDUL DEMOCRAT AL ROMÂ�ILOR 
DI� SERBIA, LA A�IVERSARE

Au trecut 5 ani de la înfiinţarea Parti dului Democrat al
Românilor din Serbia (PDRS), cea mai importantă organiza-
ţie politică din Serbia care militează pentru păstrarea iden-
tităţii naţionale a românilor / vlahilor. Cinci ani de speranţe
pentru cei oprimaţi şi marginalizaţi de autorităţile sârbe doar
pentru faptul că îşi spun români. Programul PDRS s-a inspi-
rat din idealurile democratice europene, din Declaraţia Uni -
versală pentru Drepturile Omului - cum ar fi dreptul colectiv
la identitate etnică. PDRS luptă pentru identitatea etnică şi
culturală, potrivit convenţiilor europene, pe care Serbia s-a
angajat să le respecte. În acelaşi timp, Partidul nu susţine
ideile naţionaliste care sunt împotriva deschiderii, a demo -
craţiei şi a integrării europene - ce nu fac decât rău Serbiei.
Pentru a-si promova idealurile, PDRS vrea să colaboreze cu
toate partidele şi instituţiile din Serbia. PDRS a sărbătorit cei
5 ani de existenţă la Casa de Cu ltură din Bor, în 26 aprilie
2009. Peste 200 de invitaţi au umplut sala, până la refuz.
Oaspeţi de onoare au fost reprezentanţii unor organizaţii din
comunităţilor romă, bul gară şi bosniacă, cu care PDRS
intenţio nează să încheie o alianţă politică, pentru viitoarele
alegeri. De asemenea, a fost pre zent şi domnul Ion Gabriel
Andrei, ataşatul cultural al Ambasadei României la Belgrad.
Primul care a luat cuvântul a fost Zavişa Jurj, secretar gene -
ral al PDRS. “Am făcut Partidul în 154 de localităţi româneşti
pentru o viaţă mai bună în părţile noastre, să păstrăm limba
noastră, cultura noastră, identitatea noastră. Să nu uităm care
am fost, ce suntem şi care vom fi, să nu uităm că suntem
români”, a spus Zavişa Jurj. Dânsul a subliniat că PDRS este
pe calea cea bună şi speră că, în ciuda tuturor piedicilor puse
de sta tul sârb, nu peste mult timp, drepturile românilor din
Timoc vor fi respectate, aşa cum sunt ele prevăzute în
Convenția Euro peană pentru Minorităţi. Domnul Ion Ga briel
Andrei, ataşatul cultural al Ambasadei României în Serbia, a
salutat asistenţa din partea ambasadorului Ion Macovei, care
nu a putut fi prezent: un salut pentru eforturile depuse de
PDRS pentru promovarea identităţii naţionale române şi a
limbii române. Domnul Ion Gabriel Andrei a mai spus că, în
lupta pentru obţinerea drepturilor lor, românii din Timoc au
două atribute esenţiale: autohtonia şi continuitatea în zonă.
Au luat cuvântul în continuare Angel Iosifov, preşedintele
Partidului Democrat al Bulgarilor şi Enis Imamovici, preşe -
dintele Consiliului Naţional al Bulgarilor, Srdan Şain, purtă-
torul de cuvânt al Partidului Democrat al Bosniacilor,
Vlastimir Bage vici, preşedintele Partidului Romilor şi alţii.
Sosit la adunare cu întârziere, Jivoslav Lazici, preşedintele
Consiliului Naţional al Românilor, a ţinut un discurs impre-
sionant. Dânsul a atacat dur Partidul Democrat din Serbia,
care a trădat alianţa încheiată cu PDRS (punând umărul la
schimbarea domnului Predrag Balaşevici din funcţia de
preşedinte al Adunării Raionului Bor). Asta cu toate că dom-
nul Lazici este membru al respectivului partid, de guver nă -
mânt. Dân sul şi-a început alocuţiunea în limba maternă:
“Sunt român!”, a spus cu mândrie preşe dintele Consiliului
Naţional al Românilor; ulterior, domnul Jivoslav Lazici şi-a
continuat discursul numai în limba sârbă - limba celor care 
l-au trădat cu atâta uşurinţă pe domnul Balaşevici şi Partidul
Democrat al Românilor. Ultimul dintre vorbitori a fost chiar
preşedintele Partidului, domnul Pre drag Balaşevici. Vizibil
afectat de cele în tâm plate în 24 aprilie 2009, liderul PDRS a
vorbit despre afirmarea drepturilor româ nilor din Timoc. A
fost discursul cel mai apre ciat. Cei aflaţi în sală s-au ridicat în
pi cioare şi au aplaudat minute în şir. După ce a ţinut discursul,
domnul Predrag Bala şevici a acordat Diplome de Merit mai
multor membri. 

Predrag Balaşevici, 
preşedintele Partidului Democrat al Românilor din Serbia

MITROPOLIA BA�ATULUI ÎI AJUTĂ 
PE TIMOCE�I SĂ SE ROAGE Î� ROMÂ�Ă

Mitropolia Banatului – prin Arhiepis copia Ortodoxă
Timişoara în colaborare cu Episcopia Ortodoxă Română din
Vârşeţ, Serbia – le-a oferit, cu prilejul Paştilor, românilor-
vlahi din Serbia de Răsărit aproximativ 2400 de cărţi reli-
gioase, de învăţătură ortodoxă, de rugăciuni, catehism, calen-
dare şi discuri cu muzică religioasă, în valoare de 6000 de lei.
La eveniment au participat Prea Sfântul Daniil, episcopul
Daciei Felix, precum şi Prea Sfântul Lucian, episcopul
Arhiepiscopiei Caranse be şului. “Cărţile au fost distribuite
româ nilor din ţara vecină, pentru a-i ajuta să-şi păstreze limba
română, să îşi facă rugăciunile în limba română şi să păstrăm
bunele relaţii între românii de aici şi românii din Serbia. Am
mai dat şi alte dăţi dar în număr mai mic; am considerat că
este bine să susţi nem activitatea bisericii româ neşti dincolo
de graniţe şi să îi ajutăm pe români să îşi exprime
spiritualitatea”, a de cla rat preotul Zaharia Pereş, consilier
cul tural în cadrul Mitro poliei Banatului, co or donatorul pro -
iec tului. “Românii din Timoc, Serbia, vor besc limba română
dar ei spun limba ru mână. Românii din Serbia nu au unde să
citească în limba română, nu au cărţi şi statul sârb nu le-a dat
voie să aibă şcoală în limba maternă, adică în limba română.
Este foarte bine că ei pot să vadă exact cum e scrisul româ-
nesc. Ei ştiu numai să îl vorbească şi foarte rar au avut ocazia
să îl şi citească”, a declarat părintele arhimandrit Longhin
Muntean, ecleziastul Cate dralei Episcopale Vârşeţ.
Mitropolia Bana tului - prin Arhiepiscopia Ortodoxă Timi -
şoara, care acoperă administrativ judeţul Timiş - va continua
donaţia de carte religioasă. Mai mult, va fi organizat, în
această vară, un pe le rinaj al preoţilor români în Valea Timo -
cu lui–Serbia de Răsărit, când, iarăşi vor fi donate cărţi reli-
gioase şi vor fi sprijinite acţiunile cultural-religioase ale
româ nilor de o parte şi de alta a graniţei. “Toto dată, vrem să
întărim şi relaţiile cu fraţii noştri în ortodoxie sârbi, pentru că
am invitat şi invităm oaspeţi sârbi şi formaţii cultural-reli-
gioase sârbe în România”, a declarat preotul Pereş. La ulti mul
recensământ s-a vehiculat existenţa a 40000 de vlahi şi apro -
ximativ 3000 de români - toţi vorbitori de limba română. În
realitate şi conform reprezentanţilor comu nităţii româ nilor
din Timoc, în Serbia de Răsărit sunt circa 300000 de româno-
vlahi. Si tu a ţia lor este foarte gravă, fiindcă nu li se recunoaşte
nici un drept şi nici statutul de minoritate etnică. Deşi ei fac
eforturi uriaşe să obţină de la statul sârb dreptul la şcoală în
limba română, mass-media, biserică şi publicaţii în limba
maternă, este imposibil. Nu  mai în Mălai niţa, cu riscuri foarte
mari, preotul român Boian Alexan drovici a reuşit să constru-
iască prima biserică unde se ţin slujbe în limba română dar
pentru asta a fost condamnat la închisoare cu suspendare, pe
motiv că nu a avut aprobare să construiască. În această situ-
aţie, se nasc câteva paradoxuri, ca: în altă parte a Serbiei, în
Banatul Sârbesc, cei 30000 de români au toate drepturile şi le
este recunoscut statutul de mino ritate, pe când cei din Timoc
nu sunt recu nos cuţi; cei aproape 30000 de sârbi din Ro mânia
(15000 în Timiş) au toate drepturile de minoritate etnică –
şcoală în limba sârbă, biserici, mass-media şi publicaţii în
limba sârbă - iar româno-vlahii timoceni nu au nimic, în plus
propaganda sârbă din ţara vecină divizându-i pe timoceni în
români şi vlahi, susţinând în mod paradoxal că între ei nu
există nici o legătură, deşi cei 300000 de româno-vlahi
vorbesc limba română.

PROBLEMELE ROMÂ�ILOR 
DI� SERBIA PREZE�TATE RAPORTORULUI

SPECIAL O�U

La invitaţia doamnei Asma Jahangir, Raportor Special al
Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) pentru libertatea
religiei, în sediul din Begrad al Programului de Dez voltare a
Naţiunilor Unite / Misiunea din Serbia, în 1 mai 2009 s-a
analizat situaţia Bi sericii Ortodoxe Romane din Serbia. Des -
pre problemele pe care le are Biserica Ro mână, mai cu seamă
în Serbia de răsărit, au vorbit Prea Sfântul Daniil, Episcop de
Dacia Felix, Protopopul iconom stavrofor Boian Alexandro -
vici, paroh al Mălainiţei şi Re mesianei şi protopop al Daciei
Ripensis şi Duşan Pârvulovici, coordonatorul Comite tu lui
pentru Drepturile Omului din Negotin, membru al Reţelei
Comitetelor pentru Drep turile Omului din Serbia CHRIS. La
întâlnire au mai participat Michael Wiener şi Maria Raus,
Ofiţeri ONU pentru Drepturile Omului. Doamna Asma
Jahangir, împreună cu ceilalţi reprezentanţi ONU, şi-au expri-
mat dorinţa să se întâlnească şi cu reprezentanţii Bisericii
Ortodoxe Sârbe. 

SUSŢI�EREA BISERICII ORTODOXE ROMÂ�E 
DI� SERBIA DE CĂTRE PATRIARHIA ROMÂ�Ă 

Din încredinţarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel,
în 12 mai 2009 Episcopul Vicar Patriarhal Ciprian a transmis
- atât în sprijinul Preacucernicului Părinte Protopop Boian
Alexandrovici, cât şi public, oricui este interesat - următorul
text: “Patriarhia Ro mână susţine demersurile pe lângă au -
torităţile de stat competente din Serbia în vederea obţinerii
recunoaşterii oficiale a Pro topopiatului Ortodox Român
Dacia Ri pensis, ca unitate canonică, administrativ-pastorală a
Patriarhiei Române şi a înscrierii acestuia în Registrul biseri-
cilor şi comunităţilor religioase din Serbia. Susţinerea
Patriarhiei Române se bazează atât pe considerente istorice,
cât şi pe aplicarea principiului reciprocităţii şi iconomiei bise -
riceşti între două Biserici Ortodoxe surori: eparhie ortodoxă
sârbă pe teritoriul României şi ca atare, eparhie ortodoxă
română pe teritoriul Serbiei. Biserica Ortodoxă Română are
datoria morală să-i sprijine pe credincioşii români din Serbia,
care, în mod liber, şi-au manifestat dorinţa de a beneficia de
asistenţă spirituală în limba maternă şi a depinde canonic de
Patriarhia Română, drepturi de care aceştia au fost şi sunt
încă privaţi, în mod nedrept. Reciprocitatea, ca argument
moral şi juridic deopotrivă, im pune ca drepturile de care se
bucură Biserica Ortodoxă Sârbă în România să îşi găsească
corespondent şi în ceea ce priveşte drepturile Bisericii
Ortodoxe Române în Ser bia. Episcopia Ortodoxă Sârbă din
Ro mânia se bucură din partea statului român de toate drep-
turile şi libertăţile, inclusiv de re cunoaştere juridică a calităţii
de cult, ca ur mare a intervenţiilor Bisericii Ortodoxe Ro mâne
în favoarea sa. Pe lângă acestea, Epis copia Ortodoxă Sârbă de
Timişoara bene ficiază de sprijin din partea statului român
pentru salarizarea clerului, repararea sau con struirea
lăcaşurilor de cult, fără vreo li mi tare a acestora într-o anumită
zonă geo gra fică de pe teritoriul României. În schimb,
Biserica Ortodoxă Sârbă obstrucţio nează desfăşurarea
firească a vieţii bisericeşti pentru cetăţenii sârbi de naţionali-
tate română / vlahă din Valea Timocului şi în alte părţi ale
Serbiei, care doresc să depindă canonic de Biserica Ortodoxă
Română, încălcându-li-se româ ni lor din Serbia drep turile
fundamen tale, ga rantate de Convenţia Europeană a Dreptu -
rilor Omului, pe care şi Serbia, prin articolul 20 din Legea
Cultelor, se obligă s-o respecte. În acest sens, se constată
faptul că opoziţia Minis terului Cultelor din Serbia cu privire
la cere rea de înregistrare a Proto po piatului Orto dox Român al
Daciei Ripen sis încalcă prevederi legale ale Ser biei, precum
şi angajamentele internaţionale ale aces teia. Curtea Euro -
peană a Drepturilor Omu lui a stabilit printr-o practică cons -
tantă – reconfirmată în anul 2001 (cazul Mitro poliei
Basarabiei con tra statului moldovean) şi în anul 2009 (cazul
mi tropolitului Ino chen  tie, conducătorul fracţiunii desprinsă
din Biserica Orto doxă Bul gară, contra statu lui bulgar) – că
autori tăţile de stat au obligaţia de a rămâne neutre şi
imparţiale în as pectele care privesc viaţa religioasă şi nu tre-
buie să condiţioneze acordarea unor drepturi, mai ales
acordarea personalităţii juri dice unei comunităţi religioase, de
acordul unui alt cult recunoscut de statul respectiv.”   

“�OAPTEA MUZEELOR” Î� VÂRŞEŢ

Catedrala Ortodoxă Română a Episco piei Daciei Felix din
Vârşeţ a fost deschisă pentru vizitare în noaptea de 16 spre 17
mai 2009. La miezul nopţii, corul “Contrast” al Operei Na -

ţionale Române
din Ti mişoara a
susţi nut un con -
cert de muzică
reli gi oasă, în
prezenţa a nu -
meroşi cre din -
cioşi. Eveni -
men   tul a fost
or ganizat cu
pri   lejul pro gra -
mului interna -
ţional “Noaptea
Muzeelor”, fi -
ind al doilea an
în care ora şul
Vârşeţ participă
la această mani-
festare.

