
www.cjtimis.roConsiliul Judeţean Timiş

Tiraj: 5.000 exemplare Anul IV, nr. 1-2 (33-34), ianuarie-februarie 2010 Se distribuie gratuit

Periodic de informare administrativă

AAGGEENNDDĂĂ
IIMMIIŞŞ

CCCC UUUU PPPP RRRR IIII NNNN SSSS

Racovița
Răcovicenii 

vor avea un pod nou 
în 2010

«LEUL
BĂNĂŢEAN» 
ÎN VITRINA

LICEULUI
ROMÂNESC

«NICOLAE BĂLCESCU»  
DIN JULA - UNGARIA

PREMIILE
PRO

CULTURA -
2009

Parţa
“Concesionăm 

pământ, numai să vină
investitorii!”

pagina 10

Pădureni
Dispute pentru terenul 

celui mai important
investitor din România

pagina 11pagina 9

pagina 10

pagina 7

2010, anul
finalizării

marilor
investiţii

ale C.J.
Timiş pagina 2

Emilian
Țenche

Sânmihaiu Român
“Comuna nu s-a 

dezvoltat la adevărata
ei valoare”

pagina 5
Viorel
Bara

Dorin
Ignuța

pagina 6

Mihai
Petricaș

Regionalizarea 
serviciilor 

de apă 
şi de 

canalizare 
în judeţul 

Timiş

C.J.Timiş la Maastrich-Olanda:

Certificat de
Bună Practică



AAGGEENNDDĂĂ

2

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 MIHOC
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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ADETIM - Agenţia de Dezvoltare Economico – Socială Timiş
Agenţia de Dezvoltare Economico – Socială Timiş agenţie specializată în dezvoltarea economică judeţeană.

A fost înfiinţată în 1995, de către Consiliul Judeţean Timiş, în parteneriat cu Primăria Municipiului Timişoara şi
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timişoara şi reorganizată în 2008 ca serviciu subordonat Consiliului
Judeţean Timiş.

Obiectivele principale ale ADETIM sunt:
- iniţierea de programe şi proiecte care să asigure soluţionarea unor probleme economico-sociale în interesul

colectivităţii locale
- identificarea căilor şi mijloacelor pentru realizarea programelor şi prognozelor de dezvoltare economico-

socială a judeţului şi de îmbunătăţire a infrastructurii publice
- Sprijinirea procesului de implementare a programelor de dezvoltare ale comunităţii locale
- Sprijinirea activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii  şi a întreprinzătorilor persoane fizice
- Stimularea dezvoltării capitalului autohton şi atragerea capitalului străin
- Promovarea imaginii şi a oportunităţilor de afaceri şi cooperare la nivel judeţean şi local şi identificarea unor

surse de finanţare interne si externe pentru valorificarea potenţialului economic local
- Identificarea de surse de finanţare naţionale şi internaţionale pentru dezvoltarea potenţialului economic local.
- Stimularea creării şi implementării mecanismelor parteneriale public – private.
- Principalele activitati ale ADETIM se referă la dezvoltarea economică a județului Timiș: management de

proiect, elaborarea şi realizarea de proiecte, studii şi concepte de dezvoltare locală şi regională, întocmirea de
proiecte şi cereri de finanţare pentru dezvoltarea economică locală şi regională. De asemenea, organizează sim-
pozioane, schimburi de experienţă tematice şi alte manifestări profesionale, de interes pentru sectorul public şi
privat, oferă servicii de expertiză în domeniul dezvoltării economice locale şi judeţene, intermediază partene riate
şi cooperări internaţionale (joint ventures, s.a.), identifică oportunităţi de afaceri ale localităţilor judeţului şi pro-
movarea acestora, marketing regional şi promovare economică.

ADETIM  este administrator şi furnizor de servicii specializate
pentru:

� PITT  (PARCUL TEHNOLOGIC ŞI INDUSTRIAL TIMI -
ŞOARA) 

- concesionare parcele echipate cu infrastructură
- închirieri birouri
- servicii suport pentru investitori 

CENTRUL DE INCUBARE A AFACERILOR,
COORDONARE, CALIFICARE ŞI PERFECŢIO NARE
PROFESIONALĂ SĂCĂLAZ – TIMIŞ

- training
- incubare afaceri
- consultanţă

Cele mai importante zece proiecte realizate şi în curs de
finalizare sunt:

- Strategia de dezvoltare economico-socială a judeţului
Timiş

- Implementarea conceptului de Promotor local ( agent de dezvoltare locală) la nivelul administraţiilor pub-
lice din localităţile judeţului Timiş

- Elaborarea, implementarea, operaţionalizarea şi administrarea “Parcului Tehnologic şi Industrial Timişoara”
– PITT

- INA – Centrul Regional de Pregătire şi Perfecţionare a Administraţiei Publice Locale
- Centrul de incubare a afacerilor, coordonare, calificare şi perfecţionare profesională Timiş
- Zona industrială Săcălaz
- Reţea integrată de cooperare transfrontalieră pe frontiera RO – SE, prin înfiinţarea /consolidarea agenţiilor

judeţene de dezvoltare şi promovare economică
- Valorificarea potenţialului turistic local judeţean transfrontalier – Timişoara, poarta de acces spre arealul

româno-sârb al Dunării
- Centrul de consultanţă pentru IMM –uri – ADETIM
- Studiu de evaluare al potenţialului de producţie de energie alternative în regiunea Vest România şi valorifi-

carea acestuia în relaţiile de cooperare transfrontalieră România - Ungaria                                           A.D.

Regionalizarea serviciilor de apă 
şi de canalizare în judeţul Timiş

La 19 ianuarie 2010 s-a semnat contractul de delegare a gestiunii servici-
ilor de apă şi canalizare între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-
Canal Timiş, reprezentată de preşedintele asociaţiei, Constantin Ostaficiuc,
şi Aquatim SA, în calitate de operator regional, reprezentat de Ilie Vlaicu,
director general. Delegarea gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi de
canalizare în favoarea operatorului Aquatim SA a fost aprobată de către
fiecare consiliu local, iar în data de 15 octombrie 2009, şi în cadrul Adunării
generale a asociaţiei. Aquatim va opera în 40 de localităţi din judeţ, membre
ale asociaţiei,
prin preluarea
serviciilor, în -
cepând cu data
de 1 februarie
2010.

Pro iec tu l
de regionali za -
re a acestor
ser vicii la ni -
ve lul judeţului
aduce o serie
de avantaje
popu laţiei, le -
gate de îmbu -
nă tăţirea acce-
sului la ser-
viciile de apă
şi canalizare şi
de creşterea
ca lităţii a ces -
tor servicii. E -
xis tenţa Aso -
cia  ţiei de dez -
voltare inter -
co muni tară, a
operato rului
re  gional şi a
con tractului de
delegare a ges -
tiunii serviciilor sunt strâns legate de respectarea angajamentelor de mediu
asumate de România prin tratatul de aderare la Uniunea Europeană. Pentru
respectarea acquis-ul comunitar sunt necesare investiţii de anvergură care
trebuiesc corelate şi privite în context regional, în vederea minimizării cos-
turilor de investiţii şi de exploatare.

Aquatim şi Consiliul Judeţean Timiş au coordonat elaborarea Master
Planului pentru apă şi canalizare în judeţul Timiş pentru următorii 30 de ani.
Strategia de dezvoltare prevede, în prima etapă 2009 – 2013, proiecte cheie
în valoare de 100 milioane de euro, finanţate în proporţie de 85 % din fon-
duri nerambursabile atrase de la UE. Astfel, peste 40.000 de locuitori din
judeţ vor beneficia, pentru prima dată, de un sistem centralizat de alimenta-
re cu apă potabilă, iar circa 50.000 vor fi racordaţi la un sistem de canalizare.
Aquatim, ca operator regional, are competenţa şi experienţa necesare
atragerii surselor de finanţare şi realizării acestor proiecte.

Jana LAVRITS
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PROIECTE ADOPTATE ÎN PLEN 
În 19 ianuarie s-a desfăşurat prima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Timiş

din acest an, ocazie cu care consilierii judeţeni au aprobat următoarele proiecte de
hotărâre:

- Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru monitorizarea şi
analizarea situaţiei economico-financiare a societăţilor comerciale la care judeţul
Timiş este acţionar/asociat.

- Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei financiare a Con si liu lui
Judeţean Ti miş la Fondul pentru Dez vol tare Regională a Regiunii Vest şi la
funcţionarea Birourilor Re gio nale de Coo perare Trasfron talieră Timişoara şi Oradea
pentru anul 2010.

-  Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor contractului de concesiune
încheiat cu SC ”Al Fer-Crom Design” SRL Timişoara.

- Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă a unui teren către Direcţia de
Sănătate Publică a judeţului Timiş.

- Proiect de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului judeţului Timiş în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dez voltare Intercomunitară pentru
Managementul Situaţiilor de Urgenţă (ADIVEST).

- Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării suplimen telor salariale pentru
funcţionarii publici din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Timiş.

- Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Ho tărârii CJT nr.
106/2009 privind constatarea încetării contractului de concesiune încheiat cu SC
„Ena Grup” SRL Timişoara şi aprobarea înche ierii contractului de concesiune cu SC
„Confort” SA Timişoara.

Jana LAVRITS

I"TERVIU CU MARCEL
MIHOC, PREŞEDI"TELE
COMISIEI DE URBA"ISM

DI" CO"SILIUL
JUDEŢEA" TIMIŞ 

R. Dle consilier, care
sunt investiţiile mai impor-
tante pentru judeţ în anul
2010? 

Marcel Mihoc: - Ca
lucrări publice mari este vorba
despre Spitalul Judeţean. Vrem
ca spitalul "Bega" - materni-

tatea şi pediatria - să le mutăm cu tot în cadrul Spitalului
Judeţean. Am şi găsit o locaţie lângă Casa Austria, suntem deja
la faza de studiu de fezabilitate. Avem un proiect cam cum va
arăta Spitalul Judeţean după aceste modificări. Unitatea de
primire a urgenţelor se va muta în partea dreaptă, unde sunt
acum parcările. Vrem să construim două-trei nivele de parcare
subterană pentru toţi cei care lucrează în cadrul Spitalului
Judeţean şi care vin în vizită, iar deasupra să construim locuinţe
ANL pentre rezidenţi şi pentru personalul cu care lucrează
Spitalul Judeţean, în aşa fel încât unitatea medicală să fie un
spital integrat şi să găseşti în cadrul lui toate tipurile de trata-
ment. Spitalul Bega, după expertizele pe care le-am făcut,
niciodată nu va putea să fie refăcut la standardele europene. Cel
mai probabil, dacă refacem şi rearanjăm spitalul Bega se vor
face sediile administrative de la spitale, iar la spital să fie doar
serviciile medicale.

A doua investiţie ar fi fostul centru militar, unde vrem să
mutăm biblioteca judeţeană. Acolo am reuşit să avem aprobat
destul de greu din partea Primăriei planul urbanistic zonal,
deoarece ei nu aveau o viziune de dezvoltare a acelei zone, ci
aveau o viziune doar de modernizare a centrului, de la

Catedrală până la Operă, în rest nu îi interesa. Consiliul
Judeţean, preşedintele şi eu ne-am angajat să facem acest PUZ
care va realiza acolo două nivele de parcare subterană, care
probabil vor fi corelate cu parcarea subterană de lângă Hotelul
Timişoara, pentru că şi ei vor să facă două nivele subterane şi
două nivele de parcare subterană la Iprotim. În aceste condiţii,
tot ce înseamnă parcare subterană la nivelul Timişoarei se va
descărca în aceste parcări comune.

A treia mare investiţie va fi deponeul. Prima celulă va fi
gata probabil pe la jumătatea anului. Până acum era prevăzut în
proiect şi în planul de gestionare a deşeurilor să fie cinci staţii
de preselecţie, dar se pare că ministerul Mediului nu mai
agreează cinci staţii, ci numai trei; la Făget, probabil Jimbolia
sau Sânnicolau, părerea mea e că va fi Jimbolia, iar cealaltă va
fi la Deta. În aceste condiţii Buziaşul cade, ca staţie de pre-
sortare şi probabil va cădea şi Lugojul. Noi insistăm să rămână
tot cinci staţii pentru că scade costul economic al gestionării
deşeurilor, va costa mai mult transportul ş.a.   

R - Aveţi o strategie şi în ceea ce priveşte urbanismul... 
Marcel Mihoc: Din punctul de vedere al Comisiei de

Urbanism, noi dorim să realizăm anul acesta planul de amena-
jare a teritoriului, PATJ-ul, care a fost contractat acum trei ani,
de Iprotim. Nu şi-au realizat contractul, datorită unor motive
discutabile. Probabil Iprotimul nu mai are nici capacitate, nici
personal, nici aparatură. Am întrerupt contractul cu ei şi am
preluat ce făcuseră până la acea dată. Un alt motiv a fost suc-
cesiunea rapidă a lucrării, planul de gestiune a deşeurilor, mas-
ter-planul pentru apă şi canalizare, în condiţiile actuale va ieşi
probabil şi PUG-ul Timişoarei, care este în faza de studii de doi
ani de zile. Datorită evoluţiei foarte rapide a dezvoltării
Timişoarei şi a zonei periurbane, acest PATJ nu s-a mai realizat.
În aceste condiţii am aprobat anul trecut, în decembrie, caietul
de sarcini pentru scoaterea la licitaţie a acestui plan de amena-
jare a teritoriului. Sper ca în semestrul I din 2010 acest plan să
fie licitat şi se va începe munca, în aşa fel încât, prin acest plan

de amenajare a teritoriului să corelăm toate PUG-urile fiecărei
localităţi şi să respectăm planul de amenajare naţional. De fapt,
noi acum facem PUZ-uri mici, care nu se adaptează la o viziu -
ne generală, ci a unui arhitect oarecare care fac parte dintr-o
comisie tehnică. Or, nu e bine, normal trebuia un plan de ame-
najare a teritoriului, un plan de amenajare a judeţului şi în
funcţie de acesta să ne ocupăm de PUG-urile localităţile. Noi
am pornit de jos în sus. Dacă noi reuşim în 2010 să facem asta,
considerăm că ne-am atins obiectivul la Comisia de Urbanism,
pentru că până la finele lui 2010 şi toate PUG-urile localităţilor
să fie reactualizate.  

R. -Anul trecut, la Comisia de Urbanism s-a luat o
decizie importantă cu privire la organizarea construcţiilor
în extravilan, pentru a nu mai exista lucrări haotice. Despre
ce este vorba? 

Marcel Mihoc: Deşi mi-am auzit foarte multe critici la
nivel de judeţ, Comisia de Urbanism a cărui preşedinte sunt a
stabilit următorul lucru: am decis  să nu se mai aprobe PUZ-uri
decât pentru suprafeţe minim de 5 hectare în extravilanul
extins, în aşa fel încât atunci când analizezi să o faci pe o zonă
mai mare. În acel regulament pe care l-am aprobat, am mai
decis ca dacă un anumit grup de oameni de afaceri doreşte să
dezvolte o zonă sau o păşune, să fim foarte cooperanţi, să le
dăm un răspuns foarte repede. În unele cazuri am spus să se
plătească o taxă de urgenţă, ca la primărie, pentru obţinerea
unor autorizaţii mai rapid. Vrem să creăm, nu să ne batem joc
de cei care lucrează pe jumătăţi de hectar - pentru cei cu
bucăţele mici, eu sunt adeptul să le dăm foarte repede şi în
momentul de faţă şi conducerile CJT şi de la Urbanism sunt
foarte flexibile în gândire, pentru că am realizat toţi că nu mai
sunt vremurile acelea când stăteau toţi la uşă pentru a investi.
Când un investitor vine acum la tine, trebuie să găseşti tu forme
legale, în interiorul legii, pentru a deveni flexibil şi a-l ajuta să
investească.  

