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Lucrările 
la Bastionul
“Theresia” 

vor fi finalizate
în câteva luni
Lucrările de la Bastionul cetăţii

din Timişoara vor întârzia câteva
luni, Consiliul Judeţean Timiş
fiind de acord să prelungească ter-
menul de predare până în luna
febru arie. Preşedintele Consiliului
Judeţean Timiş, Constantin Osta -
ficiuc, a declarat că termenul ini -
ţial, noiembrie 2009, nu poate fi

respectat, pentru că au fost unele probleme pe parcursul lucrării. “La un moment dat nu au fost nici muncitori
destui. O asemenea lucrare nu este liniară, fiind monument istoric, apar pe parcurs diferite probleme”, a explicat
Ostaficiuc. Noul termen de finalizare pe care trebuie să îl accepte şi firma de consultanţă, este februarie 2010.
Şantierul a fost deschis în primăvara anului 2008. Valoarea totală a lucrărilor la Bastionul “Theresia” este de 9,7
milioane euro, din care 5 milioane euro – fonduri Phare, 1,7 milioane euro de la bugetul de stat, 2,3 milioane euro
– Consiliul Judeţean şi 750.000 euro - Primăria Timişoara.                                                               A. S.

Foto: Cornel Todor

2009, în ciuda crizei economice, s-a dovedit a fi un
an cu realizări importante pentru locuitorii comunei
Gottlob.

În februarie a fost perfectat contractul  pentru de -
mararea con s -
trucţiei unui
parc în co mu na
Got tlob. O biec  -
ti vul este si tuat
în ve ci nă  tatea
bazei sportive
din lo    calitate.
A  m e   n a j a r e a
unui ast fel de
peri metru a fost

de primă necesitate. Din acest an,
copiii şi tinerii din Gottlob au la
dispoziţie un spa ţiu conceput
pentru relaxare. In vestiţia este
finanţată de către Ad ministraţia
Fondului pentru Mediu. 

În mai au fost finalizate
lucrările la Sala de Gimnastică şi
Sport. Obiectivul este amplasat în
curtea Şcolii Generale din locali-
tate. Funcţionarea unei astfel de

sălii, în Gottlob are scopuri multiple. Elevii claselor I-
VIII  desfă şoa -
ră aici activi -
tăţi şcolare, iar
membrii an -
samblului  de
dans Doina
Got t lobului ,
re petiţiile. De
curând, acest
spaţiu este uzi-
tat şi de dom-
nişoarele care
fac parte din echipa de majorete. Obiectivul în dispută
este realizat prin intermediul Companiei Naţionale de

Investiţii.
În iunie, cu sprijinul Consiliului

Judeţean Timiş, sunt demarate
lucrările pentru amenajarea unui
sens giratoriu. Construirea acestuia
are ca scop fluidizarea circulaţiei.
În acelaşi timp, este urmărită şi
modernizarea infrastructurii ruti -
ere.

G.!.
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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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PIFCA  - MASĂ ROTUNDĂ
Centrul de Perfecţionare, Instruire şi Formare a Specialiştilor în Ca -

dastru Agricol „PIFCA” Timişoara, Consiliul Judeţean Timiş, prin Co -
misia pentru Relaţii şi Cooperare Internă şi Externă, Instituţia Pre fec tului
Ju deţului Timiş, Universitatea Politehnica din Timişoara, Univer sitatea
de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Oficiul
de Ca dastru şi Publicitate Imobiliară Timiş, au organizat în 18 iulie masa
rotundă in itulată „Rolul cadastrului în România”. Acţiunea a avut loc în
Aula Mag na a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară
Ba nat Ti mi şoara şi s-a desfăşurat în cadrul proiectului „Cadastrul şi ro lul
acestuia în economia de piaţă, cu aplicabilitate în domeniul admini stra -
ţiei publice locale”.

Prima parte a întâlnirii a fost dedicată prezentării strategiei Agenţiei
Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind modul de
realizare a re formei în cadastru, dificultăţile şi posibilele soluţii de
îmbunătăţire a prog ra mului utilizat în implementarea acesteia. De aseme-
nea, s-a discutat despre problemele legate de modul de delimitare a uni -
tăţilor administrativ terito riale din judeţul Timiş, procedurile şi reglemen-
tările privind modul de aplicare a noilor acte normative în domeniu în
vederea întocmirii documentaţiilor tehnice de cadastru, importanţa cali -
tăţii terenurilor în vederea stabilirii valorii cadastrale, aportul învăţă mân -
tului geodezic la formarea viitorilor specialişti din România.

Partea a doua a fost deschisă ofertelor de idei pentru îmbunătăţirea
activităţii în domeniu, din perspectiva recentelor modificări ale cadrului
normativ. La masa rotundă au fost invitaţi reprezentanţi ai Agenţiei
Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Timiş, Caraş
Severin, Arad, Hunedoara), ai administraţiei publice locale şi centrale, ai
oficiilor de studii pe dologice şi agrochimice, cadre didactice din cadrul
universităţilor cu facultăţi de specialitate, membri ai asociaţiilor care
activează în domeniul cadastrului, precum și persoane autorizate să exe-
cute lucrările de specialitate.   

Jana  LAVRITS

GOTTLOB - PARC, SALĂ DE GIMNASTICĂ, SENS GIRATORIU

Cămin pentru vârstnici la Jimbolia
În prima decadă a lunii iulie  2009 a avut loc în sala de şedinţe a

Consiliului Judeţean Caraş - Severin, ceremonia de semnare a trei con-
tracte de finanţare pentru Regiunea Vest. Printre acestea s-a semnat con-
tractul pentru "Reabilitarea şi modernizarea căminului pentru persoane
vârstnice din Jimbolia”, depus de către Consiliul Local Jimbolia în
parteneriat cu Căminul pentru persoane vârstnice din localitate. Proiectul
vizează îmbunătăţirea calităţii infrastructurii pentru serviciile sociale
locale – în special a celor de îngrijire a persoanelor vârstnice, precum şi
asigurarea accesului egal la serviciile sociale locale pentru toţi cetăţenii.
Proiectul, cu o valoare totală de aproximativ 2 milioane de lei, şi cu o
perioadă de implementare de 11 luni, a fost depus în cadrul domeniului
major de intervenţie 3.2 – "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi
echiparea infrastructurii serviciilor sociale" al POR 2007 – 2013. 

La ora actuală, în Regiunea Vest au fost semnate 49 de contracte de
finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional, în valoare totală
de 442 milioane de lei (103 milioane euro). Încă 31 de proiecte în valoare
totală de 430 milioane lei (100 milioane euro) se află în diferite etape de
verificare a îndeplinirii condiţiilor de finanţare prin intermediul POR
2007- 2013.                                                                                      A.S.
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Expoziţie de port tradiţional românesc la Deta
La vecini ca şi acasă

Muzeul Satului Bănăţean a avut o iniţiativă şi sănă-
toasă şi prietenoasă de a face o vizită culturală până în
vecini. Anume, în data de 06.07.2009, Muzeul Satului
Bănăţean a organizat o expoziţie cu titlul “Portul popu-
lar din subzona etnografică Deta”. Responsabili pentru
acest eveniment au fost Andrei Milin, directorul MSB şi
muzeografii Marius Matei și Ioan Traia. 

Expoziţia a fost găzduită de Muzeul oraşului Deta,
multumită domnului Ovidiu Ivancea.  Cuvântul de bun
venit l-a rostit în deschidere domnul Petru Roman, pri-
marul Detei. O adresare călduroasă a făcut şi Andrei
Milin, directorul MSB, dat fiind faptul că Deta este oraşul lui natal. Detaliile tehnice şi rezumatul cultural al
obiectelor expuse le-au prezentat muzeografii în sarcină, Ioan Traia şi Marius Matei.

Printre piesele de port tradiţional românesc, au fost  expuse şi două costume bulgăreşti din zona etnografică
Breştea.  

Într-o atmosferă spontană şi într-un cerc restrâns de admiratori ai tradiţiei populare din zonă, timişorenii au
fost reţinuţi de către primar şi de cunoscutul acordionist Ivancea la un pahar de vorbă. Muzeul din Deta este unul
mic dar organizat cu bun gust şi bună credinţă. Cei doi domni au rupt timp din cotidianul lor plin de du-te-n
stânga şi-n dreapta şi ne-au fost la dispoziţie pentru onorarea acestui eveniment ce pune bazele prieteniei.

Începutul colaborării culturale între aceste două instituţii muzeale este doar un pilon pentru viitoarele con-
tacte constructive. 

Borco Ilin

Procese în lanţ pentru 11.000 ha 
de pădure de la Nădrag

Prefectura Timiş a fost dată în judecată de Direcţia Silvică din judeţ,
instituţie care se împotriveşte retrocedării a 11.000 de hectare de pădure
din zona Nădrag. Cele 11.000 de hectare de pădure sunt revendicate în
instanţă de ani de zile de către urmaşii foştilor proprietari, care se orga-
nizaseră, în anii ‘20-’30 în Societatea Anonimă Forestieră “Nădrag”,
Comisia Judeţeană de Fond Funciar cerând mereu dovezi că persoanele
care cer pădurea sunt urmaşii acţionarilor la acea societate. Pădurea este
administrată acum de Direcţia Silvică Timiş. Urmaşii proprietarilor au
dovedit în instanţă că au dreptul la acele păduri din nord-estul judeţului,
aşa că prefectul Mircea Băcală a semnat ordinul de punere în posesie, în
cursul lunii mai.

“Am fost daţi în judecată de Direcţia Silvică, instituţie care nu are
temei legal pentru că are reprezentant în Comisia Judeţeană de Fond
Funciar. Singurii care ne puteau da în judecată sunt proprietarii. Este
prima dată când un membru al comisiei ne dă în judecată. Pentru că
există proces pe rol, s-a oprit şi punerea în posesie. Încă nu am fost daţi
în judecată de Societatea Forestieră, dar am fost somaţi că ni se vor cere
daune de 20.000 de euro pe zi pentru fiecare zi de întârziere a punerii în
posesie”, a declarat prefectul Mircea Băcală. 

Acesta a precizat că primul termen de judecată stabilit era ianuarie
2010, dar Prefectura a făcut solicitare la Judecătoria Lugoj şi, cel mai
probabil, se va decala pentru lunile august sau septembrie 2009. Prefectul
crede că această tergiversare a cazului ascunde, de fapt, defrişările ilegale

pe care le-ar face Direcţia Silvică în proprietatea altuia. “Eu nu ştiu ce se
poate face. Am făcut o adresă la minister (Agriculturii, n.r.), nu putem să
facem control pentru că ne vor da oameni de la Direcţia Silvică, s-ar con-
trola pe ei înşişi. Am putea să trimitem Garda Financiară, să controleze
fiecare camion de lemne. Oamenii mi-au spus că se fac defrişări masive”,
a adăugat Băcală. Nicuşor Ţâţu, directorul Direcţiei Silvice, a declarat că
nu se pune problema exploatării excesive, ci se fac tăieri în conformitate
cu legile. În privinţa deciziei de atacare în instanţă, Ţâţu a declarat că se
apără patrimoniul statului. Peste 18.500 de hectare de pădure din Timiş
au fost retrocedate, printre care se află şi suprafeţele din zona Nădrag. 

Prefectul Mircea Băcală a mai menţionat că se teme că statul român
ar putea fi acţionat în judecată la CEDO din cauza acestor tergiversări.
Ameninţări în acest sens au fost făcute încă în urmă cu doi ani, de către
urmaşii industriaşului Max Ausnit. Familia acestuia deţinea un procent
de circa 70% din acţiunile de la societatea “Nădrag”. Retrocedarea în
natură a fost amânată foarte multă vreme pe baza faptului că autorităţile
au avut temeri că societatea înfiinţată în anii ‘30 nu ar fi fost o asociaţie
non-profit, ci o societate comercială. Peste 18.500 de hectare de pădure
din Timiş au fost deja retrocedate. 

Alina SABOU
Foto: Constantin DUMA

Steven Ausnit, fiul fostului industriaş, împreună cu familia, 
în septembrie 2007, la Prefectura Timiş

Gropile de gunoi
mai funcţionează
Un număr de 134 de gropi de gunoi

din zona rurală a judeţului Timiş încă
mai funcţionează, potrivit Agenţiei pen-
tru Protecţia Mediului, deşi toate ar fi
trebuit să se închidă până în 15 iulie.
Potrivit unei informări a Agenţiei de
Protecţie a Mediului întocmită de
Nicoleta Table, de la compartimentul de
gestiune a deşeurilor şi chimicale, din
totalul de 171 de spaţii de depozitare a
deşeurilor din zona rurală din judeţul
Timiş,  34 sunt închise. Comisarii Gărzii
de Mediu susţin că există localităţi care
probabil nu au transmis Agenţiei pentru
Protecţie a Mediului faptul că şi-au
închis gropile. “O să verificăm conform
ordinelor pe care le avem. Vom începe
controlul la aceste gropi, dacă nu sunt
închise vom aplica sancţiunile de
rigoare. La unele localităţi nu e finaliza-
tă această închidere, unele sunt într-o
fază mai avansată, altele închise 80-90
la sută. S-ar putea ca evidenţa Agenţiei
să nu fie chiar exactă, pentru că nu toate
primăriile au comunicat Agenţiei acest
lucru”, conform comisarului şef al
Gărzii de Mediu, Mihai Cepeha. 

A.S.

Bilanţ la Înmatriculări Auto
Numărul timişenilor care au dat examenul pentru obţinerea permisu-

lui de conducere a scăzut cu aproape 3.000, în primele şase luni ale anu-
lui 2009, în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului trecut şi doar un sfert
dintre ei au reuşit să treacă de proba teoretică şi practică a examenului de
conducere, se arată într-un bilanţ al Prefecturii Timiş. Astfel, în primele
şase luni ale anului, 18.911 timişeni au susţinut examenul pentru
obţinerea permisului de conducere, faţă de 22.083 în aceeaşi perioadă a
anului trecut. Dintre cei examinaţi, doar 4902, reprezentând aproape 26
la sută din candidaţi, au şi reuşit să obţină permisul de conducere, cei mai
mulţi, aproape 12.000, fiind declaraţi respinşi la proba teoretică. Alţi
2000 de timişeni au picat proba practică a examenului. Şi sumele încasate
de Serviciul Înamtriculări Auto au scăzut în primele şase luni ale anului
la jumătate faţă de prima jumătate a anului trecut, ajungând la un total de
aproape 711.000 de lei. În judeţul Timiş există aproape 280.000 de pose -
sori de permis de conducere. A.S.

O nouă maternitate?
Spaţiul dintre Casa Austria şi Spitalul Judeţean din

Timişoara ar putea fi folosit pentru construirea unei noi mater-
nităţi. Preşedintele CJ Timiş, Constantin Ostaficiuc, a avut dis-
cuţii cu managerul Spitalului Clinic Judeţean, Florin
Bârsăşteanu, directorul Direcţiei Judeţene de Sănătate Publică
Timiş, Horia Vermeşan, şi cu directorul Casei Judeţene de
Asigurări de Sănătate Timiş, Victor Dumitraşcu, pe tema
investiţiilor din mediul sanitar local. 

“Vom face demersuri pentru construcţia, prin ANL, a încă
două blocuri destinate medicilor rezidenţi, în zona Spitalului
Judeţean. Am cerut ca până la 1 august, Direcţia Judeţeană de
Sănătate Publică Timiş şi Spitalul Clinic Judeţean să ne prezinte
posibilitatea construirii unei noi maternităţi, în spaţiul dintre
Casa Austria şi Spitalul Judeţean”, a subliniat preşedintele CJT.
Construcţia acestei maternităţi este necesară având în vedere
problemele de funcţionalitate de la Clinica Bega şi Maternitatea
Odobescu, acestea fiind în prag de retrocedare. Preşedintele
CJT a mai spus că se va analiza posibilitatea realizării unei par-
cări supraterane, tot în zona Spitalului Judeţean, parcare care să
deservească întregul complex de instituţii medicale. La ultima
rectificare de buget de la CJ Timiş, aleşii au retras de la spital
peste un milion de euro, din cauză că doar 10% din fonduri au
fost cheltuite. “Am luat bani de la Spitalul Judeţean pentru că nu
s-a cheltuit nici un leu. Îi vom da pe măsură ce au proiectele
puse în execuţie. Le-am alocat un milion şi ceva de euro,
necheltuindu-se, îi dedicăm în alte zone unde ştim sigur că se
vor cheltui”, a declarat Ostaficiuc la finele lunii iunie. Spitalul
primise bani pentru modernizarea laboratorului central, holului
și a mai multor secţii. 

A.S.

Consiliului judeţean Timiş în şedinţă ordinară
Consiliul  judeţean Timiş  s-a reunit  în  şedinţă  ordinară în  data  de 27 iulie  2009, în sala de consiliu din

Palatul Administrativ având următoarea ordine de zi: 
1. Întrebări, interpelări. 2. Proiect de hotărâre privind completarea Listei proiectelor prioritare propuse pen-

tru finanţarea în cadrul Programului „Electrificare 2007 - 2009”. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea pro-
movării proiectului „Sistem de alarmare şi monitorizare în caz de dezastre naturale (SAMD). 4. Proiect  de   ho -
tărâre privind aprobarea promovării proiectului „Sprijinirea IMM-urilor prin dezvoltarea unei infrastructuri e-

business în judeţul Timiş şi
districtul vecin din Ser -
bia”. 5. Proiect de hotă râre
privind aprobarea par-
ticipării în cadrul proiectu-
lui „Produs în Banat”. 6.
Proiect de hotărâre pentru
modificarea şi completarea
Normativului privind do -
tarea cu autovehicule şi
con  sumul lunar de carbu-
ranţi. 7. Proiect de hotărâre
privind modificarea com-
ponenţei Comisiei pentru
Protecţia Copilului. 8. Di -
verse. 

Dana B.
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Prim-ministrul Emil Boc şi ministrul Transporturilor şi
Infrastructurii (MTI ), Radu Berceanu, s-au aflat în vizită de
jumătate de zi la Timişoara, în 17 iulie 2009. Cei doi demni-
tari au fost însoţiţi pe şoseaua de centură a oraşului de preşe -
dintele CJ Timiş, Constantin Ostaficiuc, prefectul Mircea
Băcală, deputaţi şi reprezentanţi ai constructorilor. Premierul
Boc a fost destul de mulţumit de stadiul lucrărilor şi a precizat
că ultima dată când a fost pe acest drum procentul de
finalizare era de doar 3%, iar acum este de peste 53%. “Vă
monitorizăm de oriunde am fi, chiar şi de la Bucureşti! S-ar
putea să mai venim în vizită pe aici, chiar şi în week-end,  să
vedem dacă se lucrează. În 1 decembrie 2009 vreau să mă
plimb pe această şosea”, a spus şeful Guvernului. Ministrul
Berceanu a atras atenţia că în apropierea centurii nu se vor da
autorizaţii de construcţie pentru case, pentru a evita ambuteia-
jele şi cazurile în care proprietarii şi-ar parca maşinile în faţa
casei. “Nu vrem să ajungem să facem o altă centură la cen-
tură”, a spus Berceanu. Reprezentanţii constructorilor au pre-
cizat că pe centura Timişoarei lucrează 250 de muncitori şi au
prezentat câteva dintre soluţiile tehnice alese pentru unele sen-
suri giratorii.

În cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Palatul
Administrativ din Timişoara, Emil Boc a vorbit şi despre cele-
lalte lucrări la infrastructura rutieră şi a dat termene exacte de
finalizare. “În 1 decembrie va fi gata şi DN 6 Timişoara-
Lugoj. Autostrada Arad -Timişoara va fi gata la mijlocul lui
2011. Este vorba despre o distanţă de 32,2 km, valoarea
proiectului fiind de peste 130 milioane euro. Centura de oco -
lire a municipiului Lugoj va fi gata în mai 2010, iar drumul
Caransebeş - Lugoj se va termina de reabilitat în noiembrie

2010. Avem în pregătire, în procedură accelerată de finanţare,
autostrada Timişoara-Lugoj şi Lugoj-Deva. Anul acesta vrem
să finalizăm licitaţiile, pentru a demara lucrările la începutul
anului viitor”, a precizat Boc. Cu ocazia prezenţei la Timi -
şoara, Berceanu a dorit să discute şi cu constructorii auto -
străzii Arad-Timişoara, pe care i-a avertizat că ministerul nu
va accepta variaţii de preţ şi, în plus, le-a transmis că, dacă nu
încep lucrările, vor rezilia contractul şi nu-i vor mai accepta în
vreo relaţie cu guvernul. “Vreau ca lucrările să înceapă în ter-
men scurt, cu utilaje, oameni. Să nu mă aduceţi în situaţia să
reziliez, că nu clipesc. Lucrurile care s-au întâmplat în anii tre-
cuţi, cu care poate v-aţi obişnuit - variaţii de preţ, extinderi de
termene şi alte lucruri - sunt de domeniul trecutu-
lui”, le-a spus Berceanu. 

PROBLEME 
REZOLVATE

În urma şedinţei de guvern de la începutul lunii
iulie, la care au luat parte şi şefii administraţiei din
Ti miş, s-au ridicat mai multe chestiuni, iar trei din-
tre acestea au fost rezolvate în scurt timp, conform
lui Boc. Premierul s-a referit la acordarea de sprijin
financiar pentru reabilitarea centrului istoric al mu -
ni cipiului, alocarea de fonduri pentru continuarea
lucrărilor de decolmatare a canalului Bega şi în
ceea ce priveşte bugetul Aero portului din Timi şoara. 

Potrivit premierului, Executivul a acceptat acordul
Ministerului Finanţelor de a garanta un împrumut de cinci
milioane de euro acordat de Guvernul Ger maniei pentru reno-

varea clădirilor din centrul istoric al Timişoarei. “În
al doilea rând, am dat acordul Ministerului
Finanţelor pentru a aduce din trimestrul patru în
trimestrul trei banii necesari pentru continuarea
lucrărilor la canalul Bega. Utilajele stau. Ne intere-
sează, pe de o parte, ca lucrarea să fie finalizată, pe
de altă parte locurile de muncă să fie păstrate şi
obiectivul să fie realizat”, a spus premierul. În ceea
ce priveşte aeroportul, şeful Executivului a precizat
că s-au făcut demersurile necesare pentru ca insti-
tuţia aeroportuară să îşi poată menţine dividendele,
în vederea susţinerii investiţiilor proprii. “Sumele
aferente dividendelor care nu vor mai fi vărsate la
bugetul MTI se constituie ca surse proprii de finan -
ţare a lucrărilor de reparaţii la pista de decolare-

aterizare“, se arată într-un proiect de ordonanţă de guvern,
elaborat de MTI. Aeroportul a avut anul trecut un profit net de
repartizat în valoare de 4,898 milioane lei, rezultând o valoare
a dividendelor de 2,372 milioane lei, din care 80%, respectiv
1,898 milioane lei, ar fi trebuit să fie viraţi la bugetul MTI.

VEŞTI PE!TRU FERMIERI

România ar putea exporta carne de porc în ţările UE de la
finele acestui an, dacă se va lua decizia ridicării embargoului
impus de Comisia Europeană din cauza focarelor de pestă
porcină izbucnite în vara anului 2007, în Timiş. Conform pre-

mierului, “Guvernul a făcut demersuri în acest sens la Comisia
Europeană pentru ca pesta porcină să nu mai fie un obstacol în
calea exportului de produse din carne din România”.
Embargoul era, iniţial, valabil până la 30 septembrie 2007, dar
Comisia Europeană a decis prelungirea termenului din cauza
focarelor de pestă porcină apărute în Timiş. Decizia a afectat
grav industria cărnii de porc. 

Emil Boc a făcut şi alte referiri la iniţiativele guvernamen-
tale dedicate sectorului alimentar. “Prioritatea Guvernului este
transformarea României dintr-o ţară exportatoare de produse
alimentare într-o ţară exportatoare. Nu este admisibil ca
România, care are o capacitate efectiv mai mare, în compara-
ţie cu alte ţări, şi pe agricultură şi pe zootehnie să fie importa-
toare, în proporţie de 70 la sută, de produse agroalimentare.
Nu voi avea linişte până când nu vor fi puse în practică meca -
nisme de susţinere a producţiei de carne, legume, lactate“, a
punctat Boc.

Alina SABOU
Foto: Constantin DUMA

Şeful Executivului a făcut o vizită de jumătate de zi în Timiş
Termene limită, impuse de premierul Emil Boc pentru drumurile din Banat

Prefectul Mircea Băcală, preşedintele Consiliului
Judeţean, Constantin Ostaficiuc, şi Gheorghe Ciuhandu, pri-
marul municipiului Timişoara, au fost prezenţi împreună la
şedinţa de Guvern din 8 iulie 2009, unde au discutat cu mem-
brii Executivului despre susţinerea marilor proiecte de

investiţii aflate în derulare în judeţ, între acestea numărându-
se reabilitarea termică a blocurilor, decolmatarea Canalului
Bega, reabilitarea clădirilor istorice şi dezvoltarea infrastruc-
turii rutiere şi aeronautice. Mare parte din discuţii s-au con-
cretizat, după cum a precizat premie rul Emil Boc, la vizita sa

în Ti mişoara, din
data de 17 iulie. Pe
lis ta de discuţii s-
au mai aflat însă şi
probleme legate de
realizarea unui ba -
zin olimpic de înot
şi a unei săli poli -
valente, cu fi nan -
ţare de la Com pa -
nia Naţională de
Investiţii, sau rea -
li zarea unei noi căi

de acces spre viitoarea autostradă, mai apropiată de Timişoara.
“De la Compania Naţională de Investiţii avem promisiuni
ferme că suntem în cărţi cu bazinul de înot şi sala polivalentă,
trebuie să mai finali zăm unele documentaţii, realizate iniţial
pentru altă locaţie”, a declarat Ciuhandu în cadrul unei confe -
rinţe de presă comune. Preşedintele CJ Timiş, Constantin
Ostaficiuc, a precizat că Guvernul va acorda 5 milioane de lei
în plus faţă de suma iniţială (20 de milioane de lei) pentru
infrastructura rutieră judeţeană şi comunală şi încă un milion
de lei pentru alimentarea cu apă. O problemă ridicată de edilii
timişeni a fost legată de faptul că lipsa de personal în
admi0nistraţie încurcă multe dintre proiecte, însă acestora li 
s-a spus că prin acordul încheiat cu FMI, statul s-a angajat să
nu mai contracteze personal bugetar în următoarea perioadă.
Judeţul Timiş are în derulare 275 proiecte care depăşesc 300
de mili oane de euro.

A.S.
Foto: Constantin DUMA

Şefii administraţiei, în discuţii la Guvern

Printre obiectivele culturale ale Bibliotecii Judeţene Timiş
se numără şi reconstituirea trecutului oraşului nostru.
Interesul este firesc pentru orice locuitor al zonei, dar atunci
când te afli într-o instituţie care deţine nenumărate documente scrise în acest sens, preocuparea
pentru repunerea lor în circulaţie astfel încât toţi cei interesaţi să poată beneficia de ele, devine
o obligaţie. Astfel se explică faptul că evenimentele istorice, personalităţile prin  activitatea
cărora s-a constituit ceea ce numim trecutul cultural al Timişoarei, se află mereu în atenţia
noastră. Importantă în acestă idee este şi colaborarea cu Muzeul Banatului, la rândul lui deţină-
tor a numeroase documente de mare interes pentru trecutul  spaţiului  geografic al Banatului.  

Despre una dintre aceste colaborări ce va fi concretizată peste câteva zile în două mani-
festări de amploare, voi spune câteva lucruri în rândurile următoare, în chip de avanpremieră.
3 August, moment ce aminteşte de intrarea armatei române în Timişoara, va fi sărbătorit şi anul
acesta în diverse feluri. Biblioteca Judeţeană Timiş şi Muzeul Banatului vor marca momentul
printr-o expoziţie de fotografii  organizată în incinta Muzeului Banatului, fotografii ce repro-
duc imagini prin mijlocirea cărora locuitorii de acum ai oraşului vor avea prilejul să cunoască
etapele derulării  evenimentului, entuziasmul românilor veniţi nu numai din oraş ci şi din
împrejurimi în întâmpinarea fraţilor de peste munţi. Fotografiile au o mare însemnătate docu-
mentară, având în vedere că reproduc nu numai instantanee din derularea evenimentului ce a

marcat o atât de mare cotitură istorică, ci implicit şi imagini
ale străzilor şi pieţelor oraşului, interesante pentru cei preocu-
paţi de trecutul urbanistic al Timişoarei. O expoziţie asemănă-

toare va putea fi vizionată şi în holul Bibliotecii Judeţene Timiş, instituţie care va găzdui şi o
sesiune de comunicări ştiinţifice la care vor participa, alături de cercetători ai celor două insti-
tuţii organizatoare, şi invitaţi de la Consiliul Judeţean Timiş, cu sprijinul căruia se desfăşoară
întreaga manifestare, Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Timişoara, Universitatea de
Vest din Timişoara, Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, Mitropolia Banatului, ziarul Renaş te -
rea Bănăţeană, precum şi profesori preocupaţi în mod deosebit de trecutul istoric al Banatului.
Tematica intervenţiilor excelează prin diversitate, mergând de la evocarea circumstanţelor des-
făşurării evenimentului ori descrierea contextului istoric, până la prezentări vizând rolul unor
personalităţi implicate în modelarea unui profil politic şi cultural românesc al zonei. 

Sunt doar câteva cuvinte, cum am mai spus, în avanpremiera  unui eveniment asupra căruia
vom reveni cu detalii după derulare. Cei ce iubesc Timişoara şi care doresc să ştie mai multe
despre ea, ne-au fost alături în ziua 30 iulie la Muzeul Banatului şi în 3 iulie la Biblioteca
Judeţeană Timiş. 

Aquilina BIRĂESCU

Reconstituirea trecutului  Timişoarei 
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Prin mandat poştal la domiciliu utilizând ser-
viciile C.!. ”Poşta Română” S.A. 

Se achită lunar de către subunităţile poştale din
cadrul Oficiului Judeţean de Poştă Timiş, pentru
fiecare titular de drepturi (sau reprezentant legal), la
domiciliul acestuia, prin mandat postal, în perioada
15-27 şi la oficiul poştal în perioada 28-29 a lunii,
ptr. luna precedentă. 

Orice întârziere, calculată în zile lucrătoare, în
predarea documentelor sau la virarea sumelor, de
către D.G.A.S.P.C. Timiş, reprezentând c.v. drep-
turilor şi taxa poştală aferentă serviciului de
achitare, faţă de termenele menţionate, va conduce
la decalarea termenelor de plată, respectiv de îna po -
iere a sumelor neachitate, cu acelaşi număr de zile
lucrătoare. În acest caz plata la domiciliu a man-
datelor pentru plata drepturilor aferente zilelor deca-
late se va face în paralel cu achitarea la ghişeele
oficiilor poştale a mandatelor pentru plata dreptu -
rilor avizate. 

În cont curent personal / cont de card uti-
lizând serviciile CEC Bank S.A.

(1) Persoanele cu handicap interesate trebuie să
depună o cerere pentru.plata în cont, la sediul
S.E.D.P.H., sau la Registratura Direcţiei, Piaţa
Regina Maria nr.3. Urmare cererii vor primi o ade -
ve  rinţă tipizată eliberată de S.E.D.P.H., în care este
nominalizat titularul de cont beneficiar al drep-

turilor băneşti; 
(2) Persoana cu handicap, reprezentantul său

legal sau după caz mandatarul acesteia, se va
prezenta cu adeverinţa la orice unitate CEC BANK
TIMIS, pentru a solicita deschiderea unui cont
curent personal şi / sau cont de card ataşat acestuia. 

(3) După deschiderea contului dar şi în situaţia
în care are deja un cont deschis la CEC, pers.cu
handicap, reprezentantul său legal sau după caz
mandatarul acesteia, trebuie să comunice S.E.D.P.H.
codul IBAN al contului, prin “Notificarea privind
codul IBAN” sau “Extrasul de cont”, în original,
solicitate şi primite de la unitatea CEC.

DGASPC Timiş virează către CEC Bank S.A.
sumele necesare efectuarii plăţilor către persoane cu
handicap în perioada 10-18 a lunii curente, pentru
luna precedentă; iar conturile curente/conturile de
card ale beneficiarilor vor fi creditate în maxim
două zile lucrătoare bancare, cel mai târziu în data
de 20 a lunii.

Similar mandatelor poştale, se tipăresc şi cupoa -
nele de plată, care se vor expedia lunar la domici liul
persoanei cu handicap / reprezentantului său 
le g al. În caz de retururi repetate ale acestor cupoane,
persoana cu handicap va fi suspendată din plată.

Smaranda MARCU

D.G.A.S.P.C. Timiş - 
Programul de lucru cu publicul

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş doreşte
să aducă la cunoştinţa comunităţii locale următoarele informaţii de interes pu -
blic privind modificările în programul de lucru cu publicul, astfel:

I. întreruperea programului Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu
Handicap Adulţi Timiş (C.E.P.H. Adulti Timis), în perioada 20 iulie – 14 aug.
2009;

întreruperea activităţii de evaluare şi reevaluare a persoanelor cu handicap,
la Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap
(S.E.C.P.A.H.), în perioada 20 iulie – 7 aug. 2009;

II. reducerea programului cu publicul la Serviciul Evidenţa Drepturi
Persoane cu Handicap (S.E.D.P.H.) şi la Secretariatul C.E.P.H. Adulţi Timis, în
perioada 20 iulie – 14 aug.2009, la intervalul orar 8 – 12; iar la S.E.C.P.A.H.,
în perioada 20 iulie – 7 aug. 2009;

În această perioadă orice sesizări cu privire la modificări de natură să influ-
enţeze acordarea drepturilor şi facilităţilor cuvenite pentru persoanele cu han -
dicap, sau alte solicitări, se pot depune la Registratura D.G.A.S.P.C. Timiş sau
se pot trimite prin poştă pe adresa : “D.G.A.S.P.C. Timiş, Timişoara, Piaţa
Regina Maria nr. 3, cod 300004”;

Activitatea cu publicul la S.E.D.P.H. se reia din data de 17 aug. 2009 (luni),
după următorul program: Luni, Miercuri, Joi şi Vineri 800 – 12,00 si 14,00 –
16,30; Marţi 8,00 – 12,00 şi 14,00 – 18,30

Activitatea cu publicul la S.E.C.P.A.H. se reia din data de 10 aug. 2009
(luni), după următorul program: Luni - Vineri 8,00 – 16,00

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 490925 pentru S.E.D.P.H. /
S.E.C.P.A.H. şi la telefon 499983 pentru C.E.P.H. Adulţi Timiş sau
Secretariatul acesteia.

S.M.

MODALITĂŢILE de achitare a prestaţiilor sociale
cuvenite persoanelor cu handicap

Balul măscăricilor la Timişoara
În organizarea Fundaţiei Dafiro şi a Consiliului Judeţean Timiş, în

data de 12 iulie 2009 a avut loc în oraşul de pe Bega, Balul Măscăricilor,
ediţia 2009. 25 de elevi cu vârsta între 8 şi 12 ani din Timişoara,
Giarmata, Chevereşu Mare şi Giroc au participat în acest an la mani-
festarea dedicată lor, alături de solişti vocali şi dansatori ai ansamblului
Sânziene bănăţene din Giarmata. Într-o atmosferă de poveste cu iz orien-
tal, prinţesa Sisi a invitat fiecare copil să prezinte personajul pe care îl
reprez in tă ,
dat fiind fap-
tul că fiecare
par t ic ipant
întruchipa un
personaj a -
nu me din lu -
mea basme -
lor. Cei mici
au mai avut
parte de dans
şi jocuri dis -
tractive, o
ma  să festivă
cu specific
chi nezesc şi
nu în ultimul

rând de un
spectacol fol -
cloric sus ţi nut
de invita ţii la
acest fes tival.
Un ju riu for -
mat din câte -
va mă  mici a
a vut misiu nea
să urmă reas că
fiecare co pil,
cum este îm -
brăcat, cum
se comportă
la masă, la
dans, cât de
originală îi

este ţinuta etc., pentru ca la final, după dezbateri furtunoase, să se acorde
diplome. A fost astfel premiată cea mai frumoasă mască, cel mai popu-
lar artist, cel mai disciplinat copil. Pe lângă diplomele speciale, au fost
acordate şi diplome de participare tuturor copiilor care au luat parte la
Balul măscăricilor. Un moment cu totul special a fost sărbătorirea zilelor
de naştere ale tuturor copiilor participanţi, care au avut aniversarea în
luna iulie, o surpriză care i-a umplut pe cei mici de bucurie.

Balul măscăricilor se adresează elevilor cu vârsta între 8 şi 12 ani din
Timişoara şi judeţul Timiş, care sunt dotaţi cu calităţi artistice şi provin
din familii cu posibilităţi financiare reduse. 

Ada M.

În prima decadă a lunii 2009, la Timişoara a fost
prezentă o delegaţie a Consiliului General Rhône, for-
mată din  vicepreşedintele Consiliului General Rhône,
Lionel Lassagne, directorul Direcţiei de Relaţii Ex -
terne, Olivier Desmules, doi jurnalişti: Michel Rivet-
Paturel şi Audrey Henrion şi reprezentanta Ambasadei
Franţei la Bucureşti, Elise Drouet. În prima zi a vizitei
lor, oficialii francezi au semnat, la
Consiliul Judeţean Timiş, Convenţia
privind finanţarea unui program de
construcţii de locuinţe protejate în
judeţul Timiş. Această convenţie
este rezultatul unei lungi şi fruc-
tuoase colaborări între cele două
regiuni. Colaborarea a început cu ani
în urmă, prin programe destinate
sprijinirii copiilor din centrul de
plasament din Recaş; acum, când
aceşti copii au crescut şi au devenit
adolescenţi, parteneriatul a căpătat o
nouă valenţă, partenerii francezi
oferindu-ne sprijinul financiar nece-
sar construirii a două locuinţe prote-
jate pentru tinerii dezinstituţionali -
zaţi. Capacitatea celor două case este
de maxim 16 locuri, iar beneficiarii
respectivi vor putea locui în ele timp
de maxim un an, interval în care ei
trebuie să-şi menţină locul de
muncă avut şi să contribuie
parţial la plata cheltuielilor de
întreţinere.