Catedrala Ortodoxă Română din Vârşeţ

PAGI�Ă REALIZATĂ DE EUGE� GHERGA

Români pentru români



Ciacova, debutantă la cea de-a treia ediţie 
a Festivalului ,,Lada cu zestre”
Sensibilizarea populaţiei şi stimularea acesteia în implicarea

directă în activitatea culturală locală necesită timp, răbdare şi voinţă
pentru ca acest obiectiv să poată fi dus la bun sfârşit. Multe locali -
tăţi din judeţul Timiş au făcut paşi mari în valorificarea patrimoniu-
lui şi a tradiţiei populare, acţiune care, din păcate, nu s-a bucurat de
acelaşi succes şi la Cia co va. Dezvoltarea vieţii cultural artistice a
trecut printr-o perioadă de stagnare, am putea spune că a trebuit să
suporte chiar un uşor regres şi, de aceea, asigurarea unui mediu cul-
tural de calitate este un obiectiv nu tocmai uşor de realizat. Un rol
important în acest sens îl are colaborarea cu Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş şi Consiliul
Judeţean Timiş în cadrul cărora oameni cu suflet mare şi iubitori ai tradiţiei populare fac eforturi mari
pentru ca Judeţul Timiş să îşi merite din plin atributul de Zonă Metropolitană cu o viaţă cultural-artistică
dezvoltată. 

Festivalul ,, Lada cu zestre” a reuşit să întrunească majoritatea localităţilor din judeţ, transformân-
du-le într-un tot unitar de cultură şi tradiţie cu rădăcini adânci, asigurându-i, totodată, o continuitate
remarcabilă. Oraşul Cia co  va a avut deosebita plăcere de debuta la acest festival prin participarea la două
categorii artistice, dansuri popu lare şi meşteri populari. Ansamblul de dansuri populare Ciacova, sub
îndrumarea celor doi coregrafi Cristian Moga şi Cristian Chira, a urcat pe scenă cu emoţii şi aspiraţii în
data de 10 mai, în localitatea Sânmihaiul Român, unde s-a desfăşurat faza zonală. La categoria meşteri
populari oraşul Ciacova a fost prezent în data de 9 mai în localitatea Giulvăz, unde au fost expuse lucrări

de iconografie, pictură şi obiecte
artizanale. Lucrările au fost în -
delung admirate de numărul mare
de vizitatori, de toate vârstele,
care au demonstrat încă o dată că
dragostea pentru ceea ce este fru-
mos, autentic şi de bun gust nu 
s-a pierdut în negura timpurilor.

Întotdeauna există loc de
mai bine, un motiv în plus pentru
care viaţa culturală a oraşului

Ciacova să prindă contur, să fie mult mai diversificată şi, de ce nu, într-un viitor nu foarte îndepărtat,
Ciacova să participe, alături de alte localităţi din judeţ, la organizarea acestui festival atât de benefic pen-
tru mintea şi sufletele cetăţenilor.

Mariana STOIA�OVICI

AGENDĂ

IMIŞ
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Bani pentru reabilitarea bisericilor
Cu sprijinul deputatului Gheorghe Ciobanu, Biserica Ortodoxă

Română  din Ciacova a beneficiat de suma de 50.000 RON, bani desti-
naţi reabilitării şi modernizării lăcaşului. Deşi sumele alocate au fost
ceva mai mici, de acelaşi tratament s-au bucurat şi Bisericile Ortodoxe
din Cebza şi Macedonia, primind un sprijin financiar în valoare re de
25.000 RON fiecare. 

Noi, cei care păşim cu smerenie pragul bisericii căutând răspunsuri pe care numai aici le putem găsi,
nu dorim altceva decât să ne unim moral în ru-găciunea adevărată şi ne bucurăm că biserica  a rămas una
dintre priorităţi pentru oamenii politici.

M.S.

“Tschako Park” -
veche 

bijuterie 
a oraşului

Primăria oraşului Cia  cova a înaintat spre finan ţare Ministerului Mediului şi
Dezvoltării Durabile, proiectul ,,TschakoPark, veche bijuterie a oraşului”.

Analizând prevederile Programului Naţional de îmbunătăţire a calităţii
mediu lui prin realizarea de spaţii verzi în localităţi instituit prin O.U.G.
nr.59/2007 aprobată cu modificările şi completările ulterioare prin Legea
nr.343/2007, autorităţile administraţiei publice locale ale oraşului Ciacova au
considerat necesară şi oportună depunerea spre finanţare a proiectului
„TschakoPark, veche bijuterie a oraşului ” din Fondul pentru Mediu.

Astfel, în cadrul Sesiunii 25 august-5 septembrie 2008,  Primăria oraşului
Ciacova a  înaintat spre finanţare Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile,
proiectul în discuție.

Acest proiect răspunde unei necesităţi urgente şi de mare interes public,
Dorinţa locală este de a dezvolta un proiect de reabilitare şi extindere a celor
două parcuri centrale, pentru integrarea lor în viaţa socială a comunităţii şi a
asigura un mediu sănătos de convieţuire, devenind astfel  un loc distinct şi atrac-
tiv din oraşul Ciacova.

Parcul Elisabeta (după, scriitorul Doru Eugen Popin) aferent Palatului
Administrativ, are o suprafaţă de 4 813,30 mp, încadrându-se din punct de
vedere al arhitecturii peisagere în stilul clasic, regulat, cu accesul principal din
strada Cetăţii.

Parcul de agrement (sau ”pentru timp liber”) are o suprafaţă de 5 859,14 mp;
se propune reabilitarea acestuia şi extinderea spre vest cu 715,48 mp, amplasaţi
între calea ferată şi strada Timişului. Accesul se poate face prin trei puncte, toate
pornesc din strada Timişului. Proiectul ”TSCHAKOPARK, VECHE BIJU-
TERIE A ORAŞULUI” face parte din strategia de întărire a identităţii locale,
complexul TschakoPark constituindu-se  ca o unitate arhitectural – urbanistică
de mare valoare, reprezentând un element unic în peisajul oraşului Ciacova.  Mai
mult, proiectul are ca scop realizarea unui management corespunzător al mediu -
lui în localitate şi planificarea unei strategii de conservare şi gestionare a spaţi-
ilor verzi, care să ridice standardele de trai ale populaţiei şi să evite accentuarea
problemelor grave de sănătate, rezultate în urma managementului defectuos al
spaţiilor verzi. Pentru atingerea ţelului anunţat anterior, obiectivele centrale ale
proiectului se orientează către: 1. Valorificarea potenţialului existent, concomi-
tent cu ameliorarea disfuncţionalităţilor majore semnalate la nivelul cadrului
natural şi construit;  2. Asigurarea unei mai bune şi eficiente accesibilităţi a situ -
lui la nivel urban şi a unei bune fluenţe interioare a fluxului pietonal, precum şi
asigurarea necesarului de dotări; 3. Reabilitarea teritoriului în contexul asigurării
unei imagini urbane corespunzătoare statutului; 4. Asigurarea premiselor unei
dezvoltări armonioase pe termen mediu şi lung a acestei zone cu relaţii corecte
cu vecinătăţile şi cu dezvoltarea întregului oraş, pe principiile dezvoltării dura-
bile.

Consiliul Local al Oraşului  Ciacova,  a solicitat o finanţare nerambursabilă
în sumă de  499.940,25  lei, pe un termen de 12 luni. 

Proiectul a trecut de etapa verificării administrative, în prezent fiind supus
evaluării tehnice şi financiare de către membrii Comisiei de eva luare AFM.

Mariana STOIA�OVICI

PARTE�ERIAT PE�TRU I�CLUZIU�E SOCIALĂ

Muzeul Banatului Timişoara a semnat 
un parteneriat prin care va achi ziţiona 

produse de la Unitatea Protejată “Pentru Voi”
Pliantele şi broşurile gratuite care vor fi tipărite de Muzeul

Banatului vor fi realizate la Unitatea Protejată „Pentru Voi”.
Directorul Muzeului Banatului a semnat un parteneriat cu Unitatea
Protejată, iar astfel beneficiile vor fi de ambele părţi. Muzeul va
avea mai multe pliante şi broşuri gratuite, în timp ce angajaţii
Unităţii vor avea de lucru. „Este pentru prima dată când o instituţie
de cultură iniţază o asemenea colaborare cu Unitatea protejată
„Pentru Voi”, care are în prezent 61 de persoane cu dizabilităţi inte -
lectuale angajate în muncă. Muzeul Banatului din Timişoara este
una din puţinele instituţii publice care se implică social şi sprijină
angajarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi. Sperăm ca exem-
plul lui va fi urmat şi de alte instituţii publice.” a declarat Laila
Onu, director executiv al Fundaţiei „Pentru Voi”. 

„Bugetul pentru astfel de pliante era redus, şi, mai ales, banii
aceştia nu mai ajung la stat ci sunt practic investiţi în imaginea
noastră. Pe de altă parte, aceste sume ajung acum în mod direct, la
cei care au nevoie. Persoanele cu handicap sunt astfel angajate şi
plătite pentru munca lor, facilitând incluziunea lor socială.”, a spus
Dan Leopold Ciobotaru, directorul Muzeului Banatului Timişoara.

Legislaţia prevede ca toate persoanele juridice, inclusiv insti-
tuţiile publice care au mai mult de 50 de angajaţi, să angajeze
minim 4% persoane cu dizabilităţi. În caz contrar, trebuie să
plătească lunar statului 50% din salariul de bază minim brut pentru
fiecare persoană care ar fi trebuit angajată sau să achiziţioneze pro-
duse şi servicii de la unităţi protejate autorizate, în valoarea echiva-
lentă cu suma datorată bugetului de stat. 

�. T.

“A propos de Robert Wilson”
Muzeul de Artă Timişoara a găzduit  vineri, 29 mai

2009,  vernisajul expoziţiei de fotografie Mihail Moldo -
veanu - “A propos de Robert Wilson”. Evenimentul  a
avut loc la Palatul Baroc, din Piaţa Unirii.

“Teatrul lui Bob Wilson reprezintă o căutare experi-
mentală complexă şi fascinantă. Este o formă de artă care
în glo bea za diverse elemente aparţinând unor domenii
diferite, cum ar fi teatrul “tradiţional”, arhitectura, desig -
nul, pic tura, dansul, muzica sau arta cinematografică.
Viziunea lui Wil son este generoasă; cu el sala de spectacol
devine locul unei întâlniri foarte personale, în pofida
carac terului public al reprezentaţiei. E deci de înţeles
impulsul de a păstra o probă tangibilă din urma unui ast-
fel de “voiaj” efemer, cu toate imperfecţiunile ce pot
rezulta atunci când se prezintă numai anumite elemente
izolate, parte dintr-un ansamblu deosebit de bine închegat.
Evocând transparenţa şi forţa culorilor, prezentând vederi
generale ale scenei, urmărind derularea cronologică a unor
secvenţe semnificative, putem capta într-adevar câteva
aspecte esenţiale din arta lui Bob Wilson şi după ce
luminile rampei s-au stins.” conform artistului.

Cu ocazia expoziţiei “A propos de Robert Wilson”,
auto rul a prezentat la Muzeul de Artă din Timişoara şi un
studiu fotografic recent dedicat oraşului Timişoara, mate-
rializat în egală măsură sub forma unei cărţi de autor – 250
de exemplare, numerotate şi semnate - şi a unui portofoliu
cu foto grafii originale, editat în 25 de exemplare.

Expoziţia poate fi vizitată până în data de 12 iunie a.c.
zilnic între orele 10 si 18 (lunea închis).

(Mihail Moldoveanu, n.Bucureşti 1953. Studii de Arte
plastice şi Arhitectură în cadrul Universităţii din

Bucureşti, studii de Istoria artei la Paris, stabilit la Paris
din 1985. 

Expoziţii: 1978 PARIS Galerie Médiane / AMIENS,
Maison de la culture * 1981 BUCAREST, Galeria Orizont
* 1983 AMSTERDAM, Author's Gallery * 1986 PARIS,
Galerie Leif Stahle * 1987 BUENOS AIRES, Fundación
Mayo * 1990 VALENCIA, Galería Nave Diez * 1991 PA -
RIS, Galerie Renoir * 1993 LA HAVANE, Centro Wi -
lfredo Lam * 1994 BARCELONA, Centre Jujol * 1995
PARIS, Ga lerie Renoir * 1996 DUBLIN - Merrion Square
Gallery / LA HAVANE - Centro Santa Clara * 1997
MADRID, Fun dación Blanquerna / MALLORCA,
Galería Matisos * 1999 BARCELONA, Sala Vinçon *
2000 PARIS, Galerie Pablo * 2002 BARCELONA,
Galería Victor Saavedra * 2003 MALLORCA, Alina
Gallery * 2004 BAR CELONA, Sala Vinçon * 2005
BUCURESTI, Galeria Cărtureşti * 2006 ROMA,
Accademia din România * 2007, BARCELONA, Galeria
Victor Saavedra * 2008,  BUCUREŞTI, « A propos de
Robert Wilson », Galeria Cărtureşti. Publicaţii recente:
Barcelona. Arquitecturas de la Exuberancia, Lunwerg,
1999 * Cités thermales en Europe, Actes Sud, 2000 *
Composition, lumière et couleur dans le théâtre de Robert
Wilson, AdG Editeur, 2001 * L'esperienza como modo di
pensare, Editoriale Domus, 2001 * Barcelona. Esculturas,
Polígrafa, 2001 * Robert Wilson's Theatre, Lunwerg, 2002
* Dani Freixes & Varis Arquitectes, Lunwerg, 2003 *
Bucu reşti, Baudoin Lebon, Paris, 2004 * El Quixot i Bar -
celona, Lunwerg, 2005 * Constanţa, Baudoin Lebon, 2006
* Costa Nord, Mallorca, Baudoin Lebon, 2007 * Oradea,
Baudoin Lebon, 2007 * Barcelona, Lunwerg 2008 *
Timişoara, Baudoin Lebon, 2008.

Bogdan �ĂDĂŞTEA�



- Bucovăţul este una dintre cele mai
tinere comune din Timiş. De fapt, aţi rede-
venit comună după mulţi ani. Cum merg
lucrurile pe cont propriu?

Tiberiu Jivan: Bucovăţul a fost comună
înainte, ne-am reînfiinţat de aproape un an şi
jumătate, în ianuarie 2008. Am fost în primul
val de desfiinţare a comunelor, în 1952. Până
în 1922 aveam în administrare şi Bazoşu
Vechi, Albina. A fost o comună foarte mare.
Dorim să îi facem cetăţeni de onoare pe cei
care s-au implicat în procesul de realizare a
comunei: fostul prefect Ovidiu Drăgănescu,
Cristian Buşoi, actual europarlamentar, şi dep-
utatul Valeriu Tabără. Cei trei chiar s-au impli-
cat în aceste proceduri. Proiectul de lege a fost
iniţiat de Buşoi, iar după ce a plecat la
Bruxelles s-a ocupat Tabără. Am făcut foarte
multe de când am redevenit comună. Printre
altele, s-au amenajat toate drumurile, inclusiv
cel dintre Bucovăţ şi Moşniţa Veche. Nu a fost
făcut niciodată drum între cele două localităţi,

intenţionăm să îl şi asfaltăm. Erau numai
mărăcini şi gropi de nu puteai trece nici cu
tractorul. Este un drum pietruit, dar bine făcut. 