A consemnat Alina SABOU

CENTURA TIMIŞOAREI ŞI DRUMUL SPRE LUGOJ 
SUNT FUNCŢIONALE  

Două tronsoane ru -
tiere foarte importante
pentru timişeni şi nu nu -
mai au devenit func ţio -
nale în luna decem brie
2009. În 2 de cembrie
premierul Emil Boc şi
ministrul Trans por  tu ri -
lor Radu Berceanu au
inaugu rat centura Timi -
şoa rei, iar la scurt timp
după acest moment s-a
tăiat panglica la DN 6
Timişoara - Lugoj, în
prezenţa lui Ber ceanu şi
a reprezentanţilor Am -
ba sadei Japoniei la
Bucureşti, Băn cii Japoneze pentru Coope rare Interna ţio nală, precum şi ai autorităţilor locale. Centura
de ocolire a Timişoarei pe tronsonul Calea Lugojului - Calea Aradului are o lungime de 12 kilometri,
trei pasaje şi cinci intersecţii. Primele lucrări la centura de ocolire a Timişoarei au început în 2002. În
primăvara anului 2010 se vor realiza încă 1,2 kilometri de drum, un pasaj peste calea ferată şi se va
turna stratul de uzură. Investiţia finanţată în cea mai mare parte de Banca Japoneză pentru Cooperare
a costat aproape 20 de milioane de euro.

În ceea ce priveşte DN 6 Timişoara - Lugoj, s-au amenajat zece intersecţii, zece poduri (din care
trei sunt noi), 51 de podeţe şi 20 de parcări. Berceanu a lăudat firma care a reuşit să termine investiţia
începută în 2002, dar oprită din cauza modului cum a lucrat compania greacă Efklidis, care a câştigat
licitaţia. "Am avut ghinionul ca aici să câştige licitaţia o firmă din Grecia, Efkidis, care după câ -
te am înţeles s-a împiedicat în construcţia unor lucrări pentru Olimpiada din Grecia şi nu a mai
putut să lucreze la centură și la D"6 şi ne-a întârziat enorm. Această lucrare trebuia începută în

2002 şi terminată în
2005 iniţial, apoi în
2006. "oua fir mă ca -
re s-a ocupat de rea -
bi li tarea D"6 Timi -
şoa  ra-Lu goj, FCC
Con struction, a fina -
li zat lucrările cu
cinci luni mai repede
decât era prevăzut în
con tract", a spus Ra -
du Ber ceanu. Lu cra rea
are o lungime de 52,2
km şi a costat 30 de
mi lioane de euro.

“Planul de amenajare a teritoriului, cel mai important regulament de urbanism, 
trebuie finalizat în acest an!” 

DN6 
Timișoara - Lugoj



În temeiul  ordinului circular al Consiliului
Eparhial Nr. 2695-B/2009, la 17 ianuarie 2010,
Parohia Ortodoxă Română Timişoara Blaş covici,
prin preotul paroh Gheorghe Moşneguţu, a con-
vocat Adunarea Parohială din noua Parohie
Ortodoxă Română Timişoara Blaşcovici. Cu
acest prilej a fost ales  Consiliul Parohial:
epitropi Ioan Ciotârlă şi Nicu Birică, preot. Gh.
Moşneguţu, prof. Gh. Stăiculescu, Adrian

Semenciuc, Dumitru Schipor, Ştefan Nistor,
Vasile Perneş, Mihai Petrea, Adrian Hadade,
Ioan Ţărângă, dr. Ovidiu Brânzan, prof. dr.
Florea Avram, procuror Liviu Ciavici, prof.
dr. Iosif Ştefan Drăgulescu, rectorul UMF
“Victor Babeş”, deputat de Blaşcovici,  ş.a.

Principalul obiectiv al Comitetului
Parohial Timişoara Blaşcovi, ca şi al credicioşilor
din zonă, va fi ridicarea bisericii pe un teren viran
concesionat de Primăria Timişoara pe o durată de
49 de ani.                              

D.B.

Palatul Baroc din Timişoara, în care îşi desfăşoară activitatea cel mai mare Muzeu de
Artă din vestul ţării, va fi funcţional la întreaga capacitate, până la finele acestui an, a
declarat prof. dr. Marcel Tolcea, directorul instituţiei. Abia atunci, miile de lucrări şi piese
de artă plastică, ce stau acum îngrămădite în diferite unghere, îşi vor găsi locul pe simezele
destinate special lor. “Pentru finalizarea lucrărilor, aşteptăm de la Guvern circa 4.000.000 de
lei, o sumă ce nu mi se pare a fi chiar atât de mare. Acolo vom muta secţiile de artă
românească, pictură bănăţeană, artă decorativă şi sculptură. Se mai lucrează la poduri şi
diverse amenajări la curtea interioară”, a spus Tolcea.

Prima aripă a Muzeului de Artă din Palatul Baroc Timişoara a fost inaugurată în decem-
brie 2006, după ce a fost într-un proces de reparaţii şi reabilitări ce au durat 14 ani şi a costat
Ministerul Culturii 8 milioane de lei. Palatul Baroc - construit între anii 1752-1754 -, a fost
reşedinţa guvernatorului civil şi militar al Banatului, Claudius Florimund Mercy. După anul
1799, impunătoarea clădire devine Casa Comitatului şi prefectură. Între 1849 şi 1860 Palatul
Baroc serveşte ca sediu al
Voivodinei Sârbeşti şi a
Banatului Timişan, pentru
ca, din 1860 să redevină
Prefectura Timi şului. În
perioada postbelică, între
1955-1980, clădirea a fost
folosită de Institutul Agro -
nomic, iar după 1980 spaţiul
a fost destinat Sec ţiei de
Artă. Din punct de ve dere arhitecto nic, construcţia este repre zentativă stilului vienez din
vea cul al XVIII-lea, ele men tele ba ro ce care s-au păstrat, după reconstrucţia dintre 1875-
1890, fiind pu ţine: por talul interior, mas che ronul de pe faţada estică şi portalurile de pe faţa-
da sudică.

H.O.
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Patronul spiritual
al şcolii

Prin hotărârea Primăriei oraşului
Timişoara, în noiembrie  1934, bus-
tul lui Vincenţiu Babeş, realizat de
sculptorul Aurel Popp, a fost aşezat
în Parcul Scu dier-Parcul Central de
astăzi. Pânza care a acoperit bronzul
şi postamentul de granit înalt de doi
metri a fost coborâtă în prezenţa fos-
tului ministru de finanţe al României  şi cărturar ro mân
Ioan Lăpedatu. Tot atunci, „Gimnaziul de Băieţi ” timi -
şorean a primit denumirea de „Gimnaziul de Băieţi
„Vincenţiu Babeş”, azi şcoa la cu acelaşi nume din
cartierul „Fabric”.

De-a lungul timpului, gimnaziul  a avut diferite denu -
miri. După „reforma culturală” din 1948 s-a numit Liceul
de băieţi nr. 2, apoi Şcoala medie nr. 5,  autorităţile de
atunci fiind  deranjate de trecutul de patriot român al bă -
nă ţeanului din Hodoni. În anii  ‘60, şcoala reprimeşte nu -
mele de Liceul  „Vincenţiu Babeş”, dar pentru puţin timp,
pentru că la începutul anilor ‘70 liceul teoretic s-a trans-
format într-unul tehnic, „industrial”,  fără a mai păstra în
titulatură şi numele cărturarului născut la Hodoni.  

În urma demersurilor făcute  de conducerea şcolii  în
a nul 2002, Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş (insp.
gen. prof. dr. Florea Avram), prin Dispoziţia nr. 24213/13
septembrie 2002,  a aprobat funcţionarea Şcolii cu clase-
le I-VIII nr. 21 din cartierul Fabric sub denumirea de
Şcoala cu clasele I-VIII nr. 21„Vincenţiu Ba beş”, patron
spiritual al instituţiei de învăţământ redevenind bănă ţea -
nul des pre care Nicolae Iorga scria:  „prin cunoştinţele
sa le de drept, de istorie, prin elasticitatea sa de spirit,
prin u şu  rinţa sa de vorbă şi prin talentul de a umbla
cu oa me nii mari, el a reprezentat bine pe românii da
confesia şi din ţinutul lor, şi astfel a adus servicii nea-
mului.” 

Printre dascălii care  au făcut cinste corpului profeso-
ral din cadrul Gimnaziului de Băieţi, Şcolii Medii nr. 5,
Liceul  „Vincenţiu Babeş” s-au numărat profesorii Aurel
Ţintă, Maria Barbu, Ilie Istodorescu, familia prof.
Lungoci, prof. Grivu, prof. Rădăşanu, iar printre elevii
şcolii s-au numărat Nicolae Cochinescu, Procuror
General al României, academicianul medic Ioan
Munteanu, profesorii Nicolae Simu şi Ion Marinescu (di -
rec tori ai Liceului Pedagogic „Carmen Sylva” din
Timişoara), Daniel Hohol, primar al ora şului Buziaş,
Sori na Ioanovici-Jecza, curatorul Galeriei “Triade”,  scri -
i toarea Mar lene Heck man-Ne gres cu, conf. dr. me  dic Au -

rel Bold
şi atâţia
a l ţ i  oa  -
meni de
seamă ai
u r b e i
noastre.

A. B.

Copiii de la şcolile cu clasele I-VIII
din Hodoni, Satchinez (director prof.
Lelia Niţulescu) şi de la Şcoala cu
clasele I-VIII nr. 21 “Vincenţiu Babeş”
din Timişoara şi-au îmbogăţit recent
cultura generală cu date despre o per-
sonalitate uitată, dar care este importan-
tă pentru bănăţeni. În 21 ianuarie 2010,

19 elevi de
cla sa a VI-a
de la şcoala
din Ti mi  şoa ra
au fă cut o vi -
zi tă în cele do -
uă lo ca lităţi
ru  rale amintite mai sus, cu ocazia aniver-
sării a 189 de ani de la naşterea cărturarului
Vin cen ţiu Babeş, tatăl  savantului Victor
Ba beş. Vincenţiu Babeş s-a născut în satul
Hodoni în anul 1821, la 21 ianuarie, şi a
fost  avocat, profesor, ziarist, membru fon -
dator al Academiei Române (22.04.1866),
deputat în Dieta de la Viena, preşedinte al
Partidului Naţional Român. A rămas în
conştiinţa Banatului pentru că a luptat pen-
tru drepturile naţionale ale românilor din această parte de ţară. 

Acestea sunt datele cele mai simplu de reţinut despre per-
sonalitatea bănăţeanului, însă elevii celor trei şcoli amintite mai
sus au învăţat mult mai multe, pentru că au luat parte şi la un
concurs dedicat personalităţii lui Vincenţiu Babeş. Elevilor ti -
mi şoreni li s-a făcut, de către profesorul Alexandru Laza, o pre -
zentare succintă a expoziţiei dedicate lui Vincenţiu Babeş,
aflată la şcoala din Hodoni, după care au mers împreună la bise -
rica ortodoxă română din localitate, unde preotul Ioan Burdea a

evocat câteva dintre realizările
politicianului. “Vincenţiu Babeş
a decedat la Budapesta în 1907,
dar în testamentul său ceruse să
fie înmormântat în localitatea sa
natală. Trupul său şi al soţiei
Sofia, precum şi al celor doi fii
au fost aduse şi înmormântate la
Hodoni abia  în anul 1936, iar în
1938 li s-a făcut cavoul”, le-a
spus părintele pa roh Bur dea copiilor cu rioşi. Cavoul se află în
interiorul bisericii ortodo xe, iar în faţa bise ricii este am pla sat un
bust al lui Vincenţiu Babeş (Vichentie îi spun şi acum săte nii).
Există şi un mic punct muzeal dedicat patriotului bănăţean, vizi -
tat cu interes şi de  elevii timişoreni.

Momentul pentru care şcolarii s-au pregătit intens a fost cel
desfăşurat la şcoala din Satchinez: concursul “Vincenţiu Babeş,
un cărturar bă nă ţean”, câştigat de elevii din Hodoni şi Sat chi -
nez. “Am vrut să câştigăm pentru Denis, colegul nostru care

a murit de o boală cum plită chiar azi,
dar cei din Ho doni au fost mai buni”,  a
spus unul dintre elevii de clasa a VI-a  a
şcolii nr. 21 din Timi şoa ra. Gazdele au pre -
gătit un mo ment artistic, foarte apreciat de
oaspeţii de la oraş: echipa de dansuri
populare Chi ne jana (instructor învăţător
Daniela Jurma) a prezentat mai multe
dansuri populare ro mâ neşti, iar jocul sâr -
besc de final (ko lo) a fost şi el aplaudat. 

Câştigătorii concursului, cât şi profesorii lor (Liliana Matici,
Alina Bronţ, Artemiza Răducanu, Lelia Lal)  au primit diplome
de merit din partea directorului Şcolii cu clasele I-VIII nr. 21
“Vin cenţiu Babeş” din Timişoara, prof. Anghe lina Barbu. Un
eveniment similar va avea loc în această pri măvară, cu sigu ran -
ţă, şi la Timi şoa ra, iar micii oră şeni s-au arătat foarte en tu zias -
maţi să pre gă teas că o zi spe cială pentru cole gii din cele două
aşe zări timişene
vi  zi  tate.

Întâlnirea tem-
atică a elevilor  din
Timişoara, Ho doni
şi Satchinez a fost
susţi nută fi nan ciar
de Centrul de Cul -
tură şi Artă al Jude -
ţului Timiş şi spon-
sorizată de Primăria şi  Consiliul Local Satchinez şi de firma
«Fornetti». 

Alina SABOU

Muzeul de Artă, la întreaga capacitate  

Legenda spune că numele satului Hodoni unde s-a născut Vincenţiu Babeş vine de pe vremea Mariei Tereza.
Împărăteasa trecea cu caleaşca prin acele locuri când  a văzut pe câmp un ţăran aflat la arat în marginea aşezării. L-a între-
bat atunci pe paore:  “Ce sat e ăsta?”.Ţăranul a oprit cu o smucitură de hăţuri calul înhămat la plug, potolindu-i înaintarea
cu un «Hoo, Doni!»,  un îndemn pentru a opri animalul cu care lucra pământul. Maria Tereza a fost  mulţumită de răspuns
şi a mers mai departe fără a mai repeta întrebarea, iar satului  de aici i s-ar trage numele de …Hodoni.

O excursie de iarnă în satul lui Vincenţiu Babeş

Echipa de dansuri
Chinejana

Câştigătorii

Prof. 
Alexandru

Laza

Părintele
Ioan Burdea

Concursul

O NOUĂ PAROHIE ORTODOXĂ ROMÂNĂ

Înv. 
Daniela
Jurma 



În ultimii ani, paginile de publicitate ale ziarelor şi pa -
ginile de internet cu profil imobiliar au fost pline de anunţuri
în care se oferea spre vânzare teren în comuna Sânmihaiu
Român şi în localităţile aparţinătoare: Utvin şi Sânmihaiu
German. Satele intră în sfera periurbană a Timişoarei, dar
nu sunt atât de aproape încât preţurile să fi fost exorbitante,
aşa că mulţi timişeni şi-au cumpărat un plaţ şi au început să
îşi ridice case. Din punct de vedere imobiliar, comuna a
cunoscut un avânt pentru care autorităţile nu au fost
pregătite. "oii proprietari au fost primiţi fără niciun cen-
timetru de asfalt, nu este reţea de apă tratată, iar gaz este doar
la Utvin şi într-o parte din centrul de comună. Din cauza dez-
voltării excesive, reţeaua de curent a cedat des şi numai din
vara lui 2009 a fost înlocuită pentru a face faţă unui consum
mare. Primarul Viorel Bara recunoaşte că dacă ar fi existat
facilităţile de la oraş, dezvoltarea comunei şi satelor sale era
şi mai puternică.