În cea de-a doua zi, delegaţia
franceză, însoţită de
reprezentanţi ai Consiliului

Judeţean Ti miş, Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Pro tecţia Copilului Timiş şi ai Centrului
Cultural Francez din Timişoara, s-a deplasat la Lugoj,
unde, împreună cu doamna Rodica Negrea – director
general al DAGSPC Timiş, au pus piatra de temelie a
primei locuinţe protejate ce va fi destinată tinerilor
care vor părăsi centrul de plasament din Recaş.

Ulterior, delegaţia s-a deplasat la Recaş, unde
este în plină desfăşurare un schimb de experienţă
între copiii din centrul de plasament şi copii din
centre de plasament din Franţa. Concret, 14 per-
soane din Franţa (copii şi educatori) se află la
Recaş într-o tabără tematică; toţi copiii şi tinerii
români şi francez lucrează la renovarea
camerelor şi spaţiilor de recreere din cadrul cen-
trului. Fiecare apartament a fost proaspăt văruit,
iar copiii desenează pereţii în funcţie de „gustul”
fiecărei gru pe: scene din poveşti, cifre şi numere,
personaje din desene animate, iar o cameră este
închinată echipei Politehnica Timişoara, fiind
văruită în cu lorile echipei şi având inscripţionate
pe pereţi mesajele copiilor pentru jucători şi
scorurile ultimelor meciuri. Copiii instituţional-
izaţi din Recaş şi oaspeţii lor francezi s-au bucu-
rat din plin de zilele petrecute împreună, au făcut
schimb de cadouri şi au învaţă cuvinte şi expre-
sii noi. În data de 13 iulie tinerii francezi au fost
invitaţi la Centrul Cultural Francez, la sărbă-
toarea prilejuită de Ziua Republicii Franceze ( 14
iulie), iar în 15 iulie au părăsit România.

Smaranda MARCU

CONVENŢIE ROMÂNO FRANCEZĂ ÎN FAVOAREA COPIILOR
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1
- 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 

2
- Sfântul Ilie (macedoneni, ruşi, sârbi,
ucraineni)
- Obor de vite: Deta, Aleea Revoluţiei
- Târg mixt: Deta, Liebling, Lovrin,
Recaş, Timişoara Flavia 

3
-Aniversare Aurel Turcuş, porzator,
poet, critic literar (1943)
-Aniversare Cornel Ungureanu, proza-
tor, critic literar (1943) 

4
- Aniversare �icolae Ciobanu, critic,
istoric literar n. (1931)
- Piaţă agroalimentară: Ciacova, Făget,
Valcani
- Obor de vite: Lugoj Obor
- Târg mixt: Lugoj Obor

5
- Ziua Iubirii (evrei)
- �oaptea Emancipării (tătari, turci)
- Piaţă agroalimentară: Buziaş, Igriş,
Jimbolia
- Târg mixt: Buziaş, Cenad, Dumbrava,
Recaş, Tormac 

6
- Schimbarea la Faţă (albanezi,
armeni, bulgari, cehi, germani, greci,
italieni, maghiari, polonezi, români,
romi, ruteni, slovaci)
- Rugă: Mănăstirea Săraca,
Chegleviciu
- Târg mixt: Balinţ, Teremia Mare

7
- Piaţă agroalimentară: Ciacova, Făget,
Valcani
- Obor de vite: Făget, Mehala 

8
- 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 

9
- Târg mixt: Liebling, Lovrin, Recaş,
Timişoara Flavia 

10
- În Timişoara la 1919 vede lumina
tiparului cel dintâi număr al publicaţiei
„Banatul românesc“
-Aniversare Ivo Muncian, poet, proza-
tor, publicist (1943)
- Comemorare Corneliu Mikloşi, aca-
demician (1963) 

11
- Comemorare Ion Crişan, folclorist,
cercetător al istoriei culturale bănăţe-
ne (2008)
- Piaţă agroalimentară: Ciacova, Făget,
Valcani
- Obor de vite: Lugoj Obor
- Târg mixt: Lugoj Obor

12
- Ziua internaţională a tineretului
- Aniversare Tatiana Arieşanu, poetă,
prozatoare (1946)
- Comemorare Emil Brazay, gazetar,
scriitor, traducător (1968)
- Piaţă agroalimentară: Buziaş, Igriş,
Jimbolia
- Târg mixt: Buziaş, Cenad, Dumbrava,
Recaş, Tormac 

13
- Târg mixt: Balinţ, Teremia Mare 

14
- Piaţă agroalimentară: Ciacova, Făget,
Valcani
- Obor de vite: Mehala 

15
- Adormirea Maicii Domnului (alba-
nezi, bulgari, cehi, germani, greci, ita-
lieni, maghiari, polonezi, români, romi,
ruteni, slovaci)
- Rugă: Mănăstirea Fârdea, Albina,
Alioş, Bârna, Beba Veche,
Bechicherecu Mic, Berini, Blajova,
Bucovăţ, Căpăt, Cenei, Chişoda,
Ciacova, Comloşu Mare, Corneşti,

Coşava, Coşteiu de Sus, Criciova,
Cutina, Darova, Denta, Drăgoieşti,
Drinova, Făget, Ferendia, Ficătari,
Foeni, Giulvăz, Hezeriş, Homojdia,
Leucuşeşti, Lugoj, Luncani, Mănăştur,
Ohaba Română, Oloşag, Orţişoara,
Paniova, Percosova, Pustiniş, Remetea
Mare, Sacoşu Mare, Sculea, Săceni,
Sărăzani, Sânmihaiu German, Sârbova,
Şag, Şandra, Uliuc, Urseni, Utvin,
Timişoara Calea Aradului, Elisabetin,
Ghiroda Nouă, Ronaţ, Tomeşti
- Aniversare Horst Fassel, istoric lite-
rar, poet, traducător (1942)
- 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 

16
- Adormirea Maicii Domnului (armeni)
- Târg mixt: Liebling, Lovrin, Recaş,
Timişoara Flavia 

17
18

- Comemorare Gyorgy Bleyer, istoric
arhitectură (1970)
- Piaţă agroalimentară: Ciacova, Făget,
Valcani
- Obor de vite: Lugoj Obor
- Târg mixt: Lugoj Obor 

19
- Schimbarea la Faţă (macedoneni,
ruşi, sârbi, ucraineni)
- Aniversare Vlada Barzin, poet (1940)
- Piaţă agroalimentară: Buziaş, Igriş,
Jimbolia
- Târg mixt: Buziaş, Cenad,
Dumbrava,  Recaş, Tormac 

20
- Ziua Ungariei
-Aniversare Alexandru Ruja, critic lite-
rar (1944)
- Obor de vite: Balinţ
- Târg mixt: Balinţ, Teremia Mare

21

- Piaţă agroalimentară: Ciacova, Făget,
Valcani

- Obor de vite: Făget, Mehala 
22

- Ramazan-Ramadan (tătari, turci)
- 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 

23
- Ziua Poeziei Rrome
-Aniversare Dusan Petrovici, poet, tra-
ducător (1938)
- Ramazan-Ramadan (tătari, turci)
- Târg mixt: Liebling, Lovrin, Recaş,
Timişoara Flavia 

24
- Ziua Ucrainei
- Ramazan- Ramadan (tătari, turci)
- Comemorare Kos Karoly, prozator,
dramaturg, redactor (1977)

25
-Aniversare Ilie Chelariu. Poet, publi-
cist (1955)
- Ramazan-Ramadan (tătari, turci)
- Piaţă agroalimentară: Ciacova, Făget,
Valcani
- Obor de vite: Lugoj Obor
- Târg mixt: Lugoj Obor 

26
- Ramazan-Ramdan (tătari, turci)
- Aniversare Vasile Bogdan, prozator,
publicist (1946)
- Piaţă agroalimentară: Igriş
- Târg mixt: Cenad, Dumbrava, Recaş,
Tormac

27
- Ziua Activistului Rrom
- Ramazan-Ramadan (tătari, turci)
-Comemorare Romul Ladea, sculptor
(1970)
- Târg mixt: Teremia Mare

28
-Aniversare Valentina Dima, prozatoa-
re poetă, ziaristă (1932) 
- Adormirea Maicii Domnului (mace-

doneni, ruşi, sârbi, ucraineni)
- Sfântul Augustin (bulgari, croaţi, ita-
lieni, maghiari, polonezi, slovaci)
- Ramazan –Ramadan (tătari, turci)
- Piaţă agroalimentară: Valcani

- Obor de vite: Mehala
29

- Tăierea Capului Sfântului Ioan
Botezătorul (albanezi, greci, români,
romi, ruteni)
- Ramazan-Ramadan (tătari, turci)
- Rugă: Mănăstirea Timişeni, Gladna
Montană
- Comemorare Dionisie Linţia, ornito-
log (1952)
- Piaţă agroalimentară: Buziaş,
Cărpiniş, Comloşu Mare, Jimbolia,
Orţişoara, Periam, Recaş, Sânpetru
Mare, Tomnatic, Variaş
- Obor de vite: Cărpiniş, Moşniţa Nouă
- Târg mixt: Buziaş, Comloşu Mare,
Dudeştii Vechi, Moşniţa Nouă, Recaş,
Saravale, Timişoara Flavia, Variaş

30
-Descoperirea Brâului (armeni)
- Ramazan-Ramadan (tătari, turci)
- Obor de vite: Ciacova
- Târg mixt: Ciacova, Liebling, Lovrin,
Recaş, Timişoara Flavia

31
- Ziua Nediscriminării
- Ramazan-Ramadan (tătari, turci)
Zilnic sunt pieţe agroalimentare în
Curtea (Târgul Curţii), Deta (Muzeu
Pompieri, Tg. Mare), Gătaia, Jimbolia
(Mărăşeşti), Lugoj (Coşbuc), Nădrag
(Cornet, Parc), Periam (La Piatră),
Timişoara (Badea Cârţan, Bălcescu,
Dacia, Doina, Giroc, Iosefin, Lipovei,
Piaţa 700, Piaţa de Gros), Tomeşti
(Padeş) şi târguri mixte în Timişoara
(Aurora, Mehala, Nouă)

Detalii pe internet:
w w w . b a n a t e r r a . e u ,
www.calendarintercultural.ro,
www.cjtimis.ro, www.mitropolia-
banatului.ro 

Realizat de Eugen GHERGA

Calendar - luna august 2009  

Proiectul „Paşi spre o dezvoltare
durabilă - Elaborarea Strategiei de Dez -
voltare a Municipiului Lugoj”, finanţat
din Fondul Social European în cadrul
Programului Operaţional „Dez voltarea
Capacităţii Administrative”, a intrat în
cea de a patra lună de implementare.
Vineri, 10 iulie 2009, la sediul Primăriei
Lugoj a avut loc semnarea contractului
de elaborare a strategiei de dezvoltare a
municipiului Lugoj cu firma de consul-
tanţă desemnată în urma procedurii de
achiziţie publică. Contractul se deru -
lează pe durata a 21 de săptămâni, timp
în care firma de consultanţă va desfăşu-
ra o muncă specifică de cercetare, anali -
ză şi prognoză. De asemenea, în această
perioadă sunt programate şi o serie de
întâlniri cu caracter public cu principalii
factori de decizie şi actori politici, eco-
nomici şi sociali de la nivel local în
vede rea identificării principalelor coor-
donate şi direcţii pe care trebuie să se
axeze dezvoltarea municipiului Lugoj

pe termen scurt şi mediu.
Proiectul „Paşi spre o dezvoltare du -

rabilă - Elaborarea Strategiei de Dez vol -
tare a Municipiului Lugoj” are o durată
de implementare de 12 luni şi o valoare
totală de 222.910 lei, din care finanţarea
nerambursabilă reprezintă 218.450 lei,
iar contribuţia locală 4.460 lei. Obiec -
tivele urmărite prin implementarea
proiectului vizează: dezvoltarea dura-
bilă a municipiului Lugoj prin creşterea
calităţii deciziilor în administraţia pu -
blică locală şi prin formularea clară a
po liticilor publice şi îmbunătăţirea capa -
cităţii de planificare strategică a admi -
nistraţiei publice din municipiu. 

Scopul proiectului îl constituie ela -
borarea unei Strategii de Dezvoltare a
Municipiului Lugoj pe perioada 2009-
2013.

LIVIU SAVESCU
asistent coordonator de proiect

Datele centralizate de Direcţia de Statistică
privind principalii indicatori economici ai judeţu-
lui, până în luna mai 2009, au arătat că, în Timiş
încă se construiesc case, mai vin şi turişti şi şoma-
jul este încă în limite normale pentru o economie
sănătoasă. Faţă de luna mai a anului trecut, câş-
tigul mediu brut a fost, în Timiş, ceva mai mare,
de la 1.222 de lei, la 1.329 lei în mai 2009, dar mai
mic faţă de luna decembrie, când era 1.400 lei.
Câştigul salarial mediu brut la nivel de judeţ în
luna mai 2009 a fost de 1.819 lei/persoană, în
scădere faţă de luna precedentă cu 1,1%. 

Numărul pensionarilor a crescut cu aproape
2.000, faţă de perioada similară a anului trecut,
fiind, la finele lunii mai, de 143.316 persoane.
Pensia medie este de 706 lei. Efectivul salariaţilor
a fost de 219.172 persoane la sfârşitul lunii mai
2009, cu 1.468 persoane mai mic decât în luna
aprilie 2009. Doar 44 de firme cu capital străin au
fost înregistrate la Registrul Comerţului în mai
2009. Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul
lunii mai 2009 (care au declarat a fi în căutarea
unui loc de muncă, fiind beneficiari sau nu de
drepturi băneşti), potrivit datelor furnizate de
AJOFM, este de 10.123 persoane, cu 766 per-
soane mai mare faţă de luna aprilie 2009.
Comparativ cu perioada corespunzătoare din anul
precedent, numărul şomerilor e mai mare însă, cu
5.889 persoane (139,1%). Din numărul total al
şomerilor înregistraţi, femeile reprezintă 51,4%.

Rata şomajului la sfârşitul lunii mai 2009 a fost de
3%, procent considerat normal. 

În domeniul hotelier, în luna mai 2009, com-
parativ cu perioada corespunzătoare din anul
precedent, sosirile în structurile de primire turis-
tică cu funcţiuni de cazare turistică au fost mai
mici cu 20,4%, iar înnoptările mai mici cu 18,4%,
conform Direcţiei de Statistică Timiş. În aceeaşi
lună, procentul de ocupare a fost de 30%, faţă de
22%, cât a fost în luna aprilie 2009 şi de 37,5% în
luna mai 2008. Construcţiile, unul din domeniile
cele mai afectate de criza economică, au cunoscut
scăderi, dar nu spectaculoase. În privinţa autoriza-
ţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, în
mai 2009 s-au eliberat 140 astfel de documente,
cu 65 mai puţine faţă de aceeaşi lună din 2008.
Categoria locuinţe terminate arată cifre similare:
397 imobile finalizate în primul trimestru din
acest an, faţă de 414 în aceeaşi perioadă a lui
2008, dar cu aproape 700 mai puţine faţă de finele
anului trecut.

Căsătoriile au fost mai puţine decât în 2008,
conform raportării din luna mai. Astfel, dacă în
mai 2008 şi-au unit destinele 516 cupluri, în acest
an au trecut pe la Starea civilă 456. Au crescut,
totuşi, divorţurile, de la 37 în mai 2008 la 59 în
mai 2009. Tot în mai 2008, în Timiş s-au născut
569 de copii şi au decedat 589 persoane. 

A.S.

A FOST SEMNAT CONTRACTUL 
PRIVIND ELABORAREA STRATEGIEI 

DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI LUGOJ

Timişul stă bine la principalii 
indicatori economici
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CARTE DE ISTORIE Î! EXCLUSIVITATE
PE!TRU ROMÂ!II DI! RĂSĂRITUL

SERBIEI

Un eveniment cultural cu adânci rezonanţe spirituale a
avut loc la sediul Federaţiei Românilor din Serbia din oraşul
Negotin, una dintre cele mai reprezentative organizaţii
româneşti din răsăritul ţării. Este vorba de lansarea unui man-
ual bilingv româno-sârb “O istorie pentru românii de la sud
de Dunăre” - titlu ales de autor, profesorul Valentin Băluţoiu.
La manifestarea desfăşurată, unde s-a simţit lipsa nejustifi-
cată a unor lideri importanţi ai românilor din acea parte a
Serbiei, au participat oameni de cultură din Serbia şi
România, membrii unor asociaţii culturale româneşti din
Timocul istoric şi - lucru lăudabil - ataşatul cultural al
Ambasadei României în Serbia, domnul Ion Gabriel Andrei.
Directorul Federaţiei Românilor din Serbia, domnul Duşan
Pârvulovici - amfitrionul întâlnirii dintre editorii lucrării şi
potenţialii ei cititori - a argumentat că “O istorie pentru
românii de la sud de Dunăre”, apărută în România, este o
carte la nivel european, care tratează toate reperele istoriei
românilor de pe ambele maluri ale Dunării sau din alte regiu-
ni locuite de români. “Comunitatea românilor din întreaga
Serbie, desigur, salută iniţiativa profesorului Valentin
Băluţoiu. Istoria aceasta se adaugă cărţilor scrise în ultimul
timp de Gheorghe Zbuchea, Slavoliub Gaţovici, Draghişa
Constandinovici şi Florian Copcea. Această ultimă lucrare,
care nu lezează demnitatea şi interesele naţionale ale ţării în
care trăiesc românii, vine să completeze, cu argumente ştiinţi-
fice, golul creat în urmă cu aproape 170 de ani, când
românilor din Timoc li s-a luat dreptul de a utiliza limba
română în şcoli, în administraţie şi în biserică. De fapt, isto-
ria în cauză face parte din paşii românilor timoceni pe calea
redobândirii propriei identităţi naţionale, chiar dacă, pe
alocuri, varianta sârbească suferă din cauza traducerii nu toc-
mai fidelă a textului original”, a fost de părere Duşan
Pârvulovici. Editarea acestui manual de istorie pentru etnicii
români din Timoc este o premieră didactică absolută.
“Editarea unei astfel de cărţi este şi un semnal de alarmă faţă
de situaţia învăţământului în limba maternă din Valea
Timocului. De aceea, autorul Valentin Băluţoiu nu are pre-
tenţia de a epuiza întreaga tematică ce priveşte trecutul
românilor de la nord şi de la sud de Dunăre, a căror istorie a
fost strâns legată”, a spus domnul Dan Lupescu, reprezentan-
tul finanţatorului. În acelaşi context, profesorul Robert
Stănciugel a fost de părere că: “Cu siguranţă, manualul nu are
intenţia de a crea o falie între populaţia majoritară sârbă şi
minoritarii români; cei care vor citi această carte (adresată în
special tinerilor) se va convinge de faptul că autorul apreci-
ază momentele de excepţie ale istoriei sârbilor, valorile lor
culturale, precum şi evenimentele care au demonstrat solidar-
itatea, existentă în perioade istorice dificile, între români,
sârbi şi celelalte popoare balcanice”. La rândul său, profe-
sorul Ion Gabriel Andrei, ataşatul cultural al României la
Belgrad, a spus: “Evenimentul de la Negotin este o adevărată
deschidere de drumuri pentru promovarea dar în acelaşi timp
şi pentru reafirmarea istoriei tuturor românilor. O istorie pen-
tru românii de la sud de Dunăre este o piatră la temelia renaş-
terii conştiinţei naţionale româneşti în rândul conaţionalilor
din Timoc”, a considerat dânsul. Ceva mai rezervat a fost

doctorul în istorie Slavoliub Gaţovici - care şi-a exprimat
nedumerirea că lucrarea, în ceea ce priveşte modul de abor-
dare a unor chestiuni legate de românii din Serbia de nord-est,
e foarte limitată, lucru care nu-i justifică titlul. Dincolo de
lacunele sesizate de acesta şi alţi istorici autohtoni, s-au făcut
aprecieri favorabile de către domnii Zavişa Jurj, Romulus
Turbatu şi Nicu Vintilă (ultimii doi, profesori din România).
Concluzia este că “O istorie pentru românii de la sud de
Dunăre” reprezintă o carte utilă, cu bătaie lungă în mişcarea
de renaştere naţională română din răsăritul Serbiei.