- Lipseşte acum apa şi canalizarea.
Există proiecte pentru aceste facilităţi?

Tiberiu Jivan: Am făcut şi studiu de fez-
abilitate pentru apă-canalizare şi asfaltare
străzi, împreună cu cei de la Remetea. Vom
primi câte trei milioane de euro fiecare locali-
tate, pe fonduri comunitare. Apa o vom aduce
de la Ianova, sunt 11 km între localităţi, dar

este apa bună. Staţia de tratare a apei va fi tot
la Ianova. Apa de la noi are mult fier, pentru că
între Timiş şi Bega este conţinutul mare de
fier. Staţia de epurare va fi la Bazoşul Nou, cu

deversare în canalele de secări. În Bucovăţ
avem o populaţie de 1.500 de persoane, iar la
Bazoşu Nou - cam 450 de locuitori. Ca buget,
pentru acest an avem 12 miliarde de lei vechi.

- Cum e cu investiţiile? Au fost doritori?
Tiberiu Jivan: Nu e o comună săracă.

Sunt oameni gospodari, mulţi lucrează la oraş.
Se practică şi agricultura, dar e o problemă că
se fac investiţii în agricultură, dar nu este prof-
it. Italienii nu au cumpărat aici pământ.
Oricum, noi nu vrem mari întreprinderi  la
Bucovăţ. Vrem să facem o zonă rezidenţială şi
la Bazoşu Nou şi la Bucovăţ. Consider că este
destulă industrie în jurul Timişorii, la
Remetea, la Moşniţa. Toţi au industrie ameste-
cată cu zone de case. 

- Ce demersuri s-au făcut pentru impul-
sionarea investiţiilor imobiliare?

Tiberiu Jivan: Avem deja un plan urbanis-
tic general (PUG), din care am scos toată zona
industrială, pentru ca aceia care vor să îşi facă
aici case să nu fie deranjaţi de poluarea de
orice fel. Sunt foarte mulţi solicitanţi care vor
să îşi construiască aici case. Din Timişoara
până la noi sunt 14 km. Dacă vom reuşi să
legăm direct Bucovăţul de Timişoara vor fi
doar 6-7 km. În PUG este prevăzut deja un ast-
fel de drum, pe terenul Moşniţei, “Drumul
boilor”, cum i se spunea. La începutul lunii
august vom scoate la concesiune terenuri de
case şi la Bucovăţ şi la Bazoşu Nou. Ne-am

gândit la 450 de loturi cu suprafeţe între 800 şi
1000 mp. Am peste 150 de cereri din partea
tinerilor, o să le acordăm teren gratuit de 500
mp şi lor, pe Legea 15. Doresc să îi ţin în
comuna noastră. Încă nu ştim ce preţ de conce-
siune va fi, se va decide în Consiliul Local.
Oricum, va trebui să se acopere cheltuielile pe
care le facem noi cu PUZ-ul şi cu utilităţile pe
care le vom asigura: curent, apă şi drumuri. Ne
bazăm pe aceste impozite şi taxe pe care le
vom lua mai apoi. De exemplu, avem un
investitor care are 200 de hectare unde vrea să
ridice case, în parteneriat cu o bancă din
Austria. Preţul pe metru pătrat în extravilan
este de 15 euro/mp în extravilan, iar în intrav-
ilan a ajuns şi la 40 de euro, înainte de criza
aceasta economică. A pornit de la 2-3 euro/mp,
prin 2000. PUG-ul este făcut pentru 20 de ani,
dar cred că în 10 ani am putea ajunge să avem
2.500 de locuitori.

- O asemenea dezvoltare nu se poate face
fără legături de transport. Există intenţii
pentru legarea cu Timişoara?

Tiberiu Jivan: Am cerut să fim incluşi în
Societatea Metropolitană de Transport. Am
vorbit cu dl primar al Timişoarei, Gheorghe
Ciuhandu, şi apoi am depus cerere, iar când se
va înfiinţa societatea vom putea intra şi noi.
Vrem să refacem circuitul aşa cum a fost
înainte: Timişoara - Ghiroda - Remetea -
Bucovăţ - Bazoşul Nou. Ar fi o altă variantă să
fie Timişoara - Ghiroda - Remetea - Bucovăţ -
Moşniţa Veche - Moşniţa Nouă -
Timi şoara. Depinde şi de ei, cum doresc să îl

facă, dar ne-am înscris şi noi acolo. Acum
avem transport de la Autotim. Până prin 1999,
circula RAT Timişoara, puteai să îţi pui ceasul

după ei! După aceea s-a desfiinţat transportul
comunal, nu mai era rentabil traseul. 

- Aveţi unele probleme cu pădurea de la
Bazoş. Despre ce este vorba?

Tiberiu Jivan: Am avut bătăi de cap cu
pădurea din Bazoş. În 1933, fosta comună
Bazoş, cu sat aparţinător Bazoşu Nou, a pri mit
pădurea grofului Ambrozie, 420 de hectare. În
1968 s-a desfiinţat comuna, iar Bazoşu Nou a
trecut la Remetea iar Bazoşu Vechi a trecut la

Recaş. În 2000, pe Legea 1, s-a făcut cerere
pentru retrocedarea pădurii de către Remetea,
dar şi de către Recaş. În prima fază, Comisia
Judeţeană de Fond Funciar a aprobat o sută şi
ceva de hectare pentru Remetea, iar cealaltă
parte -Armagul, cum îi spune - a fost predat la
Recaş. Nu ştiu ce s-a întâmplat apoi, dar s-a
dat o altă hotărâre a comisie de fond funciar şi
se atribuie toată pădurea fostei comune către
Recaş. Nu e normal. E ca la divorţ, dacă am
primit împreună o avere, trebuie să o
împărţim. Facem partaj. Eu am cerut de atâtea
ori partajul acesta. Am depus în ianuarie încă o
cerere şi am arătat că pădurea a fost validată pe
comuna noastră, dar nu am primit nici până în
ziua de azi răspuns de la Prefectură. În 2003
am deschis acţiune în instanţă, eram vicepri-
mar la Remetea, împotriva Primăriei Recaş şi
a Comisiei de Fond Funciar. Este fond de
vânătoare aici, are şi AJVPS fond de protocol,
şi Direcţia Silvică. 

Satul Bazoşu Nou este foarte important pe
harta silvicultorilor, dar şi a iubitorilor de na -
tură, şi asta datorită Parcului dendrologic, al
doilea ca mărime din ţară. El se află în admi -
nistrarea Institutului de Cercetări şi Amenajări
Silvice Timişoara (ICAS), dar aparţine de Re -
gia Naţională a Pădurilor.
Dacă din punctul de vedere
al multor persoane care au
trecut pe acolo parcul nu
pare a fi îngrijit corespun-
zător sau pare chiar părăsit,
reprezentanţii ICAS infir -
mă aceste supoziţii. Nico -
lae Cadar, inginer la ICAS
Timişoara, ne-a declarat că
instituţia are grijă de acest
loc important. “Mergem deseori în parc cu
elevi şi studenţi de la Silvicultură. Acum sunt
720 de specii de arbori, au mai dispărut în
timp, acum 10-12 ani mai ales, când a scăzut
nivelul pânzei freatice, din cauza secetei.
Avem schimburi internaţionale permanente
pentru a aduce alte specii. Anul trecut au fost
aduse 30 de specii noi, iar anul acesta 25. În
fiecare weekend avem taxă de intrare la parc,

de 2 lei pentru adulţi şi 1 leu pentru copii. Fa -
cem curăţenie de fiecare dată. Avem şi pro pu -
neri pentru un proiect pentru Programul Ope -
raţional Regional - Mediu, pentru urmă rirea
unor specii”, a precizat Cadar. Acesta a adău-
gat că în parc există şi o pepinieră şi o bază de

producţie, unde merg des studen -
ţii de la biologie şi dendrologii. 

Tiberiu Jivan, primarul din
comuna Bucovăţ, de care
aparţine Bazoşu Nou, ar dori
chiar să ia parcul în administrare
sau co-administrare, lucru care
este, după spusele inginerului de
la ICAS, imposibil. “Aleile din
parc le-am făcut noi, o să mai
băgăm nişte piatră pentru că arată

groaznic. Sunt dispus să colaborez cu cei de la
ICAS. O soluţie ar fi să se aducă studenţii de
la Universitatea de Ştiinţe Agricole, pentru a
studia material didactic. Ar avea ce să înveţe
aici. Cei de la ICAS ar putea face mai multe.
La un moment dat, se dorea să se refacă  fos-
tul castel. Acum a rămas doar turnul de apă al
lui Ambrozy. La Muzeul Banatului să găsesc
schiţele şi s-ar putea reconstrui în interiorul

parcului pe fonduri comunitare”, a afirmat pri-
marul. 

Parcul se întinde pe o suprafaţă de 60
hectare, a fost construit dintr-o pădure de ste-
jar amenajată în stil peisager şi a fost proprie -
tatea familiei lui Ludovic Ambrozy, fost
ambasador al Austro-Ungariei în SUA. În
1934, a fost cumpărat de Casa Pădurarilor
Statului, iar apoi a fost dat în folosinţa
Institutului de Cercetare şi Amenajare Silvică.
Parcul de la Bazoş are statut de rezervaţie şti-
inţifică din 1954 şi de monument al naturii din
1988. Din 1994 este considerat arie protejată
pentru ocrotirea biodiversiăţii genofondului şi
ecofondului. Primele specii din colecţie
(Parcul American) au fost aduse între anii
1909 şi 1913 de la Arnold Arboretum (cel mai
mare arboretum din lume, arboretumul
Universităţii Harvard). Arboretumul Bazoş are
cele mai bogate colecţii de stejari americani
din România, magnolii, cât şi unele specii uni-
cat din America de Nord. Pentru că oaza de
verdeaţă şi speciile deosebite de aici nu sunt
puse în valoare cum ar trebui, importanţa
arboretumului rămâne aproape necunoscută
pentru timişeni şi nu numai.

Castelul a fost demolat în 1934, iar noii
proprietari l-au vândut cărămidă cu cărămidă
coloniştilor veniţi din Alba şi Sibiu. Nou-
veniţii şi-au construit din acestea case şi au
înfiinţat satul Bazoşu Nou. Singurele clădiri

rămase în parc după demolarea castelului sunt
turnul de apă, nefuncţional, şi casa păduraru-
lui, fosta casă a slugilor contelui. Aici s-a mai
deschis o pensiune foarte cochetă, “Stejarul”.

Pagină realizată de Alina SABOU
Foto: Cornel Todor
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MUZEUL VIU BAZOŞUL NOU

Tiberiu Jivan: 
“Nu vrem întreprinderi mari la noi în comună!”BUCOVĂŢ

�u mai e nici un secret că timişorenii încep să se retragă la periferie, unde îşi ridică o căsuţă cu un pic de verdeaţă în jur. Zonele peri-
ubane au devenit un conglomerat de vile, în zone cândva industriale. Apoi, aglomeraţia din periurban a determinat oamenii să se ducă şi
mai departe, către 20 de km distanţă de Timişoara, acolo unde ar exista însă terenuri şi pentru diferite investiţii industriale. Comuna
Bucovăţ va deveni un pol exclusiv rezidenţal, dacă e să ne luăm după intenţiile urbanistice ale primarului Tiberiu Jivan, fost viceprimar al
comunei Remetea Mare. 



Muzeul Banatului
Atelierul 

de Muzică
Medievală 

Atelierul de Muzică Me -
die  va lă al Muzeului Banatului
este alcătuit în prezent din 30
de copii şi este condus de
prof. Ion Mătăsaru. Atelierul a demarat acum jumătate de an şi face parte
din  programul dedicat copiilor organizat de muzeo graful Cori na
Crancio va, coordonatorul De par tamen tului de Pe da gogie M uzea lă din
cadrul Muzeului Ba na tului. Pe lângă mu zică,  copii fac cursuri de miş -
care scenică, teh nica vorbirii şi dicţie, coordonaţi de actriţa Marilena
Boieru.  Flo res Castelli (în traducere Flo rile Castelului) este singurul
grup de copii din ţară care cân tă muzică medievală. Ei sunt de vârstă
mică, şcolari în cla sele primare şi copii de grădiniţă, iar în repertoriul lor
sunt atât piese originale, compuse de prof. Ion Mătăsaru, cât şi adaptări
după muzică medi evală şi după piese din repertoriul internaţional. Atât
costumele lor cât şi gesturile sunt copii fidele ale celor folosite în epoca
medievală. Prinţi şi prinţese, feciori de crai, domniţe de curte, arlechini,
copiii vor recrea epoca medievală a Castelului Huniade în diferite spec-
tacole, vor purta publicul prin Timişoara de altădată şi până astăzi, cu aju-
torul cântecelor şi al muzicii.

Notorietatea prof. Ion Mătăsaru este cunoscută în domeniul compo -
ziţiei şi a pedagogiei muzicale, atât pe plan naţional cât şi internaţional.
După ce a studiat la Bucureşti şi apoi la Roma, în 1979 a înfiinţat grupul
Flores cu care a obţinut numeroase premii. Apoi predă muzică, timp de
15 ani, în şcoli din străinătate. Ca o apreciere pentru meritele sale deo -
sebite, este numit cetăţean de onoare al oraşului Julia Nova din Italia. De
la sfârşitul anului trecut, profesorul Mătăsaru este angrenat în proiectul
Atelierului de Muzică Medievală, înfiinţând grupul Flores Castelli. 

�icoleta TRIFA�
Foto: www.agenda.ro
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Petru Carebia: 
“Ne dorim investitori în comună”COŞTEIU

Plăcuţa de intrare în comună ne arată că
se numeşte Coşteiu. Aşa apare numele locali -
tăţii şi în actele oficiale. Localnicii îi spun,
însă, Coştei, e mai simplu. �umele este fo -
losit şi de primarul comunei, Petru Ca rebia,
de loc din Caraş-Severin. Dumi nica, prima -
rul poate fi întâlnit la biserică, unde este can-
tor. Deşi comuna este “la drumul mare” pe
relaţia Timişoara-Lugoj, localitatea duce o
lipsă mare de investitori.

- Cu ce se întreţin localnicii din comuna
dumneavoastră?

Petru Carebia: Sunt 3.800 de locuitori în
Coşteiu şi satele aparţinătoare, Hezeriş, Ţipari,
Păru, Sâlha, Valea Lungă Română, şi în jur de
1.500 de gospodării. O parte lucrează la fabri-
ci, în oraş, dar s-au cam redus şi am început să
avem şomeri. O parte trăiesc din pensiile
bătrânilor. Agricultură nu se mai face la
Coşteiu. Cel mai bun pământ, înspre Belinţ,
este jumătate nelucrat. Oamenii au renunţat
pentru că veniturile sunt mici şi costurile mari
şi atunci multă lume nu mai lucrează. Italienii
au 1.200 - 1.300 de hectare pe toată comuna,

dar nu îl prea lucrează, doar îşi plătesc taxele
pe terenurile acestea. Terenul se vinde cu
2.000 - 2.200 lei pe hectar.