“Mulţi dintre cei care au cumpărat (teren, n.r.) nu au ştiut ce
îi aşteaptă”, recunoaşte edilul. “Comuna nu s-a dezvoltat la
adevărata ei valoare. Mai este loc. Nu avem nici infrastructură
şi ieşirea spre oraş este obturată în zona Freidorf. Avem drumul
comunal spre Săcălaz pe care vrem să îl modernizăm. În pla nul
urbanistic general sunt prinse două drumuri paralele peste
canalul Bega, cu descărcări pe centură. Centura de nord-vest
care leagă Aradului intră în drumul Jimboliei, între Utvin şi
Timişoara, şi va trece pe la podul existent de peste calea ferată,
între fabricile Kromberg şi Nestle. Noi sperăm să facem dru-
mul dintre Săcălaz şi Sânmihai, deoarece pentru a ieşi spre
Cenad nu va mai fi nevoie să intrăm în Timişoara. De exemplu,
dinspre Săcălaz intri pe drumul comunal spre Dudeştii Noi şi în
20 de minute suntem la autostradă. Va fi mai departe autostra-
da noastră românească, de la Remetea, decât cea care vine de
la unguri”, calculează primarul Viorel Bara.

Visurile despre autostrăzi sunt încă departe, totuşi, iar
viitorul apropiat tre-
buie să aducă cele
necesare unui trai din
secolul XXI. În 2008,
serviciul de Urbanism
din Primăria Sânmi -
haiu Român a eliberat
în jur de 200 de autor-
izaţii de construcţie
pentru persoanele fiz-
ice. Din cauza crizei
economice, acest nu -
măr s-a înjumătăţit.
Pentru a mai echilibra
balanţa, în 2009, au fost atribuite aproape 200 de locuri de casă
pentru tinerii de sub 35 de ani: 112 plaţuri la Utvin, 38 la
Sânmihaiu Român şi 25 la Sânmihaiu German. “Facilităţi avem
câteva: este sistem de alimentare cu apă de Utvin şi Sânmihaiu
Român, dar apă brută din subteran, fără tratare, şi avem trei km
de reţea. La Utvin este gaz în aproape toată localitatea.
Sânmihaiu Român este tăiat în două de Canalul Bega. Partea
dinspre Diniaş are alimentare cu gaz. Poate vom reuşi în 2010
să avem nişte fonduri să subtraversăm canalul sau să ne legăm
de reţeaua de gaz peste canal”, ne spune primarul. Majoritatea
caselor noi ridicate în această comună s-a făcut prin dezmem-
brările de teren intravilan, iar unii cetăţeni şi-au făcut singuri
drumuri înfundate.

Un aspect care deranja locuitorii a fost rezolvat, totuşi, anul
trecut: a fost montat un transformator electic nou la Sânmihaiu
Român, printr-o investiţie a Enel Banat. “Nu s-au mai făcut
investiţii pe linia de medie tensiune de multă vreme şi con-
sumul crescuse. Am făcut referate peste referate şi le-am arătat
că energia e sub parametri normali, e o problemă cu frecvenţa,
ce să mai spunem de tensiune şi amperaj. La capăt de linie
aveam 150 de volţi. S-a lucrat masiv peste vară, au făcut injec-
tări de putere, au schimbat ce era vechi, s-a montat transforma-
torul. S-a trecut pe alimentare cu cablu izolat, aşa că nu mai
pică curentul dacă bate vântul”, menţionează edilul.

Planul urbanistic general (PUG) este în lucru, dar a fost
trasat în linii mari şi administraţia locală a decis ca la Utvin să
fie încurajate zonele industriale, între calea ferată şi Timişoara,

deoarece aşa a fost structura şi până acum, este aproape de
halda de cenuşă ori de fosta fabrică de zahăr. Pe Sânmihaiu
German se vor dezvolta zone de turism şi agrement, iar pe
Sânmihaiu Român vor rămâne proiectele majoritar reziden -
ţiale. “Da că aveam acest PUG acum şapte ani, puteam fi mai
departe”, punctează primarul. Primii paşi pentru atribuirea
fiecărei localităţi un specific de dezvoltare s-au făcut; la
Sânmihaiu Român s-a făcut licitaţie pentru concesionarea unui
teren de 1.800 mp din fosta păşune, aflată în intravilan, unde să
fie organizate activităţi economice, iar la Sânmihaiu German
sunt disponibile nouă hectare, aproape de drumul judeţean, cu
acces la linie medie de tensiune.

Î" LUCRU SU"T MAI MULTE PROIECTE

Pentru anii care mai urmează în mandatul său primarul are
planuri multe: “Am depus un proiect pentru asfaltare de dru-
muri, din fonduri europene. Este vorba despre 12 km de
asfaltarea a străzilor la Utvin şi Sânmihaiu Român. Vrem să
facem un after-school la Utvin. Avem un proiect mare cu soci-
etatea Aquatim, de 6,3, milioane de euro, pe programele
europene de mediu, pentru alimentare cu apă şi canalizare. S-a
realizat proiectul, a primit aprobarea Ministerului Mediului, iar
documentaţia este în altă evaluare acum, la Bruxelles. Doi la
sută din sumă dă primăria pentru apă şi canalizare, restul fon-
durilor sunt nerambursabile. Vrem să asfaltăm drumul comunal
512 dintre Sânmihaiu Român - Săcălaz şi trebuie făcut un pod
peste Bega Veche. Am mai demarat un studiu de fezabilitate
pentru alimentare cu apă şi canalizare la Sânmihaiu German,
care ar costa 1,7 milioane euro. Am gândit acest proiect împre-
ună cu Săcălaz, Beregsăul Mare şi Beregsăul Mic, ca să avem
o singură staţie de epurare pentru toate cele trei localităţi. Noi
suntem şi într-o asociaţie intercomunitară între localităţi şi
căutăm finanţare. Se pare că la primăvară o să fie deschisă o

linie de finanţare transfrontalieră, pe relaţia cu Serbia, la care
vrem să apelăm”, detaliază Bara. Edilul speră ca fondurile
europene să le fie accesibile, deşi consideră că localitatea este
dezavantajată pentru că nu are grad de sărăcie. Comunele care
au un grad de sărăcie mai mare primesc mai multe puncte la
evaluarea documentelor de accesare a fondurilor europene.
Conform lui Bara, comunele care nu au populaţie săracă sunt
dezavantajate, în timp ce în locurile unde sunt probleme se
acordă banii, dar apoi populaţia nu are din ce să plătească ser-
viciul public.

Referitor la Sânmihaiu German există dorinţa de dezvoltare
a unui proiect de agrement, pentru că ştrandul aduce constant
vizitatori. “Ştrandul de la Sânmihaiu German e concesionat.
Este deschis permanent. Investitorul l-a dezvoltat, a construit, a
acoperit. Am cuprins în PUG o suprafaţă substanţială pentru că
vrem pe viitor să existe spaţii de agrement, să concesionăm
terenuri pentru cei care vor să facă nişte căsuţe de vacanţă, să
fie terenuri de fotbal, volei, practic să se dezvolte un complex
hotelier şi servicii. Acum este doar ştrandul”. 

PROPU"ERI Î" FORUL DE CO"DUCERE AL
COMU"ELOR

Primăria Sânmihaiu Român este membră în Asociaţia
Comunelor, un for unde, teoretic, ar trebui să existe o activitate
mai intensă între reprezentanţii micilor comunităţi. Aceştia pot
veni cu propuneri de schimbare a legislaţiei, pot sesiza pro -

bleme, pot face propuneri. “Sun -
tem membri din 2007 în Aso ciaţia
Comunelor. Se pot face multe da -
că s-ar lucra în cadrul asociaţiei, la
urma urmei noi suntem cei care ne
lovim de toate, vedem mai bine
lucrurile decât cei din le gis lativ,
mai concret. Cred că se pu teau lua
ceva măsuri, dacă se fă cea o eva -
luare corectă a pro pu ne rilor venite
din interior”, spune Bara. Din
punc tul acestuia de vedere ar trebui schimbate mai multe ches -
tiuni de organizare a activităţii din interiorul primă riei, dar şi
modalitatea de salarizare. “O problemă a primarilor în general
este că nu primesc spor de dispozitiv, deşi este la dispoziţie 24
din 24. Dacă ia foc o casă, dacă sunt inundaţii, primarul este
sunat de toată lumea. Referitor la sporul de vechime, un primar
are cel puţin trei-patru oameni cu care lucrează şi care au salarii
mai mari decât el şi nu ştiu dacă are cineva mai mare respons-
abilităţi decât primarul. O altă problemă este că, după noile
reglementări, nu mai putem cumpăra niciun scaun. De exem-
plu, dacă la şcoală ia foc mobilierul, dintr-un accident ce fac?
Aştept modificarea legii ca să fac o achiziţie? Legea spune sec
că nu se pot face achiziţii publice pe capitole. În ceea ce
priveşte reducerea costurilor cu personalul, nu se compară o
comună cu 5.000 de locuitori şi cu 21 de angajaţi la primărie cu
o primărie cu 120 de angajaţi. Eu fac acelaşi volum de muncă.
Săcălazul are 70 de oameni în primărie, eu numai 20, practic
facem aceleaşi lucruri. Poate era mai în regulă dacă se făcea o
cuantificare în funcţie de numărul locuitorilor, pentru primării
de rang 1, 2, 3 şi să se fi spus: ai dreptul să cheltuieşti cu per-
sonalul o sumă de...”, exemplifică Viorel Bara.

Problemele nu sunt puţine la nivelul unei comune şi sunt
din toate domeniile. “O mare problemă cu care ne confruntăm

este cea a personalului
auxiliar din şcoli. A -
vem două şcoli cu cla -
sele I-VIII şi patru
grădiniţe unde sunt ca -
zane pe lemne pentru
în călzire, dar nicio
per soană care să le de -
servească şi nici nu
pot face angajări. Tre -
buie să se ocupe un
das  căl, trebuie să
mear  gă la un curs, dar
se pune problema dacă

acel dascăl acceptă sau nu această responsabilitate. Am discu-
tat această problemă şi la Inspectoratul Şcolar şi s-a cam ridi-
cat din umeri. Din cauză că nu se pot face angajări, se întâmplă
asta. Acum se ocupa cine apucă, femeia de serviciu, profesorii.
Mi se pare normal să angajezi o persoană, decât să iei o firmă
care cere sume mai mari de trei ori. Plus că de o firmă nu poţi
dispune la orice oră din zi şi din noapte. Dacă ar fi un angajat
al primăriei, primeşte spor de dispozitiv şi dacă la ora 23 se
întâmplă ceva, îl sun şi e acolo“, subliniază primarul.

O iniţiativă a Primăriei Timişoara a dat de furcă şi
autorităţilor din Sânmihai. Comunitatea doreşte să îşi lege sis-
temul de transport cu cel al Timişoarei, dar firma care asigură
acum transportul în comun este în pericol de a-şi pierde călă-
torii, aşa că a acţionat dur. “Acum transportul este asigurat de
Autotim, dar am intrat în Asociaţia Metropolitană de Transport
şi am fost daţi în judecată de Autotim deoarece nu se doreşte să
intre Regia de Transport din Timişoara (RATT) pe acele rute.
Avem o problemă din acest punct de vedere, transportul
Autotimului este de proastă calitate, adică programul curselor
este destul de rar, e aglomerat, iar preţul este foarte mare - 8,5
lei pentru 17 km, cât e un drum la Sânmihaiu German. Noi nu
le interzicem să circule în paralel. Vrem ca în cadrul asociaţiei
respective să ne organizăm transport public în comun împreună
cu RATT, pe rute clare. Suntem atât de aproape de Timişoara şi
totuşi atât de departe pentru că de la ora 9 la ora 12 jumătate nu
mai este niciun autobuz”, precizează primarul comunei.

Alina SABOU
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Primarul Viorel Bara: 
“Comuna nu s-a dezvoltat la adevărata ei valoare”SÂNMIHAIU ROMÂN

Judeţul Timiş a încheiat anul
2009 cu un şomaj de 4,45%, după ce
la începutul anului acest procentaj
arăta că sub 1,7% din populaţia aptă
de muncă nu avea un serviciu. Ultimele date furnizate de
Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă precizează că în
Timiş sunt înregistraţi 15.114 şomeri. Dintre aceştia, peste
13.000 primeau indemnizaţie de şomaj, iar restul nu primeau
niciun leu de la stat. Circa 7.600 dintre şomeri erau femei. Un
procent de aproape 11,6% dintre şomeri au sub 25 de ani, între

25-29 de ani sunt 8,72% şomeri, între 30 - 39 ani - 25,62%.
Cei mai mulţi au peste 40 de ani - peste 54%.     

Municipiul reşedinţă de judeţ are cei mai mulţi şomeri,
aproape 7.900 de persoane, peste 4.100 fiind femei. Pe locul
al doilea este Lugojul, care avea 2.335 şomeri. La Sânnicolau
Mare au rămas fără serviciu 1.454 cetăţeni, la Deta - 1.290, la
Jimbolia - 1.065, la Făget  - 744, iar la Buziaş - 362.

Previziunile pentru perioada urmă-
toare sunt sumbre, în ianuarie, pen-
tru aceşti şomeri fiind puse la dis-
poziţie, prin AJOFM, doar 940 de

locuri de muncă, aproape 500 fiind pentru muncitori şi 122
pentru cei cu studii superioare. De altfel, 65,3% dintre cei care
au devenit şomeri în 2009 au nivel de instruire minim, 23,3%
au liceu, iar aproape 11,4% au studii superioare.

S. A.

Şomajul din judeţul  Timiş  se apropie de 4,5% 



O perlă a Banatului

A apărut un nou volum
(album) dedicat Timi şoarei,
în limba germană: „Te mes -
war/Timisoara. Eine perle
des Banats”. Au torii  Mar tin
Eichler, Dan Leo pold Ciu -
botaru si Martin Rill prezin-
tă informaţii despre istoria,
arhitectura oraşului, monu-
mentele de artă şi cultură,
fiind  analizate atât  dezvol -
ta rea economică, cât şi  evo -
luţia muncipiului Ti mi şoara
ora şul din punct de vedere
arhitectural după Revoluţie.
1989. Volumul a apărut în
condiţii grafice de calitate,
editura Wort + Welt + Bilt,
din München, Ger mania.

C.T.  
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MOTTO : «Această şcoală cu siguranţă are un viitor.
România s-a integrat în Uniunea Europeană. Cu o gândire
practică, merită să ne însuşim cât mai bine această limbă a
poporului din care ne tragem şi noi. În acelaşi timp, rolul
acestei şcoli este şi formarea identităţii, a conştiinţei de neam.
"e străduim să formăm români cu un sentiment profund
legat de neamul nostru şi de limba noastră.» (Dr. Maria
Gurzău Czegledi)

Românii din localitatea Jula (Ungaria)  au posibilitatea 
să-şi înscrie copiii la Liceul Românesc «Nicolae Bălcescu » de
60 de ani, iar la Şcoala generală românească din anul 1946.  

La 14 noiembrie 2009, în Oraşul Mare Românesc din Jula,

numeroşi absolvenţi ai Liceului Românesc au sărbătorit aniver-
sarea a 60 de ani de existenţă ai instituţiei de învăţământ. Au
fost fost prezente oficialităţi ale statului român (Consul gene ral
Ioan Fodoreanu), ale Bisericii Ortodoxe Române din Ungaria
(P. S. Siluan, episcop al Cetăţii Jula), ai Universităţii ”Vasile
Goldiş”  din Arad, ai Adunării pe Ţară a Românilor din Ungaria
(preşedintele Traian Crsta, Ştefan Iuhas), ai Inspectoratului
Judeţean de Poliţie Caraş-Severin, ai Consiliului Judeţean

Timiş, sute de părinţi şi elevi julani, reprezentanţi ai
presei româneşti din Ungaria şi din România.  

Sărbătoarea a început cu intonarea imnurilor de
stat ale României şi Ungariei, prezentate de corul
ro mânesc “Pro musica” din Jula (instruit de maes -
trul Gheorghe Flueraş din Arad). Cuvântul de
deschidere a fost rostit de dna dr. Maria Gurzău
Czegledi, directorul liceului, iar cel de salut de dna
dr. Perjes Klara, primar al Julei şi deputat în Par la -
men tul Ungariei. 