BISERICA Î! CO!STRUCŢIE DI!
MĂLAI!IŢA ŞI-A SĂRBĂTORIT HRAMUL

În 7 iulie, noua biserică din Mălainiţa şi-a sărbătorit hra-
mul: Sfântul Niceta de Remesiana. Sfânta liturghie a fost slu-
jită în Biserica Ortodoxă Română Sfinţii Arhangheli din
Mălainiţa de către părintele Boian Alexandrovici, parohul
Mălainiţei şi Remesianei şi protoiereul Daciei Ripensis. După
sfânta liturghie, credincioşii cu preotul lor s-au dus la fun-
daţia bisericii Sfântului Niceta, unde a fost sfinţită apa şi tăiat
colacul hramului. Biserica Ortodoxă Română Sfântul Niceta
este a doua ridicată în Mălainiţa de către românii din răsărit-
ul Serbiei; construcţia sa a început anul trecut, cu mari peri-
cole datorită deciziei de dărâmare emisă în acest an de către
autorităţile sârbe – intenţie îngheţată deocamdată datorită
intervenţiei Excelenţei Sale Ion Macovei, ambasadorul
României în Serbia.

Fundaţia Bisericii Sfântului Niceta din Mălainiţa

CO!SILIUL EUROPEI
CERE SERBIEI
RESPECTAREA 

DREPTURILOR ROMÂ!ILOR TIMOCE!I

Românii, albanezii, bosniecii şi bulgarii locuiesc în regiu-
ni aparţinând Serbiei în care drepturile minorităţilor nu sunt
respectate şi unde este necesară o acţiune mai eficientă şi un
angajament mai puternic din partea autorităţilor din această
ţară, se arată într-un recent document al Consiliului Europei.
Co mitetul Consultativ al Consiliului Europei privind Con -
ven ţia-Cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale şi-a

publicat anticipat punctul de
vedere referitor la situaţia
etniilor din Serbia. Docu -
men tul ACFC/OP/II (2009)
001, care se bazează pe o vi -
zită de constatare efectuată
în noiembrie 2008, remarcă
un anumit progres, însă a
identificat şi o serie de do -
menii unde sunt necesare
îmbu nătăţiri. Consiliul Eu -
ro pei atrage atenţia că ro -
mânii locuiesc în zone din
Serbia în care drepturile mi -
no rităţilor nu sunt im ple -
mentate: “Există discrepanţe
con siderabile în ceea ce pri -
veşte implementarea drep -
turilor minorităţilor în tre
provincia Voivodina - unde
reglementările şi practicile
sunt mai avansate - şi alte
părţi ale Serbiei, unde tră -
iesc grupuri numeroase de

minorităţi române-vlahe, albaneze, bosniace şi bulgare”.
Consiliul Europei cere ca sistemul juridic din Serbia să ges-
tioneze cu mai multă eficienţă actele de discriminare împotri-
va minorităţilor; de asemenea, există nevoia ca autorităţile
locale să fie mai angajate în problematica minorităţilor
naţionale şi să intensifice dialogul intercultural din ţară.
Consiliile Naţionale ale Minorităţilor au început să joace un
rol activ în articularea intereselor minorităţilor dar există
nevoia stringentă de dezvoltare a unui cadru legal privind
rolul şi activităţile acestora, afirmă Comitetul Consultativ. În
Serbia, în zona Timocului, sunt aproximativ 300 000 de
români/vlahi care nu au şcoli, biserici, instituţii culturale ori
mijloace mass-media şi care sunt supuşi unei puternice pre-
siuni asimilaţioniste. 

POSTUL DE RADIO 
ROMÂ!ESC “VICTORIA” 

DI! SERBIA EMITE Î! ROMÂ!IA

Preşedintele Asociaţei de Muzică şi Cultură Românească
“Victoria”, domnul Ioan Tudoran, anunţă: Singurul post de
radio românesc din Serbia în prezent - Radio “Victoria” - a
început transmisia cu emisiunea “Puntea Bănăţeană”, prin
postul de radio sârbesc “Banat-Link” din Timişoara. Emi -
siunea prezintă informaţiile din Banatul de Sud, respectiv
activităţile minorităţii române în domeniul cultural–infor -
mativ, prin emisiuni muzicale, culturale şi informative, în
limba română. Acestă emisiune este la un început şi se poate
audia în Timişoara pe frecvenţa de 93,3 MHZ iar românii din
străinătate o pot urmări pe adresa de internet www.banat-
link.info între orele României 17 şi 19. Activitatea de trei ani
a radioului în limba română “Victoria” din Serbia, înfiinţat de
către Asociaţia de muzică şi cultură românească “Victoria”,
îşi continuă activitatea sinceră - cu părerea de rău că până în
momentul de faţă fară ajutorul patriei-mamă România; emisi-
unea “Puntea Bănăţeană” se realizează cu sprijinul Uniuni
Europene, prin Programul transfrontalier dintre Serbia şi
România. Pe lângă postul de radio româneasc “Victoria” din
Vârşeţ, Asociaţia “Victoria” a înfiinţat şi Televiziunea
“Victoria”, care emite program în limba română pe canalul 65
UHF şi se poate viziona în Banatul de Sud, în Serbia.

TRA!SMISIA TIMOCPRESS

Şeful Agenţiei de Ştiri TimocPress, domnul Duşan
Pârvulovici, anunţă: “Producţia TimocPress îşi realizează
propriul program pe teren sau în propriul studio, cu legături şi
transmitere pe internet, conţinutul constând din următoarele:
veşti în format digital ale agenţiei de ştiri, muzică, docu-
mentare şi materiale propagandistice audio şi video. Agenţia
electronică de ştiri publică veştile din arealul unde trăiesc
români (alfabetic: aromâni, istro-români, megleno-români,
moldoveni, vlahi, etc.) în limba maternă română, limba ofi-
cială sârbă şi limba engleză. Veştile sunt colectate printr-o
varietate de modalităţi, astfel fiind reporterii (jurnalişti, însă
nu numai), care trimit – gratis – ştiri dar adesea sunt şi texte
descărcate de la alte agenţii de ştiri sau din presă. În prima
jumătate a acestui an, Agenţia TimocPress a fost susţinută
numai de către Consiliul Minorităţii Naţionale Române din
Serbia, prin Biroul din Cladova, având doar sprijin financiar
pentru traduceri. În ciuda mai multor proiecte şi solicitări de
finanţare, până în prezent nu sunt alţi sponsori. Fără susţinere
financiară nu poate fi angajat personalul necesar pentru
colectarea de materiale şi informarea despre situaţia
minorităţii naţionale române din Serbia. În acest moment nu
sunt materiale audio şi video despre evenimentele curente,
nici persoane sau organizaţii în Serbia de răsărit care să fie
interesate de informarea şi relatarea, respectiv publicarea,
acţiunilor bune ori rele ale persoanelor sau organizaţiilor
româno-vlahe din Serbia, România maternă sau mediul inter-
naţional. TimocPress invită utilizatorii internet să iniţieze
idei, sugestii, critici, etc. prin deja existentul Forum:
www.timocpress.info/phpBB3. În speranţa că foarte curând
producţia TimocPress îşi va putea continua lucrul, fiţi cu
noi!”

Detalii pe internet: www.pentruromani.ro,
www.protopopiatuldaciaripensis.rs, www.timocpress.info 

Pagină realizată de 
Eugen GHERGA

Români pentru români

Lansarea cărţii la Negotin
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Terapia prin Artă
Prezentă în viaţa comunităţii de

mai mulţi ani, Organizaţia „Terapia
prin artă” – instituţie unicat în Timi -
şoara, reuneşte psihologi, medici, ar -
tişti plastici, logopezi, actori-păpuşari
şi muzicieni, toţi având acelaşi obiec-
tiv: recuperarea copiilor aflaţi în difi-
cultate, cu ajutorul artei. De-a lungul
timpului, printre beneficiarii proiec te -
lor derulate de organizaţie s-au numă -
rat copiii din centrele de plasament,
copiii victime ale abuzului şi negli-
jării, cei cu dizabilităţi, copiii internaţi
în Spitalul de Copii „Louis Ţurcanu”,
copii din familiile afectate de inun-

daţii, copii din diverse grădiniţe.
În această vară, Organizaţia „Tera -

pia prin artă” revine în atenţia comuni -
tăţii locale prin participarea la di verse
evenimente destinate în principal copi -
i lor. Unul dintre aceste proiecte este
„Ti mişoara, mica Vienă”– proiect al
Pri măriei Timisoara, în care Orga ni -
zaţia „Terapia prin Artă” a fost impli-
cată ca şi partener din 2005 şi care
continuă şi în acest an.  Proiectul are
drept scop punerea în valoare şi încu-
rajarea tinerelelor talente de a se expri-
ma liber şi de a promova arta sub
diverse forme, într-un mod şi într-un
spaţiu neconvenţional, respectiv în
stradă. În cadrul acestui proiect,
numeroşi copii sunt invitaţi să par-

ticipe la atelierele de pictură,
modelaj sau joc cu mari-
onete, având astfel posibili-
tatea de a învăţa lucruri noi,
de a-şi descoperi sau îmbună -
tăţi talentul artistic şi, mai
ales, de a lega prietenii. Or -
ganizaţia „Terapia prin artă”
a fost prezentă în Piaţa Unirii,
în zilele de sâmbătă 11 şi 12
iulie 2009 alături de  copiii
dornici să se distreze şi să
înveţe lucruri noi.   

Smaranda Marcu

Puţini dintre cei care trec pragul
Muzeului Banatului sunt curioşi să
vadă Sanctuarul Neolitic de la Parţa,
un unicat în muzeele europene. Acesta
este o clădire de cult, veche de 7000 de
ani ce a fost ridicată din teren, restau-
rată şi montată aproape la scară, într-o
sală din Castelul Huniade. Sanctuarul
este una dintre cele mai frumoase rea -
li zări artistice şi arhitectonice ale omu-
lui neolitic. „El evocă un cult al fertili -
tăţii prin adorarea Marii Zeiţe Mame şi
a taurului, ambele simboluri ale fecun-
dităţii şi vieţii. Taurul simboliza forţa
creatoare”, explică arheologul Florin
Draşovean. Mai mult decât un simplu
loc de cult, acest sanctuar juca şi rolul
de calendar pentru oamenii acelor vre-
muri. „Pe peretele vestic este un orifi-
ciu care lasă să pătrundă soarele în
interiorul sanctuarului, pe capul de
taur, de două ori pe an, la echinocţii.
Probabil pentru ei însemna începutul
şi sfârşitul anului agricol”, a spus arhe-
ologul Florin Draşovean.

Descoperirea a avut loc în 1981, în
cadrul săpăturilor arheologice de la
Parţa unde există o mare aşezare

neolitică. Doi ani mai târziu, arheo-
logul Florin Medeleţ şi echipa sa, au
decis transportarea acestei clădiri

vechi de 7000 de ani, în Muzeul Bana -
tu lui pentru a fi expusă şi a fost mon-
tată într-o sală, în interiorul muzeului.
Pentru a fi siguri că nimeni nu va în -
drăzni să o atingă şi să o mute din loc,
riscând astfel să distrugă părţi impor-
tante din sanctuar, au decis fixarea lui
cu şine în interior. Templul umple
aproa pe toata sala, tot altarul a fost re -
făcut la forma iniţială, iar celelalte în -
căperi – la jumătate, ca să poată intra
în încăperea din Muzeu. Din anii ‚80 şi
până acum s-a mai descoperit un sanc-
tuar din aceeaşi epocă la Uivar, unde
arhologii vor lucra în luna august la
cercetarea acestuia. După restaurarea
Castelului Huniade şi refacerea expoz-
iţiilor din cadrul Muzeului Banatului,
în jurul sanctuarului de la Parţa vor fi
concentrate mai multe săli destinate
„zonei sacre” a omului neolitic.

Sanctuarul este la parter, se
vizitează la cerere şi nu există bilet
separat pentru vizitarea aceastuia.

XXX     
Construcţia sanctuarului era rea -

lizată din lut şi nuiele.
Are o formă rectangulară, cu o

lungime de 11,5m şi o lăţime de 6
m, fiind compartimentat în două:
camera altarului şi camera de
ofrande. În camera altarului se află
un soclu din lut cu o statuie dublă,
cu două capete. Unul era un cap de
taur, celălalt, un cap de femeie
acoperit cu o mască ritualică. În
sanctuar au fost descoperite vase şi
tăvi în care se aduceau ofrandele. Pe
peretele de vest se află o deschiză-
tură sub formă circulară sub care
sunt amplasate o cuvă din lut şi o
râşniţă din piatră. Acest ansamblu
era folosit la râşnitul ritual, folosit în
anumite momente ale anului, proba-
bil primăvara, când se însămânţa

ogorul, ritualul fiind orientat spre a
fertiliza sămânţa ce urma să fie pusă în
brazdă.

Filiala Coşeviţa a CCAJT
s-a înnoit cu o casă nouă

Prin efortul comun al CJT, Consiliul Local
Margina, al Asociaţiei Pro Amiciţia şi al populaţiei
locale, o casă specifică zonei, achiziţionată din
comuna Margina, a fost reamplasată lângă filiala
Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş din
Coşeviţa. Duminică, 26 iulie 2009, într-o atmosferă
de sărbătoare, casa de patrimoniu a fost sfinţită de

preotul satului, în prezenţa localnicilor şi a mai
multor oficialităţi. Momentul festiv a fost mar-
cat şi printr-un spectacol folcloric susţinut de
Ansamblul „Hora” al Asociaţiei Pro Amiciţia,
spectacol care a durat până la lăsarea serii.

Cei prezenţi au hotărât să contribuie prin
donaţii de obiecte de uz casnic şi gospodăresc la
îmbogăţirea patrimoniului CCAJT Filiala
Coşeviţa şi implicit a casei, care deja posedă un
bogat inventar de costume populare şi obiecte
de uz casnic şi gospodăresc din secolul al XIX-
lea.

Răzvan HRE!OSCHI

În data de 25 iulie 2008, ora 10 la Muzeul
Satului Bănăţean s-a deschis cea de-a III-a ediţie a
Festivalului Condeierilor Plugari, un festival aş zice
atipic pentru lumea modernă spre care ne îndrep-
tăm, prea grăbiţi şi aproape nepasători faţă de valo-
rile simple şi, în acelaşi timp, atât de complexe care
trec pe lângă noi, aproape neobservaţi, uneori ridi-
culizaţi, deseori marginalizaţi: părinţii şi moşii
noştri ţăranii. Încă mai simţim ruşine pentru modes-
ta categorie implantată în pământul nostru sfânt de
la început de lume... tocmai fiindcă noi, cei actuali,
monotorizaţi de un mecanism automat, am sărit
peste etapele evoluţiei noastre fără a reuşi să le stră-
batem, să le înţelegem şi să le apreciem la justa lor
valoare. Ne-am trezit deodată în Europa stăpâni pe
calculatoare şi accesul neîngrădit al informaţiei.
Când privirile nostre se apleacă, totuşi, simţim că
singurul vinovat de needucaţia, care volens-nolens
ne implică, sunt doar ei, oamenii vechiului sat, cei
care nu ştiu nici să epateze şi nici să răspundă
nevoilor noastre nestrunite pentru civilizaţie
şi gradul de confort la standardele altor ţări
vecine. Şi ca şi cum asta nu ar fi suficent nu
contenim să defăimăm ruşinea neamului de
straiţă. Dar dacă... am avea curajul să ieşim
din acest cliseu, total eronat... încotro s-ar
îndrepta privirile noastre, pe ce ne-am putea
sprijini pentru a da sens rostului nostru pe
plaiul mioritic, spre ce alte valori credibile,
în afara datului nostru milenar ne-am putea
opri? N-am fi oare total surprinşi să redes -
co perim lumina aparte ce pică pe chipul
celui mai urgisit şi mai nobil vlăstar româ-
nesc, Măria sa, ţăranul român, n-am fi cu
adevarat uimiţi de frumuseţe neasemuită, a
sufletului neîntinat şi neclătinat, o coloană infinită,
şi a chipului, prin care Iisus pare să se nască şi să fie
răstâgnit a doua oară.

Si dacă azi ţăranul român este ameninţat să dis-
pară, aşa cum avea să afime cu mult timp înainte
Marin Preda, prin gura ţăranului  Moromete, noi
suntem vinovaţi şi condamnaţi cu pierderea pro-
priei identităţi, fiindcă lovind cu pietre în chipul
mucenic, nu putem constientiza cu adevărat ce pie-
dem.

Ţăranul român, în general,  şi ţăranul bănăţean,
ca o zvâcnire de dumnezeiere, şi-au dat din nou
mâna, printr-o minunată horă a unirii, a păcii şi a
dragostei neostoite pentru frumos, indiferent că fru-
mosul se manifestă sub formă de poezie, cântec, joc
şi voie bună. Condeiereii plugari au dovedit pe par-
cusul unui veac că pot să mânuiască plugul la fel de
bine pe cât de bine pot să mânuiască condeiul, să
dirijeze şi să formeze coruri săteşti, să conducă
gazete şi să devină publiciştri de renume, animatori
culturali, inventatori, buni autodidacţi, pasionaţi de
numismatică, etnografie, muzeografie etc.