- Care este situaţia investitorilor?
Petru Carebia: Am avut o fabrică de

pubele la Ţipari, făcută printr-o asociere
româno-italiană, dar pe moment s-au cam
împotmolit. Alte investiţii nu avem, deşi am
oferit condiţii la toată lumea. Chiar recent a
venit o firmă de publicitate, care ne-au prezen-

tat şi în reviste din străinătate, în Germania şi
Ungaria, tocmai pentru târgurile unde merg
investitori. Gaz avem la Coştei, apă curentă
avem pe fiecare stradă, canalizare avem, există
toate facilităţile pentru a veni cineva să se dez-
volte aici, dar... asta e. Ne dorim să avem o
comună model, cu mai mulţi investitori, dar
cred că va mai dura o vreme,
mai ales că bugetul nu este
prea mare. 

- Oamenii din Coşteiu au
avut o situaţie mai delicată
din cauza viitoarei şosele de
centură a Lugojului. Au fost
nemulţumiţi de felul în care
cum s-a făcut expropierea.
Care mai este situaţia?

Petru Carebia: Există şi
acum discuţii. Pe vremea fos-
tului primar, proiectanţii au
cerut tabelele cu proprietarii,
s-au făcut demersurile
necesare, dar fără a fi anunţaţi
oa menii. Cei care erau în măsură atunci să îi
anunţe pe oameni nu i-au anunţat şi proce-
durile legale s-au făcut fără ei. Adunările pu -
blice s-au făcut la Lugoj, oamenii nu au fost

consultaţi, iar când au venit cu exproprierea şi
i-au chemat pe oameni, cu tabelul în mână, şi
li s-a spus câţi bani trebuie să primească, cei
din Coștei s-au supărat că nu au fost consultaţi
de nimeni. O parte au acceptat să primească
despăgubirea de 12,5 euro, o parte dintre ei
sunt în proces cu Drumurile Naţionale, din
câte am înţeles. Este vorba în total de 47 de
persoane care au fost expropriate. Au primit
12,5 euro/mp, dar problema era că au fost
despăgubiţi numai pentru suprafaţa de care
aveau nevoie, peste care va trece centura, nu
pentru tot terenul. Poate până la urmă oamenii
acceptau să dea toată suprafaţa, dar ei
(Compania Naţională de Drumuri, n.r.) nu pot
lua decât au nevoie, pentru că nu le permite
legea. 

- Care este stadiul retrocedărilor?
Petru Carebia: Nu stăm chiar grozav, tre-

buie să recunosc. Am angajat o firmă, lucrează
la măsurători, procese-verbale. Sperăm să
ajungem şi noi la normal. Pe Legea 247 am
avut 197 de cereri, ceva de genul acesta.
Dosarele sunt duse la Timişoara, trebuie apro-
bate, dar trebuie să aşteptăm să primim înapoi
de la ADS vreo 500 de hectare. Se spune că se
desfiinţează ADS-ul acesta, dar toţi sunt cu

dinţii pe el. 
- Proiecte pe fonduri europene...
Petru Carebia: Am terminat proiectul cu

reabilitări de şcoli, prin programul

Ministerului Educaţiei. Am reuşit să terminăm
şcoala din Ţipari, cu o investiţie de nouă mili -
arde de lei vechi. La Coşteiu am făcut un corp
de clădire nou, cu grupuri sanitare, cu sală de
sport deasupra, asta a fost o investiţie de 14
miliarde de lei. Cu şcolile generale putem să
spunem că suntem la un nivel european.
Lucrăm la canalizare pe OUG 7, pentru apă,
dar ne-am cam blocat că nu mai vin bani. Am
început lucrarea în 2008, dar acum am sistat
pentru nu ştiu cât timp, până vor veni banii de
la guvern. Lucrarea este în jur de 80% făcută.
Conducta este introdusă aproape peste tot, la
Coşteiu, Ţipari şi Păru, dar mai trebuie făcute
două staţii de pompare. Pe terenul Coşteiului
va fi un drum de legătură cu autostrada, care
va tăia suprafeţe din satul noustru, Păru. Se va
face descărcarea într-un sens giratoriu care va
fi între Coşteiu şi Lugoj. 

- Sediul primăriei s-a mutat recent. Ce
vreţi să faceţi cu vechiul sediu?

Petru Carebia: Aici, unde suntem acum, a
fost un cămin cultural pe care l-am reabilitat
din fonduri proprii şi ne-am mutat în acest an.
La fostul sediu al primăriei am închis uşile.
Avem pază, nu este lăsat în paragină. Lucrez la
un proiect integrat, pe care vrem să îl şi
depunem în iunie spre finanţare, pentru
asfaltarea drumurilor, reabilitare conducte de
apă şi vreau să fac o grădiniţă cu program pre-
lungit în locul fostei primării pentru că sunt
mulţi copii aici şi mi-au cerut părinţii. 

A consemnat Alina SABOU
Foto: Constantin DUMA

PARC CU PA�OURI SOLARE Î� LOCALITATEA COVACI

Costurile investiţiei ar fi de circa 200 de milioane de euro
Consilierii judeţeni din Timiş urmează a promova un proiect pentru înfiinţarea unui parc pentru producţie de

energie fotovoltaică, pe un teren aflat la 9 km de Timişoara. Terenul pe care ar urma să se construiască acest parc
de producere a energiilor alternative se află în localitatea Covaci, pe 60 de hectare, în locul unde trebuia să se
construiască deponeul ecologic  al judeţului. În plenul din luna mai, consilierii judeţeni au aprobat plata studiilor
topo şi geo pentru elaborarea unui studiu de fezabilitate, în valoare de până la 15.000 de euro. Ulterior se vor face
şi celelalte studii necesare. O firmă austriacă specializată în producerea energiilor regenerabile a făcut un studiu
prin care demonstrează că, dacă pe acel teren ar fi montate panouri fotovoltaice, instituţiile publice din Timiş ar
economisi sumele plătite pe energia electrică.

Fondurile pentru realizarea acestui obiectiv vor fi accesate prin Programul Operaţional Sectorial -Axa 4 -
“Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi”. Investiţia ar fi de 200 de mili -
oane de euro, iar veniturile pot depăşi 24,5 de milioane de euro anual. Costurile de întreţinere sunt nesemnifica-
tive, nedepăşind câteva zeci de mii de euro pe an. Pe cele 60 de hectare s-ar putea amplasa panouri solare foto-
voltaice cu o capacitate de circa 35 MW. La nivelul unei investiţii de 180-200 milioane euro, se estimează un
necesar de cofinanţare din partea beneficiarului/beneficiarilor de minimum 5%, adică 10 milioane euro. 

În judeţul Timiş, consumul public de energie este semnificativ la nivelul autorităţilor publice locale. La o
primă estimare, conform datelor de consum mediu pe categorii de localităţi, se constată că acesta este de circa 30
MW/an la nivelul comunelor şi de circa 2.000-10.000 MW/an în oraşe. “Din analiza efectuată în cadrul întâlnir-
ilor cu mai multe consorţii puternice, care oferă servicii de consultanţă şi execuţie pentru astfel de infrastructuri,
rezultă că judeţul Timiş dispune de un potenţial adecvat pentru valorificarea energiei solare şi există interes din
partea agenţilor economici de a dezvolta astfel de investiţii în Timiş. Acest interes confirmă fezabilitatea  proiec-
tului”, se arată în proiectul de fundamentare a hotărârii de Consiliu Judeţean. Preşedintele Comisiei Economice
din CJ Timiş, Viorel Sasca, a propus ca din cele 60 de hectare, 15 să fie folosite pentru un parc de producţie a
echipamentelor necesare acestei industrii, iar restul de 45 de hectare ar fi alocate panourilor fotovoltaice. 

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş dorea, iniţial, ca la Covaci să se construiască o bază sportivă. “Am
renunţat la ideea bazei sportive de la Covaci pentru că nu ne permitem să o finalizăm în acest mandat. În plus,
este foarte costisitor, trebuie bani şi pentru infrastructură. Avem alt proiect acolo, în beneficiul comunităţii”, a
declarat Ostaficiuc. Terenul de 60 de hectare a fost, în trecut, disputat de CJ Timiş şi Primăria Timişoara.
Municipalitatea dorea ca acel teren, primit de CJT de la Administraţia Domeniului Statului pentru a se construi
o groapă de gunoi ecologică, să fie dat persoanelor care au dreptul la terenuri, prin revendicare. “În nici un caz
nu vom da acel teren primăriei”, a spus Ostaficiuc. Iniţial, ideea şefului CJ Timiş a fost ca pe cele 60 de hectare
să se ridice un complex sportiv şi un stadion nou, cu 35-40.000 de locuri. Valoarea proiectului era de circa 100
de milioane de euro. 

Alina SABOU



Criza financiară se resimte tot mai mult
atât la nivelul societăţilor comerciale private
cât şi la nivelul regiilor autonome sau institu -
ţiilor publice. Biroul Teritorial Timişoara al
in stituţiei Avocatul Poporului, având în cir-
cumscripţie judeţele Arad, Timiş şi Caraş-
Severin,  se confruntă cu tot mai multe petiţii
ce au ca obiect încălcarea dreptului la muncă
şi protecţia socială a muncii, prevăzut de art.
41 din Constituţia României, modificată şi
republicată. 

În speţă, întârzierile mari, de ordinul
lunilor, la plata salariilor, refuzul unor anga-
jatori de a întocmi documentaţia aferentă ind-
emnizaţiei de şomaj, salariaţilor disponibi-
lizaţi sau refuzul angajatorilor de a elibera
angajaţilor carnetele de muncă  completate la
zi ale acestora, precum şi alte problematici de
dreptul muncii au fost sesizate Avocatului Po -
porului de la începutul anului până în prezent.
De precizat însă că, potrivit competenţei sta-
bilite de Legea nr.35/1997, modificată şi
com pletată, Avocatul Poporului examinează
cererile care au ca obiect sesizarea încălcării
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti prin acte
sau fapte administrative, doar de către
autorităţi ale administraţiei publice şi regii

autonome.
În ce priveşte societăţile comerciale pri-

vate, Avocatul Poporului nu poate interveni
direct, însă cu sprijinul şi colaborarea Inspec -
to ratelor Teritoriale de Muncă şi respectiv a
A genţiilor Judeţene pentru Ocuparea Forţei
de muncă, angajatorii care nu au respectat le -
gislaţia muncii au fost sancţionaţi, lăsându-li-
se măsuri pentru remedierea neregulilor con-
statate. 

Pentru a evidenţia rolul instituţiei în pro-
tecţia drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti  şi
contribuţia acesteia la solţionarea conflictelor
dintre persoanele fizice şi autorităţile admin-
istraţiei publice, în domeniul dreptului la
muncă şi protecţiei sociale a muncii două din-
tre cazurile solţionate favorabil:

Dosar nr.643/2009. George P. (nume fic-
tiv), a sesizat Biroul Teritorial Timişoara al
instituţiei Avocatul Poporului arătând că în
luna septembrie 2008, a făcut o cerere către
conducerea Regiei Autonome de Transport
Timişoara (RATT), prin care solicita apro-
barea efectuării concediului de odihnă cuven-
it pe anul 2008, conform planificării. Întrucât
nu a primit nici un răspuns la cererea sa,
petentul a revenit cu o nouă cerere înregis-

trată cu nr. 17090/09.12.2008. O a doua prob-
lemă sesizată de petent consta în faptul că a
solicitat o copie conformă cu originalul a car-
netului său de muncă, cerere căreia de aseme-
nea nu i s-a dat curs. Au fost solicitate infor-
maţii de la RATT în legătură cu cele sesizate
de petent. Ca rezultat al demersului întreprins
de Biroul Teritorial Timişoara, autoritatea
sesizată a comunicat că, începând cu luna
sep tembrie, petentul s-a aflat în concediu me -
dical, iar comunicarea cu acesta s-a realizat
exclusiv prin poştă. RATT a mai precizat că
majoritatea plicurilor trimise la adresa peten-
tului au fost restituite nefiind ridicate în ter-
menul de pastrare la oficiul poştal. În această
situaţie s-a aflat şi răspunsul trimis la cererea
de concediu de odihnă. În ceea ce priveşte
solicitarea  unei copii conforme cu originalul
a carnetului de muncă, RATT ne-a informat
că acesteia i s-a dat curs în data de 04.02.2009
şi că petentul a semnat de primire.

- Dosar nr. 637/2009. Ion I. (nume fictiv)
a sesizat Biroul Teritorial Timişoara al insti-
tuţiei Avocatul Poporului arătând că, în
perioada noiembrie-decembrie 2008 a fost
angajat ca agent de pază la o societate comer-
cială din Timişoara, însă nu a primit drep-

turile salariale aferente perioadei lucrate. Pe -
ten tul ne-a mai relatat de asemenea că a de -
pus în acest sens, două reclamaţii la Inspecţia
Muncii din cadrul Inspectoratului Teritorial
de Muncă Timiş, cu nr. 732/23.01.2009 şi res -
pectiv cu nr. 733/23.01.2009, la care nu a pri -
mit răspuns. Ca urmare,  Biroul Teritorial Ti -
mi şoara a făcut o adresă către Inspectoratul
Te r itorial de Muncă Timiş pentru a ne comu-
nica măsurile luate în vederea rezolvării situ-
aţiei reclamate. În urma demersului între-
prins, autoritatea sesizată ne-a informat că
societatea comercială a fost verificată,
încheindu-se un proces-verbal de control cu
nr. 29520 din 17.02.2009.

Societatea nu a făcut dovada achitării
drepturilor salariale aferente lunilor decem-
brie 2008 şi ianuarie 2009, drept pentru care
a fost dispusă măsura obligatorie de achitare
a acestora până la data de 17.03.2009.

Pentru deficienţele constatate din punct
de vedere al legislaţiei muncii, respectiv tim-
pul de muncă, societatea a fost sancţionată
contravenţional şi au fost dispuse măsuri de
remediere în acest sens.