Evenimentul a fost marcat apoi  de un frumos
spectacol susţinut de elevii claselor primare - cu
sceneta “Fluturaşii” şi  de liceeni, cu montajul lite -
rar “Aducere aminte”. Ansamblul folcoric “Mitica”
a prezentat dansuri populare româneşti, apoi a urcat
pe scena sălii de spectacole  echipa liceului de
dansuri populare “Doina”, urmată de Ansamblul de
dansuri populare al Centrului de Documentare şi
Informare  din cadrul AŢRU.

Pentru activitatea sa deosebită în păstrarea lim-
bii şi culturii româneşti în comunitate de neam din
Ungaria, colectivul de cadre didactice din cadrul

Liceului Românesc “Nicolae Bălcescu “a primit diplome din
partea unor instituţii publice din România, reprezentanţii
Consiliului Judeţean Timiş înmânând dnei director a liceului,
dr. prof.  Maria Gurzău Czegledi, cea mai importantă distincţie
a judeţului nostru, “Leul Bănăţean”.  

La miezul zilei, reprezentanţii  primei ge -
ne raţii de absolvenţii ai Liceului românesc au
sădit în curtea şcolii un pom, eveniment urmat
de vernisarea sculpturii în lemn a artistului
Szabo Jeno, fost viceprimar al Julei, sfinţirea
fiind făcută de Episcopul Bisericii Române
din Ungaria, Prea Sfinţitul Siluan. 

În aceeaşi zi, după amiaza, la sediul Li -
ceului a avut loc vernisarea expoziţiei artistu-
lui plastic julan Ştefan Oroian şi a altor tineri plasticieni români

din Ungaria  (în prezentarea etnografului Emilia Martin). Şi tot
în după amiaza aceleaşi zile, aula Liceului a fost gazda expoz-
iţiei “Aspecte din istoricul şcolii. Portrete şi confesiuni”,
prezentată de conf. dr. Cornel Munteanu, autorul unei  mon-
grafiii închinată liceului românesc.

Familiile elevilor români din Jula au fost alături de şcoală şi
cu ocazia Crăciunului. În ziua de 18 decembrie 2009, de la ora
15.00, Şcoala Generală, Liceul şi Căminul de Elevi „Nicolae
Băl cescu” din Jula au pregătit tradiţionala serbare de Crăciun,
la care au participat fraţii, părinţii şi bunicii elevilor. Corul
românesc  „Pro Musica”  a deschis  programul cu un grupaj de
co linde tradiţionale. Elevii claselor  I-IV au prezentat sceneta
„Iarna”, cei ai  clasei a VIII-a au interpretat un montaj literar,
iar un grup de liceeni talentaţi a prezentat  sceneta „Fetiţa cu
chi brituri” după basmul lui Christian Andersen. 

În preajma Anului Nou, la Centrul Cultural Românesc din
Jula, la 31 ianuarie 2009,  a avut loc Balul Românesc, în orga-
nizarea Adunării pe Ţară a Românilor din Ungaria, prilej de
sărbătoare tradiţională a românilor din Jula, Micherechi,
Chitichaz, Otlaca Pusta, Bătania, Săcal, Aletea, Apateu,
Cenadul Unguresc ori din alte vechi aşezări din Ungaria cu
populaţie românească.

D. B. 

«LEUL BĂNĂŢEAN» ÎN VITRINA LICEULUI ROMÂNESC «NICOLAE BĂLCESCU»  DIN JULA-UNGARIA

MUZEUL BANATULUI TIMIŞOARA
CUCEREŞTE SPAŢIUL VIRTUAL

În perioada 2-5 decembrie 2009, Muzeul
Banatului Timişoara a fost reprezentat de Dan
Leopold Ciobotaru, directorul acestei instituţii
de cultură, şi de Monica Varga, muzeograf, în
cadrul întâlnirii internaţionale  „Muzeul virtu-
al al rădăcinilor europene”, care s-a desfăşurat
în sala Gonzaga a Primăriei din Roma, Italia. 

La această întâlnire au participat oficiali -
tăţi ale Primăriei din Roma, reprezentanţi ai
Agenţiei Naţionale din Italia pentru progra-
mul Leonardo da Vinci şi directori ai
muzeelor de istorie, arheologie şi artă din
Italia (Roma, Pitigliano, Farnese, Manciano),
Bulgaria (Veliko Tarnovo, Kyustendil, Vratza,
Rousse, Razgrad) şi România (Timişoara,
Sibiu, Alexandria, Cluj-Napoca).

Evenimentul a fost organizat de dr. Marco Merlini, coordonator principal
al proiectului F-MU.S.EU.M. şi de EURO INNOVANET.

F-MU.S.EU.M. este un proiect internaţional care se ocupă de cultura şi
arta preistorică. Ţinta acestui proiect nu o reprezintă doar experţii, ci şi pub-
licul larg care doreşte să cunoască rădăcinile milenare ale Europei, folosind
mijloace tehnologice moderne.

Acest proiect a început în 14 noiembrie 2007, iar prima întâlnire a
partenerilor şi a beneficiarilor a avut loc la Sibiu. 

Aici s-a vorbit despre necesitatea muzeelor de a se alinia la cerinţele
actuale şi la modalităţile moderne de comunicare şi de a se prezenta într-o
variantă cât mai prietenoasă şi accesibilă. În acest scop s-a realizat un muzeu
virtual, disponibil la adresa www.europeanmvirtualmuseum.net, unde fiecare

muzeu a introdus o serie de obiecte pe care le-a considerat interesante, pentru
a stimula in teresul publicului.

Perioada aleasă a avantajat foarte mult instituţia noastră care poate să se
mândrească cu Sanctuarul de la Parţa şi cu obiectele descoperite în cadrul
acestuia. Consultantul ştiinţific care a susţinut acest demers cu texte şi cu
interpretări a fost domnul prof. Gheorghe Lazarovici, cel care a descoperit

Sanctuarul de la Parţa. 
În urma eforturilor conjugate ale

participanţilor la proiect a fost publicată
şi o carte care conţine rute şi itinerarii
culturale, foarte interesante, propuse de
muzeele din Italia, Bulgaria şi România
pentru cei care doresc să cunoască mai
multe despre rădăcinile europene.

Evenimentul de la Roma a con-
cluzionat colaborarea care a durat doi
ani şi s-a desfăşurat în cadrul unei
expoziţii care va călători în Italia,
România şi Bulgaria şi pe care Muzeul
Banatului o va prezenta timişorenilor în
toamna anului 2010.

Credem că participarea la acest
proiect şi la proiecte asemănătoare
poate să asigure Muzeului Banatului
Timişoara o experienţă din ce în mai
vastă în ceea ce priveşte reconstruirea
relaţiei cu publicul, transformarea într-
un centru care iradiază cultură şi care
oferă un cadru special celor care doresc
să îşi cunoască propriile rădăcini şi pro-
pria istorie pentru a putea aborda în
mod cât mai corect momentul prezent şi
viitorul.

Monica VARGA, muzeograf

Dr. Perjes 
Klara

De la stânga la dreapta, PS Siluan, dr. Maria
Gurzău-Czegledi şi artistul plastic Szabo Jeno

Un spectacol jucat cu sala plină



În buna tradiţie a ultimilor ani, în
data de 3 decembrie 2009, în Sala
Mare a Palatului Admini stra tiv, a avut
loc festivitatea de de cer nare a pre -
miilor Pro Cultura Timi sien sis 2009
– seniori.

Astfel, membrii Comisiei de se -
lecţie au decis acordarea a  câte o
diplomă de onoare, o plachetă şi 700
lei, pentru întreaga activitate desfă -
şurată şi merite deo sebite în promo -
varea artei şi culturii timişene, urmă-
toarelor personalităţi: Bodó Barna –
scriitor, Koczka György – scriitor,
Larisa Stase Mureşan – actriţă,
Traian Zamfirescu – scenograf,
Doina Popa – impresar artistic,
Alexandru Ruja – critic literar,
Flora Toth – dirijor, "icolae Stan –
tenor, Marieta Grebenişan –
soprană, Ileana Stana – actriţă, Ana

Pacatiuş – solistă vocală, Ci prian
Ra dovan – artist plastic, Suzana
Fân tânariu – artist plastic, Con stan -
tin Gomboş - istoric, "i colae
Stănescu – coregraf, Walter Kindl –
muzicolog, Felicia Stanco vici – pro-
fesor, Rodica Murgu - balerină.

Cu aceeaşi ocazie, a avut loc şi
festivitatea Pro Cultura Ti misien sis
2009 – certitudini, prin premie rea
tinerilor artişti: Gra ţiela Benga –
scriitoare, Victor Mano vici – actor,
Rareş Hontzu – actor, Asza los Géza
- actor,  Alin Radu – balerin, Luchin
Milenco – compozitor, Corina Mur -
gu – violonistă , So rin Scur tulescu –
artist plastic, Clau diu To ma – artist
plastic. 

Fiecare laureat a primit  o pla-
chetă, o diplomă de onoare şi 500 lei. 
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Rezultatele bune din anul 2009 au propulsat FC
Timişoara în primele 100 cluburi din lume, potrivit statisticii
efectuate de Federaţia Internaţională de Istorie a Fotbalului şi
Statistică (IFFHS). La 31 decembrie 2009, cu 128,5 puncte,
FC Timişoara ocupa locul 85 în topul amintit. În acest clasa-
ment, în spatele FC Timişoara se aflau formaţii consacrate în
Europa, precum Celtic Glasgow, Rapid Viena, Rubin Kazan,
Bayer Levrkusen, Schalke 04, Tottenham sau Sampdoria.
Pentru a releva calitatea rezultatelor obţinute în toamnă de
FC Timişoara, reamintim că Şahtior Doneţk, echipa pe care
FC Timişoara a eliminat-o din UEFA Champions League, a
încheiat anul pe locul 4, în timp ce trupe pe ale căror terenuri
formaţia noastră a remizat, ca Ajax Amsterdam şi VfB
Stuttgart, ocupă poziţiile 30, respectiv 58.

În acest retur, conform antrenorului
echipei, Ioan Ovidiu Sabău, obiectivul
grupării bănăţene este câştigarea titlului.
Din punctul său de vedere, acest cam -
pionat este cel mai greu din istorie.
Tehnicianul s-a arătat mulţumit de cam-
pania de transferuri din această iarnă.
“Ne dorim foarte mult să câştigăm acest
campionat. Ar fi o mare realizare pentru
fiecare dintre noi. Sunt 17 finale, nu mai
avem voie să facem niciun rabat de la ce
înseamnă să fii profesionist. E o perioadă
în care cei care se vor pregăti foarte bine
vor reuşi să câştige
cam pionatul. Anul
aces  ta este un campi-
onat foarte greu. Nu
se mai întâmplă ca în
anii trecuţi, când
două-trei echipe se

luptau la titlu. Anul acesta sunt şase
echipe care şi-au fixat acest obiectiv.
Probabil că e cel mai greu campionat din
istoria fotbalului românesc. Va câştiga
echipa care se va întări cel mai mult, dar
şi cea care are cea mai multă linişte. Văd
că şi Vaslui, Dinamo, CFR, Rapid, Stea -
ua, Urziceni şi-au propus acest lucru, au
potenţial. Probabil că se va juca până la
ultimul meci. Şi calificarea în Liga Eu -
ropa este un obiectiv”, a spus Sabău.

În ceea ce priveşte campania de trans-
feruri din această iarnă, Sabău este mulţu-
mit, deoarece au fost aduşi “jucători care

au valoare, foarte motivaţi, care consideră că fac faţă la ceea
ce ne-am propus”. “Este nevoie şi de concurenţă, jucătorii
vor fi mult mai implicaţi, mai serioşi decât au fost până
acum. Concurenţa face ca valoarea echipei să crească”, a
spus Sabău. Patru nume sunt sigure ca fiind deja coechipieri
la FC Timişoara: Laszlo Sepsi, atacantul argentinian Pablo
Vazquez, mijlocaşul columbian Jesus Mejia şi portughezul
Jose Tiago Costa Ribeiro, fundaş dreapta. Discuţii există şi
pentru Cosmin Contra şi angolezul Aderito Waldemar Alves
Carvalho, pe scurt Dede, a căror venire la club este 90% sigu -
ră. Au încheiat contractul cu clubul fotbaliştii Borbely,
Rusici, Vrsici, Latovlevici, Chiţu, Matei. 

Alina SABOU 
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FC TIMIŞOARA, ÎNTRE PRIMELE 100 DE CLUBURI DE FOTBAL DIN LUME

PRO JUVENTUTE
Anual, în luna decembrie, C.J. Timiş acordă unor elevi din judeţ premiile

PRO JUVE"TUTE, care au ca scop recunoaşterea rezultatelor deosebite în
diferite domenii de învăţământ. Premiile sunt atribuite de C.J. Timiş, pe baza
informaţiilor furnizate de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş. Criteriile de

selecţie au fost următoarele: - participarea, cu rezultate excepţionale, la olim -
piade şi concursuri naţionale - participarea la concursuri şi olimpiade inter-
naţionale şi obţinerea unor rezultate deosebite-rezultate de excepţie obţinute în
procesul de pregătire şcolară. 

Totodată, au fost premiaţi şi profesorii care au pregătit respectivii elevi.
În cadrul manifestării PRO JU VE" TUTE 2009, ajun să la cea de-a X-a

ediţie, au fost premiaţi 63 de elevi şi 90 de profesori, care au primit plachetă,
diplomă şi su -
me de bani, ast-
fel: 300 lei –
premiul I; 240
lei – premiul
II;180 lei – pre -
miul III şi 150
lei – men ţiunea.
Su ma totală
alo cată pentru
premierea ele -
vilor a fost de
12.735 lei, iar
pentru premie -
rea profesorilor
10.795 lei.

R.H.

CEI MAI BUNI SPORTIVI   
În data de 15 decembrie 2009, în Sala Mare a Palatului Administrativ s-a desfăşurat „Festivitatea de

premiere a celor mai buni sportivi şi tehnicieni cu rezultate deosebite în anul 2009”, manifestare organi-
zată de CJT şi Direcţia pen-
tru Sport a Judeţului Timiş.
Astfel, CJ Timiş a acordat
premii în bani şi cupe pentru
sportivii şi tehnicienii din
categoriile sporturi olimpice
şi sporturi neolimpice, echi -
pe şi sporturi individuale.
Suma totală alocată de CJ
Timiş pentru această acţi-
une, prin „Agenda princi-
palelor manifestări cultural-
artistice şi sportive” – 2009,
a fost de 70.000 lei.

R. H. 

Foto: Alexandru Hreniuc 

Foto: Constantin DUMA



În 10 decembrie 2010, când Herta Müller a primit Premiul
Nobel pentru Literatură, Niţchidorful a fost în sărbătoare. În
sala festivă a Şcolii cu Clasele I-VIII a avut loc o serie de eve -
ni mente dedicate zilei în care la Stockholm, scriitoarei i s-a de -
cer  nat această înaltă distincţie. Programul a cuprins lansarea
căr ţii „Povestea Niţchidorfului/The story of Niţchidorf” şi „Un
semn pentru Herta Müller”: o piesă de teatru, o sesiune de co -
mu nicări „Şvabii din Banat” şi o expoziţie de fotografie.

Partenerii acestui proiect au fost Consiliul Judeţean Timiş,
Primăria comunei Niţchidorf, Şcoala cu clasele I-VIII
Niţchidorf, Asociaţia Proiectul Rastko România din Timişoara.

„Povestea Niţchidorfului” este o colecţie de reportaje bogat
ilustrate despre viaţa de astăzi a satului în care s-a născut lau-
reata Premiului Nobel pentru Literatură, Herta Müller. Cartea a
fost realizată şi publicată în timp record, în doar o lună de zile,
pentru a fi lansată în 10 decembrie, data la care Herta Muller

primea această înaltă distincţie. Fotograful Constantin Duma şi
reporterul Nicoleta Trifan au dorit să surprindă viaţa
Niţchidorfului de astăzi, oamenii şi tradiţiile lor, cum trăiesc,
cum s-au adaptat şi cum se raportează ei la trecutul şvăbesc. Au
descoperit un sat extrem de viu, tipic pentru orice sat bănăţean
din zilele noastre. Tinerii au aceleaşi aspiraţii şi dorinţe ca peste
tot, iar locuitorii, în majoritate emigraţi în Niţchidorf din mai
multe zone ale ţării, au adoptat multe dintre obişnuinţele
foştilor locuitori, dar şi-au adus cu ei şi propriile lor obiceiuri. 