Festivalul condeierilor plugari şi-a câştigat şi în
acest an dreptul la continuitate în nevoia de identi-
tate locală şi naţională. În data de 25 iulie 2009

Muzeul Satului Bănăţean şi-a primit din nou
oaspeţii dragi, într-o atmosferă de mare sărbătoare.
Condeieri plugari din Banat, creatori populari din
ţară şi invitaţi speciali din Banatul sârbesc, ne-am
reunit din nou sub semnul dragostei faţă nobleţea
originii noastre ţărăneşti; ne-am sărbătorit cu mare
cinste veteranii condeieri plugari, în frunte cu vete -
ranul mişcării Iosif Cireşan-Loga, Ion Vornic; am
oferit diploma de Cetăţean de onoare al Festivalului
domnului Ion Colojoară, din Vrani. Am păstrat un
moment de reculegere în memoria înaintaşilor,
rămaşi între noi prin amintirea sacră şi mulţimea de
manuscrise, prin care încercăm de asemenea reabi -
litarea fenomenului unicat al condeierilor plugari.
Vernisarea expoziţiei Casa Muzeu Iosif Cireşan-
Loga, restaurarea colecţiei de ceramică a aceluiaşi
autor, colecţia de port popular Ion Vornicul, lansări
de carte sunt doar câteva din punctele care veneau
să întregească manifestarea. Tinerele generaţii ne-
au pregătit şi în acest an un mic program artistic în

semn de mare preţuire pentru bătrânii nostri fru-
moşi. Duminică, în data de 26 iulie 2009, ne-am
deplasat în localitatea Recaş, unde gazdele noastre,
domnul primar Marinel Puşcaş, doamna Veronica
Andrusiac, ne-au întâmpinat, în cântec de fanfară
cu pită şi cu sare, conform tradiţiei româneşti.
Momentul creat la Muzeul localităţii, în faţa prispei
româneşti, a fost o întâlnire de mare suflet şi fru-
museţe inegalabilă dovedind o dată în plus că pro-
funzinea rădăcinii noastre milenare se sprijină
inconfundabil pe acea comuniune de suflet şi
simţire românească. Vizita la cramă, interviuri
oferite televiziunii Realitatea, vizitarea satului  şi a
căminului Herneacova au fost momente de neuitat.
La Casa orăşenească am desfăşurat în după-amiaza
zilei de duminică o şezătoare literară, punctată de
frumuseţea cântecului popular, cântecului religios
şi a momentelor vesele. Am împărtăşit idei ,
bucurându-ne împreună de un festin regal.

Mulţumim din tot sufletul doamnei Ve ronica
Andrusiac pentru spiritul organiza to  ric de neegalat,
pentru sensibilitaea şi nobleţea atât de aparte, cu
speranţa ca întâlnirile de acest fel să ne reunească şi
în noua ediţie a Festivalului 2010.

etnolog Maria MÂ!DROA!E

Sanctuarul neolitic de la Parţa - 
unicat muzeistic la Timişoara

Festivalul condeierilor plugari – sens şi consens



O LOCALITATE SĂRACĂ

“Suntem foarte săraci pentru că este o
comună depopulată”, acestea au fost primele
vorbe ale unuia dintre cei mai vechi primari
din Timiş, Ioan Lăzărescu, primarul din comu-
na Bara, unde trăiesc nici 400 de suflete. “Ca
suprafaţă are 7.067 hectare, este destul de
mare, dar ca populaţie sunt doar 378 de
locuitori în cinci sate. În centrul de comună
sunt cam jumate, iar în restul (Lăpuşnic,
Rădmăneşti, Dobreşti) câte 50 de suflete. La
Spata sunt 18 persoane. Au avut o populaţie de
10 ori mai mare, dar au plecat cu colec-
tivizarea, au demolat casele şi s-au dus la
Ghiroda”, spune primarul.

În cei 17 ani de când este primar, populaţia

a rămas constantă, dar lucrurile s-au mai
schimbat în bine. Alegerea Patriarhului Daniel
ca lider al Bisericii Ortodoxe Române a reînvi-
at satul, deocamdată ca nume, dar edilul speră
că în următorii ani va fi un punct important pe
harta religioasă a României, o dată cu
finalizarea mănăstirii ctitorite de Prea fericitul
Părinte Patriarh, la Dobreşti. “Eram într-o situ-
aţie foarte disperată în trecut. Acum doi ani nu
am luat şase luni salariul, l-am primit la final
de an, şi 9 luni am avut iluminatul public
închis. Acum ne-am modernizat, am trecut pe
becuri economice, în toată comuna, pe toţi
stâlpii. Am făcut şi economie de vreo 100 de
milioane, înainte plăteam vreo 300. Am
început să ne dezvoltăm. Dacă mănăstirea se
pune pe picioare, asfaltăm drumul, avem
proiect pentru introducerea reţelei de apă, au
început să se cumpere casele şi terenurile din
intravilan. Eu văd un viitor al acestei comune.
Avem vreo 5-6 case cumpărate recent, chiar şi
de timişoreni. Ultima casă care s-a cumpărat a
costat 300 milioane de lei vechi. Terenurile în
extravilan s-a vândut cu 9-12 milioane lei pe
hectar, acum s-au mai vândut şi cu 20 de mi -
lioane hectarul. Şi Dobreştiul şi Rădmăneştiul
s-au mai dezvoltat. Când am venit eu primar,
în ambele sate pe jumătate nu mai era iluminat

public. Oamenii erau pregătiţi să evacueze tot,
să se mute definitiv”, spune primarul, arătân-
du-se acum mai optimist.

Este conştient că există alte priorităţi pen-
tru repartizarea banilor, dar a încercat să se
mai descurce şi singur, în ciuda “stigmatului”
că este una dintre cele mai sărace comune din
judeţ. “Avem greutăţi mari. Nici nu putem să
avem pretenţii, pentru că nu o să-mi dea mie
bani şi să nu dea la Recaş sau nu ştiu unde, la
Găvojdia, unde e căminul de bătrâni, nici nu
mă gândesc. Eu sunt foarte mulţumit că
supravieţuiesc. Bugetul nostru este de cam un
miliard de lei vechi din venituri proprii şi în jur
de cinci miliarde ne trebuie ca să funcţionăm,
iar restul e buget de investiţii. Salariile pentru
anul acesta sunt asigurate. La anul vedem,

reducem per -
sonalul dacă e
nevoie, la ju mă  -
tate”, se gân   -
deşte Lă zăres -
cu. In ves tiţia
cea mai im  por -
tan tă este asfal -
tarea drumului
dintre Bara şi
Dobreşti, pen tru
pelerinii ca  re
vor veni. “Mai
avem un proiect
pentru alimen -
tarea cu apă a
lo ca lită ţilor Ba -
ra, Lă puşnic,
Do  breşti, cu do -
uă foraje, unul
la Dobreşti şi

unul la Bara. Am avut licitaţia, dar ne-am ales
cu o contestaţie şi ne-au anulat-o, aşa că tre-
buie să o repetăm. Pe fonduri europene nu am
accesat nici un proiect. Ne-am mai gândit să
facem un cămin cultural la Dobreşti, de fapt o
casă de cultură, pentru că acolo e nebunie.
Când o să vină la mănăstire şi la hramul bis-
ericii, nu o să mai fie loc”, adaugă şeful
comunei.

PĂSTORII AU VE!IT 
DI! MEHEDI!ŢI ŞI SIBIU

De cum intri în Bara te întâmpină câinii, la
tot pasul, lucru pe care îl vezi şi la Rădmăneşti.
Sunt 23 de stâne în zonă, cu 10.000 de oi. “E
unica bogăţie care o mai avem, în rest s-a furat
tot, de la CAP-uri, românii sunt specialişti în
distrugere”, cugetă interlocutorul nostru.
Ciobanii au venit din trei locuri pentru a se sta-
bili la Bara. De Sfântul Ilie, ciobanii au asigu-
rat hrana la ceaun pregătită de un bucătar
ungur, venit de la Bodo. “Am participat la
rugile din sat, când eram tânăr. Era cea mai
frumoasă rugă din zona aceasta, fiind în luna
iulie. Anul acesta un cântăreţ din comună
cântă pe gratis, noi plătim ţambalistul şi saxo-
fonistul. Populaţia e îmbătrânită, o să vină să

îşi aducă aminte de rugă, altceva... poate câţi-
va tineri. La ceaun se face carne de miel, avem
un bucătar maghiar- vă spuneam- de la Bodo şi
ne face şi gulaş”, aflăm de la primar cu câteva
ore înainte de ceasul în care se dă drumul
rugii. Să fi fost adunaţi vreo sută de persoane
la această a doua rugă pe care a organizat-o
primarul la Rădmăneşti. 

Ciobanii care şi-au făcut case la Bara vin
din Mehedinţi, Poiana Sibiului şi din satul Jina
- Sibiu, un loc cu tradiţie într-ale păstoritului.
Primarului îi plac cel mai tare cei din Poiana
Sibiului, despre care spune că sunt cei mai de
treabă. “Restul sunt cu mentalităţile lor, mai
avem şi probleme cu ei, dar nu deosebite”,
adaugă primarul, cu discreţie. Ciobanii au
rămas prin zonă pentru că şi-au cumpărat şi
terenurile ieftine, cu sutele de hectare.
“Oamenii au vândut terenurile, s-au mutat la
Ghiroda, la Lugoj. Zona aceasta de la
Rădmăneşti s-a dus la Ghiroda, la fel ca şi cei
din Secaş, Checheş, Crivobara, iar cei de la
Dobreşti, Lăpuşnic, Bethausen s-au dus la
Lugoj, alţii în Hunedoara, aşa a fost sistemul,
s-au dus pentru copii, să poată merge la şcoală.
Dacă era drum, nu cred că pleca nimeni”, mai
aminteşte Lăzărescu. 

Turmele de oi nu au produs pagube majore
şi asta pentru că nu se cultivă mai nimic, deşi
ar merge orice, pământul
fiind şi “odihnit”. Italienii
au ajuns şi la Bara, unde
unul dintre ei a cumpărat
100 de hectare de pământ şi
a adus tot felul de utilaje
agricole, care ajută foarte
bine iarna, la deszăpezire. 

PROBLEME 
ŞI SPERA!ŢE

Una dintre problemele
care îl preocupă pe primar
este lipsa unui medic de fa -
mi lie. “Medicul pe care 
l-am avut s-a mutat la Ba -
linţ. În locul lui a venit alt
medic, dar jumătate din pa -
cienţi au rămas la medi cul
plecat la Balinţ, iar cel nou a trebuit să se mai
ducă într-o comună, şi la Lugoj, pentru a-şi
completa lista, iar în final nu a mai venit deloc.
Majoritatea locuitorilor au medic la Lugoj,
pentru că au copii acolo şi atunci merg la acel
doctor. E foarte delicată problema, nu ştiu cum
pot să rezolv situaţia. Pentru zece oameni nu o
să stea un medic la Bara”, afirmă Lăzărescu. În
comună există cu greu semnal la telefonul
mobil, dar, totuşi, primarul spune că “gradul
de telefonizare e ca în occident, sunt câte 2-3
telefoane la o casă!” 

Primăria Bara nu are nici un fel de asoci-
aţie cu nimeni pentru promovarea localităţii,
deoarece ar fi nişte bani daţi în plus şi nu s-ar
rezolva nimic. “Eu m-am gândit la parteneri-
ate, pe turism, pentru mănăstire, iar la

Rădmăneşti a -
vem, la vreo 4-
5 km la gra niţa
cu Aradul, o
râpă cu scoici,
locul fo  silifer
Răd măneşti”,
conchide primarul din comuna Bara. Îşi pune
speranţa în potenţialul turistic al comunei pe
care o conduce şi crede că vor fi multe case de
vacanţă în următorii ani. 

!OUA MĂ!ĂSTIRE

Locul aşezământului monahal ocupă o
culme de deal la marginea localităţii, în partea
de S-V şi are o suprafaţă de 4,67 ha, cumpărată
şi donată ulterior de Prea Fericitul Părinte
Patriarh Daniel. Pe acest loc, la 1800 a existat
un conac boieresc aparţinând doamnei Halasy
Analia din Debreţin – Ungaria. La 23
octombrie 2005, cu binecuvântarea ÎPS
Mitropolit Nicolae al Banatului, Prea
Fericitului Părinte Patriarh Daniel, pe atunci
mitropolit al Moldovei şi Bucovinei şi P.S.
Episcop Lucian al Caransebeşului, pe atunci
episcop-vicar la Timişoara, împreună cu mai
mulţi preoţi şi diaconi, au sfinţit locul pe care
se construieşte biserica, aşezând piatra de

temelie îndătinată. Până la 1 iulie 2008 s-au
întreprins eforturi pentru finalizarea proiectu-
lui şi pentru obţinerea autorizaţiilor necesare
începerii construcţiilor. Cu această dată a
început efectiv construcţia bisericii. S-a ame-
najat o platformă pe care s-a făcut o săpătură
generală a bisericii şi săpăturile fundaţiilor
demisolului acesteia. În prezent, după turnarea
betonului în fundaţii, ridicarea stâlpilor de
susţinere şi a pereţilor demisolului, se lucrează
la execuţia planşeului peste demisol. Cu acor-
dul ÎPS Nicolae, slujbele religioase se
săvârşesc în biserica monument istoric  care
datează din anul 1852. 

Alina SABOU
Foto: Constantin DUMA

Primarul crede în refacerea comunei
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BARA

LOVRIN:
PIAŢĂ NOUĂ, “CASĂ” NOUĂ

Demarate la începutul acestei veri, lucările la noua  piaţă din comuna Lovrin se apropie de
sfârşit iar autorităţile locale consideră că va  fi cea mai mare construcţie de acest fel din  ţară.

Viceprimarul Eugen Tru ţă este convins
că  piaţa din Lo vrin, care  se va întinde
pe 14.000 de metri pătraţi, va oferi
condiţii optime de expunere  comer cian -
ţilor din comună şi din aşezările apropi-
ate. 

Tinerii din comună aşteaptă şi cu
interes terminarea reparaţiilor capitale la
Casa de Cul tură începute în  luna mai, o
investiţie de aproa pe 3,5 milioane de lei,
sumă obţinută printr-un program guver -

na mental. După con so lidarea, re -
com partimentarea şi recondiţio na -
rea clădirii - preconizate a se termi-
na la sfârşitul acestui an sau la în -
ceputul lui 2010 - Casa de Cultură

din Lovrin va avea o modernă sală de confe -
rinţe şi va găzdui un club pentru tineret. 

Text şi foto, Cornel TODOR

@antierul mănăstirii Dobreşti (2009)

Ruga la Rădmăneşti

Vechea Piaţă
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Nu de puţine ori şoferii de “tiruri” s-au
zăpăcit ascultând de GPS-ul din dotare şi au
ajuns la Târgovişte, satul din Timiş, când, de
fapt, voiau să ajungă în Dâmboviţa. Atunci, ori

au pus mâna pe un telefon şi şi-au sunat şefii,
ori au apelat la autorităţile locale pentru o
mână de ajutor. Localnicii s-au obişnuit deja
cu confuzia şi se amuză. Sunt ardeleni în
Târgoviştele din Timiş. Localitatea este cunos-
cută în zonă pentru că se produc... mături.
Primarul Dănuţ Craşovan ne spune că este o
tradiţie în zonă. “De când mă ştiu eu, la
Târgovişte se cultivă sorg şi se fac mături.
Când eram eu la şcoala generală, era cerc de
îndeletniciri practice, făceam şi noi mături.
Sunt vreo 15 persoane care se ocupă cu asta.
Le vând apoi la Lugoj. La Târgovişte sunt
oameni foarte muncitori, starea lor materială
este mai bună. La Fădimac, în schimb, oa -
menii trăiesc din laptele pe care îl dau la
firmele de lactate, este un sat necăjit”, po -
vesteşte Craşovan.

AU CRESCUT PREŢURILE

Terenurile din zona comunei Balinţ au sus-
citat interesul italienilor, care au cumpărat

suprafeţe mari de terenuri. În ultima perioadă,
de când s-a decis care este traseul autostrăzii
Nădlac -Arad - Lugoj - Deva, din coridorul IV
european, preţurile au mai crescut, după cum
ne-a spus viceprimarul comunei, Iuliu Bekeşi.
“Hectarul s-a vândut cu 20 - 26 de milioane de
lei. Au urcat preţurile de când s-a auzit de
autostradă. Aceasta va intra pe toată suprafaţa
comunei, de la ie -
şirea din Păru, că -
tre Cutina”, spu   ne
vicele. De şi mai
durea ză câţiva ani
buni până să
existe fi zic aceas -
tă au to stradă, li -
derii lo cali îşi pun
speranţa că în
zonă vor apărea
mai multe case de
vacanţă. “La Bo -
do sunt mai multe
case de vacanţă,
au cumpărat timi -
şorenii. Cum apa -
re o casă de vânzare pe malul râului Bega, ti -
mi şorenii sunt primii cumpărători. Cred că
sunt peste 20 de case, de văiugă, pământ bătut,
nu le modifică prea mult. Sunt case mici şi le
plac aşa, se pare. La Balinţ sunt însă case mari,
din cărămidă, acestea nu le plac. Preţurile la
case la Bodo sunt în jur de 7.000 de euro. La
Balinţ sunt mai scumpe, dar nu sunt căutate,
nu le place timişorenilor zona”, crede Bekeşi.
Primarul Craşovan e convins că odată cu asi -
gu rarea facilităţilor pe raza comunei, după ce

va exista apă, canalizare şi străzi asfaltate vor
veni şi investitorii, care acum lipsesc cu de -
săvărşire. 

“Toate şcolile şi grădiniţele de pe raza
comunei au fost reabilitate,
la fel căminul cultural de la
Balinţ. Consiliul Judeţean
ne-a ajutat să facem un pod
peste râul Bega care face
legătura între satele Bodo şi
Nevrincea, din comuna Bet -
hausen. S-a mai realizat pe
un proiect Sapard un drum
comunal între Balinţ şi Târ -

govişte. Avem în curs de execuţie proiectul de
alimentare cu apă în Balinţ şi Târgovişte. 75%
din lucrare este executată, iar la Fădimac cu
bani de la CJT se introduce apa. Am pregătit
un proiect integrat pentru fonduri europene pe
canalizare la Balinţ şi Bodo, cu staţie de epu-
rare în Balinţ, care să capteze apele reziduale
din toată comuna, vrem să facem reţea de apă

la Bodo, să modernizăm şi drumul şi să reabi -
li tăm căminul de la Fădimac. Sunt făcute stu -
di ile de fezabilitate. Am pregătit şi planul de
rezervă, proiectul să fie spart pe bucăţi, să le
facem pe rând, în funcţie de priorităţi, pe fon-
duri guvernamentale”, precizează Craşo van.
Di ferite persoane interesate au participat la
dis cuţii cu primarul, voiau pământ comasat,
iar nişte spanioli chiar intenţionau să cumpere
1.000 de hectare, dar nu au găsit. “Oamenii
încă sunt reticenţi să vândă, dar cred că se vor

răz gândi în câţi-
va ani. Nici nu îl
vând acum, nici
nu îl lucrea ză,
primesc sub ven -
ţia şi cultivă cât
au ei nevoie”,
adaugă primarul. 