Roxana MARCU
expert coordonator

Activitatea Biroului Teritorial Timişoara al instituţiei Avocatul Poporului 
în domeniul dreptului la muncă şi protecţiei sociale a muncii

1
- Ziua copilului
- Ziua premiantului rrom
2

- Ziua Italiei
- Ziua filantropilor rromi
- În 1872 a murit Iulian Grozescu,
poet, publicist

3
- Sfântul Ilie (armeni)
- Sfinţii Constantin şi Elena (mace-
doneni, ruşi, sârbi, ucraineni)
- Rugă: Diniaş 4
- În 1905 a murit Cedomir
Klisurat, scriitor de expresie sârbă
-În 1921, la Parţa, s-a născut scrii-
torul Nicolae Ţirioi (d. 1993)
-În 1938, la Chişoda, s-a născut
poetul în grai bănăţean Pătru Chira
-În 1944, la Topolovăţul Mare, s-a
născut profesorul şi prozatorul
Mircea Pora
- Obor de vite: Balinţ
5
- Piaţă agroalimentară: Ciacova,
Făget, Valcani
-În 1953, la Timişoara, s-a născut
latinistul Dan Negrescu, profesor şi
prozator 
- Obor de vite: Mehala  
6
- Piaţă agroalimentară: Buziaş,
Cărpiniş, Comloşu Mare, Jimbolia,
Orţişoara, Periam, Sânpetru Mare,
Variaş
- Obor de vite: Cărpiniş, Moşniţa
�ouă, Tomnatic
- Târg mixt: Buziaş, Cărpiniş,
Comloşu Mare, Dudeştii Vechi,
Moşniţa Nouă, Recaş, Saravale,
Timişoara Flavia, Variaş 
7
- Rusaliile (albanezi, greci, mace-
doneni, români, romi, ruteni, ucrai-
neni)
- Duminica Albă (armeni)
- Preasfânta Treime (bulgari, cehi,
germani, maghiari, polonezi, slo-
vaci)

- Rugă: Băteşti, Breazova, Cenad,
Checea Română, Clopodia, Crai
�ou, Dejan, Fârdea, Freidorf,
Gelu, Jupani, Lugoj, �ădrag,
�erău, �iţchidorf, Mănăstire,
Pişchia, Recaş I, Săcălaz,
Stanciova, Sudriaş, Surducu Mic,
Şemlacu Mare, Teremia Mare,
Timişoara Dacia, Fabric Vest,
Variaş, V.V. Delamarina
- Obor de vite: Deta Aleea
Revoluţiei
- Târg mixt: Deta, Liebling,
Lovrin, Recaş, Timişoara Flavia 
8
- În 2005 a murit Florin Medeleţ,
muzeograf, istoric, arheolog
9
- Piaţă agroalimentară: Ciacova,
Făget, Valcani
- Obor de vite: Lugoj Obor
- Târg mixt: Lugoj Obor 
10
- În 1905 a murit Pavel Bellu,
scriitor, poet, publicist
- În 1969 a murit György
Dadányi, prozator
- Piaţă agroalimentară: Buziaş,
Igriş, Jimbolia
- Târg mixt: Buziaş, Cenad,
Dumbrava,  Recaş, Tormac 
11
- În 1971 a murit Sándor
Cseresnyés, gazetar
- Târg mixt: Balinţ, Teremia Mare
12

- Ziua Rusiei
-În 1943, la Timişoara, s-a născut
scriitorul Valeriu Drumeş (Valeriu
Musteţiu) 
- Piaţă agroalimentară: Ciacova,
Făget, Valcani
- Obor de vite: Mehala 
13
-În 1948 , la Timişoara, s-a născut
sculptorul Aurel Gh. Ardeleanu 
- Piaţă agroalimentară: Buziaş,
Cărpiniş, Comloşu Mare, Jimbolia,

Orţişoara, Periam, Sânpetru Mare,
Variaş
- Obor de vite: Cărpiniş, Moşniţa
�ouă, Tomnatic
- Târg mixt: Buziaş, Cărpiniş,
Comloşu Mare, Dudeştii Vechi,
Moşniţa Nouă, Recaş, Saravale,
Timişoara Flavia, Variaş 
14
- Trupul şi Sângele Domnului (bul-
gari, cehi, germani, maghiari,
polonezi, slovaci)
- Târg mixt: Liebling, Lovrin,
Recaş, Timişoara Flavia 
15
- În 1929 a murit Traian Lalescu,
matematician, fondatorul teoriei
ecuaţiilor integrale
16

- Ziua Limbii Romani
- Piaţă agroalimentară: Ciacova,
Făget, Valcani
- Obor de vite: Lugoj Obor
- Târg mixt: Lugoj Obor 
17
- Piaţă agroalimentară: Buziaş,
Igriş, Jimbolia
- Târg mixt: Buziaş, Cenad,
Dumbrava,  Recaş, Tormac 
18
- Obor de vite: Balinţ
- Târg mixt: Balinţ, Teremia Mare 
19
- Inima Preasfântă a lui Isus (bul-
gari, cehi, germani, maghiari, polo-
nezi, slovaci)
- În 1973 a murit István Dimény,
gazetar, scriitor
- În 1980 a murit Antal Büchl, isto-
ric
- În 1996 a murit Edgár Balogh,
publicist, memorialist, istoric
- Piaţă agroalimentară: Ciacova,
Făget, Valcani
- Obor de vite: Mehala 
20
- Ziua Refugiatului
- 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 
21
- Târg mixt: Liebling, Lovrin,
Recaş, Timişoara Flavia 
22
23
- Piaţă agroalimentară: Ciacova,
Făget, Valcani
- Obor de vite: Lugoj Obor
- Târg mixt: Lugoj Obor 
24
- Naşterea Sfântului Ioan
Botezătorul (albanezi, greci,
români, romi, ruteni)
- Începerea celor 3 luni (tătari,
turci)
- În 1927 a murit Josef Gabriel,
poet, culegător de folclor
- În 1966 a murit Peter Jung, poet,
jurnalist, redactor
- Piaţă agroalimentară: Buziaş,
Igriş, Jimbolia
- Târg mixt: Buziaş, Cenad,
Dumbrava,  Recaş, Tormac 
25
- Aniversarea Concepţiei Profetului
(tătari, turci)
- Târg mixt: Teremia Mare
26

- Ziua Drapelului
- Piaţă agroalimentară: Ciacova,
Făget, Valcani
- Obor de vite: Făget, Mehala 
27
- În 1908 s-a inaugurat primul
cinematograf în Timişoara
-În 1948 , la Satchinez, s-a născut
Ioan Cărămăzan, regizor, scena-
rist, scriitor
- 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 
28
- Apostolii Petru şi Pavel (ruteni)
- Vidovdan (sârbi)
- În 1911 a murit János Asbóth,
scriitor, gazetar, academician
- Obor de vite: Ciacova
- Târg mixt: Ciacova, Liebling,
Lovrin, Recaş, Timişoara Flavia 
29
- Apostolii Petru şi Pavel (albanezi,
bulgari, cehi, croaţi, germani,
greci, italieni, maghiari, polonezi,
români, romi, slovaci, ucraineni) 
- Rugă: Bichigi, Coşeviţa, Curtea,
Dragşina, Fratelia, Herendeşti,
Jabăr, Jdioara, Petroman, Plopi,
Recaş II, Sălbăgel, Temereşti,
Topolovăţu Mic, Zolt
30
- Piaţă agroalimentară: Ciacova,
Făget, Valcani
- Obor de vite: Lugoj Obor
- Târg mixt: Lugoj Obor 
Zilnic sunt pieţe agroalimentare
în Curtea (Târgul Curţii), Deta
(Muzeu Pompieri, Tg. Mare),
Gătaia, Jimbolia (Mărăşeşti),
Lugoj (Coşbuc), �ădrag (Cornet,
Parc), Periam (La Piatră),
Timişoara (Badea Cârţan,
Bălcescu, Dacia, Doina, Giroc,
Iosefin, Lipovei, Piaţa 700, Piaţa
de Gros), Tomeşti (Padeş) şi târ-
guri mixte în Timişoara (Aurora,
Mehala, �ouă)

Detalii pe internet:
www.banaterra.eu,
www.calendarintercultural.ro,
www.cjtimis.ro, www.mitropolia-
banatului.ro
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- Ce priorităţi are Direcţia de Prestări
Servicii aflată în subordinea Consiliului
Judeţean Timiş?

Marţian Doroş: Serviciul de pază pro -
vine din fostul serviciu al gardienilor publici.
A fost preluat de către CJ Timiş pentru că se
punea problema desfiinţării sale şi 300 de
persoane ar fi intrat în şomaj. Pentru că avem
foarte multe obiective de pază, s-a preluat de
către CJT şi s-au organizat activităţile de
pază în unităţile din subordinea CJT plus
terţi. Acum direcţia, are 226 de angajaţi, din
care 164 sunt agenţi la activitatea de pază. 

- S-au simţit în vreun fel efectele crizei
financiare? Au renunţat terţi la serviciile
de pază?

Livius Dugaci: Noi am făcut o ajustare a
preţurilor la serviciile de protecţie şi pază şi
am reziliat trei contracte după această majo-
rare. Totuşi, firmele nu au renunţat dar au
ales să micşoreze numărul de ore de pază,
ceea ce a însemnat şi o restrângere a person-
alului. Neavând unde să îi distribuim, a fost
nevoie să mai şi renunţăm la ei.

- Cât contează disciplina în meseria de
agent de pază?

Marţian Doroş: Cred că suntem printre
singurele firme de pază care nu am avut nici-
un fenomen neplăcut, în patru ani de când
conduc eu această direcţie. Nu am avut
evenimente neplăcute, sinucideri sau folo -
sirea armamentului din dotare. Avem şi pos-
turi unde agenţii sunt cu arme letale. Nu am
avut nici reclamaţii din partea beneficiarilor.
Am căutat mereu să punem accent pe disci-
plină şi cei care nu au răspuns cererilor noas-
tre au plecat. Angajaţii au fost supuşi întot-
deauna verificărilor medicale. Punem accent
foarte mare pe testele psiho. Nu e doar o şe -
dinţă cu cel care vrea să se angajeze, ci două-
trei. Dacă psihiatrul constată că respectivul
dă semne de oboseală, după un anumit timp,
îl mai cheamă o dată pentru ca apoi să spună
“da” sau “nu”. Dacă sunt mici semne de
întrebare, renunţăm la ei, pentru că nu dorim
să avem probleme, mai ales că avem pază la
şcoli speciale Avem trei şcoli cu elevi cu
handicap. Punem accent mare pe disciplină,
acesta este tot secretul. Dacă vor să se anga-
jeze la noi, ne interesăm pe unde au mai

lucrat înainte, luăm referinţe pentru a afla
mai multe despre ei, vrem să vedem şi de ce
au plecat de la vechiul loc de muncă. În plus,
se mai fac controale şi ziua şi noaptea la pos-
turi, fără a se stabili traseul dinainte. Con -
sumul de alcool este interzis, dispunem şi de
fiole pentru a-i verifica. 

- S-au interesat mai mult ti nerii de
posturile de pa ză?

Livius Du gaci: Marea ma joritate a anga-
jaţilor au între 35
şi 45 de ani, au
ex perienţă. Noi
nu facem cursuri,
agenţii trebuie să
vină gata învăţaţi.
Mulţi vin de la
sistemele private
de pază pentru că
aici e mai stabil.
Pentru pază ar
mai putea fi ocu-
pate patru posturi.
Cel mai mult au
fost patru-cinci
persoane pe loc.
Unii care vin cred
că dacă dau bună
ziua e gata anga -
jat. Există un in -
terviu, o probă
scri  să cu 10-12
întrebări din
legis laţia cu care
lu crăm noi. Dacă
ia minim nota 7,
in tră şi la proba
ora lă. 

- Aveţi o ac -
tivi tate nouă în
subordine. Cen -
trul Regio nal de
Pre venire şi In -
ter  ven ţie în caz
de inundaţii este
re cent inau gu -
rat. Ce dotări şi atri buţii are acesta?

Marţian Doroş: Centrul este creat în
urma unui program Phare CBC, pe o
finanţare de 500.000 de euro. S-au achizi -

ţionat echipamente, două auto-
camioane şi o cisternă, bărci. În
caz de urgenţă, avem un protocol
cu Inspec toratul pentru Situaţii
de Urgenţă “Banat”. Dacă se
anunţă vreo ca laminate, noi sun-
tem pregătiţi în orice moment.
Personalul de la ISU are antrena-
ment, are experienţă, dar nu are
dotare suficientă ca şi echipa-
ment, şi atunci le dăm noi. Cu
personalul angajat la acest
serviciu, asigu răm tot ceea ce
priveşte în tre ţinerea utilajelor, a
echipa men telor sau a probelor
lunare la mo toarele care sunt
pentru echi pa rea bărcilor, a celor
trei auto ve hicule şi a moto pom pelor. Mo toa -
rele de barcă trebuie să aibă săptămânal patru
ore de funcţionare, fiecare conform caietului
de sarcini. Avem un stand de probe, se ia
motorul de barcă, se pune pe stand, este un
butoi foarte mare cu apă unde se fac probele.
Re pre zen   tan tul firmei de unde au fost achizi -

ţionate vine o
dată la trei luni să
le verifice, ele
fiind în garanţie,
asistă la probele
impuse de caietul
de sarcini. În caz
de nevoie, echi -
pamentele sunt
fo  lo site de perso -
nalul ISU, pe
baza pro to colului
de co la borare
înche iat. 

- Există pla-
nuri pe termen
lung la acest
centru, eventual
noi investiţii?

Marţian Do -
roş: Pe termen
lung, în caz de
inundaţii, se do -
reşte extinderea
proiectului şi pe
relaţia cu Serbia,
acum fiind făcut
în parteneriat cu
instituţii din Un -
garia. Mai bine
ca echipamentele
să stea acolo, să
le facem doar
pro bele şi să nu
fie ne voie de ele,
pen tru că şi acum

suferă oamenii du pă inundaţiile din 2005.
- Aveţi în administrare şi stadionul

“Dan Păltinişanu”. Câte persoane se
ocupă de întreţinerea lui?

Marţian Doroş: Sunt zece oameni anga-
jaţi acolo, plus cei de la Administrativ.
Direcţia de Prestări Servicii se ocupă de
întreţinerea şi exploatarea stadionului, bene-
ficiar fiind clubul FC Timişoara, în baza con-
tractului de închiriere cu CJT. Toate cheltu-
ielile de regie le refacturăm noi spre clubul
de fotbal. Proprietarul stadionului este CJT,
care l-a dat spre administrare Direcţiei de
Prestări Servicii. Toate costurile de între ţi -
nere-regie, apă, canal, gaz, se suportă prin
contractele titularului, adică DPS. Facturile
sunt emise pe adresa stadionului, către DPS,
iar valoarea se refacturează către club, inclu-
siv curăţenia care se face cu deţinuţi de la
penitenciar. Paza o suportă CJT, restul, tot ce
este în întreţinerea stadionului ne revine
nouă, fără să mai facem decontarea către
club. După meci, în incinta stadionului şi a
tribunei se face curăţenie cu deţinuţii, iar la
tribuna oficială facem cu personalul nostru.
Se adună foarte mult gunoi după fiecare
meci. 

- Când anume aveţi o activitate mai
intensă la serviciul “Proplant”?

Marţian Doroş: Comercializarea acestor
produse de dezinsecţie este inconstantă.
Având depozite în judeţ, activitatea de co -
mercializare este foarte ridicată, ca şi valoa -
re, atunci când se împart cupoanele agricole!
Pe lângă deratizări, fertilizare, mai facem şi
ceva lucrări agricole pe zona Deta, cu trac-
torul aflat în dotarea depozitului. Personalul
nu este numeros pentru că se caută rentabi-
lizarea activităţilor. Într-o anumită parte, sun-
tem autofinanţaţi.

- Administraţi şi parcarea de la fostul
Centru Militar Zonal. A fost binevenită
pentru şoferi...