O veţi putea descoperi pe Anna Helmbeck, ultima
şvăboaică din Niţchidorf care mai îmbracă portul tradiţional,
veţi afla despre pasiunea lui Vasile Dariciuc şi de ce a venit din
Banat, din nordul Moldovei. O veţi cunoaşte pe Milica Briscan
care a adus Ardealul la ea în casă şi pe Mărioara Doboşan, cea
care a crescut sute de copii, ca pedagog la internatul din
Niţchidorf. Veţi vedea cât de pline sunt bisericile, de sărbă-
toare, cum este împărţit cimitirul şi cum sunt astăzi satele
Duboz şi Blajova. 

„Povestea Niţchidorfului/The Story of Niţchidorf” este o
carte bilingvă, română-engleză care va fi îmbunătăţită şi
îmbogăţită în perioada următoare pentru a avea o imagine mai
clară a acestui sat bănăţean. 

".T.

Investiţia în podul de beton armat care leagă comuna
Racoviţa de Topolovăţu Mare a început în urmă cu doi ani,
după o aşteptare de peste un deceniu. Administratorii comunei
Racoviţa s-au încăpăţânat ca acel pod care traversează Timişul
să existe, aşa că au făcut proiecte peste proiecte şi au accesat
fondul Sapard. Au început încă din 1992, după cum spune sec-
retarul comunei, Corneliu Adames cu. “În mandatul ‘92-’96 s-a
început acţiunea podului de beton, în 2000 a fost al doilea
proiect şi tot nu s-a reuşit, a urmat 2000 - 2004 şi apoi în 2008
a reuşit primarul să prindă o finanţare. Timp de 12-15 ani acest
pod a blocat orice investiţie, deoarece până în 2008 nu aveam

dreptul să beneficiem decât de un singur fond european. Nu s-
a mai făcut în comună nimic, pentru că ne-am ambiţionat să
câştigăm acest proiect. Are importanţa lui, dincolo de Timiş
este terenul arabil al răcovicenilor, sunt multe sute de hectare.
Trebuia să facă 20 şi ceva de km dus şi tot atâta întors pentru
a-şi lucra pământurile, îl nenorocea pe fermierul nostru”, a spus
Adamescu. 

Costul podului este de un milion de euro, dar reprezentanţii
primăriei Racoviţa spun că suma a fost depăşită cu peste
200.000 de euro. În plus, deşi au aşteptat atâţia ani după acest
proiect, podul va avea doar o singură bandă, pentru că banii nu

mai ajung pentru două.
Oricum, nu se pune problema
unui trafic de mare tonaj, pen-
tru că în acest scop există alte
rute folosite deja. Istoria podu-
lui peste Timiş merge până în
urmă cu peste 60 de ani, când
pe acelaşi loc era funcţional un
pod de lemn. Acesta s-a dară-
mat însă, iar edilii vremurilor
trecute nu au considerat nece-
sar să îl refacă, pentru că exista
unul la Hitiaş, sat aparţinător
Racoviţei. Podul refăcut, din
beton armat, are 113 metri lun -
gime, iar cu tot cu rampe are
ju mătate de km. Termenul de
finalizare este aprilie 2010. Fi -

nan ţarea a fost asi -
gurată din fondurile
Sa pard, după cum
ne-a spus viceprima -
rul Emilian Ţen che.
(foto)

În 2009, bugetul
comunei Racoviţa a
fost la limită pentru a
se mai face şi inves -
tiţii, dar s-au făcut
reparaţii la şcoli, la căminele culturale, dar şi la căminul cultur-
al din Drăgoeşti. În plus, s-au pietruit toate străzile din satele
apraţinătoare, iar la biserica-monument din Căpăt, cu fonduri
de la culte, dar şi de la primărie, s-a reparat acoperişul.
Conform lui Ţenche, în 2010 se va trage reţea de apă la Hitiaş,
unde există staţie de pompare care alimentează Buziaşul. În
ceea ce priveşte dezvoltarea din punct de vedere urbanistic,
comuna bate pasul pe loc. Din cauză că nu există planuri urban-
istice zonale şi niciun plan urbanistic general, autorităţile locale
nu s-au preocupat să acorde terenuri pentru tinerii de sub 35 de
ani, aşa cum le-ar permite legea. Din punctul de vedere al
investiţiilor, nu există firme mari, agricultura fiind activitatea
de bază. Viceprimarul a mai precizat că în urmă cu doi ani a
fost cumpărat un teren de nouă hectare, pe care proprietarul
dorea să îşi deschidă o fermă, la Racoviţa, şi să facă un abator
şi o carmangerie. Investiţia nu s-a realizat însă până la finele
anului 2009.

Alina SABOU
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Răcovicenii vor avea un pod nou în 2010RACOVIŢA

Pe dealul Schlossberg (dealul Cetăţii) aflat în apropiere de "iţchidorf au fost descoperite urmele unei aşezări
medievale, atestată la 1370 cu numele ‘’Kutus’’. Cetatea a aparţinut conţilor de Duboz. şi a dispărut cel mai probabil în
perioada turcească. Satul actual a fost înfiinţat în 1784-1786 cu ocazia celei de-a treia mari etape de colonizarea a
Banatului cu germani. Iniţial, au fost construite 200 de case pe pământurile luate de la satele vecine Duboz, Vucova şi
Blajova. Apoi au fost instalaţi coloniştii provenind în marea lor majoritate din Lorena şi Palatinat. Primul său nume a
fost „Vucova-"ouă”, după numele satului vecin. La scurt timp însă i s-a dat numele definitiv, după contele Cristofor
"iczky, prefectul de atunci care s-a ocupat cu acţiunea de colonizare. Aşadar s-a numit "itzkydorf sau „satul lui "itzky”,
cu toate că el n-a locuit niciodată aici şi nici n-a avut proprietăţi în această parte. Românii din satele vecine i-au zis
„"ichişoara”, iar forma de azi a numelui este forma românizată a numelui original.

Timp de două secole a fost un sat aproape exclusiv german, romano-catolic. Şvabii au construit în 1825 biserica
romano-catolică. A existat şi o moară, care a ars în 1930. După unirea Banatului cu România, satul a rămas german.
Exodul germanilor a început după cel de-al doilea Război Mondial şi a accelerat la finele anilor ‘80 şi începutul anilor
‘90. Astăzi, "iţchidorf este majoritar românesc, comunitatea germană numărând doar nouă locuitori.

Niţchidorful a sărbătorit-o pe Herta Müller



Una din comunele care va intra în zona metropolitană
Timişoara este Parţa. Localitatea a căpătat independenţă în
urmă cu şase ani, după ce s-a desprins de Şag. "umele
comunei aminteşte în principal de groapa de gunoi de la
Parţa, denumire nepotrivită, pentru că localitatea nu are
nimic de-a face cu depozitul de deşeuri menajere, care este
amplasat pe teritoriul Şagului. Totuşi, investitorii nu au fost
speriaţi de o faimă negativă, ci şi-au găsit un loc pentru a-şi
desfăşura afacerile. La fel au făcut şi proprietarii de terenuri,
care au făcut, înainte de criza economică, bani frumoşi cu
afacerile imobiliare. Totul este aproape îngheţat acum, iar
edilul Mihai Petricaş gândeşte metode pentru a se adapta
crizei.

- Aţi devenit comună independentă în 2004. Ce s-a
schimbat de atunci?

Mihai Petricaş: Am făcut foarte multe investiţii în comună
din 2004. Am reuşit să asfaltăm 95 la sută din drumurile comu-
nale, este introdus gazul metan din 2005, am reabilitat şcoala şi
grădiniţa, căminul cultural, parcul comunal, am amenajat un
cabinet stomatologic, o farmacie, în mare cam asta ar fi. Acum
terminăm cu introducerea reţelei de apă. Se lucrează la staţia de
tratare, reţeaua a fost introdusă, sunt 20 de km de conductă.
Populaţia comunei este de 2.200 locuitori, încă nu sunt branşări
de la nimeni. Pentru anii viitori, dacă reuşim canalizarea...
Atâta mai dorim. 

- Specialiştii spuneau că apa nu este bună de băut aici,
din cauza gropii de gunoi...

Mihai Petricaş: S-a forat puţ la 135 de metri. Avem adusă
şi o staţie de tratare. Cons tructorul a dus la analiză apa, a zis că

e bună, poate dacă să pompează mai mult va fi şi mai bună. La
adâncime mai mică, toţi au fântâni. Cea mai bună apă e la 10-
12 m, apoi pe la 20 de metri este cu fier mult, nu se poate bea.
Specialiştii au spus că la 135 m este apă bună. Oricum, groapa
de gunoi de la Parţa este impropriu spus că e la Parţa, este pe
teritoriul Şagului. 

- Anul 2009 a fost mai prost din punctul de vedere al
bugetului. Cum v-aţi descurcat?

Mihai Petricaş: Am stat mult mai rău cu bugetul faţă de
anul trecut, dar şi cu ajutorul Consiliului Judeţean am reuşit şi
în an de criză să introducem apa. Nu am avut o lipsă a banilor,
dar au fost mai puţini decât anul trecedent. Apa se introduce pe
ordonanţa 577, cu bani de la guvern. Suntem deschişi
să atragem cât mai mulţi investitori, avem terenuri în
proprietate. Împreună cu Consiliul Local suntem dis-
puşi să le concesionăm sau să facem un parteneriat,
orice, dar să vină un venit la comună! Avem pe raza co -
munei Parţa 6200 ha de teritoriu administrativ. Ne în -
vecinăm cu comunele Şag, Pădureni, Jebel, Cebza, Pe -
troman, Peciu Nou şi Sânmihaiu Român. Avem so cie -
tăţi comerciale, la noi are sediu şi Frigoglass, care pro-
duce frigidere, Krompeck - fabrica de dopuri pentru
peturi, Smithfield, care are pe teritoriul nostru trei com-
plexe, cel de la Peciu Nou, FNC Pădureni şi Parţa.
Acestea sunt cele mai importante. Mai ales Frigoglass
contribuie cu bani destui de mulţi la buget.

- S-au mutat orăşenii în comuna Parţa?
Mihai Petricaş: În anii anteriori au venit mulţi din

Timişoara aici, pentru a-şi face case de vacanţă, alţii s-au mutat
aici. Din punct de vedere imobiliar, au scăzut foarte mult pre -
ţurile. Înainte era 40-45 de euro/mp, acum a scăzut la 20-25,
dar nu prea se fac vânzări. Noi lucrăm la planul urbanistic ge -
ne ral şi vrem mărirea intravilanului comunei cu vreo 100 de
hectare până la şoseaua naţională. Am mai făcut şi un plan
urbanistic zonal pentru tineri din comună, sunt 100 de locuri
pentru tinerii de până la 35 de ani. Din primăvară sper să dea
drumul construcţiei. Tinerii au termen doi ani să înceapă lucra -
rea, vreo doi s-au apucat deja. Toţi care au depus cereri pentru
te ren au primit. Avem 20 de hectare acolo, sunt 150 de locuri
de casă. O sută am dat la tineri, iar 50 vor fi scoase la licitaţie.
Sunt parcele de 700 - 900 mp. Cât au fost cerinţe, nu am
refuzat pe nimeni. 

- Pe teritoriul comunei există un important şantier arhe-
ologic. Vă gândiţi să amenajaţi un muzeu?

Mihai Petricaş: Da, am discutat cu directorul Muzeului
Banatului. Avem o clădire care trebuie reabilitată şi pu tem

amenaja un mini mu zeu.
Sunt multe obiecte des -
coperite la şantierul de la
Parţa, care nu sunt expuse,
ci sunt într-un beci la Mu -
zeul Banatului. Reabili ta rea
clădirii nu am reuşit să o fa -
cem în 2009, poate în
primăvara anului viitor.
Este o clă dire des tul de mare, proprietatea primăriei. 

- În privinţa atribuirii terenurilor pe Legile retrocedării
cum staţi?

Mihai Petricaş: Legea 18 e terminată, Legea Lupu la fel,
dar avem probleme la Legea 247. Trebuie să dăm 120 de ha de
teren, dintre care 45 de hectare pentru patru biserici din
comună: ortodoxă română, ortodoxă sârbă, greco-catolică şi
romano-catolică. Mai are ADS-ul pe raza la noi 160 de ha, noi
le-am cerut să le punem în posesie. Avem mici probleme cu
celelalte suprafeţe. La primele două legi, s-au pus alte comune
în posesie pe teritoriul nostru 1.000 de hectare, de la Moşniţa,
Diniaş, precum şi toate bisericile din Timişoara şi acum noi
sun tem deficitari. Aşa a fost legea atunci, nu mai avem ce face. 

- Primarul Timişoarei, Gheorghe Ciuhandu, vorbea
încă din 2007 că se va face o linie de tramvai până la Parţa.
S-a discutat ceva concret pe această temă?

Mihai Petricaş: Nu am avut niciun fel de discuţii, sunt
chestii politicianiste. Nu au fost discuţii concrete, au fost vorbe
aruncate de domnul Ciuhandu, nici cu cei de la regia de trans-
port RATT nu au fost discuţii. Noi avem transport cu autobuzul
din două în două ore, care asigură transportul oamenilor care
fac naveta la Timişoara.

A consemnat Alina Sabou
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“Concesionăm pământ, numai să vină investitorii!”
Interviu cu Mihai Petricaş, primarul comunei ParţaPARŢA

2010, anul finalizării marilor investiţii ale CJ Timiş 
Deponeul ecologic, reabilitarea Bastionului Theresia, consolidarea sediului Muzeului Banatului, finalizarea

lucrării de extindere a Palatului Administrativ sunt doar câteva din lucrările importante care trebuie să fie finali -
zate în 2010. La bilanţul pe 2009, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Constantin Ostaficiuc, a declarat că
nefinalizarea deponeului ecologic de la Ghizela este cea mai mare neîmplinire pentru anul care s-a încheiat. La
capitolul nerealizări, Ostaficiuc a pomenit şi lucrările la Bastionul Therezia. Aceste două proiecte sunt cele mai
mari investiţii care trebuie finalizate anul
viitor.

"Cea mai mare neîmplinire este legată de
realizarea deponiei ecologice de la Ghizela,
care că a fost întârziată de nişte procese şi
nişte contestări. Este bine că am reuşit să
semnăm contractul şi sperăm ca, până în
vară, deponia ecologică de la Ghizela să fie
finalizată. O a doua investiţie care a întârziat
este Bastionul. Această investiţie trebuia
finalizată în august, cu dispensă până în
noiembrie 2009. A apărut o întârziere cerută
de constructor şi a apărut şi din motive
subiective, şi obiective. Explicaţia obiectivă
este că întotdeauna, atunci când restaurezi un
monument nu ştii ce descoperi, ca să poţi să
găseşti soluţii şi ceea ce ai gândit iniţial este posibil să nu fie valabil, motiv pentru care este nevoie de intervenţia
proiectantului. Iar motivul subiectiv este legat de faptul că a fost o perioadă când constructorul a întârziat din vina
lui", a spus Ostaficiuc. Tot la neîmpliniri este trecută nefinalizarea extinderii clădirii Palatului Administrativ pro-
gramată iniţial pentru 31 decembrie, însă lucrările se vor prelungi până la începutul anului viitor. 