MOARA
FĂRĂ

!OROC

Moara din comună este cunoscută sub
numele de “moara cu noroc”, însă starea ei nu
denotă acest lucru. Ridicată la începutul anilor
1900, a fost reconstruită în 1940, după un
incendiu. Acum este în proprietatea unei socie -
tăţi din Timişoara, care se judecă pentru ea cu
nepotul generalului Dimitrie Petrescu To ci -
neanu. “Din cauza lipsei fondurilor, moara nu
s-a retehnologizat şi nu a mai primit autoriza-
ţie de funcţionare. Mai este acolo o minihidro-
centrală, care dacă s-ar reface ar putea să
furnizeze energie electrică pentru comună şi
pentru aşezările limitrofe Balinţului. Socie -
tatea care o deţine este în litigiu cu fostul pro-
prietar, se judecă de ani de zile şi nu s-a ajuns
la o sentinţă definitivă. Într-o vreme, bătrânul
a vrut să o doneze primăriei, dar apoi s-a răz -
gândit”, menţionează primarul. Vicele ne
spune că nu ar fi o idee rea ca moara să fie
transformată în muzeu. Locul este prielnic şi
pentru agrement. Acum, pe lângă moară, se
lucrează la refacerea digurilor de pe malul râu-
lui Bega. 

Râul Bega şi zonele deluroase din jur dau
şansa unei dezvoltări pe partea turistică. La
Bodo există şi o tabără de vacanţă, care nu este
încă inclusă în circuitul turistic. Momentan
există discuţii să fie dată în administrarea
Casei Corpului Didactic pentru a fi folosită la
cursurile de perfecţionare ale cadrelor didac-
tice. Sunt vreo 25-30 de locuri în această
tabără, există sală de mese, sală de spectacole,
toalete, băi interioare, totul amenajat acum doi
ani din fonduri  guvernamentale. 

Alina SABOU
Foto: Constantin DUMA

Dacă ar fi să supravieţuiască numai din
veniturile proprii, comuna Secaş şi-ar achita
datoriile de până acum în următorii zece ani!
În acest timp ar trebui să nu mai investească în
nimic, să lase totul aşa cum e acum. Un dece-
niu doar pentru a scăpa de obligaţiile financia-
re create în ultimii ani. În total, administraţia
din această localitate are de dat furnizorilor de
produse sau servicii aproape 10 miliarde de lei
vechi. Veniturile proprii sunt de circa un mili -
ard de lei vechi pe an. Aceşti bani ajung numai
pentru a plăti timp de două luni salariile anga-
jaţilor şi iluminatul public. Atât. Apoi se
aşteaptă. Se aşteaptă un telefon, iar vocea de la
capătul firului să le spună că au scăpat de
datorii, fiindcă le-a plătit altcineva. În rest,

aşteaptă ziua de salariu. Comuna este depopu-
lată, investitorii nu mai vin, bani nu sunt,
nimeni nu îi ajută cu nimic, tinerii au plecat, au
rămas doar bătrânii. Soarta Secaşului este dra-
matică. Până şi crucea din vârful bisericii a
picat. La şcoală merg numai vreo 35 de copii,
iar populaţia este de circa 400 de suflete. Să ne
mai mirăm că fondurile europene sunt o enig-
mă pentru edilii acestei comune?

“Avem facturi neachitate, lucrări rămase la
jumătate, toate din cauza lipsei banilor. Am
calculat că avem datorii de 10 miliarde de lei
vechi. Am comandat panouri europene pentru
intrările în comună, sunt aduse, trebuie doar să
le montăm, sunt neachitate. Avem un canal de
la Secaş la Crivobara, e aproape gata, un parc

de distracţii pentru copii, este tot
adus, trebuie să fie montat. Ar
trebui să fim ajutaţi ca să ieşim
la linia de plutire. Noi nu avem
de unde, nu avem, nu avem ve -
ni turi proprii care să ne acopere
nici 20% din cheltuieli”, ne spu -
ne viceprimarul Constan tin
Jurchela. Contabila instituţiei,
Ramona Paralescu, ştie mai bine
cum e cu cheltuielile: “Avem
venituri proprii de un miliard pe
an. Cheltuielile lunare sunt în
jur de 500 de mi lioane de lei
lunar. Salariile le-am luat la

timp. Pe luna viitoare nu avem bani de salarii.
Aia e cel mai important, să luăm salariile, că
restu’... Noi ne-am băgat mult la tot felul de
investiţii, au venit facturile şi au rămas
restanţe. La un drum pe care l-am pietruit,
între Crivobara şi Vizma, avem restanţă de 800
de milioane de lei vechi, ne-au şi dat în jude-
cată. Mai avem facturi mărunte, care s-au tot
adunat. Numai pentru strategia de dezvoltare a
comunei, făcută în urmă cu trei ani, e o datorie
de 140 de milioane de lei”, spune contabila. 

Edilii nu întrevăd nicio ieşire, decât să îi
ajute cineva, să scape de datoriile pe care le au.
Întrebaţi ce demersuri au făcut pentru a achita
aceste restanţe, se pune totul în cârca celor de
la judeţ: “La finele anului, ne-au cerut de la
Consiliul Judeţean situaţia facturilor neachi-
tate, le-am dat şi ne-au promis că o să ne dea
bani, dar au spus că nu ni dau prin primărie, ca
să nu îi cheltuim în altă parte, ci se dau direct
la furnizori, dar văd că nu s-a făcut nimic. Nu
avem de unde să obţinem venituri: tot tineretul
a plecat la oraş, avem aici doar nişte bătrâni, la
Secaş nu mai investeşte nimeni. Oamenii s-au
mutat la Ghiroda iar tinerii ce să mai facă aici?
Nu au locuri de muncă, agricultură nu se face
pentru câştig, ci pentru a-şi asigura existenţa.
Nici nu se poate cultiva mai nimic, pentru că
se distrug culturile de către porcii mistreţi.
Oamenii au şi restanţe la impozite. Nu îi dăm
în judecată, pentru că am cheltui cu procesele.

Noi tot îi
sunăm, îi
c ă  u t ă m ,  
le-am făcut
înştiinţări
de plată...”,
spune, des-
cumpănită, tânăra contabilă a primăriei.
Singurii investitori de pe raza comunei sunt
italienii care au cultivat aluni şi care au mai
multe plantaţii în zona comunelor Ghizela şi
Bucovăţ. “Bogăţia” locului sunt păşunile şi
oile de pe ele, în jur de 12.000 de mioare. Pă -
şu nile aduc impozitele. La Checheş, unul din
sa tele aparţinătoare, un italian are 260 de
hectare de aluni. “Avem pădure, 214 ha, vrem
să o trecem în domeniul privat pentru a putea
să o administrăm noi, am avea venituri şi am
sta liniştiţi şi noi câţiva ani”, mai spune conta -
bila, idee confirmată de viceprimarul Jur chela.
Datoriile adunate în timp le-au dat de furcă şi
atunci când a trebuit să închidă micile gropi de
gunoi, pentru că nici o firmă nu a avut în cre -
dere că îşi va primi banii. Au rezolvat-o pâ nă
la urmă. “Trebuie să ne încadrăm în nor mele
europene, să respectăm legislaţia, că pe lângă
restanţele la alte plăţi, numai o amendă de la
Mediu ne-ar mai trebui!”, spune viceprimarul.

Alina SABOU
Foto: Constantin DUMA

Turismul şi viitoarea autostradă 
dau şanse de dezvoltare comuneiBALINŢ

La un pas de faliment
Datoriile din anii trecuţi îi strâng cu uşa pe edilii localităţiiSECAŞ

Primarul Dan Craşovan

Lucrări de amenajare a râului Bega 

Viceprimarul Iulie Bekesi

@coala şi grădiniţa
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PF DA!IEL VREA SĂ AJUTE MAI MULT BA!ATUL

Prea Fericitul Părinte Patriarh Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, s-a aflat, în perioada 3-6 iulie, în judeţul
Timiş, unde a fost primit cu bucurie de sute de credincioşi, atât
la Timişoara, la Lugoj, dar şi în satul său natal, Dobreşti, co -
muna Bara. Prima ocazie pentru timişeni să îl vadă pe melea -
gurile natale pe Patriarhul României a fost în dimineaţa zilei
de 4 iulie, la slujba efectuată la Catedrala Mitropolitană, pe
care a numit-o “una dintre cele mai frumoase
din ţară”, unde s-au aflat circa 500 de persoane,
printre care ÎPS Nicolae Corneanu, Mitropolitul
Banatului şi PS Paisie Lugojanul, episcopul-vi -
car al Arhiepiscopiei Timişoara, primarul
Gheor ghe Ciuhandu, preşedintele consiliului ju -
deţean Constantin Ostaficiuc, şi multe perso na -
lităţi locale.

SOLIDARITATE PE VREME DE CRIZĂ

În aceeaşi zi, PF Daniel a primit titlul de
cetăţean de onoare al Timişoarei într-o cere-
monie organizată la primărie. “La baza acestei
decizii au stat două motivaţii: Patriarhul Daniel
este întâistătătorul Bisericii Ortodoxe şi este
bănăţean. Trebuie să fim mândri că avem un patriarh din
Banat”, a spus primarul Gheorghe Ciuhandu după ce a evocat
personalitatea patriarhului. În acelaşi context, Ciuhandu l-a
rugat pe Prea Fericitul Părinte ca, prin funcţia sa din fruntea
BOR, “să se aplece şi asupra problemelor locale”, în calitate
de “ambasador” al zonei. “Sunt un fiu al Banatului”, a spus
pa triarhul în cuvântarea sa. “Recunoaşterea originii mele e un
prilej de recunoştinţă şi bucurie. Am pus în practică tot ce am
învăţat în Banat. Pentru noi, ecumenismul e o experienţă fi -
rească de convieţuire paşnică. Noi nu am făcut un efort să fim
ecumenici, îl ştiam de acasă”, a adăugat patriarhul, evocând
plu ralismul etnic şi confesional din Banat, pe care l-a ca -
racteri zat drept “o Europă în miniatură”.

“Onoarea aceasta înseamnă o chemare la a ajuta această
zonă şi acest oraş mai mult. Nu am primit niciodată proble -
mele acestei zone, dar dacă le voi primi,
vom răspunde cât mai punctual. Sunt
multe probleme şi e greu de stabilit care
sunt priorităţile, de aceea trebuie să existe
cooperare şi consultare”, a mai spus patri-
arhul. În plus, din punctul său de vedere,
“economia ţării este prea concentrată în
capitală în defavoarea provinciei. Această
zonă merită mai multă atenţie pentru că
potenţialul este mai mare, dar nu este
fructificat”, a spus PF Daniel. Acesta a
mai vorbit despre criza economică,
despre care a spus că are la origini o criză
spirituală profundă. “Lăcomia exagerată a
unora creează lipsuri pentru alţii. În vreme de criză, soluţia
este solidaritatea între instituţii şi popoare. Criza poate însem-
na şi un nou început, este un element de reflecţie pentru a
vedea unde am exagerat”, a adăugat Prea Fericitul Părinte. La
finalul ceremoniei, primarul Gheorghe Ciuhandu a primit de
la patriarh Ordinul Sfântului Ştefan, ca semn de încurajare şi
recunoştinţă pentru ce a făcut până acum pentru Timişoara.
Ciuhandu a mai primit un album cu Catedrala Patriarhală,
cadou care i-a fost înmânat şi preşedintelui Consiliului Jude -
ţean Timiş, Constantin Ostaficiuc, cu care s-a întâlnit ulterior.

PLA!URI PE!TRU DOBREŞTI

În cadrul întâlnirii, care a avut loc la Palatul Administrativ
din Timişoara, patriarhul a spus că Banatul trebuie încurajat
mai mult. “Vrem să ajutăm din convingere, nu din curtoazie.
Am dori să vedem care sunt domeniile în care aţi avut succes,
dar şi pe cele în care aţi dori să aveţi mai mult, dar nu s-au
realizat încă, din diferite motive. Vrem să avem o informare
chiar la Adunarea Naţională Bisericească. Noi am format
comisii speciale, dar este atâta lipsă de timp încât nu mai avem
timp de reflecţii. Noi binecuvântăm hărnicia, pentru că numai
cine este harnic, poate fi şi darnic”, a punctat Patriarhul
Daniel.

Lucrurile lumeşti i-au folosit drept exemplu şi la această
întrevedere. Patriarhul a dat exemplul dezvoltării turistice din
Turcia şi s-a arătat dezamăgit că România a devenit o ţară
importatoare de produse. “Nu avem nostalgia socialismului
din trecut, dar avem dorinţa puternică de a-i sprijini pe
românii care doresc să dezvolte agricultura. Am avut discuţii
şi cu ministrul (Agriculturii, n.r.) Ilie Sârbu şi i-am spus ce mi-
a spus un neamţ care a privit harta României, cu munţii în
mijloc şi o mulţime râuri şi râuleţe, care coboară din munţi

spre Dunăre şi mare şi a spus că această ţară ar putea deveni o
grădină a Europei prin irigaţii organizate în mod mai siste -
matic. Avem nevoie de investiţii şi de mai mult curaj pentru a
putea depăşi condiţia de asistaţi. Avem mult de lucru şi trebuie
să încurajăm oamenii de afaceri care doresc să investească”, a
spus Prea Fericitul. 

Liderul BOR a mulţumit administraţiei judeţene că are
grijă de bisericile şi mănăstirile din judeţ, în special cea din
localitatea sa natală, Dobreşti. “Am făcut această mănăstire de

la Dobreşti nu numai pentru a împiedica vânzarea de teren
străinilor, ci şi pentru ca să ne mai întâlnim vara acolo. Am
mai adăugat un hram, cu permisiunea Prea Sfinţitului, pe
lângă Sf. Cuvioasă Parascheva şi hramul Sf. Ilie. Vrem să
organizăm aici şi tabere pentru tineri. Şcoala din Dobreşti
poate primi deja pelerini, lucru care se poate face şi la
Lăpuşnic. Lângă mănăstire există mult spaţiu şi de joacă şi de
muncă, iar în pădurea de la Cladova se pot face excursii şi se
pot culege şi plante medicinale. Noi avem idei, dar avem
nevoie şi de sprijin material, aşa că ne încurajăm reciproc”, a
continuat Prea Fericitul Daniel. Pentru ajutorul dat comunei
Bara şi localităţii Dobreşti, preşedintele CJ Timiş a fost ono-
rat cu Ordinul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, care au
fost ctitori de biserici şi mănăstiri. La rândul său, Ostaficiuc a
oferit oaspetelui mai multe albume, dar şi simbolul judeţului,

Leul bănăţean. 
“Vizita patriarhului în Timiş înseamnă

revenirea la o normalitate. Eu nu cred că
a fost o normalitate ceea ce s-a întâmplat
până acum cu bisericile. Noi am avut o
şansă extraordinară, avându-l aici, alături
de noi, pe Prea Sfinţia Sa, Mitropolitul
Nicolae, care a reuşit, prin modul în care
a gestionat lucrurile, să creeze acest ecu-
menism aici în Banat şi în judeţul Timiş.
E o vizită semnificativă pentru toţi
locuitorii judeţului Timiş. Faptul că
Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe
Române a venit în Banat înseamnă, pen-

tru mine, extraordinar de mult, iar faptul că a venit şi la
Consiliul Judeţean înseamnă şi mai mult”, a declarat
Constantin Ostaficiuc la finalul întâlnirii de la sediul CJ Timiş.

În a doua parte a zilei, coloana oficială s-a îndreptat spre
Mă nă stirea Timişeni - Şag. Curtea
mă nă  stirii ctitorite de mitropolitul
Vasile Lăzărescu şi terminată în
1944 era, şi aici, plină de credin-
cioşi, care, auzind de vizita Patri ar -
hului, au venit cu speranţa de a
primi bine cuvântarea-i arhiereas -
că. Pa triar hul a rămas plăcut im -
presionat constatând că la această
mănăstire, pe care o ştia din timpul
studenţiei, s-au făcut multe lu crări
şi s-a extins spaţiul pentru ca zare,
cât şi pentru slujire, prin ridicarea
unei noi biserici, care mo mentan se
află în stadiu de pictură.

PRIMIT CU BUCURIE DE E!ORIAŞI

În cursul zilei de duminică, 5 iulie, întâistătătorul Bisericii
Ortodoxe Române a luat parte la târnosirea noii biserici cu
hramul “Învierea Domnului” din Lugoj. Aici, Prea Fericitul a
slujit împreună cu un sobor format din ierarhi şi preoţi. La
acest eveniment au participat, pe lângă circa 5.000 de enoriaşi,
ÎPSS Timotei Seviciu, arhiepiscopul ortodox al Aradului, PSS
Lucian Mic, episcopul Caransebeşului, PSS Paisie Lugojanu,
episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, PSS Siluan
Mănăilă, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria,
dar şi PSS Alexandru Mesian, episcop unit, greco-catolic de
Lugoj, protopopi, călugări, călugăriţe, reprezentanţi ai altor

culte din oraş, precum şi mii de credincioşi din Lugoj şi îm -
pre jurimi. Lăcaşul a fost sfinţit prin stropirea cu agheasmă şi
ungere cu mir, după care a urmat târnosirea (introducerea de
moaşte în masa Sfântului altar) şi sfinţirea interioară, iar apoi
înaltele feţe bisericeşti au oficiat Sfânta Liturghie arhierească.
Preotul bisericii, Mihai Sidei, a primit apoi de la patriarh Cru -
cea Patriarhală, cea mai înaltă distincţie a BOR. După agapa
frăţească, PF Daniel s-a recules la mormântul mamei sale,
Stela Ciobotea, la Cimitirul Ortodox din Lugoj. 

În ultima zi a vizitei, în 6 iulie, PF Daniel 
s-a deplasat în satul Dobreşti, locul său de başti -
nă, unde primarul Ion Lăzărescu şi celalalte ofi-
cialităţi locale l-au primit cu pâine, sare şi îm -
bră caţi în tradiţionalul port bănăţean. Aici a vi -
zi tat casa părintească şi şantierul de la biserica
mănăstirii, ctitorie a Preafericirii Sale. Părintele
Patriarh a dăruit mănăstirii un rând de vase sfin -
te, o cruce de binecuvântare şi un dicher şi un
tricher pentru binecuvântarea episcopului. 

“PATRIARHUL !U BAGĂ APĂ Î! SAT!”

Primarul comunei Bara, Ion Lăzărescu, se
simte în largul lui când este căutat de reprezen-
tanţii presei. Lejeritatea sa este dată tot de Prea

Fericirea Sa Patriarhul, cu care a fost coleg de şcoală şi despre
care a vorbit în multe medii jurnalistice. Numele patriarhului
a scos comuna din necunoscut şi pe primar din anonimat. “Am
fost coleg cu patriarhul şi la patru clase la Dobreşti, şi la clase-
le V-VIII la Lăpuşnic şi apoi la liceul “Brediceanu”, la Lugoj.
El a făcut un an la Buziaş, după aceea ne-am reîntâlnit la
Lugoj, doar că el era la Uman, eu la Real, dar făceam sportul
şi biologia împreună. El... e mai deştept. Noi nu prea am băgat
în seamă, dar acum am realizat că a fost mai deştept decât noi.
Era o tradiţie şi în familie. Fraţii mamei sale au murit pe front.
Unul azi, unul mâine, a fost o tragedie. Din acest motiv, mama
sa era foarte legată de biserică, puneau des parastase. Erau
tineri, cred ca avea unul sub 20 de ani, celălalt peste. Era şi fiu
de dascăl, aveau şi bibliotecă. În timpurile alea noi nu aveam
aşa ceva, împrumutam cărţi de la el, taică-su fiind învăţător,
vreo 40 de generaţii a fost învăţător prin toate satele de aici”,
povesteşte, din nou, primarul. 