Marţian Doroş: Avem 22 de abonaţi,
doritorii au venit imediat cum au auzit că se
va face parcare acolo. Un bilet costă 3 lei, un
abo nament e 200 lei. Parcarea de la Centrul
Militar Zonal nu este o structură separată, ci
e trecută la Serviciul de Pază. Parcarea este
deschisă non-stop. 

Alina SABOU
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Pază şi protecţie
Serviciul de pază este cel mai dezvoltat din cadrul DPS, având o experinţă de 15 ani în dome-

niu, în cadrul fostei structuri a Corpului Gardienilor Publici. Personalul de pază este selecţionat şi
instruit în conformitate cu Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi pro-
tecţia persoanelor. Verificarea medicală şi psihologică a angajaţilor se execută anual sau ori de
câte ori este necesar. Tematica pregătirii cuprinde studierea legislaţiei privind organizarea, exe-
cutarea serviciului de pază, uzului de armă, noţiuni de acordare a primului ajutor, reguli de pro-
tecţia muncii şi pentru prevenirea şi stingerea incendiilor. Personalul din acest serviciu este avizat
de organele de poliţie privind portul armanentului şi muniţiei. Agenţii de pază pot face uz de arme
în condiţiile stabilite de lege, ei fiind dotaţi şi cu echipament de protecţie şi mijloace materiale
specifice - staţii de emisie-recepţie, bastoane de cauciuc, spray-uri iritant lacrimogene. 

DPS dispune de o reţea de comunicaţii radio care asigură legătura promptă cu posturile de
pază de la obiectivele păzite, având autorizat un sistem de intervenţie permament cu echipaje for-
mate din doi agenţi de pază dotaţi cu autoturism, pregătiţi special pentru acţiuni de intervenţie în
stări de necesitate. Un număr de 24 de instituţii şi firme beneficiază de protecţie şi pază cu anga-
jaţii Direcţiei de Prestări Servicii a CJ Timiş, printre care amintim Curtea de Conturi, Direcţia de
Finanţe, Casa de Pensii, Direcţia de Evidenţă a Persoanelor, Bastionul etc.

Direcţia de Prestări Servicii Timiş - UN SERVICIU PUBLIC DE INTERES JUDEŢEAN

Peste 160 de agenţi de pază asigură protecţia instituţiilor şi a firmelor din Timiş
Direcţia de Prestări Servicii Timiş (DPS) a fost înfiinţată prin Hotărârea Consiliului

Judeţean Timiş nr. 35/28.03.2005, fiind serviciu public de interes judeţean, în subordinea
CJ Timiş. Direcţia s-a înfiinţat, în principal, prin reorganizarea Serviciului public ju -
deţean de protecţie a plantelor “Proplant”, care exista din 1999 şi prin preluarea activi -
tăţii de pază şi personalul de la Corpul Gardienilor Publici, care şi-a încetat activitatea.
Sediul DPS este în Piaţa Regina Maria nr.3. Conducerea este asigurată de Marţian
Doroş. Obiectivul principal al DPS este de realizare de prestări servicii în interesul
Consiliului Judeţean Timiş şi pentru terţi, în principal, în domeniul protecţiei plantelor,
paza şi administrarea bunurilor din domeniul public şi privat al judeţului. Totodată, DPS
are în administrare stadionul “Dan Păltinişanu” şi Centrul Regional de Prevenire şi
Intervenţie în caz de Inundaţii, situat la Giroc. Despre acestea am discutat cu directorul
direcţiei, Marţian Doroş, şi cu directorul adjunct, Livius Dugaci, care se ocupă direct de
Serviciul de Protecţie şi Pază.

Serviciul Protecţia Plantelor
Activitatea acestui serviciu - “Proplant” - se desfăşoară în cinci centre de pe

raza judeţului, coordonate de un referent de specialitate: Timişoara - Calea Şagului
nr. 140A; Deta - str. Revoluţiei nr. 11; Lugoj - str. Salcâmilor nr. 19; Topolovăţu
Mare - str. Izlazului nr. 16; Sânnicolau Mare - str. Timişorii nr. 6A. Obiectivul ser-
viciului este prestarea de servicii către terţi prin activităţi de dezinsecţie, deratizare,
dezinfecţie. Serviciul a pătruns pe o piaţă competitivă, iar activitatea se desfăşoară
acum în instituţii publice, şcoli, grădiniţe, sedii administrative, spitale, aziluri de
bătrâni, depozitae, localuri, adăposturi zootehnice. 

O altă activitate prestată este aprovizionarea cu produse de uz fitosanitar,
depozitarea şi comercializarea acestora. Se comercializează şi toată gama de
îngrăşăminte chimice (azotat de amoniu, complexe, uree, fertilizatori), pesticide
(insectofungicide, erbicide, acaricide, rodencide). Pentru că vânzarea este bună
atunci când există o gamă mai largă de produse, se fac studii de piaţă, pentru a se
afla care este cerinţa pieţei, iar la aceste date se ia în considerare şi preţul pieţei.
Multe vânzări s-au făcut cu transportul produselor la domiciliul clientului, stabilin-
du-se un tarif produs/km.



“Vatra satului” – 
la cinci ani de existenţă

Am primit la redacţie periodicul local „Vatra
satului”, editat de fii satului Ferendia, comuna
Jamu Mare. O publicaţie curajoasă care a ajuns în
cel de-al cincilea an de existenţă şi care ne întâmp-
ină pe prima pagină cu un motto insiprat: „Viitorul
şi trecutul / Sunt a filei două feţe / Vede-n capăt

începutul / Cine ştie să le-nveţe / Tot ce-a fost ori o să fie / În prezent le-avem pe
toate / Dar de-a lor zădărnicie / Te întrebă şi socoate.” După o incursiune scurtă în
creaţia eminesciană, articolul intitulat Comunitatea şi spiritul ei , semnat Ioan Traia,
ne prezintă o fărâmă din trecutul locuitorilor satului Ferendia, rememorând numele
importante ale acestei comunităţi. „Frumoşi bărbaţi ai neamului meu, ce vor trăi
veşnic prin fapte, frumos îndemn ne-au lăsat, la adânci meditaţii ne îndeamnă aces-
te exemple puţine, dar pline de evocatoare învăţăminte.” Ne-au mai atras atenţia
articole precum: Să ne respectăm bătrânii, Hristos lumina sufletului sau Crucea –
viaţa în Hristos. De asemenea, numărul 15 al periodicului Vatra satului mai cuprinde
creaţii literare ale  unui fiu al satului Ferendia, Florin Leu. Dorim viaţă lungă aces-
tui periodic, ce şi-a croit, se pare, drum sigur prin desişul publicaţiilor bănăţene.

Ada MARI�CU

Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoa -
rei, în parteneriat cu Direcţia Generală de Asis -
tenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş, şi-au
concentrat resursele financiare şi umane pentru
înfiinţarea "Centrului de consiliere pentru per-
soane aflate în dificultate", în oraşul Făget, zonă
în care rata şomajului este ridicată. 

Evenimentul de inaugurare a noului Centru cu
sediul în Făget, Calea Lugojului Nr.41, a avut loc
în  data de miercuri 20 Mai 2009. Scopul servicii -
lor sociale cu caracter primar oferite prin interme -
diul acestui proiect este acela de a permite per soa -
nelor să-şi rezolve problemele care apar în cadrul
procesului de adaptare la o societate în permanen-
tă evoluţie, să identifice cauzele care pot conduce
la compromiterea echilibrului de func ţio nare so ci -
ală şi să acţioneze în vederea ame lio rării condiţi-

ilor economice şi sociale ale cate go ri ilor ţintă. Ca -
te goriile sociale problema tice pe care le are în ve -
de re proiectul menţionat, relevante în sis temul
eco nomic actual, sunt: familiile vulnerabile, tine -
rii, persoanele cu hadicap, şomerii şi vârst nicii. La
Cent rul de la Făget vor fi furnizate servicii sociale
pentru 250 de persoane pe an. Proiectul este fi -
nan ţat din fondurile euro pene, iar costurile se ridi -
că la peste 70.000 de euro, din această sumă,
10.000 de euro reprezintă contribuţia Arhiepis co -
piei Ortodoxe a Banatului. “O activitate importan-
tă a proiectului este amenajarea spaţiului în care
se vor desfăşura activităţile centrului, ţinând cont
de toate aspectele calitative ale standardelor de
furnizare a serviciilor sociale”, conform declar-
aţiei preotulului Cristian Pavel, consilier social.

A. S.
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PROIECTELE CONSILIERULUI
MATEI SUCIU

Transportul public,
drumuri, deponeul eco-
logic, alimentare cu apă
de la Zerveşti şi canalul
Bega – navigabil sunt
pro iectele pe care se
axează consilierul jude -
ţean Matei Suciu

Fac parte din comisia
de administraţie alături
de 5 colegi, toate materi-
alele care vin pe admin-

istraţie trec pe la noi, inclusiv bugetul şi împărţirea lui. După
un an de activitate, ce am constatat? Foarte greu se lucrează cu
personalul propriu al CJT, încearcă să ne pună, cel puţin pe
mine, pe piste greştite, atunci când nu le convine întrebarea.
Dau un exemplu, am întrebat câţi bani s-au cheltuit pe studii
de fezabilitate pentru proiecte care nu s-au realizat niciodată
sau care s-au tot amânat, având în vedere că studiile de fez-
abilitate expiră după câţiva ani. De exemplu, pentru autostra-
da Arad-Timişoara ştiu că de vreo 4-5 ori s-au tot reactualizat.
Bineînţeles, toate aceste reactualizări sau studii complete
costă foarte mulţi bani. Am adresat o întrebare firească per-
sonalului propriu al CJT, câţi bani s-au cheltuit pe aceste studii
de fezabilitate din banii noştri, ai tuturor, care nu şi-au mai
atins niciodată scopul, deci bani care s-au pierdut. Întrebarea
asta am adresat-o cândva la sfârşitul anului trecut, nici până
acum nu am primit niciun răspuns. Că îmi vor face, că e o
întrebare destul de laborioasă. 

Vă implicaţi foarte mult şi în proiecte legate de trans-
portul public de călători. 

Da, este domeniul cel mai comod şi unde cunosc legislaţia
cel mai bine şi pentru care am ales să fac parte din comisia de
administraţie. Odată cu modificarea legislaţiei din anii trecuţi,
transportul de călători a revenit la Consiliul Judeţean, practic
a fost preluat de la Autoritatea Rutieră Română şi a fost trecut
sub directa îndrumare a Consiliului, licitaţiile se ţin la CJT,
chiar şi controlul ar trebuie să se facă de CJT şi vă spun că nu
sunt puţine nereguli în acest sistem. Acum, la 1 an de zile de
când am ridicat eu problema că este nevoie de un serviciu de
minim 8 persoane, funcţionăm la fel. Nici până acum nu a

intrat în organigramă un astfel de proiect. 
Unde sunt cele mai mari probleme legate de transport

judeţean?
Sunt multe probleme, pe toate zonele. Având în vedere că

zona cea mai mare, şi mă refer la cele mai multe trasee o
deţine o societate comercială privatizată, fosta societate de
transport dinainte de Revoluţie. Probemele cu care se confrun-
tă cetăţenii, observate de-a lungul timpului, sunt legate de
nivelul preţului de cost, sunt foarte ridicate, faţă de ceilalţi
operatori de transport care au mai rămas să execute alte trasee. 

Se pot lua măsuri de catre CJT în acest sens?
Sigur, dacă ar fi chemaţi şi discuta cu ei. Există posibili-

tatea ca parte din bilet să fie subvenţionat, aşa cum se face de
exemplu, la nivel de Timişoara, unde o parte mare din preţul
biletului e subvenţionat de municipalitate, şi noi am putea face
aşa ceva. O altă problemă este că nu respectă orarul de trans-
port, intră cum vor ei, sunt mari, au spate, să mă exprim aşa,
şi pe deasupra, nu are cine să îi controleze. Este ca un câine
fără stăpân. Aici m-am implicat cel mai tare, fac parte şi din
comisia de repartizare a traseelor judeţene. 

Ce se poate face în acest sens?
Am făcut un proiect de hotărâre, au spus că refacem organ-

igrama şi că o să prindem în viitoarea organigramă un astfel
de serviciu. Eu am spus că nu trebuie să angajăm oameni noi,
că salariile lor trebuiau să fie incluse în noul buget şi nu s-a
făcut chestia asta. Este în  CJT personal care se ocupă acum,
mai direct, mai indirect, de transportul şcolar, acele microbuze
ale Consiliului Judeţean. Am spus să fie toţi prinşi într-un ser-
viciu, cu un şef de serviciu. Ultima precizare a domnului
preşedinte Ostaficiuc în acest sens a fost că vom transfera de
la Autoritatea Rutieră personal către CJT pentru că persoanele
de acolo sunt specializate. Sigur, eu salut ideea asta, îi cunosc
pe oameni de acolo, chiar am lucrat cu ei, ştiu că sunt capabili
de asta. 

Acum nu fac faţă să controleze?
Nu are cine, sunt numai două persoane, una mai este şi

secretarul comisiei de administraţie şi se ocupă şi de acordarea
de licenţe. Mai există un coleg nou al dânsei care nu ştiu încă
dacă şi-a dat seama despre ce e vorba pentru că legislaţia este
destuld e stufoasă. Eu mă ocup de transporturi pentru că ştiu
legislaţia şi nu există posibilitatea să fiu “driblat”. 

În ce alte proiecte doriţi să vă implicaţi?
Susţin proiectele mari, proiectele de anvergură. Îmi vine

acum în minte proiectul de refacere totală a drumului de la
Buziaş la Lugoj, e un drum care în ultima vreme a fost tot mai
des utilizat de către timişoreni pentru ocolirea pe Recaş. Sigur
că după ce se va termina Timişoara-Recaş- Lugoj, traficul va

fi preluat de partea asta, însă drumul pe Buziaş este al nostru,
e drum judeţean care parcă e mai frumos decât celălalt. Sigur,
dacă ne referim la cetăţenii care locuiesc la Moşniţa sau partea
aia de Timişoara, e mai convenabil acest drum. De exemplu,
drumul spre Lipova acum este foarte bun, poate fi parcurs cu
plăcere. Mai este o porţiune care trebuie terminată, ieşirea pe
centură şi pe autostradă.

Un alt proiect important şi de primă necesitate e deponeul
ecologic de la Ghizela care trebuie să fie terminat, sunt costuri
suplimentare enorme. Dacă ţinem cont că s-a dublat tariful pe
care îl plătesc cetăţenii pentru gunoi menajer, ne dăm seama
de importanţa acestui proiect. Subliniez faptul că de la 1 iulie,
majoritatea comunelor trebuie să îşi închidă deponeele lor
care nu sunt ecologice. Au fost alocate fonduri către primării
în acest scop, dar dacă ne gândim că primarii PSD au primit
doar câte 5 miliarde de lei vechi, din banii ăştia trebuind să îşi
închidă deponeul. 