Totuşi, pentru 2010 este în plan şi o lucrare nouă: construcţia unei maternităţi noi, clădirea urmând să fie si -
tuată între Casa Austria şi Spitalul Judeţean. În materie de drumuri, Consiliul Judeţean Timiş intenţionează să
demareze reabilitarea drumului Timişoara-Buziaş-Lugoj şi realizarea variantei de ocolire a oraşului Buziaş şi
reabilitarea drumului Periam-Sânnicolau Mare. "Bugetul CJT pe 2010 se va orienta spre investiţii. Trebuie să fim
motorul economiei în acest an, deoarece investiţiile noastre asigură locul de muncă şi întoarcerea taxelor. Cele
mai multe obiective de investiţii au termen de finalizare anul acesta, cele care sunt în curs de derulare. Din sumele
care ni s-au prezentat de la bugetul de stat, avem posibilitatea să finalizăm aceste lucrări în acest an. Am făcut o
analiză la încasările pe decembrie 2009, cifre care ne spun că putem să ne încadrăm, dar nu la nivelul anului tre-
cut, însă aproape. După publicarea în Monitorul Oficial a bugetului de stat pe 2010, noi vom intra în comisii şi
la mijlocul lui februarie vom aproba bugetul", a precizat Constantin Ostaficiuc.                                          A.S. 

Foto: C. Todor

Centru Regional pentru
Dezvoltarea Durabilă a Banatului
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timişoara (CCIAT) a

inaugurat, la finele anului  2009, la sediul central din Piaţa Victoriei,
Centrul Regional pentru Dezvoltarea Durabilă a Banatului, un centru de
sprijin al dezvoltării relaţiilor româno-sârbe. Iniţiativa a fost perfectată în
cadrul Programului de Vecinătate România-Serbia 2004-2006, Camera
timişoreană de Comerţ oferind suportul logistic necesar dezvoltării şi
promovării activităţilor antreprenoriale şi realizării unei integrări eco-
nomice unitare între comunităţile de afaceri din regiunea transfrontalieră
româno-sârbă. Centrul este realizat în parteneriat cu camerele de comerţ
din Caraş-Severin, Kikinda, Pancevo şi Zrenjanin (Serbia), iar finanţarea
este asigurată prin programul PHARE 2006 CBC România - Serbia,
având o durată de 15 luni. Suma totală utilizată este de 357.898 euro, din
care 90% reprezintă finanţare nerambursabilă iar 10% este finanţarea
CCIAT.

S.A.

"Doina Timişului" 
a împlinit 50 de ani  

Ansamblul "Doina Timişului" al Casei de Cultură a Studenţilor din
Timişoara a împlinit, în noiembrie 2009, 50 de ani de la înfiinţare.
"Ansamblul Doina Timişului s-a format în 1959, prin unirea studenţilor
iubitori de folcor, la început, cu formaţia de dansuri, apoi s-a organizat şi
o orchestră de muzică populară. Anii au trecut, iar studenţii au venit în
număr tot mai mare şi s-a format Doina Timişului. Primii care au venit au
fost iubitori de folclor, dar unii au făcut şi carieră în folclor", spune con-
ducătorul muzical al ansamblului, Achim Ciucurel. Ansamblul "Doina
Timişului" a fost prezent la mai multe festivaluri din ţară şi străinătate,
unde au luat numai premii I şi marile premii. Anual, participă la festiva -
luri internaţionale de folclor organizate de Comitetul Internaţional de
Organizare a Festivalurilor Folclorice.

H.O.



Comuna Pădureni există de şase ani, după ce s-a desprins
de Jebel. Localitatea este situată la circa 25 de km de
Timişoara şi are o importantă deschidere la drumul naţional
59, cale rutieră de importanţă europeană, deoarece face legă-
tura cu Belgradul. Comuna nu este izolată, are potenţial de
dezvoltare, neexploatat însă. Există în zonă un investitor
important, cel mai mare din România, de altfel, concernul
american de abatorizare, Smithfield. Din păcate, comuna
Pădureni nu profită de această investiţie decât cu numele -
fermele sunt numite F"C Pădureni -, pentru că terenul pe
care este amplasată ferma ţine de comuna învecinată, Parţa.
Primarul din Pădureni, Dorin Ignuţa, este decis să ia terenul
înapoi.

- Cum de F"C Pădureni ţine de Parţa, dar poartă
numele comunei ?

Dorin Ignuţa: De prin 2003 este terenul la Parţa. Atunci
era primăria la Jebel şi... nu ştiu ce să zic, nu pot învinui pe
nimeni, dar nu s-au interesat de teren şi cei de la Parţa au fost
mai rapizi şi au intabulat terenul. Când s-a dizolvat Comtimul
şi trebuia să fie vândut, nu era intabulat terenul, cei de la Parţa
au fost mai şmecheri. Nu ştiu cum s-a ajuns şi prin ce împre-
jurări ca acest teren să fie la Parţa, nu mai contează, dar va tre-
bui să deschid proces şi să iau înapoi acest Comtim şi oamenii
din fermă. Toţi ştiu că locuitorii din fermă erau ai Pădureniului.
Am şi adus un microbuz pentru copiii din fermă, pentru că
veneau şi plecau către şcoală 6 km pe jos pe toate anotimurile.
Nu mi se pare normal. 

- Aţi avut discuţii cu cei de la Parţa despre acest subiect?
Ce veţi face?

Dorin Ignuţa: Până acum am avut doar discuţii amicale cu
cei din Parţa, dar vrem să începem demersurile în instanţă pen-

tru a stabili clar al cui e terenul. Discuţiile amiabile cu cei de la
Parţa nu au dus la niciun rezultat. Ei îşi susţin punctul de
vedere, dacă zic actele că fermele sunt a lor... Am făcut o gră-
madă de cereri la Arhivele Statului pentru a face rost de docu-
mente, căci doar pe vorbe nu va merge. Am primit acte din
1948 că era tereniul Pădureniului. 

- Mai aveţi şi alţi investitori?
Dorin Ignuţa: Alţi investitori nu avem, iar taxele sunt cele

mai importante. Ultima discuţie am avut-o un italian care a
cumpărat 10 hectare şi se pare că vrea să construiască hale
industriale la şoseaua naţională. Bugetul pe 2009 a fost mai
mic, am întins de el, dacă erau de gumă întindeam mai mult.
Ne-am descurcat cu banii, nu am făcut concedieri la primărie,
pentru că şi acum suntem la strictul necesar. Nu ştiu cu cât ar fi
în plus la buget să avem FNC-ul Pădureni, dar ar fi singura
sursă de venit pentru că alţi întreprinzători nu avem. Mai avem
două brutării, care au în arendă teren pentru grâu, şi mai
lucrează un francez câteva suprafeţe.

- Ce alte proiecte mai aveţi pentru comună?
Dorin Ignuţa: Prima realizare a acestui a fost construirea

unui vestiar la terenul de fotbal, era necesar. A doua investiţie
din 2009, chiar dacă e criză, am făcut eforturi pentru copiii de
la şcoală, am pus centrală termică, calorifere, să nu mai suporte
gazele de la teracotă şi problemele care apar în urma arderii.
Am depus pe măsura 322 un proiect integrat pentru introdu -
cerea apei, canalizării, pentru o staţie de epurare şi asfaltare de
drumuri. Tot pe această măsură vrem să înfiinţăm un after-
school, unde să fie duşi copiii după şcoală. Avem punctaj
maxim, să vedem ce decide Bucureştiul. Pentru 2010 am în re -
alizare înfiinţarea unui teren de fotbal artificial, lângă căminul

cultural. Vrem să dăm şi tere -
nuri pentru tineri. Se vor dez -
membra 10 hectare, 5 hectare
să dăm pentru tineri şi 5 le
vom scoate la vânzare. Din
cauza situaţiei financiare am
mers mai la “relanti”, pentru
că trebuie bani pentru utilităţi.
Am depus cerere la Consiliul
Judeţean Timiş pentru extin-
derea reţelei electrice, sper ca anul acesta să realizez şi asta
pentru că cereri sunt. Pădureniul este o localitate mai îmbă -
trânită, dar au început să vină tineri. Ca populaţie avem circa
2.100 de locuitori. Dorinţa mea e de a extinde localitatea cât
mai spre şosea şi ar urma ca toată zona de păşune de la intrare
să intre în intravilan. Există deja un PUZ spre cealaltă intrare,
spre Şag, un PUZ privat care e făcut cu locuri de casă. Pentru
zona dinspre pădure m-am gândit să facem o zonă turistică,
pentru că acolo se construieşte deja o pensiune. Este doar pă -
dure acolo, trebuie amenajat pentru agrement.

- Procedurile de retrocedare a terenurilor s-au termi-
nat?

Dorin Ignuţa: La Legea 247 am împărţit izlazul, dar nu au
fost puşi oamenii în posesie. O să mergem pe teren pentru a
bate ţăruşii, scriptic este făcut, mai sunt de împărţit 160 de
hectare din terenul agricol, iar păşune avem 140 de hectare.

- Cât costă o casă, un teren, acum, la Pădureni?
Dorin Ignuţa: Până nu a venit criza s-a vândut la 25-30 de

euro metru pătrat, dar acum au scăzut preţurile la jumătate, pe
la 12 euro. Cu atât se vinde... O casă modestă s-a vândut cu
25.000 de euro, cu două camere, bucătărie, grădină.

A consemnat Alina Sabou
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Dispute pentru terenul celui mai important investitor din România
Interviu cu primarul comunei, Dorin IgnuţaPĂDURENI

Pasajul de la Albina,  
redeschis circulaţiei

După doi ani şi patru luni de muncă şi o investiţie de peste 12
milioane de lei, pasajul din apropiere de satul Albina a fost redeschis
circulaţiei. Podul are 80 de metri lungime şi a fost executat din fon-
durile Consiliului Judeţean Timiş. Lucrarea nu este finalizată în
totalitate, până în mai 2010 fiind executate consolidări în partea infe-
rioară la podului. Pasajul de pe DJ 592 era vechi de aproape 100 de
ani, foarte uzat şi nu a mai putut fi menţinut în exploatare.

"Am încercat să aducem ultimele idei de pe plan mondial în
realizarea acestui pod. Am făcut o structură cu grinzi metalice înglo-
bate, tip dală. Am utilizat un parapet de tip nou, pe care l-am mai
folosit pe reţeaua de drumuri naţionale, este un model care se com-
portă foarte bine. Se vor aplica protecţii şi asupra betonului, iar la
primăvară, când vremea ne va permite, podul va arăta ca o lucrare de
artă, aşa cum trebuie să fie un pod. Este un record naţional, pentru că
este cel mai lung pod pe care se foloseşte tehnica aceasta, pe struc-
tură tip statică continuă, iar ca structură transversală cu grinzi meta -
lice înglobate în beton. Mai există în România aşa ceva, dar nu la
aceste dimensiuni", a declarat Adrian Bota, proiectant. De altfel,
traseul Timişoara - Buziaş va intra în reabilitare de la începutul lui
2010, după ce varianta spre Lugoj a fost finalizată. "Am dorit să

redăm circulaţiei acest pod, fiindcă drumul Timişoara-Buziaş-Lugoj
va intra în reabilitare. Este al doilea pod care se dă în folosinţă în
ultimii doi ani pe acest traseu, primul fiind cel de la Chevereş.
Fiindcă este un traseu important, am spus că se va începe reabilitarea
acestui tronson după ce se finalizează Timişoara - Lugoj. În 2010
încercăm să direcţionam fonduri şi spre podul cel mare peste Timiş",
a declarat preşedintele CJ Timiş, Constantin Ostaficiuc.

A. S.

Copii merituoşi din
centrele de plasament,

premiaţi de CJT
În luna decembrie  2009, preşedintele CJT

şi consilierii judeţeni i-au premiat pe copiii şi
tinerii merituoşi din centrele de plasament
aflate în subordinea DGASPC Timiş. Copiii s-
au făcut remarcaţi, de-a lungul anului, prin
rezultate foarte bune la învăţătură, participarea

în diverse activităţi socio-culturale şi com-
portament-model în cadrul centrului. De
asemenea, au fost premiaţi membrii echipei
de handbal din cadrul Complexului de Ser -
vicii Sociale Găvojdia, câştigători a nu -
meroase premii şi medalii, precum şi copiii
cu dizabilităţi care au câştigat medalii de
aur la jocurile sportive din Udine - Italia.
Copiii au fost recompensaţi cu medalii,
diplome şi daruri personalizate. Aleşii
judeţeni au ascultat apoi colindele tinerilor.                                                                                                                

S.A. 

Lucrările la deponeul ecologic vor  începe în cel mai scurt timp  
Constantin Ostaficiuc, şi reprezentantul firmei "Confort" au semnat, în 4 decembrie 2009, contractul pentru în -

ceperea lucrărilor la deponeul ecologic de pe raza comunei Ghizela. Conform lui Ostaficiuc, construcţia va începe după
45 de zile de la semnarea contractului, iar primul modul ar trebui să fie dat în folosinţă în vară. "Avem 45 de zile ca să
dăm ordinul de începere a lucrării. Trebuie să vedem exact programul constructorului, pentru organizarea de şantier.
Dacă ar fi corect, în vară ar trebui să fie gata prima celulă a deponeului. Începem din banii noştri şi, pe măsură ce Bru -
xellesul va aproba şi, în funcţie de lucrări, se va face decontarea ulterioară. Este prevăzută suma în bugetul CJT pen-
tru 2010, dar bugetul nu e finalizat şi deocamdată avem sursele proprii şi atât. Sursele de finanţare sunt sigure, oricum",
a declarat preşedintele CJ Timiş.

S.A.
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Am iubit cu gând curat
Timp de mai bine de 2 decenii, Draghişa Paunovici, bine-

cunoscut în rândul iubitorilor de muzică populară drept
“Japonezul”, a mângâiat cu vocea sa sufletele a mii de români.
De-a lungul timpului a adunat la palmaresul personal zeci de
concerte. Comunităţile româneşti din ţări ca Austria, Germania,
Franţa, Italia sau din orice colţ al lumii, s-au bucurat de cântecele
lui. A concertat de asemenea în faţa conaţionalilor din România,
pe scene din oraşe precum Timişoara, Craiova, Oradea, Bistriţa,
Cluj-Napoca şi multe altele, urcând alături de nume consacrate
ale cântecului popular românesc, dintre care, într-o ordine pur
întâmplătoare, pot fi enumeraţi Maria Ciobanu, Ştefania Rareş, Angelica Stoican, Ion
Dolănescu, Nelu Bălăşoiu, Ileana Ciuculete, Petrică Moisă, Vasile Cornea şi mulţi alţii.
Inspirat de folclorul autentic românesc din Valea Timocului, Draghişa Păunovici şi-a
făcut o meserie din pasiunea pentru cântec. Odată cu trecerea timpului a decis să îşi
aducă aportul la îmbogăţirea tezaurului folcloric, scriindu-şi singur textele şi melodiile
pe care, mai apoi, le-a împărtăşit tuturor celor ce au dorit să-l asculte. A participat la zeci
de festivaluri dedicate cântecului popular, ultima ispravă cu care se mândreşte fiind ocu-
parea locului 3 la Festivalul Balcanilor. În dorinţa sa de a-şi depăşi statutul de vocalist,
a deprins arta mânuirii instrumentelor cu orice prilej pe care l-a avut. Acum se poate
lăuda că stăpâneşte aproape la perfecţiune mai toate instrumentele care, până odinioară,
îl acompaniau, mai puţin trompeta şi saxofonul, instrumente pe care le-a lăsat în seama
fiului său Igor. După aproape 20 de discuri editate în studiouri din Serbia, cu sprijinul
nemijlocit al lui Paul Mălăianu şi a Alisei Virjan - cei 2 asigurând în bună parte
finanţarea proiectului - a venit vremea ca prima casă de discuri din România să îl
curteze: sub titlul „Am iubit cu gând curat“, albumul cuprinde 11 piese, compoziţii pro-
prii şi 3 aparţinând lui Adi Mitroi. Orchestraţia melodiilor a fost realizată de binecunos-
cutul dirijor, profesor de muzică, Aurel Blondea. În cele 10 zile petrecute în studiouri,
toţi cei implicaţi în realizarea proiectului au pus alături de cântece nu doar sudoare, ci şi
suflet. Albumul “Am iubit cu gând curat” a fost lansat în 22 noiembrie 2009.