Acesta înţelege că patriarhul este foarte ocupat acum şi nu
îl condamnă pe fostul său coleg că nu are atât de mult timp
pentru oamenii din trecutul său. “Am fost la întronizarea sa, la
Bucureşti, dar nu ne-am întâlnit. S-au mai plâns oamenii, că
nu îi bagă în seamă, dar eu zic că nu are timp. Nu m-a băgat
nici pe mine, atâta doar când a ieşit din Catedrală a aruncat
ochii, eu eram al doilea scaun, ultimul acolo. La Lugoj nu am
putut să intru în catedrală, atâta lume a fost şi am renunţat.
Eram la doi paşi de intrare, dar când au început credincioşii să
se îmbulzească am ieşit, am rămas pe dinafară. Pentru mine nu
era o noutate, că mâine zi a venit la Dobreşti şi am fost primul
om care l-a întâmpinat. Nu aveam nici un fel de emoţii, era
generaţia mea”, mai spune primarul, iar apoi repetă: “Era
foarte deştept...”. 

Parcă de când PF Daniel a devenit liderul ortodocşilor din
România comuna a început să mai învie, iar oamenii l-au lău-

dat pe patriarh, s-au gândit că Prea Fericirea Sa a pus o vorbă
bună pentru ei. Primarul le spulberă părerile: “Ce poate să facă
patriarhul? Să spună la ăia de la fonduri europene să ne dea
bani? Oamenii au mai spus prin sat că le-a băgat patriarhul
apă. Am făcut un foraj în mijlocul satului şi 12 robinete, până
în cimitir, iar oamenii au spus că patriarhul le-a făcut, or el nici
nu a ştiut de treaba asta. Parcă patriarhul cu asta se ocupă, face
foraje şi bagă apă în sat... Oamenii vorbesc atâtea lucruri
trăznite”, încheie primarul din satul patriarhului.

Alina SABOU
Foto: Constantin DUMA

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române s-a întors pe meleagurile sale natale
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La şedinţa de plen din luna iunie, s-a
decis retragerea unei sume de bani de la
Spitalul Judeţean din Timişoara, pentru că
banii nu au fost folosiţi pentru investiţiile
preconizate. Care credeţi că sunt motivele
pentru care există probleme la această
instituţie?

Silvia Cojocaru: Toate problemele de la
Spitalul Judeţean s-au întâmplat din cauza
schimbării dese a conducerii. Părerea mea, ca
om care lucrez în sistem, fiecare conducere a
venit cu punctul său de vedere. Acolo sunt
foarte mulţi şefi de secţie, cu o “patologie” şi
cu relaţii, aşa că fiecare a dorit să îşi ridice
clinica sa şi atunci managerul spitalului nu a
putut să mulţumească pe toată lumea şi nici
bani nu sunt suficienţi pentru asta. În aceste
condiţii, fiecare manager a intrat în conflict
deschis sau mai puţin deschis cu şefii de
secţie. Ei au reclamat, managerii nu au putut
să stăpânească situaţia. Mai este şi problema
că cel care face investiţiile este Consiliul
Judeţean, licitaţiile durează, se mai fac şi con-
testaţii. Aşa s-au derulat lucrurile: unul a
cerut, managerul nu a putut să satisfacă solici -
tările, au existat reclamaţii peste reclamaţii şi
aşa a ajuns Consiliul Judeţean să retragă banii
pentru investiţii în condiţiile în care sunt
foarte multe lucruri care trebuiesc făcute.
Aceasta ar fi explicaţia, de bună credinţă, că
or mai fi şi alte partipriuri... Schimbarea şi
lipsa de consens dintre conducere şi restul
lumii care lucrează în spital sunt principalele

cauze. Cred că actuala conducere va reuşi să
pună pe făgaş, nu să rezolve, dar măcar să
pună pe făgaş, nişte proiecte care pot fi rezol-
vate anul acesta, pentru a se rezolva punctual
problemele. 

Ce investiţii sunt nece-
sare imediat la Spitalul
Judeţean?

Silvia Cojocaru: Sunt
foarte multe, nu le pot ie -
rarhiza. Nu le ştiu chiar
exact, pentru că nu lucrez
acolo, iar de fiecare dată
când am avut şedinţă ni 
s-au prezentat nişte urgenţe
care apoi au fost schimbate.
Prima urgenţă ar fi, spre
exemplu, spitalul “Bega”,
care ţine tot de Spitalul
Judeţean. Nu se poate ca
într-un oraş cu atâtea stele câte are Timişoara
să nu avem o maternitate de stat ca lumea. S-
a făcut una privată, dar nu toată lumea îşi per-
mite. Spitalul “Bega” ar fi o primă prioritate,
dar, din câte am auzit eu nu o să intre pe lista
imediată, pentru că banii sunt cum sunt...

În mediul rural sunt multe comune
unde nu există medic de familie. Consiliul
Judeţean se poate implica în vreun fel în
repararea acestui deficit?

Silvia Cojocaru: Consiliul Judeţean nu
poate să intervină în sensul acesta, pentru că
problema medicilor de familie ţine de

Direcţia de Sănătate Publică. Instituţia medi -
cului de familie este ca o societate comer-
cială, dacă medicul vrea să se ducă într-o
comună, se duce, Consiliul Judeţean nu are
nicio modalitate de a interveni punctual. În

condiţiile actuale, spre
deosebire de regimul trecut,
nu mai poţi să “legi pe
nimeni de glie”. Cel mult
poţi să îi recomanzi, să îi
rogi să se ducă, dar obliga-
tivitate nu mai există. 

În cadrul unei întâlniri
dintre miniştrii de Exter -
ne din România-Ungaria
şi Serbia, ce a avut loc la
Timişoara, s-a avansat
ideea introducerii unui
sistem de asigurări sociale
care să fie valabil în cele

trei ţări. Este o propunere viabilă?
Silvia Cojocaru: În primăvară, am fost

toţi consilierii judeţeni la Szeged, la o întâl-
nire cu omologii noştri de acolo şi şi acolo s-
a vorbit despre asigurările private valabile în
cele trei ţări, dar suntem tot la stadiul de dis-
cuţii. Ideea mi se pare foarte bună, dar trebuie
puţin curaj şi să se pună de acord cei care sunt
responsabili şi care pot decide în cele trei ţări.
Problema este însă de recuperare a fondurilor.
Eu din România mă duc în Ungaria, păţesc
ceva acolo, se acordă asistenţă medicală, dar
cum recuperează partea ungară de aici din

România? E un lucru care este mai dificil de
pus la punct deoarece Casa de Asigurări de
Sănătate de aici din Timiş nu poate să recu-
pereze banii de la judeţele limitrofe. Noi
avem centru de hematologie şi aici vin din
trei-patru judeţe din jur şi nu prea se recu-
perează banii. Acesta este lucrul care frânează
sistemul, în rest serviciile medicale sunt puse
la punct şi la noi şi la sârbi şi în Ungaria.
Partea de recuperare financiară va trage însă
înapoi ideea şi până nu se va rezolva asta nu
se poate da liber. 

Comisia din care faceţi parte se ocupă şi
de partea de asistenţă socială. Ce probleme
sunt în acest sector?

Silvia Cojocaru: Cu Direcţia pentru
Protecţia Drepturilor Copilului şi Asistenţă
Socială sunt multe probleme, deoarece este
un conglomerat mare, sunt 2.000 de salariaţi.
Sistemul din România, de asistenţă a copilu-
lui şi a persoanelor cu handicap este foarte
învechit şi foarte centralizat. Se fac eforturi
pentru descentralizare, dar asta presupune
foarte mulţi bani. Iniţiativă este. Directoarea
de acolo (Rodica Negrea, n.r.) colaborează
foarte bine cu Consiliul Judeţean. Costurile
sunt foarte mari, dar este bine că mai vin şi
organizaţii non-guvernamentale care sprijină
activitatea aceasta, dar de-abia se fac primii
paşi. Trebuie însă să se descentralizeze şi
ocrotirea socială să fie ca în străinătate, pen-
tru că ar fi mai puţin costisitoare pentru stat. 

A consemnat Alina SABOU

“Nu se poate ca într-un oraş ca Timişoara să nu avem o maternitate de stat ca lumea”
Interviu cu Silvia Cojocaru, consilier judeţean, membru în Comisia pentru Sănătate şi Protecţie Socială

COMUNA PIETROASA:
PRICEPERE, AMBIŢIE, DĂRUIRE

În ultimii ani, administraţia locală din comuna Pietroasa,
cu pricepere, ambiţie şi dăruire a reuşit să scoată comuna din
anonimat, prin realizarea unor obiective propuse în strategia
de dezvoltare a comunei Pietroasa. Astfel, s-au realizat multe
obiective de interes public, dintre care amintim: • Reabilitarea
şcolilor şi grădiniţelor din raza comunei; • Construirea unei
noi şcoli cu cls. I-IV, cu termen de finalizare 31.08.2009; •
Executarea de reparaţii capitale la instituţiile publice, respec-
tiv cămine culturale şi  primărie;• Reabilitarea Dispensarului
medical Pietroasa; • Finalizarea lucrărilor de pictură la
Biserica Ortodoxă Pietroasa;• Reabilitarea casei parohiale din
satul Poieni; • Achiziţionarea microbuzului cu 17 locuri pen-
tru transportul elevilor la Şcoala generală Pietroasa; •
Construirea a două poduri peste râul Bega; • Montarea unei
mini-staţii de epurare pentru utilizarea grupurilor sanitare de
la şcolile cu clasele I-IV şi V-VIII.

În ceea ce priveşte dezvoltarea infrastructurii, comuna
Pietroasa dispune de  sistem centralizat de furnizare a apei
potabile prin captarea unui izvor de suprafaţă aflat la circa
17,6 km amonte de satul Pietroasa, amplasamentul fiind situ-
at de-a lungul drumului forestier, a drumului judeţean DJ 684

B şi pe străzile satelor Poieni, Crivina şi
Pietroasa, în funcţie de configurarea tramei
stradale. Are o lungime de aducţiune de 17,6
km şi o reţea de distribuţie de 5,6 km, fiind toto-
dată prevăzut cu trei rezervoare de incendiu de
câte 10 mc fiecare şi două cămine de rupere de
pantă. Alimentarea cu apă a satelor Poieni,
Crivina de Sus şi Pietroasa, comuna Pietroasa –
din sursă comună s-a realizat prin intermediul
Programului de dezvoltare a infrastructurii din
spaţiul rural (Ordonanţa nr. 7/2006), realizarea
acestui proiect ducând la creşterea nivelului de
trai în cele trei aşezări atât pentru locuitori cât
şi pentru agenţii economici, la crearea unor
condiţii igienico-sanitare mai bune şi la
creşterea oportunităţilor pentru investitorii în
zonă. În ceea ce priveşte alimentarea cu apă a
satului Fărăşeşti, s-au contractat lucrările de execuţie pentru
această investiţie, la această dată lucrările fiind în curs. 

Legat de infrastructura rutieră, s-a realizat modernizarea
drumului judeţean DJ 684B pe distanţa Curtea-Pietroasa (8
km), având asigurări de la Consiliul Judeţean Timiş că aceste
lucrări vor fi continuate pe traseul Pietroasa-Poieni (10 km), în
prezent efectuându-se lucrări de întreţinere prin pietruire a
drumului judeţean DJ 684B, de reparare a drumului comunal
DC 111 Fărăşeşti şi a străzilor din comună. Începând cu anul

2008, pe teritoriul comunei
Pietroasa se execută lucrări de
amenajare a râului Bega a căror
beneficiar este Direcţia Apelor
BANAT, finanţarea fiind asigurată
de la bugetul statului şi credite de
la Banca de Dezvoltare a
Consiliului Europei.

O parte din forţa de muncă
necesară la efectuarea acestor
lucrări este asigurată de localnici,
lipsa locurilor de muncă fiind una
dintre problemele cu care se con-
fruntă comunele din această parte a
judeţului Timiş. Privind în perspec-
tivă, modernizarea infrastructurii
rurale va crea posibilitatea punerii
în valoare a potenţialului turistic de
care dispune comuna Pietroasa.

Pentru anul 2009, administraţia
din Pietroasa şi-a propus să reali -
zeze în folosul comunităţii mai
multe obiective: Modernizarea dru-
mului judeţean DJ 684/B Pietroasa-
Poieni; Finalizarea lucrărilor de

consolidare a malurilor râului Bega şi de regularizare a albiei
în localitatea Pietroasa; Terminarea lucrărilor la Dispensarul
medical Pietroasa şi dotarea lui cu tot ceea ce este necesar;
Realizarea unui sistem de canalizare prin amplasarea în
fiecare sat a unor ministaţii de epurare; Finalizarea lucrărilor
la alimentarea cu apă a satului Fărăşeşti; Găsirea unor soluţii
viabile pentru construirea unei săli de sport şi al amenajării
unui teren de fotbal; Lucrări de curăţire în păşunea comunală;
Aplicarea unei îmbrăcăminţi asfaltice pe o distanţă de 2 km pe
drumul judeţean în intravilanul şi extravilanul localităţii
Pietroasa; Amplasarea unei antene în zonă pentru amplificarea
semnalului pentru telefonia mobilă; Extinderea intravilanelor
localităţilor prin realizarea P.U.G.-urilor şi a unui P.U.Z. în
locul numit CHEIA în scopul promovării agroturismului în
zonă; Restaurarea Bisericii Ortodoxe, monument istoric, din
satul Crivina de Sus; Repararea şi întreţinerea prin pietruire a
drumului judeţean cât şi a celui comunal; Preocupare pentru
trecerea imobilelor şi a terenului din satul Poieni care au
funcţionat ca tabere de şcolari, din proprietatea statului în pro-
prietatea C.J.T. Înfiinţarea serviciilor de salubrizare, apă şi
transport la nivel de comună.

Un alt proiect care preocupă autorităţile din zonă este
,,Modernizarea drumului comunal D111 şi a străzilor din
comuna Pietroasa – satele Pietroasa, Poieni şi Crivina de Sus,
înfiinţare a unei parcări şi a unui parc de recreere, înfiinţare
unui centru de tip after schoole pentru asistarea şcolarilor
după orele de curs în localitatea Poieni şi achiziţia de materi-
ale, utilaje, echipamente şi mijloace de transport pentru asigu-
rarea serviciilor publice de bază şi pentru promovarea patri-
moniului cultural imaterial din comuna Pietroasa, judeţul
Timiş”,  încercându-se obtinerea finanţării acestei investiţii
din FEADR, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare
Rurală.   

C.T.

Iarna la Poieni

Pietroasa, vedere de sus
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1. Sediul consiliului local: Secaş nr.19, tele-
fon/fax 0256 327311
2. Adresă pagină internet:
www.primariaonline.ro/primarii/Timis/index.php?
primarie=31
3. Primar: Miculescu Ioan Cornel
4. Repere istorice:
- 1440 - localitatea aparţinea cetăţii Soimoş;
- 1717 - sunt amintite două localităţi;
- 1780 - zidirea bisericii ortodoxe române din
Crivobara;
- 1869 - zidirea bisericii ortodoxe române din
Secaş;
- Checheş (1440), Crivobara (1440), Vizma
(1440).
5. Populaţia stabilă la 1 iulie 2008 - total = 435
persoane, din care:
- masculin = 254 persoane
- feminin = 181 persoane
6. !umărul locuinţelor la 31 decembrie 2007 =
153
7. !umărul şi denumirea satelor componente =
4: Secaş, Checheş, Crivobara şi Vizma.
8. Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale:
a) Natura drumurilor şi lungimea acestora:
- DJ 609A = 9,0 km;
- DC 82 = 2,7 km; DC 87 = 11,0 km; DC 88 =
2,1 km
b) Natura drumurilor şi distanţa în km între cen-
trul unităţii administrativ-teritoriale şi localităţile
aparţinătoare:
- DJ 609A Secaş-Crivobara = 3,8 km;
- DJ 609A şi DC 87 Secaş-Vizma = 4,5 km;
- DC 87 Secaş-Checheş = 4, 0 km
9. !umăr posturi în primărie - total = 10, din
care:
- funcţionari publici = 5
- personal contractual = 5
10. !umăr consilieri = 9
11. Asocieri la nivelul judeţului şi al ţării:
- Asociaţia Microregională Timiş-Est.
12. Obiective şi investiţii propuse a se realiza:
- Repararea bisericilor ortodoxe din satele Secaş

şi Vizma;
- Repararea căminelor culturale din satul Secaş şi
din satul Crivobara;
- Dotarea cu calculatoare a Şcolii cu clasele I-IV
Secaş şi a grădiniţei din satul Secaş,;
- Achiziţionarea unui microbuz pentru transport
persoane.
13. Proiecte cu finanţare (cofinanţare) externă
în derulare:
- Alimentare cu apă şi canalizare în satul Secaş.
14. !umărul mediu lunar al beneficiarilor
Legii nr.416/2001 (nr. dosare pentru ajutoare
sociale) = 8
15. Activitatea de transport şcolar:
- Are în administrare microbuzul TM 62 CJT din
anul 2001;
- Trasee de deplasare: Secaş-Ghizela şi Secaş-
Lugoj;
- Numărul elevilor navetişti = 12
16. Instituţii şcolare:
- Şcoala primară cu clasele I-IV: Secaş;
- Grădiniţa cu program normal: Secaş.
17. Instituţii sanitare:
- Dispensar medical: Secaş;
- Dispensar veterinar: Secaş.
18. Instituţii culturale:
- Cămine culturale: Secaş şi Crivobara;
- Biblioteca comunală: Secaş.
19. Baze sportive şi de agrement:
- Teren de fotbal: Secaş.
20. Biserici, mănăstiri şi alte locaşe de cult:
- Biserici ortodoxe: Secaş (1870), Crivobara
(1810, declarată muzeu) şi Vizma (1929);
- Biserici baptiste: Secaş (2003) şi Crivobara.
21. Ruga şi alte manifestări cultural-religioase:
- Ruga în localităţile: Crivobara (15-16 august) şi
Secaş (8-9 septembrie).