Un proiect mare este cel de alimentare cu apă de la
Zerveşti, un proiect foarte important având în vedere situaţia
din zonă. Presupune o conductă de mari dimensiuni care să ia
apa din lacul de acumulare de la Zerveşti şi să alimenteze
Caransebeşul, Lugojul şi Timişoara. Este o apă bună, de cali-
tate. Acum nu l-am văzut în bugetul CJT dar sper că se va
apela la el, e păcat să se arunce atâta apă, există un baraj, cos-
turile sunt scăzute, având în vedere că ea vine prin cădere
gravitaţională. 

De ce ar fi nevoie de acest proiect?
Este o alternativă, apa vine gravitaţional şi are costuri

mini me, nu mai consumăm bani cu întreţinerea echipa-
mentelor de pompare, s-ar simplifica foarte mult, mai ales
dacă ne gândim că am avea nevoie şi de un sistem de irigaţii,
atunci cu atât mai mult. 

Un alt proiect important şi drag mie este decolmatarea
Canalului Bega şi transformarea lui într-un canal navigabil.
Tare mi-aş dori să fie plin de bărcuţe şi să îmi pot plimba copi-
ii cu barca pe Bega. Este păcat, cineva cu 200-300 de ani în
urmă a reuşit să sape, să daleze, să îl întreţină, noi nu suntem
în stare nici să curăţăm mâlul. Unde e mândria noastră de
oameni? Curăţirea a început de Apele Române, asta înseamnă
o primă fază, doar stratul vegetal, nu înseamnă să îl facă navi -
gabil, deci pescajul e limitat pentru ambarcaţiuni, ar trebui să
îl mai adâncească. Dacă ne gândim că Bega face legătura cu
Dunărea şi am putea ajunge la Viena cu transportul naval, care
este cel mai ieftin... Cred că un astfel de canal navigabil i-ar
da o mai mare deschidere Timişoarei.

A consemnat �icoleta TRIFA�

Planuri de viitor la Beba Veche
Primăria Beba Veche, împreună cu două primării vecine, una din Serbia şi

cealaltă din Ungaria, Maidan – Rade, respectiv Kübekhaza au un proiect comun, de
foarte mare importanţă pentru fiecare dintre ele: un parc industrial, rod al
colaborării transfrontaliere. Parcul industrial se va întinde pe o suprafaţă de 100 de
hectare, suprafaţă împărţită în mod egal la cele trei ţări. Primăria Beba Veche s-a
implicat deja în privinţa terenului pe care îl va pune la bătaie pentru acest proiect,
oamenii pe ai căror terenuri ar fi urmat să se întindă parcul tehnologic au primit deja
terenuri în altă parte, tocmai pentru ca suprafaţa necesară parcului sa fie liberă de
sarcini.

“Consiliul Judeţean Timiş s-a implicat foarte mult în elaborarea studiului de fez-
abilitate pentru parcul industrial”, spune primarul comunei Beba Veche, Ioan
Bohancanu, referindu-se la faptul că C. J. Timiş va finanţa studiul de fezabilitate
pentru “relaţia” cu Ungaria, urmând ca pentru Serbia să se apeleze la fonduri Phare.
Parcul tehonolgic a atras înca de pe acum primii doi investitori, unul producător de
panouri solare, cel de-al doilea ocupându-se de prelucrarea produselor alimentare,
investiţia totală ridicându-se  la aproximativ zece mii de euro.

Ada MARI�CU

Investiţie de milioane de euro la Sânandrei
Primăria Sânandrei are planuri mari de viitor: un centru civic în care fiecare locuitor al comunei să

îşi găsească o modalitate cât mai plăcută de petrecere a timpului liber. De la planuri la trecerea la fapte
şi implicit la treabă nu a fost o cale prea lungă, dat fiind faptul că primii paşi concreţi în acest sens au
fost făcuţi încă din 2006, an în care a fost demarată întreaga documentaţie pentru PUZ, chiar dacă între
timp soluţiile tehnice au suferit o serie de modificări.

Centrul Civic al comunei Sânandrei va conţine o sală de sport, un spaţiu de festivităţi cu două
anexe, câteva obiective care sunt deja sau urmează să fie reabilitate, obiective dintre care amintim:
fosta casă parohială ce se va transforma în “Casa Sânandreiului” şi totodată în muzeu, şcoala generală
din comună, sediul primăriei, al poştei, precum şi cel al poliţiei. Pe lângă acestea, viitorul centru civic
va beneficia de o scenă şi o platformă pentru festivităţi, (pentru care s-au emis deja autorizaţiile de
construcţie şi au fost începute şi lucrările). Centru civic va fi clar delimitat de restul comunei, va fi,
am putea spune, o piaţă publică pavată, cu zone verzi amenajate, spaţii de parcare şi platforme verzi
pentru diverse activităţi în aer liber, investiţia totală ridicându-se la peste cinci milioane de euro.

În câţiva ani, desigur, în funcţie şi de fondurile de care dispune, comuna Sânandrei va fi prima
comună din judeţul Timiş care se va putea mândri cu o astfel de iniţiativă.

A.M.

FĂGET:
Centrul de consiliere pentru persoane aflate în dificultate
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În Şumadia, un ţinut binecuvântat al Serbiei, oraşul
Kraguevac sărbătoreşte  în fiecare an, cu fast, Zilele oraşului,
de Sfântul Gheorghe pe stil vechi. Anul acesta, sărbătoarea 
s-a întins pe durata a câtorva zile, culminând cu manifestările
cultural-sportive  din data de 6 mai, de Sfântul Gheorghe. 

O delega -
ţi e a C. J. Ti -
miş a parti ci -
pat la eveni -
men  tele pre -
m e r  g ă t o a r e
zilei de 6 mai,
la invitaţia A -
so ciaţiei ro -
m â   n o - s â r b e
«Riznica» din
Luznice Kra -
guevac. « Riz -
nica » s-a înfiinţat în urmă cu mai mulţi ani, ca o asociaţie
cinegetică bazată pe pasiunea pentru vânătoare a celor din aşe -
zarea cărăşană Belobreşca şi a celor din Luznice Kraguevac.
În timp, legăturile dintre cele două localităţi asociate s-au
extins, ajungând să se ridice la nivel de ţări, graţie eforturilor
făcute de dl. Sveta Magiarevic din pareta sârbă şi ale dlui
Borivoi Nicolici din partea română. 

Asociaţia
Riznice are
acum la Luz -
nice o frumoa -
să casă a prie -
teniei ro mâ  no-
sârbă, unde
tricolorul ce -
lor două ţări
flutu ră unul a -
lă turi de ce lă -
lalt, iar activi -
tă ţile  au trecut
de la cele strict cingetice la ce le cultural-
spor  tive. În a ceste condiţii s-a petrecut şi
recenta vizită a delegaţiei timişene. Dna
profesor Adriana Lucaci, decanul
Facultăţii de Arte Plastice din Timişoara,
a participat la o tabără de creaţie la
Luznice Kraguevac, la care au răspuns
artişti plastici români şi sârbi. O formaţie
restrânsă de dansuri, din componenţa An -
sam blului profesionist  Banatul al Cen -
trului de Cultură şi Artă al judeţului
Timiş, a susţinut în sala de conferinţe a

Casei de prietenie sârbo-române un mini-spectacol, prezen-
tând  câteva suite bănăţene autentice. Dansatorii au fost secon-
daţi cu brio de interpretul de muzică populară făgeţean Dan
Necşa. Prezent la spectacol, ambasadorul României la
Belgrad, Excelenţa Sa Ion Macovei, a felicitat personal
perechile de dansatori bănăţeni, exprimându-şi speranţa că-i
va putea revedea pe artiştii bănăţeni cât mai curând, într-o
reuniune mai amplă şi tot la Kraguievac! De altfel, şi oficialii
sârbi prezenţi la eveniment şi-au exprimat speranţa că legă-
turile începute cu acest prilej între judeţul Timiş şi Kraguevac
se vor amplifica, având în vedere faptul că oraşul sârbesc este
de 30 de ani înfrăţit cu municipiul Piteşti, acesta din urmă  un
oraş aflat la o distanţă dublă faţă de cea dintre Timişoara şi

Kraguevac.  
Preşedenţia Asociaţiei «Riz nice» din

Luznice Kragu e vac a oferit Diplome de
Excelenţă domnilor Borivoi Nicolici  şi
Dan Ioan Şipoş pentru efortul suţinut în
realizarea Casei de prietenie sârbo-româ -
ne de la Luzince. Diplomă de Apreciere a
primit dna decan Adriana Lucaci, ca şi dl.
Grigore Mun teanu de la Ansamblu pro -
fesionist de dan suri «Ba natul».

D.B.

Simezele Palatului Ad ministrativ din Timi şoara au
găzduit expoziţia de pictură a maestrului Ioan Mercea.
La vernisaj, în prezenţa unui public fidel, au vorbit des -
pre arta pictorului
dna prof. dr. Rodica
Vârtaciu, Janos Sze -
ker nyes, preşedintele
filialei Timişoara
UAP, dipl. ing. Răz -
van Hre nos chi, ca
orga nizator din par -
tea C.J. Timiş, iar în
fi nal, maestrul în suşi.
Criti cul bănăţean
Ioan Iovan îl descrie
pe pictorul Ioan Mer -
cea ca fiind « mereu
preocupat de specta -
colul naturii, esen ţia -
lul extras de aici făcând ca lucrarile sale sa fie înca stra-
batute de un uşor fior romantic. Pentru el, natura înca
este loc de buna simtire şi de prospetime
spre care să proiecteze simpatie si de la
care sa astepte reciprocitate. Esentialul
re ţinut inseamna intentia de a identifica în
fiecare element peisagistic, modelul geo-
metric, de parcă l-ar avea imprimat în
programul genetic. Simplificarea formei
favorizeaza sinteza cromatica, admite
vivacitatea coloristica si aseaza tona -
litatea vie, joviala, în tr-un pitoresc de bun
gust. Cromatica sonora stie sa se ofere
armonios si placut. Esentializarea aplicata
peisajului avan seaza un impresionism
bine conservat într-o gri la ulterioara a
cubismului analitic. Imagistica se pas-
treaza în cadrele echilibrate ale picturii
romanesti si isi construieste discursul peisagistic avand
egala încredere în contururi culoare...”  

Este o analiză percutantă a felului în care vede lumea
maestrul Mercea, rezultatul acestei experienţe de viaţă
fiind arta adevărată. Şi pentru că un mare artist nu poate
fi decât  generos, Ioan Mercea s-a dedicat şi profesoratu -
lui, «dăscălind într-
ale artelor frumoase
pe toţi cei care şi-au
tocit coatele la Li -
ceul de Arte din Dro -
beta Turnu-Seve rin,
Colegiul Peda gogic
din Drobeta Turnu-
Severin sau Colegiul
Pedagogic din Băile
Hercu la ne.». Tot aşa
cum s-a dedicat şi
cole gilor de breaslă,
în ca litate sa   de
orga ni zator al ta berei
de creaţie de la

Mraconia-Dubova (Cazanele Dunării) începând cu anul
1981. Au fost ani în care, după cum mărturiseşte Ioan
Mercea, «proviziile erau cărate în ta bără cu o Dacie gal -

benă, poreclită „Sub  -
ma ri nul galben“. (…)
„Eram practic ca o
familie. S-au legat
multe prietenii trai -
nice“.

Tabăra a fost în -
chi să în anul 1984,
când un ofiţer de se -
cu ritate «a defectat»
şi a fugit în Jugo sla -
via chiar în dreptul
Mraconie. Ioan Mer -
cea nu a avut voie
atunci să organizeze
ta băra din această

cauză “extra-artistică”. O a doua întrerupere a avut loc în
anul 2005, din motive de sănătate. Iar”campusul” de la

Mraconia, po ves -
teşte aspru maestrul
Mecea,  „e o tabără
de creaţie, nu de
băut, cum sunt alte -
le. Artiştii pictează
între 10 şi 15 lucrări
la fie care ediţie. »
Era o tabără de cre -
a ţie în care şi-au gă -
sit locul şi copii
artiştilor, după cum
po ves tea fiica artis -
tului, Da na Mercea
Mi clăuş, azi profe-
sor la Liceul de

Belle Arte din Timişoara: « Mă întâlneam cu mai mulţi
copii ai artiştilor în tabără. A fost o adevărată şcoală pen-
tru noi. Dar şi prilej de aventuri, bună oară descoperirea
unei peşteri care străbate subteran distanţa dintre
Mraconia şi Dunăre, loc folosit de mulţi pentru a fugi din
ţară înainte de ’89. ».     

Cum îl vede pe Ioan Mercea lumea
bu nă a Mehedinţului o dovedesc cele
scrise de cronicarii editurii  Quarkpress:
“Înzestrat cu harul de a privi în profun -
zime lucrurile, de a percepe fineţea alcă-
tuirilor spaţiate şi de a înţelege temeinicia
rosturilor pe care le poartă culorile. Este
la Domnia sa o adevărată artă a punerii în
spaţiu, a contopirii culorilor în griuri col-
orate ce-ţi dau strania senzaţie că pluteşti
mângâind cu delicateţe arbori sau vreun
colţ de stâncă, o căpiţă de fân sau, de ce
nu, un abis stăruitor care ne cheamă şi ne
respinge totodată. »

D.B.

DANSATORII DE LA ANSAMBLUL  BANATUL, OASPEŢII ORAŞULUI  KRAGUEVAC- SERBIA

IOAN MERCEA SAU HARUL DE A PRIVI ÎN PROFUNZIME LUCRURILE GHEORGHE JULA,
SPIRIT VEŞNIC TÂNĂR

Simezele Palatului Administrativ din
Timişoara au găzduit în luna mai 2009
tablourile profesorului arădean Gheorghe
Jula. Dascăl de limba şi literatura română,
ani buni director al şcolii din comuna
arădeană Beliu, scriitor, autor al volumului
«Pildele lui Esop» (apărut la editura «Viaţa
arădeană», 2003), violonist în clipele de
răgaz, pictor atunci când e cuprins de inspiraţie, actualmente pensio -
nar, Gheorghe Jula este un om aplecat spre frumos.

Mini-expoziţia «Gheorghe Jula» prezentă la Palatul Administrativ
a cuprins tablouri din anii tinereţii autorului, cum ar fi Iarna în Pă -
durea Beliului, MIREZ (sau pauza de prânz a unei cirezi de vaci aflată
pe malul Midieşului, pârâiaşul care străbate comuna Beliu), Jocul
imaginaţiei, Feleaga (foto), un omagiu pictural adus jocului fetelor
din satul Beliu la Praznicul de Pită Nouă, sărbătoare a satului care se
ţine în fiecare an, în luna august, de Sfânta Marie, prilej de joc şi de
voie bună pentru toţi sătenii, întru cinstirea noii pâini (a noii recolte
de grâu), un joc cu sorginte în zona Bihorului, cu care comuna
arădeană Beliu interferează ca şi civilizaţie. A.M.