Creşte numărul parohiilor române în Timoc
Protopopiatul Ortodox Român Dacia Ripensis, cu sediul în locali-

tatea Mălainiţa, situată la 17 kilometri de oraşul Negotin, a reactivat
11 parohii ortodoxe române în Timocul Sârbesc. Părintele protopop
Boian Alexandrovici a declarat că aceste entităţi ortodoxe româneşti,
deşi sunt recunoscute de Episcopia din Vârşeţ - care are jurisdicţie şi
asupra credincioşilor români timoceni de la sfârşitul anului trecut - nu
sunt acceptate de autorităţile ecleziastice sârbeşti. “Din această cauză,
în bisericile din satele româneşti, slujbele nu se săvârşesc şi în limba
română, motiv pentru care credincioşii sunt lipsiţi de asistenţa reli-
gioasă. Biserica Ortodoxă Sârbă, de ani de zile, susţine că în Timoc
există clerici români, însă din păcate, aceştia nu slujesc canoanele Bisericii Ortodoxe
Române”, a precizat părintele Boian. 

În opinia acestuia, pentru funcţionarea parohiilor româneşti este nevoie să se asigure
condiţii de desfăşurare normală a activităţilor religioase specifice bisericii române
străbune, printre acestea numărându-se zidirea de noi locaşuri de cult, formarea de noi
slujitori ai altarului şi construcţia de case parohiale. În Serbia de Răsărit, la această dată,
există următoarele parohii ale Bisericii Ortodoxe Române: Mălainiţa şi Remesiana,
Aquae şi Sărmănovaţ, Horreum Margi şi Isacova, Gorneeana şi Metovniţa, Ţârnaica şi
Împrejurimi, Bor, Clococevaţ, Dupleana, Geanova şi Negotin.

Premiile 
Eminescu

La statuia poetului naţional, din centrul
istoric al Băilor Herculane, în 15 ianuarie au
fost decernate Premiile Eminescu de către
un juriu condus de către academicianul
Mihai Cimpoi. Au fost acordate premii sub
formă de diplome, medalii şi bani, între lau-
reaţi fiind domnişoara Ana Caia din
Timişoara şi preotul Boian Alexandrovici,
ctitorul primei biserici româneşti din Timoc,
la Mălainiţa, pentru promovarea spiritual-
ităţii româneşti în Serbia de Răsărit. După
depunerea unor jerbe de flori la statuia poe-
tului Mihai Eminescu, un grup de elevi a
susţinut un moment liric inspirat din nemu-
ritoarea sa operă poetică

Crăciun la Mălainiţa
În 7 ianuarie, românii din Timoc au

sărbătorit Cră ciunul pe stil vechi. La
slujba prilejuită de Naşterea Dom nului
din Biserica Or todoxă Română din Mă -
lainiţa, ţinută de părintele Boian
Alexandrovici, protopop de Dacia
Ripensis, au fost oaspeţi şi
reprezentanţi ai românilor din zona Ti -
mo cului. Credincioşii pre zenţi la slujbă
au primit cărţi de rugăciune şi calen-
dare în limba română.

Biserica Bobului lui Dumnezeu
În Pustie, a -

co lo unde încer -
cările-s mai mari
şi puterea cre din -
ţei se osteneşte

cu neantul, un român timocean s-a apucat
să ridice biserică Domnului. Un locaş de
cult întru mântuirea şi împlinirea unui Bob.
Iel Buobu Lui. Pe când pământul cernea
timpul şi îngerii făceau de strajă oamenilor,
apărându-i cu aripile şi veghindu-le som-
nul, un român timocean avea parte de
încercarea vieţii sale. Pare poveste şi chiar
şi acolo, în Timoc, puţini sunt oamenii care
ştiu de această plăsmuire a destinului.
Românul, inginer de meserie şi membru al
unui comitet bisericesc sârbesc de pe Valea
Moravei, lucra. O pană de-a îngerului său a
căzut unde lucra şi omul s-a curentat. Atât
de tare l-a pălit curentul electric, de şi
astăzi el este însemnat de grava nenorocire.
Din palma electricităţii omul a căzut în
comă. Mult timp a stat el pe patul de spital
plecat din astă lume. Aproape nimeni nu
credea că se va mai întoarce vreodată.
Suferea familia lui, sufereau prietenii… El,
pe când era plecat, din somnul vieţii s-a
trezit pe un câmp luminos. La marginea
câmpului, o vale întunecată. A vrut să
meargă acolo. Un moşneag l-a oprit. I-a
spus că nu e el de mers acolo şi nici timpul
să stea pe câmp nu este. Nu înfloriseră flo-
rile lui şi păsările măiestre nu aveau încă
putere să-i cânte. Trebuia să mai stea pe
pământ. Aproape neverosimil pentru starea
medicală gravă în care se afla, românul s-a
trezit din comă. A început uşor, uşor să-şi
revină. Îngerul lui, păţit deja cu pana, avea
grijă de el şi aripile le ţinea strânse, să nu-i
mai cadă pene. S-ar fi auzit pe undeva că,
atunci când îi cad pene îngerului omului,
acesta păţeşte câte o nenorocire. Aşa că el
era atent. Românul şi-a revenit. A rămas
însemnat de la nenorocire, dar asta conta
prea puţin pentru el. Când şi-a revenit com-

plet, a aflat că la Mălainiţa se sfinţise prima
biserică românească din Timoc. Prima
după mai bine de 200 de ani. L-a sunat pe
părintele Boian, parohul de la Mălainiţa şi
de pe Valea Moravei, unde locuieşte el, s-a
dus cale de mai bine de 200 de kilometri pe
jos, peste dealuri şi păduri, să se închine la
biserica românească. A mers pe jos, pentru
că, spunea el atunci, nu se poate altfel când
merge prima dată. Din morţi, de unde fus-
ese, românul se întorsese schimbat. Spunea
că este doar un Bob. Bobul lui Dumnezeu.
N-a mai vrut să-şi ducă numele lui vechi.
S-a botezat pe la 40 şi ceva de ani, Iel
Buobu Lui. El, bobul Lui Dumnezeu. Căci
oamenii sunt bobi, grăunţe ale Domnului.
Întors la el, la Isacova, comuna Ciupria,
botezat de părintele Boian, s-a decis să-şi
dedice viaţa Creatorului şi Bisericii
Ortodoxe Române. Cu banii lui, cu donaţi-
ile primite, pe un teren dăruit de un alt
român, s-a apucat să ridice o biserică. Şi-n
nici un an, a ridicat-o. Biserică mică, ridi-
cată în pustie, pe câmp, acolo unde joacă
îngerii sau se bat cu dracii. Acum, Iel
Buobu Lui este Ipodiacon şi cât de curând,
va fi hirotonit preot. Al doilea preot român
din Timoc. Bisericuţa, ridicată nu de firme
de construcţii, ci cu truda mâinilor lui
Buobu şi a altor credincioşi români veniţi
de la zeci de kilometri, poartă hramul
Sfinţilor Mucenici Montanus Preotul şi
soţia sa, Maxima din Singidunum.
Povestea nu-i aflată de la Bobul lui
Dumnezeu. N-o spune nimănui. E aflată de
la oamenii care au văzut minunea transfor-
mării lui. Buobu munceşte în continuare.
Vrea să facă la Işalniţa un mare centru cul-
tural pentru români. Un proiect îndrăzneţ şi
foarte important pentru etnicii români tim-
oceni. În lupta lor pentru menţinerea iden-
tităţii româneşti, aveau nevoie de o astfel
de instituţie. Dacă nu-i ajută nimeni, se
ajută ei între ei, şi români tot vor rămâne.
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Preşedintele Serbiei s-a întâlnit 
cu preşedinţii minorităţilor naţionale

În 8 decembrie 2009, domnul Boris Tadici s-a întâlnit cu preşedinţii consiliilor
minorităţilor naţionale din Serbia. Preşedintele Tadici a declarat că Serbia este hotărâtă să
protejeze drepturile minorităţilor naţionale, fapt dovedit de adoptarea legii pentru consili-
ile naţionale ale minorităţilor naţionale. Preşedintele sârb a cerut membrilor minorităţilor
naţionale să se înscrie pe o listă electorală separată, pentru a fi îndeplinite condiţiile de
bază pentru efectuarea alegerilor consiliilor naţionale. “Serbia va crea, pentru toate mi -
norităţile naţionale, cele mai bune condiţii posibile pentru prosperitate şi păstra rea
identităţii”, a spus dânsul. În discuţia cu Domnia Sa, preşedinţii consiliilor naţionale au
salutat adoptarea legii pentru consiliile minorităţilor naţionale. Pe lângă ministrul pentru
drepturile omului şi ale minorităţilor naţionale, domnul Svetozar Ciplici, la întâlnire au
participat reprezentanţii a 12 minorităţi naţionale, între care românii din Serbia.

Pagină realiztă de TIMOC PRESS şi Eugen Gherga
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Sediul consiliului local: Parţa nr.282, tele-
fon/fax 0256 392264
Primar: Petricaş Mihai
Populaţia stabilă la 1 iulie 2008 - total =
1853 persoane, din care:
- masculin = 925 persoane
- feminin = 928 persoane
"umărul locuinţelor la 31 decembrie
2007 = 711
"umărul şi denumirea satelor compo-
nente = 1: Parţa
Reţeaua de drumuri judeţene şi comu-
nale:
a) Natura drumurilor şi lungimea acestora:
- DC 195 = 8,6 km; DC 200 = 1,6 km                        
"umăr posturi în primărie - total = 12,
din care:
- funcţionari publici = 3
- personal contractual = 9
"umăr consilieri = 11
Asocieri la nivelul judeţului şi al ţării:
- Asociere cu Aquatim pentru realizare reţea
apă.
Obiective şi investiţii propuse a se real-
iza:
- Asfaltare drumuri - 2 km;
- Reabilitare cămin cultural;
- Amenajare bază sportivă;
- Amenajare alei pietonale.
"umărul mediu lunar al beneficiarilor
Legii nr.416/2001 (nr. dosare pentru aju-
toare sociale) = 9
Instituţii şcolare:
- Şcoala generală cu clasele I-VIII: Parţa;
- Grădiniţa cu program normal: Parţa.
Instituţii sanitare:

- Dispensar medical: Parţa;
- Cabinet stomatologic: Parţa;
- Farmacie umană: Parţa;
- Cabinet veterinar: Parţa.
Instituţii culturale:
- Cămin cultural: Parţa.
1Baze sportive şi de agrement:
- Teren de fotbal: Parţa.
Biserici, mănăstiri şi alte locaşe de cult:
- Biserica Ortodoxă Română Parţa;
- Biserica Greco-Catolică Parţa;
- Biserica Romano-Catolică Parţa;
- Biserica Ortodoxă Sârbă Parţa (monument
istoric);
- Biserica Penticostală Parţa;
- Biserica Baptistă Parţa.
Ruga şi alte manifestări cultural-reli-
gioase:
- Ruga şi hramul bisericii în localitatea:
Parţa (8 septembrie-Sf.Maria Mică);
- Zilele comunei Parţa (20 aprilie);
- Alte manifestări culturale cuprinse în
Agenda culturală pe anul 2009.

Sediul consiliului local: Pădureni nr.220, telefon 0256
411133, fax 0256 411104
Adresă pagină internet:
www.primariaonline.ro/primarii/Timis/index.php?primari
e=125
Primar: Ignuţa Dorin
Populaţia stabilă la 1 iulie 2008 - total = 1574 per-
soane, din care:
- masculin = 776 persoane
- feminin = 798 persoane
"umărul locuinţelor la 31 decembrie 2007 = 519
"umărul şi denumirea satelor componente = 1:
Pădureni
Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale:
a) Natura drumurilor şi lungimea acestora:
- DC 245 = 3,6 km     

"umăr posturi în primărie - total = 13, din care:
- funcţionari publici = 4
- personal contractual = 9
"umăr consilieri = 11
Asocieri la nivelul judeţului şi al ţării:
- Asociaţia Microregională „Timiş-Torontal“, alături de
primăriile: Deta, Gătaia, Ciacova, Birda, Banloc, Denta,
Giera, Ghilad, Jebel, Jamu Mare, Liebling, Tormac,
Voiteg, Moraviţa şi Livezile.
Obiective şi investiţii propuse a se realiza:
- Realizare PUG comuna Pădureni;
- Finalizare pietruire străzi;
- Introducere apă potabilă;
- Reparaţii exterioare, interioare şi acoperiş la Primăria
Comunei Pădureni;
- Efectuarea de rigole de colectare a apelor pluviale;
- Construire sală de sport;
- Încălzire centrală la Şcoala Pădureni şi Grădiniţa
Pădureni;
- Lucrări de renovare la interiorul Casei Naţionale
Pădureni.
Proiecte cu finanţare (cofinanţare) externă:
- Parteneriat cu primăriile: Ciacova, Ghilad, Jebel, Giera
şi Liebling în proiectul ECO-CIACOVA – sistem de
colectare a deşeurilor în cele 6 comune şi staţie de trans-
fer în localitatea Ciacova = PHARE;

- Consiliul Local Pădureni a aprobat achiziţia unor ser-
vicii de proiectare şi consultanţă - realizare Studiu de
fezabilitate pentru obiectivul de investiţii: Proiect inte-
grat: „Alimentare cu apă comuna Pădureni, jud.Timiş;
Reţele de canalizare şi staţie de epurare comuna Pădureni
şi Reabilitare Casa Naţională Pădureni “, în vederea
accesării de fonduri europene prin FEADR, măsura 3.2.2
– Renovarea, dezvoltarea satelor.
"umărul mediu lunar al beneficiarilor Legii
nr.416/2001 (nr. dosare pentru ajutoare sociale) = 11
Instituţii şcolare:
- Şcoala generală cu clasele I-VIII: Pădureni;
- Grădiniţa cu program normal: Pădureni.
Instituţii sanitare:
- Cabinet medical: Pădureni;
- Cabinet stomatologic: Pădureni;
- Farmacie umană: Pădureni.
Instituţii culturale:
- Casa Naţională: Pădureni;
- Muzeul „Anişoara Odeanu“ Pădureni;
- Biblioteca: Pădureni.
Baze sportive şi de agrement:
- Teren de fotbal: Pădureni
Biserici, mănăstiri şi alte locaşe de cult:
- Biserica Ortodoxă Pădureni (1837);
- Biserica Greco-Catolică Unită cu Roma Pădureni
(1912);
- Biserica Penticostală Philadelfia Pădureni (2006);
- Biserica Penticostală Bethel Pădureni (2000).
Ruga şi alte manifestări cultural-religioase:
- Ruga în localitatea Pădureni (8-9 septembrie);
- Zilele comunei Pădureni (aprilie);
- Alte manifestări culturale cuprinse în Agenda Culturală
pe anul 2009.

COMU"A PĂDURE"I - A"UL 2010COMU"A PARŢA - A"UL 2010

Sediul consiliului local: Racoviţa nr.331,
telefon/fax 0256 233700
Populaţia stabilă la 1 iulie 2008 - total =
3010 persoane, din care:
- masculin = 1446 persoane
- feminin = 1564 persoane
"umărul locuinţelor la 31 decembrie
2007 = 1138
"umărul şi denumirea satelor compo-
nente =  Racoviţa, Căpăt, Drăgoieşti,
Ficătar, Hitiaş şi Sârbova.
Reţeaua de drumuri judeţene şi comu-
nale:
a) Natura drumurilor şi lungimea acestora:
- DJ 572 = 9,96 km; DJ 592 = 5,2 km; DJ
592D = 17,96 km;
- DC 143 = 8,8 km; DC 144 = 4,1 km
b) Natura drumurilor şi distanţa în km între
centrul unităţii administrativ-teritoriale şi
localităţile aparţinătoare:
- DJ 572 Racoviţa-Hitiaş = 4 km;
- DJ 572 Racoviţa-Sârbova = 8 km;
- DJ 572 Racoviţa-Drăgoieşti = 2 km;
- DJ 572 Racoviţa-Ficătar = 4 km;
- DC 143 Racoviţa-Căpăt = 4 km.
Reţeaua de alimentare cu apă pe local-
ităţi, în km:
- Racoviţa = 8,2 km;
- Ficătar = 6,4 km
"umăr posturi în primărie - total = 19,
din care:
- funcţionari publici = 7
- personal contractual = 12
"umăr consilieri = 13
Asocieri la nivelul judeţului şi al ţării:
- Membră în Asociaţia Comunelor din
România
Obiective şi investiţii propuse a se real-
iza:
-Realizarea podului de beton armat peste
râul Timiş la Racoviţa; Realizare PAT şi
PUG; Alimentare cu apă a localităţilor
Hitiaş şi Sârbova (actualizare SF, elaborare
PT);  Alimentare cu apă a localităţii Căpăt
(elaborare SF şi PT);
- Extinderea alimentării cu apă din locali-
tatea Ficătar în localitatea Drăgoeşti (actu-
alizare SF, elaborare PT);
- Canalizare în sistem centralizat a local-
ităţilor Racoviţa, Hitiaş şi Sârbova (elabo-
rare SF);  Modernizarea drumurilor comu-
nale DC 143 şi DC 144 (elaborare SF şi
PT);  Realizarea unui puţ sec în localităţile
Racoviţa şi Hitiaş; Repararea şi dotarea
căminelor culturale din localităţile comunei

cu sobe şi mobilier strict necesar;
Repararea bisericii de lemn din localitatea
Căpăt, biserică declarată monument istoric.
Proiecte cu finanţare (cofinanţare)
externă în derulare: „Pod de beton armat
peste râul Timiş la Racoviţa, judeţul Timiş“
- proiect SAPARD.
"umărul mediu lunar al beneficiarilor
Legii nr.416/2001 (nr. dosare pentru aju-
toare sociale) = 60
Activitatea de transport şcolar:

- Are în administrare 2 autovehicule:
microbuzul TM 23 CJT din anul 1999 şi un
microbuz de 16+1 locuri de la MEC din
anul 2007;
- Traseul de deplasare: Racoviţa-Sârbova-
Hitiaş;
- Numărul elevilor navetişti = 7
Instituţii şcolare:
- Şcoli generale cu clasele I-VIII: Racoviţa
şi Hitiaş; Şcoli primare cu clasele I-IV:
Căpăt, Drăgoieşti, Ficătar şi Sârbova;
Grădiniţe cu program normal: Racoviţa,
Căpăt, Drăgoieşti, Ficătar, Hitiaş şi
Sârbova.
Instituţii sanitare:
- Cabinet medical: Racoviţa, Hitiaş şi
Drăgoieşti; Farmacie umană: Racoviţa;
Cabinet sanitar-veterinar: Racoviţa.
Instituţii culturale:
- Cămine culturale: Racoviţa, Căpăt,
Drăgoieşti, Ficătar, Hitiaş şi Sârbova.
Biblioteca comunală: Racoviţa.
Biserici, mănăstiri şi alte locaşe de cult:
- Biserici ortodoxe: Racoviţa, Hitiaş,
Drăgoieşti, Ficătar, Căpăt şi
Sârbova;Biserici greco-catolice: Racoviţa şi
Hitiaş; Biserica Romano-Catolică Căpăt;
Biserici baptiste: Racoviţa şi Ficătar;
Biserica Adventistă Ficătar.
Ruga şi alte manifestări cultural-reli-
gioase:
- Ruga în localităţile: Hitiaş (Sfintele Paşti);
Drăgoieşti, Ficătar, Căpăt şi Sârbova (15
august - Sfnta Maria Mare); Racoviţa (8
septembrie - Sfânta Maria Mică).

Sediul consiliului local: Sânmihaiu Român nr.1, telefon
0256 363501, fax 0256 294984
Primar: Bara Viorel
Populaţia stabilă la 1 iulie 2008 - total = 4827 per-
soane, din care:
- masculin = 2317 persoane
- feminin = 2510 persoane
"umărul locuinţelor la 31 decembrie 2007 = 1719
"umărul şi denumirea satelor componente = 3:
Sânmihaiu Român, Sânmihaiu German şi Utvin.
Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale:
a) Natura drumurilor şi lungimea acestora:
- DJ 591 = 13,23 km; DJ 591A = 7,82 km;
- DC 202 = 4,3 km; DC 209 = 2,5 km; DC 210 = 2,1
km; DC 211 = 6,0 km; DC 212 = 1,3 km; DC 213 = 0,6
km
b) Natura drumurilor şi distanţa în km între centrul
unităţii administrativ-teritoriale şi localităţile aparţină-
toare: DJ 591 Sânmihaiu Român-Sânmihaiu German =
5,0 km; DJ 591 Sânmihaiu Român-Utvin = 3,0 km
Reţeaua de alimentare cu apă pe localităţi, în km:
- Utvin = 2,5 km;
- Sânmihaiu Român = 3,0 km
"umăr posturi în primărie - total = 27, din care:
- funcţionari publici = 11
- personal contractual = 16
"umăr consilieri = 13
Înfrăţiri, colaborări cu localităţi din afara ţării:
- Înfrăţire cu localitatea „Csanadpalota-Ungaria“;
- Înfrăţire cu localitatea „Mornac-Franţa“, privind colab-
orarea în domeniul învăţământului şi sănătăţii;
- Colaborare cu localitatea „Jancov-Most-Serbia“.
Asocieri la nivelul judeţului şi al ţării:
- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Timiş;
- Asociaţia Societatea Metropolitană de Transport
Timişoara;  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
Deşeuri Timiş – ADID; Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară „Polul de creştere Timişoara“;
- Membră în Asociaţia Comunelor din România.
Obiective şi investiţii propuse a se realiza:
- Modernizare drum comunal şi pod Sânmihaiu Român-
Săcălaz;Extindere reţea alimentare cu energie electrică
în comuna Sânmihaiu Român; Montarea unui transfor-
mator electric pentru îmbunătăţirea parametrilor curentu-
lui electric în comună;  Extindere reţea alimentare cu
apă;
- Realizare studii de fezabilitate - canalizare comuna
Sânmihaiu Român şi modernizare drumuri; Realizare

studiu de fezabilitate şi construire cămin cultural în
localitatea Sânmihaiu German;  Construire sală de sport
în localitatea Utvin.
"umărul mediu lunar al beneficiarilor Legii
nr.416/2001 (nr. dosare pentru ajutoare sociale) = 50
Activitatea de transport şcolar:
- Are în administrare microbuzul TM 73 CJT din anul
2001; 
Traseul de deplasare: Sânmihaiu Român-Sânmihaiu
German; Numărul elevilor navetişti = 18
Instituţii şcolare:
- Şcoli generale cu clasele I-VIII: Sânmihaiu Român şi
Utvin; Şcoala primară cu clasele I-IV: Sânmihaiu
German; Grădiniţe cu program normal: Sânmihaiu
Român (două), Sânmihaiu German şi Utvin.
Instituţii sanitare:
- Cabinete medicale: Sânmihaiu Român şi Utvin (trei);
- Farmacii umane: Sânmihaiu Român şi Utvin;
- Circumscripţie sanitar-veterinară: Sânmihaiu Român;
- Cabinet sanitar-veterinar: Utvin.
Instituţii culturale:
- Cămine culturale: Sânmihaiu Român şi Utvin;
- Biblioteca comunală: Sânmihaiu Român.
Baze sportive şi de agrement:
- Asociaţia Sportivă Antarctica Sânmihaiu Român –

teren de fotbal; Club Sportiv Utvin - teren de fotbal;
- S.C. Radulov S.R.L. Sânmihaiu German - ştrand.
Biserici, mănăstiri şi alte locaşe de cult:
- Biserici ortodoxe: Sânmihaiu Român (1774), Utvin
(1714) şi Sânmihaiu German (1986); 
Biserici catolice: Sânmihaiu Român şi Sânmihaiu
German; 
Biserica Penticostală Sânmihaiu Român (1958);  
Biserica Baptistă Utvin (1940); 
Biserica Penticostală Filadelfia Utvin (1960); 
Biserica SILOAM Sânmihaiu German (2000).
Ruga şi alte manifestări cultural-religioase:
- Ruga în localităţile: Sânmihaiu Român şi Utvin
(Sfintele Paşti).
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La sfârşitul anului 2009 a avut loc la Maastricht, în
Olanda, Simpozionul organizat de către Institutul European de
Administraţie Publică (EIPA) cu privire la participarea unor
proiecte depuse de către  instituţii publice din Europa la con-
cursul de proiecte EPSA 2009. Simpozionul şi Ceremonia de
înminare a  Premiilor Europene în Sectorul Public (European
Public Sector Awards 2009) a fost organizată de către acest
institut sub auspiciile Suediei, care deţine Preşedinţia
Consiliului Uniunii Europene.

La concurs au fost depuse 300 de proiecte în cadrul a patru
teme de concurs. Dintre acestea, 40 de proiecte au primit
Certificate de bună practică iar 20 de proiecte au fost nomina -
lizate  pentru a participa la selecţia finală în vederea decer nării
premiilor  de excelenţă. 

Din partea C.J. Timiş a participat la acest eveniment d-na
Marieta Mateescu, manager de proiect în cadrul  serviciului
investiţii, managementul proiectelor şi monitorizarea servici-
ilor de utilităţi publice.

La Simpozion au fost prezentate  proiectele selectate şi
evaluate în cadrul celor patru secţiuni ale concursului, precum
şi rezultatele concursului. Cu această ocazie a avut loc
Ceromonia  de înmânare a Certificatelor de bună practică pre-
cum şi a  Premiilor  de Excelenţă  EPSA  2009   pentru
proiectele ciştigătoare pe secţiuni.

La acest concurs, proiectului depus de Consiliul Judetean
Timiş – “Centru Regional şi Transfrontalier de Prevenire şi
Intervenţie în caz de Inundaţii” i s-a atribuit  un  Certificat  de
Bună Practică, la Secţiunea III, Noi forme de parteneriat.
Diploma a fost înmânată de către d-na prof. Dr. Marga Prohl,
director general al EIPA, şi de  dl. Gerd Leers, primarul oraşu-
lui Maastricht.

Consiliul Judeţean Timiş a realizat  Centrul  Regional şi
Transfrontalier de Prevenire şi Intervenţie în caz de Inundaţii”
(CRTPI), cu sprijin financiar   al Uniunii Europene, în cadrul
Programului Phare 2004 Cooperare Transfrontalieră România
– Ungaria. 

Acest Centru are ca scop coordonarea în zona transfronta -
lieră a măsurilor de prevenire şi intervenţie în caz de inundaţii. 

Partenerii Consiliului Judeţean Timiş în acest proiect: 
♦ Societatea de Utilitate Publică „Agenţia de Dezvoltare

Euroregională Dunăre – Criş – Mureş –Tisa”
♦ Consiliul Judeţean Arad
♦ Consiliul Judeţean Bihor
♦ Direcţia Apelor Banat Timişoara
♦ Direcţia Apelor Crişuri Oradea.
Proiectul se adresează următoarelor grupuri ţintă: popu-

laţia, instituţiile şi agenţii economici localizaţi în zonele de
risc la inundaţii din judeţele româneşti Timiş, Arad, Bihor şi
din judeţul maghiar Csongrad.

Bugetul total al proiectului a fost de  809.443 Euro, din
care : 546.374 Euro fonduri Phare, 182.125 Euro fonduri de la
guvernul României şi 80.944 Euro fonduri din bugetul judeţu-
lui Timiş

Activităţile principale şi rezultatele obţinute prin imple-
mentarea  proiectului : 

Reabilitarea infrastructurii sediului Centrului Regional şi
Transfrontalier de Prevenire şi Intervenţie în caz de Inundaţii 

Sediul Centrului a fost reabilitat şi amenajat pe un ampla -
sament (proprietate a Consiliului Judeţean Timiş), situat la 2
km de  municipiului Timişoara,  pe partea dreaptă a drumului
judeţean DJ 595. În urma execuţiei lucrărilor de reabilitare, au
rezultat: spaţii corespunzătoare pentru birourile în care îşi va
desfăşura activitatea tehnică şi administrativă Centrul, spaţii
de garare pentru vehicule specializate, spaţii de depozitare
pentru dotări şi echipamente specifice intervenţiilor în caz de
inundaţii, utilităţile necesare şi căile de acces.

Achiziţionarea de mijloace de interven ţie, utilaje,  echi pa -
mente 

În vederea func -
ţionării Centrului au
fost achiziţionate ur -
mătoarele utilaje şi
echipamente de in -
tervenţie în caz de
inundaţii: 2 autoca -
mi oane pentru trans -
port persoane şi
echi  pamente, o auto-
cisternă pentru apă, 4
ambarcaţiuni din fi -
bră de sticlă, 2 bărci
gonflabile, un auto -
turism de teren, mo -
to pompe şi electro -
pompe de evacuare
ape murdare de
diferite debite, gen-
eratoare de curent,
pontoane, un sistem
de colectare sub-
stanţe poluante
lichide, sistem de
iluminat cu proiec-
toare, echipamente
de semnalizări şi
t e l e c o m u n i c a ţ i i ,
echipamente de pro-

tecţie  pentru echipa de intervenţie precum şi tehnică de calcul
(hardware şi software) şi mobilierul necesar.

Utilajele şi mijloacele de intervenţie achiziţionate vor fi
utilizate, atât în situaţii de urgenţă, cât şi pentru instruiri.

Convenirea, între
parteneri, a procedurilor
de cooperare transfron -
talieră şi regională de
prevenire şi intervenţie la
inundaţii. 

În cadrul proiectului a
fost elaborata lucrarea
”Proceduri de cooperare
transfrontalieră şi region-
ală pentru situaţii de

urgentă la inundaţii”. Procedurile  specifice de cooperare şi de
acţiune în situaţii de inundaţii, calamităţi care pot afecta viaţa
socio-economică în judeţele transfrontaliere, au fost aprobate
de către consiliile judeţene partenere de proiect.

Organizarea instituţională şi implementarea structurii
organizatorice a  Cen trului. 

Prin cooperare, partenerii au convenit asupra organizării
instituţionale a Centrului, respectiv asupra cadrului juridic de
operaţionalizare şi a regulamentului de funcţionare a aces tuia.
S-a stabilit organigrama centrului şi s-a angajat personalul de
deservire al acestuia.

Perfecţionarea profesională a unor formatori / traineri
români pentru activităţi specifice de cooperare regională şi
transfrontalieră în domeniul intervenţiilor pentru situaţii
de urgenţă. 

Au fost instruiţi 20 de persoane din cele trei judeţe
partenere româneşti, de către Direcţia judeţeană Csongrad de
Protecţie împotriva Catastrofelor - colaboratorul partenerului
transfrontalier, Societatea de Utilitate Publică a Euroregiunii
Dunăre-Criş-Mureş-Tisa, pentru a instrui la rândul lor  respon-
sabilii pentru situaţii de urgentă din administraţiile publice
locale şi voluntarii pentru intervenţii. Instruirea s-a realizat în
Szeged, judeţul Csongrad, Ungaria.

Promovarea Centrului Regional şi Transfrontalier de
Prevenire şi Intervenţie în caz de Inundaţii. 

Rezultatele proiectului au fost diseminate prin pagina web
realizată şi prin distribuirea materialelor de promovare în
cadrul unor evenimente publice organizate în cele patru judeţe
partenere. S-au distribuit pliante, broşuri, CD-uri de
prezentare. De asemenea, au avut loc conferinţe şi comunicate
de presă. 

Centrul va funcţiona în subordinea Consiliului Judeţean
Timiş şi are ca scop pregătirea unităţilor de intervenţie în caz
de calamităţi şi popularizarea  măsurilor  de prevenire, averti-
zare şi intervenţie în caz de inundaţii utilizând experienţa for-
matorilor instruiţi în cadrul proiectului şi materialele informa-
tive din domeniul situaţiilor de urgenţă. 

Marieta MATEESCU
Manager de proiect
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