MIC ATLAS ADMINISTRATIV AL JUDEŢULUI TIMIŞ

1. Sediul consiliului local: Balinţ nr.135, telefon
0256 333201, fax 0256 333100
2. Adresă pagină internet: www.e-pri-
marii.ro/~balint;
www.primariaonline.ro/primarii/Timis/index.php?
primarie=1100
3. Primar: Craşovan Dănuţ
4. Repere istorice:
- 1488-1510 - localitatea este atestată documen-
tar;
- 1604 - în jurul localităţii se dau lupte;
- 1739 - localitatea a fost incendiată de trupele
gen. Lentulus;
- 1890 - face parte din plasa Balinţ cu 926
locuitori;
- Bodo (1300-1400), Fădimac (1500), Târgovişte
(1690).
5. Populaţia stabilă la 1 iulie 2008 - total =
1623 persoane, din care:
- masculin = 765 persoane
- feminin = 858 persoane
6. !umărul locuinţelor la 31 decembrie 2007 =
830
7. !umărul şi denumirea satelor componente =
4: Balinţ, Bodo, Fădimac şi Târgovişte.
8. Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale:
a) Natura drumurilor şi lungimea acestora:
- DJ 609 B = 6,43 km; DJ 609C = 7,13 km
- DC 89 = 3,5 km; DC 90 = 1,5 km; DC 127 =
2,3 km
b) Natura drumurilor şi distanţa în km între cen-
trul unităţii administrativ-teritoriale şi localităţile
aparţinătoare:
- DJ 609B Balinţ-Bodo = 1,0 km;
- DJ 609C Balinţ-Fădimac = 4,0 km;
- DC 90 Balinţ-Târgovişte = 3,0 km.
9. !umăr posturi în primărie - total = 15, din
care:
- funcţionari publici = 5
- personal contractual = 10
10. !umăr consilieri =11
11. Înfrăţiri, colaborări cu localităţi din afara
ţării:
- Colaborare cu localitatea Mako din Ungaria.
- Parteneriat cu Consiliul Local Dumbrava,
Comunitatea Locală Totovo Selo-Serbia,
Consiliul Local Făget, consiliile locale ale
comunelor Balinţ, Bârna, Curtea, Fârdea,
Margina, Mănăştiur, Tomeşti în vederea realizării
proiectului privind dezvoltarea şi promovarea
agroturismului în zone transfrontaliere slab dez-
voltate din România-Serbia, proiect finanţat prin
Programul Phare CBC al Uniunii Europene.
12. Asocieri la nivelul judeţului şi al ţării:
- Asociere cu comuna Ghizela, în vederea real-
izării „Modernizare drum comunal Paniova-

Târgovişte“, prin
accesarea de
fonduri europene
–FEADR.
13. Obiective şi
investiţii pro-
puse a se real-
iza:
- Modernizare târg mixt în localitatea Balinţ;
- Pietruire drum comunal DC 89 Târgovişte-
Paniova;
- Construire Cămin cultural în localitatea Bodo;
- Construire trotuare în comuna Balinţ;
- Amenajare spaţii verzi în comuna Balinţ.
14. !umărul mediu lunar al beneficiarilor
Legii nr.416/2001 (nr. dosare pentru ajutoare
sociale) = 13
15. Pieţe - târguri:
- Târg mixt Balinţ - bilunar = prima joi din lună
şi prima joi după data de 15 a lunii;
- Obor vite Balinţ- bilunar = prima joi din lună şi
prima joi după data de 15 a lunii.
16. Activitatea de transport şcolar:
- Are în administrare 2 autovehicule: microbuzul
TM 25 CJT din anul 1999 şi un microbuz de
16+1 locuri de la MEC din anul 2008;
- Trasee de deplasare: Balinţ-Fădimac;
- Numărul elevilor navetişti = 17
17. Instituţii şcolare:
- Şcoala generală cu clasele I-VIII: Balinţ;
- Şcoli primare cu clasele I-IV: Bodo, Fădimac şi
Târgovişte;
- Grădiniţe cu program normal: Balinţ, Bodo şi
Târgovişte.
18. Instituţii sanitare:
- Cabinete medicale: Balinţ (două);
- Punct farmaceutic uman: Balinţ;
- Cabinet sanitar-veterinar: Balinţ;
- Punct farmaceutic sanitar-veterinar: Balinţ.
19. Instituţii culturale:
- Cămine culturale: Balinţ, Bodo, Fădimac şi
Târgovişte;
- Biblioteca comunală: Balinţ.
20. Biserici, mănăstiri şi alte locaşe de cult:
- Biserici ortodoxe: Balinţ, Fădimac şi
Târgovişte;
- Biserica Greco-Catolică Balinţ;
- Biserica Penticostală Balinţ;
- Biserica Reformată Bodo.
21. Ruga şi alte manifestări cultural-religioase:
- Ruga în localităţile: Balinţ şi Târgovişte ( 20
aprilie - a doua zi de Sf. Paşti), Fădimac (8 sep-
tembrie - Sf. Maria Mică) şi Bodo (prima săp-
tămână din octombrie);
- Alte manifestări cultural-sportive cuprinse în
Agenda culturală pe anul 2009.

COMU!A BALI!Ţ - A!UL 2009
1. Sediul consiliului local: Bara nr.44, tele-
fon/fax 0256 333101
2. Adresă pagină internet:
www.primariaonline.ro/primarii/Timis/index.php?
primarie=36
3. Primar: Lăzărescu Ioan
4. Repere istorice:
- 1371 - localitatea este atestată documentar în
districtul Balinţ;
- 1440 - aparţine cetăţii Şoimoş;
- Dobreşti (1798), Lăpuşnic (1440), Rădmăneşti
(1437), Spata (1500).
5. Populaţia stabilă la 1 iulie 2008 - total = 358
persoane, din care:
- masculin = 182 persoane
- feminin = 176 persoane
6. !umărul locuinţelor la 31 decembrie 2007 =
244
7. !umărul şi denumirea satelor componente =
5: Bara, Dobreşti, Lăpuşnic, Rădmăneşti şi Spata.
8. Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale:
a) Natura drumurilor şi lungimea acestora:
- DJ 609C = 7,13 Km;
- DC 85 = 4,5 km; DC 86 = 8,0 km; DC 88 = 2,3
km; DC 93 = 8,2 km.
b) Natura drumurilor şi distanţa în km între cen-
trul unităţii administrativ-teritoriale şi localităţile
aparţinătoare:
- DC 93 Bara-Lăpuşnic = 4 km;
- DC 93 Bara-Dobreşti = 8 km;
- DC 85 Bara-Rădmăneşti = 4,5 km;
- DC 86 Bara-Spata = 4 km.   

9. !umăr posturi în primărie - total = 12, din
care:
- funcţionari publici = 3
- personal contractual = 9
10. !umăr consilieri = 9
11. Obiective şi investiţii propuse a se realiza:
- Reabilitarea drumurilor comunale din comuna
Bara şi satele aparţinătoare;

- Pietruirea unor
străzi în local-
ităţile comunei
Bara.
12. !umărul
mediu lunar al beneficiarilor Legii nr.
416/2001 (nr. dosare pentru ajutoare sociale) =
8
13. Activitatea de transport şcolar:
- Are în administrare microbuzul TM 66 CJT din
anul 2001;
- Trasee de deplasare: Lăpuşnic-Bara-Balinţ şi
Dobreşti-Bara-Rădmăneşti;
- Numărul elevilor navetişti = 25
14. Instituţii şcolare:
- Şcoala primară cu clasele I-IV: Bara;
- Grădiniţa cu program normal: Bara.
15. Instituţii sanitare:
- Cabinet medical: Bara;
- Cabinet sanitar-veterinar: Bara.
16. Instituţii culturale:
- Cămin cultural: Bara;
- Biblioteca: Bara.
17. Biserici, mănăstiri şi alte locaşe de cult:
- Biserici ortodoxe: Bara (1907), Dobreşti (1900),
Lăpuşnic (1920) şi Rădmăneşti (1927);
- Mănăstirea „Sfânta Cuvioasa Parascheva“
Dobreşti (2003).
18. Ruga şi alte manifestări cultural-religioase:
- Hramul Sfântul Gheorghe (23 aprilie) - rugă în
localitatea Bara;
- Hramul Sfântul Ilie (20 iulie) - rugă în locali-
tatea Rădmăneşti;
- Hramul Adormirea Maicii Domnului (8 septem-
brie) - rugă în localitatea Spata;
- Hramul Sfântului Mihail şi Gavril (8 noiembrie)
- rugă în localitatea Lăpuşnic;
- Hramul Sfânta Cuvioasa Paraschiva (14
octombrie) - rugă în localitatea Dobreşti.

COMU!A BARA - A!UL 2009

COMU!A SECAŞ - A!UL 2009

Agricultori din Timiş, 
autorizaţi la plăţi 

prin APIA
Agenţia de Plăţi pentru Intervenţie în

Agricultură Timiş a autorizat plăţi pentru
peste 23.000 de fermieri din judeţ, care
au depus cereri de sprijin în 2008. Con -
form APIA Timiş, s-au aprobat cererile a
peste 99,97% dintre fermieri, adică
23.355 proprietari, pentru o suprafaţă de
500.000 de hectare. Suma totală de plată
pe suprafaţă este de aproximativ 107
euro/ha, din care 60,75 euro reprezintă
plata pentru suprafaţă, iar 46,71 euro este
pentru plata pe cultură. Plăţile se fac în
lei, la cursul de 3,7413 lei pentru un euro,
sumă stabilită de Banca Central Euro pea -
nă în 30 septembrie 2008. Suma alocată
României din fondurile europene pentru
finanţarea schemelor de sprijin pe supra -
faţă în cadrul campaniei SAPS 2008 a
fost de 538 milioane euro, din care APIA
a reuşit să plătească 503,60 milioane
euro, ceea ce înseamnă un procent de
93,60%.

A.S.

Scăldatul în apele
Timişului, un pericol 

pentru sănătate
Direcţia de Sănătate Publică a avertizat

populaţia să nu se scalde în apele Timişului de
la Şag şi Albina, deoarece se pot îmbolnăvi.
Cele două localităţi sunt pline de maşini, la
fiecare final de săptămână, dacă vremea este
bună. La Şag şi Albina, timişenii merg de
peste 20 de ani pentru a se scălda în apele
Timişului. Conform specialiştilor de la
Direcţia de Sănătate Publică însă, acest râu
este periculos pentru sănătate. "Apa de îm -
băiere din aceste două zone nu se încadrează
la parametrii microbiologici şi fizico-chimici.
Utilizarea acestei ape, pentru îmbăiere, este un
factor de risc. Ar putea apărea îmbolnăviri
precum boala diareică acută, meningită, otită,
conjunctivită şi diverse afecţiuni ale pielii.
Medicii atenţionează populaţia să nu fo -
losească surse de îmbăiere neautorizate sani-
tar. Se impune, de asemenea, o atentă su pra -
veghere a copiilor", a declarat Dana Şpac, pur -
tătorul de cuvânt al DSP Timiş. 

A.S.
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Consulat onorific al Ungariei, deschis la Timişoara
La Timişoara a fost

inaugurat, în 17 iulie, Consulatul
Ono rific al Ungariei, în prezenţa
ambasadorului acestei ţări în
România, Füzes Oszkár, noua
misiune diplomatică fiind
reprezentată de Pánczél Zoltán,
preşedintele Consiliului director
al societăţii “Fornetti” România.
La eveniment au participat Călin
Dobra, subprefectul judeţului
Timiş, Dan Ioan Şipoş, consilier
al preşedintelui Consiliului
Judeţean Timiş, Kaba Gabor, pri-

marul oraşului Jimbolia, şi Gheorghe
Ciu handu, primarul municipiului Timi -
şoara. Noul Consulat are sediul pe strada
Franz Liszt nr. 6.

“Acest Consulat leagă trei ţări -
România, Ungaria şi Serbia - şi e foarte
important în contextul euroregiunii
Dunăre-Criş-Mureş-Tisa (DCMT), pen-
tru că aici putem face un triunghi care
leagă Timişoara - Szeged - Subotica, ca -
re poate deveni un centru mare. Re cu -
nosc că Timişoara este singurul oraş din
regiune care poate deveni mult mai mult
decât o reprezentanţă”, a spus Fü zes.
Potrivit acestuia, Consulatul ono ri fic de
la Timişoara are exact aceleaşi atri buţii,
drepturi şi obligaţii ca ori ce con  sulat ge -
neral. “Pentru noi, Timişoara este mai

im portantă ca niciodată. E im portant ca noi, ungurii, indiferent că tră im în Ro mânia sau în Ungaria, să
trăim aici şi mai ales să fim acasă, la Timişoara”, a spus diplomatul.

Consulul onorific, Pánczél Zoltán, are 50 de ani şi este un prosper om de afaceri local, din 2001 fiind
director al companiei Fornetti Romania. Consulul onorific este şi preşedinte al Asociaţiei de Afaceri
Ungare în România. Acesta este al treilea consulat onorific inaugurat la Timişoara în acest an, după cel
al Franţei şi cel al Indiei. La Timişoara mai au reprezentanţe generale sau onorifice Serbia, Italia,
Germania, Olanda, Suedia, Austria şi Tunisia. La finele lunii iunie, la Timişoara s-a constituit Corpul
Consular din care fac parte toţi consulii acreditaţi în Regiunea Vest, atât cei generali, cât şi cei onorifici.
Preşedinţia Corpului Consular o deţine, pentru început, consulul general al Germaniei, Rolf Maruhn,
pentru că este decanul de vârstă în ceea ce priveşte vechimea sa diplomatică în reşedinţa timişeană.

A.S.
foto Constantin DUMA

COOPERARE BILATERLĂ UDINE-TIMIŞ
Sala Verde a găzduit recent o întrevedere a preşedintelui CJT, Constantin

Ostaficiuc cu o delegaţie italiană din provincia Udine, condusă de consilierul
provincial Mattiuso Franco, care este şi preşedintele Comisiei economice şi pen-
tru proiecte europene. La întrevedere au mai luat parte consulul Italiei la
Timişoara, Manlio Giuffrida şi consilieri judeţeni,  membri ai Comisiei pentru
relaţii şi cooperare interregională.

„Scopul acestor întâlniri este să stabilim cât mai multe cooperări bilaterale în

baza protocolului de colaborare Timiş-Udine. De asemenea, sunt convins de fap-
tul că la nivelul comunităţilor locale putem găsi mai rapid soluţii benefice ambe-
lor părţi. Relaţiile directe pot crea posibilităţi de dezvoltare economică care să
permită depăşirea momentelor dificile din această perioadă, datorate crizei eco-
nomice”, a spus preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Constantin Ostaficiuc. 

În cadrul întrevederii s-a discutat despre stabilirea unor proiecte concrete,
delegaţia italiană împreună cu membrii Comisiei pentru relaţii şi cooperare inter-
regională a CJT urmând să mai aibă şi alte discuţii  pe această temă.  S-a mai dis-
cutat despre oportunitatea realizării de parteneriate şi de colaborări în domeniul
turistic (în special al agro-turismului), dar şi despre schimburi culturale, precum
prezenţa, la diferite festivaluri, organizate în cele două regiuni, a unor formaţii
folclorice, care să susţină spectacole. O altă propunere a vizat competiţiile
sportive, urmând ca Timişoara şi Lignano să fie gazde ale unor concursuri desti-
nate persoanelor cu dizabilităţi. 

Jana LAVRITS

Reuniunea miniştrilor de Externe din trei ţări a
avut loc la Timişoara

Şeful diplomaţiei române, Cristian
Diaconescu, a fost gazda reuniunii ministe-
riale în format trilateral România-Serbia-
Ungaria, la care au participat şi miniştrii
Afacerilor Externe ai acestor ţări, Vuk
Jeremic, respectiv Peter Balasz. Întâlnirea a
avut loc la Palatul Administrativ din
Timişoara în 18 iulie. În cadrul reuniunii,
cei trei miniştri au discutat despre
mijloacele de consolidare a cooperării în
format trilateral în domenii sectoriale, precum transporturile, mediul, turismul, cultura, educaţia şi sănă-
tatea. Viitoarea Strategie a UE pentru regiunea Dunării a fost unul din subiectele abordate.

De asemenea, au fost examinate măsurile pe
care le pot lua cele trei ţări pentru a sprijini coo -
pe rarea dintre autorităţile locale din România,
Serbia şi Ungaria în cadrul euroregiunii Dunăre-
Criş-Mureş-Tisa (DCMT), dar s-a lansat şi ideea
unui plan comun de asigurări sociale valabil în
cele trei ţări. Ministrul român de Externe a de -
clarat că susţine ideea realizării unui parc tehno-
logic la Beba Veche, în parteneriat cu ţările ve -
cine. În plan politic, ministrul Diaconescu a re -
afir mat continuarea sprijinului acordat de ţara
noastră în dorinţa Serbiei de a intra în UE. Dia -
conescu a transmis şi un mesaj de felicitare ofi-
cialilor sârbi, în contextul propunerii Comisiei
Europene de eliminare a vizelor pentru cetăţenii
sârbi începând cu 1 ianuarie 2010.

Trilaterala România-Ungaria-Serbia a fost
lansată printr-o întâlnire a miniştrilor afacerilor

externe din cele trei state, desfăşurată la Belgrad, la 30 mai 2003. Întâlnirea de azi a fost a patra rundă
de discuţii în acest format. Gazdele reuniunii de la Palatul Administrativ din Timişoara au fost Constantin
Ostaficiuc, preşedintele CJ Timiş, prefectul Mircea Băcală şi primarul Timişoarei, Gheorghe Ciuhandu.

A.S.
foto: Constantin DUMA

Delegaţia  Consiliului General Rhone
În prima decada a lunii iulie, la sediul Consiliului Judeţean Timiş a fost pre -

zentă o delegaţie a Consi liului General Rhone, regiune cu care instituţia adminis-
traţiei judeţene are  relaţii de cooperare foarte bune. Francezii au fost prezenţi la
Timişoara pentru sem  narea celor
două convenţii ca re au fost apro-
bate de plenul CJT de la sfârşitul
lunii iunie: Con venţia privind
definirea an ga  jamentelor Consi -
liu lui Ju de ţean Timiş şi Consi -
liului Ge neral Rhone la Proto -
colul de cooperare între judeţul
Timiş şi departamentul Rhone şi
Con venţia privind finanţarea
unui program de construcţii de
locu inţe protejate în judeţul
Timiş (De altfel, în 8 iulie 2009 a şi avut loc la Lugoj, punerea pietrei de temelie
a  două locuinţe protejate destinate tinerilor care provin din Centrul de Plasament

Recaş). 
Din delegaţia franceză

prezentă la Timişoara, pe lângă
vicepreşedintele Consiliului
Ge neral Rhone Lionel Las -
sagne, au mai făcut parte di -
rectorul Di recţiei de Relaţii
Externe al C. G. Rohne,  Oli -
vier Desmules, şi doi jurnalişti:
Michel Rivet-Paturel şi Audrey
Henrion, ca şi reprezentanta
Am  basadei Fran ţei la Bucu -
reşti, Elise Drouet. Sem narea
convenţiilor a fost făcută de

vice preşedintele CJT, Adam Crăciunescu şi de vicepreşe din tele Consiliului Ge -
neral Rhone, Lionel Lassagne (foto, stânga)  în Sala Verde a Palatului Admi -
nistrativ. La eveniment au mai fost invitaţi să ia parte consulul onorific al Franţei
la Timişoara, dl. Dan Bedros şi directorul Centrului Cultural Francez din
Timişoara, dl. Eric Baude.

J. L.

Dan Bedros şi
Lionel

Lassagne