RUGA 
LA MURANI

În fiecare an, de Sfântul Gheorghe,
localnicii se adu nă în centrul aşezării pen-
tru a sărbători hramul bisericii. Anul aces-
ta naşii Rugii au fost Cornel Martinov, fiu
al satului, şi soţia sa Daniela. Slujba a fost
oficiată de preotul parohiei Bencecul de
Sus, Augustin Butaş, de cel al parohiei
Pişchia, Lucian Spath şi de preotul Petre
Temelie din Murani. Murănenţii au
petrecut momente deo sebite de Rugă ală-
turi de formaţia de muzică populară con-
dusă de Nicolae Muraru, având-o ca
solistă vocală pe cunoscuta interpretă
Laura Laurenţiu.

C.T.



În data de 23 mai 2009 s-a întrunit Adunarea Generală a Coo pe -
rării Regionale DKMT la Kanjiza, Serbia. Pe ordinea de zi s-a aflat
discutarea noilor proiecte care sunt în curs de implementare sau
care urmează să fie realizate de către Societatea de Utilitate Publică
DKMT.

SUP DKMT a depus mai multe cereri de finanţare la primul apel
al programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România
2007-2013, care a avut ca termen de predare 30 ianuarie 2009. 

În parteneriat cu Institutul Intercultural din Timişoara a fost ela -
borat proiectul cu denumirea ERNA - EuroRegional News Aggre -
gator, al cărui obiectiv este să ofere organizaţiilor care îşi desfăşoară
activitatea în regiunea de frontieră şi locuitorilor din zonă informaţii
care să pună accent pe caracterul transfrontalier, astfel încât
grupurile ţintă să aibă acces la ştiri care le privesc în mod direct,
fără îngrădiri din cauza graniţelor geografice.

Prin realizarea activităţilor descrise în proiect – realizarea unui
me canism de gestionare a ştirilor în mai multe limbi, apariţia în
mass-media din Ungaria şi România, informarea grupurilor ţintă –
informaţiile din zona de frontieră vor apărea în formă integrată
asigu rând un acces direct şi prompt celor interesaţi. Ca parte a
activităţii de agen ţie de ştiri se vor putea cere informaţii şi despre
conferinţe de presă.

În cazul stabilirii parteneriatului un important aspect a reprezen-
tat experienţa dobândită în domenii similare. Atât SUP DKMT cât
şi Institutul Intercultural posedă experienţă corespunzătoare şi rele-
vantă pentru implementarea unui astfel de proiect.  

Prezentul proiect se leagă de proiectul ERIC - Centru
Euroregional de Informaţii realizat în cadrul Programului INTER-
REG IIIA, obiectivele sale oferind, însă, mai mult. 

Prin funcţionarea pe bază XML, ERNA va permite legătura prin
internet a surselor de informaţii şi ştiri din regiunea de frontieră şi
pu blicarea promptă a informaţiilor. Serviciul va sprijini strângerea
unor informaţii cu conţinut identic dar apărute în limbi diferite iar
prin motorul propriu de căutare aceste informaţii vor putea fi găsite
mai uşor.

Sub egida integrării serviciilor, cele două pagini vor funcţiona
separat, dar conţinutul lor se va conecta.

Obiectivul principal al proiectului cu denumirea Itinerarii şi
experienţe fără frontiere în Euroregiunea DKMT este realizarea a
două trasee tematice transfrontaliere. Proiectul dezvoltă pachete
turistice comune pe marginea unor domenii turistice  care domină
în această regiune, astfel oferta specifică a zonelor învecinate apare
în mod unitar. Itinerariile astfel create vor fi lansate pe piaţă cu aju-
torul mai multor materiale de promovare (publicaţii, film, pagină de
internet, expoziţii). 

În zonele de frontieră din ţările din Vestul Uniunii Europene se
practică cu succes crearea traseelor tematice şi valorificarea desti-
naţiilor turistice în acest mod. Euroregiunea DKMT a implementat
deja un proiect similar în cadrul Programului INTERREG IIIA,
când s-au creat patru itinerarii tematice (HU-RO-SCG 1/306). Pe
par cursul reali ză rii proiectului s-a evidenţiat faptul că potenţialul
turistic al euro re giu nii depăşeşte cadrul trasat de cele patru trasee
stabilite prin proiect, astfel se oferă posibilitatea de a dezvolta şi
altele care vor contribui la creş terea circuitului turistic şi la întărirea
coeziunii economice şi sociale.

În prezentul proiect se doreşte inventarierea acelor obiective tu -

ristice pe ambele părţi ale graniţei care atât pe partea de cerere cât
şi pe cea de ofertă prezintă atracţie pentru turişti, respectiv au un
potenţial turistic ridicat. Cele două itinerarii sunt: traseul vinului şi
traseul monumentelor istorice.

Traseele realizate în cadrul proiectului, activităţile de promo -
vare şi de marketing legate de acestea vor creşte numărul de tu rişti
care vizitează zona, astfel contribuind la creşterea competitivităţii
turismului şi, pe termen lung, la cel al economiei în ansamblu. Des -
tinaţiile marcate, prin impulsionarea fluxului de turişti, respectiv
prin creşterea încasărilor, vor contribui la dezvoltări de infra struc -
tură şi de natură umană, astfel aşteptându-se şi la îmbunătăţirea
mediului de afaceri.

Partenerul SUP DKMT este Consiliul Judeţean Timiş
Obiectivul proiectului cu denumirea DKMT Flood Rescue este

crearea procedurilor şi a mijloacelor pentru mecanismul de apărare
civilă, care să asigure activitatea de apărare eficientă împotriva
inundaţiilor şi a poluării în regiune.  

Obiective specifice: dezvoltarea capacităţii de intervenţie rapidă
a echipelor de salvare pe apă, achiziţie de mijloace tehnice; crearea
bazei logistice pentru sprijinirea intervenţiei în caz de catastrofe şi
ajutor umanitar; achiziţionarea unor mijloace tehnice mobile pentru
identificarea pericolelor şi a poluării chimice şi biologice care se
produc ca urmare a inundaţiilor; Formarea persoanelor responsabile
pentru apărare la nivel local, dezvoltarea cooperării; Formarea pe -
dagogilor, pregătirea tineretului; Realizarea mecanismului Flood
Rescue Modul 

În cadrul proiectului se vor achiziţiona o serie de mijloace care
vor completa baza materială deja existentă pentru DKMT Rescue
Team, şi se vor organiza activităţi care vizează: formarea membrilor
în comisiile de apărare locale (45 persoane), formarea pedagogilor
(90 persoane) din şcolile generale de pe teritoriul programului, care
vor pregăti echipele şcolare pentru concursul de protecţie civilă,
pregătirea tineretului pentru concursul de protecţie civilă, organi-
zarea, desfăşurarea concursului, organizarea unei tabere de tineret
având ca temă protecţia civilă (5 zile) Partenerul SUP DKMT este
Consiliul Judeţean Timiş.

SUP DKMT este partenerul Direcţiei de Protecţie Civilă din Bu -
da pesta în cadrul proiectului „EU-HUNEX DECATHLON 2009” în
cadrul căruia DKMT Rescue Team a participat cu un efectiv de  30
de persoane (10 din Ungaria, 10 din România, 10 din Serbia) la  un
exerciţiu internaţional de protecţie civilă care s-a desfă şurat în mai
multe locaţii, conform prevederilor UE şi ONU INSARAG. Exer -
ciţiul s-a desfăşurat în perioada 10-14 mai 2009 pe teritoriul Un -
gariei. 

SUP DKMT, în calitate de partener al AEBR, a depus cerere de
finanţare în cadrul programului ESPON 2013. Scopul proiectului
este crearea unei reţele de specialişti în dezvoltare teritorială, în
anu mite regiuni frontaliere din Europa, care au experienţă în reali -
zarea unor strategii şi proiecte de dezvoltare teritorială şi doresc să
facă schimb de experienţă. Se vor elabora şi diferite studii de anal-
iză care vor constitui sprijin nu numai pentru coope rările trans-
frontaliere dar şi pentru organele decizionale ale UE în privinţa
viitoarelor programe de dezvoltare.

La finalul şedinţei a avut loc predarea preşedinţiei DKMT de
către preşedintele Consiliului Executiv al Provinciei Autonome
Voivodina, dl. Bojan Pajtici către Dl. Constantin Ostaficiuc, preşe -
dintele Consiliului Judeţean Timiş.

Eva FE�YVESI

În cursul lu nilor aprilie şi mai mai multe
delegaţii din Germania, Elveţia şi Olanda au
avut întâlniri cu autorităţile timi şene, la
Palatul Administrativ. Primul sosit la prefec-
tul Mircea Băcală a fost, la finele lui aprilie,

Ex ce lenţa Sa Jaap Werner, ambasadorul Re -
ga tului Ţărilor de Jos în România, însoţit de
Ma rius Popa – consul onorific la Timişoara.
Ambasadorul a vorbit despre buna colaborare
cu municipalitatea timişoreană, pe tema dez-
voltării zonei metropolitane, dar şi despre
efectele crizei economice, care îi face pe olan-
dezi să renunţe la planurile investiţio nale.
Oaspetele olandez s-a întâlnit şi cu pre şe -
dintele Consiliului Judeţean Timiş, Constan -
tin Ostaficiuc, discuţiile fiind axate pe impor-
tanţa atragerii de fonduri europene. 

O altă vizită importantă a fost făcută la

începutul lunii mai, de ambasadorul Elveţiei
în Ro mânia, Excelenţa Sa Livio Hürzeler. Cu
acest prilej, preşedintele CJ Timiş i-a propus
am ba sadorului stabilirea unui parteneriat în
domeniul administraţiei între judeţul Timiş şi

un can ton elveţian. Scopul prezenţei delega -
ţiei el ve ţiene la Timişoara a fost vizitarea
Cen trului de Tranzit în Regim de Urgenţă, pe
un de a trecut, de altfel, şi delegaţia olandeză.
Hürzeler a avut şi întâlniri cu reprezentanţii

comunităţii oamenilor de afaceri elveţieni.
Ţara Cantoanelor este pe locul 11 în România
în ceea ce priveşte investiţiile. 

De la Rosenheim au sosit la Timişoara şi
oficiali de la CJ Rosenheim, însoţiţi de fostul
vicepreşedinte al CJ Timiş, Marius Popovici.
În componenţa delegaţiei s-a aflat şi noul
preşedinte al CJ Rosenheim, Josef Neiderhell,
mai mulţi consilieri şi primari nou aleşi, care
nu au fost până acum în România. Discuţiile
s-au axat pe accesarea fon durilor europene,
probleme similare cu cele din România exis -
tând şi în Germania. Ulti mii sosiţi la gaz dele
din Palatul Admi ni strativ au fost membrii
dele gaţiei conduse de ministrul alimentaţiei şi
spaţiului rural al landului Baden-Württem -
berg, Peter Hauk. “Timişul are un bogat po -
tenţial de dezvoltare şi cred că în anii prece-
denţi aţi direcţionat această dezvoltare în mod
corect”, a apreciat ministrul la întrevederea cu
Constantin Ostaficiuc, prefectul Mircea Bă -
cală şi viceprimarul Timişoarei, Adrian Orza.

Hauk s-a oferit să ajute CJ Ti -
miş în pro iectul de imple -
mentare a sistemului infor ma -
tic geo grafic (GIS) la nivelul
jude ţu lui, propunând astfel şi
identi fi  carea în co mun a unor
surse de finan ţare din fonduri
euro pene pentru proiecte care

să fie dezvol tate în parteneriat. “Am sta bilit
ca spe cialiştii pe care îi conduc, din domeniul
ca dastrului, agriculturii şi medicinei vete -
rinare să vină pe un termen limitat în judeţul
Timiş şi invers, să vină cola boratori din ad -
ministraţia judeţeană cărora să le putem oferi
ocazia de a asista la solu țio na rea diverselor
lor probleme de specialitate la noi în landul
Baden-Württemberg. Dorim să aprofundăm
schimbul de şanse şi posibilităţi pentru ca
zonele rurale să aibă parte de a ceastă
dezvoltare furtunoasă a judeţului Ti miş. Re -
pre zentanţa judeţului Timiş la Bru xelles va
conlucra mai strâns cu reprezentanţa landului
Ba den-Würt temberg de acolo. Am dori o
cola borare mai strânsă între comunele din
judeţul Timiş şi co munele din landul Baden-
Würt tem berg”, a spus ministrul Peter Hauk.

Alina SABOU
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Delegaţii străine, în vizită la Palatul Administrativ
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Interese comune ale judeţelor
Timiş şi Csongrád

Parcul Industrial Triplex şi înaintarea de pro -
iecte comune au fost tema convorbirilor infor-
male la care doamna preşedinte a Adunării Ge -
ne rale a Judeţului Csongrád, Ana Magyar l-a in -
vitat pe preşedintele CJT, Constantin Osta ficiuc.
Întâlnirea a avut loc la sediul instituţiei din Sze -
ged în data de 19 mai 2009. 

La întâlnire s-a convenit ca studiul de feza -
bilitate al Parcului Industrial Triplex să fie rea li -
zat în comun de cele două judeţe. De partea
română au fost rezolvate problemele legate de
pro prietatea terenurilor şi se estimează ca în vii -
torul apropiat cele două părţi sunt interesate în
egală măsură de reconstrucţia podului peste Mu -
reş între Cenad şi Cenadul Unguresc şi de con-
struirea drumului de biciclete între Cenad şi
Sânnicolau Mare, proiecte realizate pe programe
de finanţare pentru cooperare transfrontalieră. 
S-a mai discutat despre colaborarea interinstitu -
ţională şi despre schimbul de publicaţii de pro-
movare turistică pentru accesare reciprocă de pe
paginile de internet ale instituţiilor. 

Agneta KARDOS

Cocteil Bănăţean 
la Triplex Confinium

Weekend cu soare la sfâr -
şit de mai, anul  2009; multă
lume nerabdătoare să treacă
din colo, în cealaltă ţa ră  fiecare cu ce poate: ma -
şini, motoare, bici cle te. Doua zile bi ne cu vân tate
din an în care trei colţuri de ţară, apa rent izola te,
datorită frontierelor de stat ce despart Beba Ve -
che de Kűbekháza şi Majdan Rabe, işi recapătă
cu loarea şi savoarea ace lui “cocteil” de naţiuni,
atât de specific zonei, fară de care nici cei din
Dudeştii Vechi nu s-ar mai fi numit Banátsći bal-
gare (bulgari  bănăţeni). Aşa că am profi tat şi noi
din plin de această ocazie  şi am sorbit o înghiţi-
tură din deliciosul  amestec. Trecem graniţa;
pri mim o ştam pilă pe paşaport şi în douăzeci de
minute suntem la Novi Kneževac, o localitate
cam de dimensiunile Sînnicolaului Mare, oraş
curat, cu parcuri şi multă verdeaţă. Pe stradă şi
prin magazine o atmosferă de  cos mopolită:
sârbi, unguri, ro mâni, bulgari. După o scurtă
plimbare prin oraş ne oprim pe o terasă la o
cafea; aer curat, muzică sârbească în sur di nă...
Foarte plăcut, dar să nu uităm că la ora 6 se
închide graniţa, aşa că repede la  maşină şi  cale
întoarsă înapoi la Dudeşti. Živeli prietenia
meždu nemzetisigek!!!

Jáni VASILCI�


