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Compartimentele de specialitate 
din aparatul propriu:

- în zilele lucrătoare între orele 
10.00 – 14.00;

Registratura Consiliului Judeţean 
Timiş

- în zilele lucrătoare între orele 
9.00 – 14.00;

Relaţii cu publicul
- în fiecare zi de luni, între orele 

8.00 – 18.30
- în zilele de marţi, miercuri, joi şi 

vineri între orele 8.00 – 16.30
Programul de audienţe:
- înscrierea la audienţe se face la 

Registratura Consiliului Judeţean 
Timiş, în fiecare luni, între orele 9.00 
şi 11.00;

- audienţele propriu-zise la con-
ducerea Consiliului Judeţean Timiş 
au loc în fiecare zi de luni, prin rotaţie 
(preşedinte, vicepreşedinţi şi secretar 
general), începând cu ora 12.00.

R. H.

AUDIENŢE ŞI RELAŢII
CU PUBLICUL

A. COMISIA ECONOMICĂ

PREŞEDINTE: VIOREL SASCA
SECRETAR: GH. BOLOGA
MEMBRI:   TITU BOJIN, VIOREL MATEI, 

VALENTINA MILUTINOVICI, 
LELICA CRIŞAN, GH. PREUNCA

B. COMISIA DE URBANISM, AMENAJAREA
TERITORIULUI ŞI LUCRĂRI PUBLICE

PREŞEDINTE: MARCEL MIHOC
SECRETAR: LEONTIN DE MAIO
MEMBRI:   SORIN SUPURAN, TRAIAN STAN-

CU, ŞTEFAN IOAN SZATMARI, 
HORIA BĂCANU, DORIN CUTU

C. COMISIA PENTRU CULTURĂ, ÎNVĂŢĂMÂNT,
TINERET ŞI SPORT

PREŞEDINTE: SORIN MUNTEANU
SECRETAR: DORIN HEHN
MEMBRI:   MIHĂIŢĂ BOJIN, MARIANA EFTI-

MIE, ADRIAN NEGOIŢĂ

D. COMISIA PENTRU SĂNĂTATE ŞI PROTECŢIE
SOCIALĂ

PREŞEDINTE: DAN IOAN SARMEŞ
SECRETAR: CĂTĂLIN TIUCH
MEMBRI:   SILVIA COJOCARU, GH. NODIŢI, 

VASILE ROTĂRESCU

E. COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
LOCALĂ

PREŞEDINTE: VIOREL COIFAN
SECRETAR: MARIUS RADU CÂRCEIE
MEMBRI:   MATEI SUCIU, OVIDIU SAMUIL 

MOZA, ELISABETA SPĂTARU

F. COMISIA PENTRU RELAŢII ŞI COOPERARE
INTERREGIONALĂ

PREŞEDINTE: IOSIF CÂNDEA
SECRETAR: NICOLAE BITEA
MEMBRI:   FLORIN RĂVĂŞILĂ, COSMIN COS-

TEA, OANA GAITA
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Comisia Europeană 
a aprobat alocarea a 
124,4 milioane euro 
pentru autostrada 
Arad-Timişoara

Comisia Europeană a apro-
bat contribuţia financiară din 
Fondul de Coeziune al Uniunii 
Europene pentru proiectul ma-
jor „Construcţia autostrăzii Arad 
– Timişoara (inclusiv varianta de 
ocolire Arad)” care face parte din 
programul operaţional sectorial 
de Transport (POS-T), program 
gestionat de Ministerul Trans-
porturilor si Infrastructurii. În 
urma acestei decizii, construc-
ţia autostrăzii Arad-Timişoara 
va beneficia de o contribuţie de 
124.399.671 euro din Fondul de 
Coeziune al Uniunii Europene.

Proiectul are drept obiectiv 
proiectarea, supervizarea si con-
strucţia unei autostrăzi între ora-
şele Arad şi Timişoara în lungime 
de 44,5 km, din care 12,25 km 
reprezintă lungimea variantei de 
ocolire Arad şi 32,25 km repre-
zintă lungimea autostrăzii care 
leagă oraşele Arad şi Timişoara. 
Autostrada Arad – Timişoara 
este parte a ramurii nordice a 
Axei Prioritare TEN-T nr. 7, care 
traversează teritoriul României 
de la Nădlac la Constanţa. 

Prin realizarea acestui obiec-
tiv se estimează o reducere cu 
76% a numărului de accidente 
pentru traficul între Arad şi Ti-
mişoara, o reducere a timpului 
mediu de călătorie între Arad şi 
Timişoara de la 64 minute la 33 
minute, precum şi o reducere cu 
7% a costurilor de exploatare a 
autovehiculelor. În ceea ce priveş-
te indicatorii fizici ai proiectului, 
vor fi construiţi 44,5 km de auto-
stradă, 20 de poduri şi pasaje, 18 
pasaje peste autostradă, 5 noduri 
rutiere şi 2 centre de întreţinere şi 
zone de servicii.

A.S. 

Consilierul judeţean Florin Răvăşilă a iniţiat un proiect prin care ma-
gazinele care comercializează plante etno-botanice să fie supuse unui re-
gim de funcţionare aspru. În urma unei dezbateri publice organizate la 
Consiliul Judeţean în 2 decembrie, s-a decis că aşa numitele magazine 

„de vise” să fie amplasate la minimum 1.000 de metri de orice şcoală sau 
cămin studenţesc, bază sportivă sau locaţii în care copiii desfăşoară activi-
tăţi extraşcolare. Din ianuarie până în noiembrie au ajuns în spitalele din 
Timişoara 157 de persoane care au suferit complicaţii în urma consumului 
unor astfel de produse.

„Implicaţiile pe termen lung şi posibilitatea conectării dintre consumul 
de substanţe noi psihoactive, neplasate încă sub control naţional, şi com-
portamentul infracţional, precum şi tranziţia de la consum problematic 
de droguri ilicite la consum de substanţe cu efecte necunoscute, potenţial 
fatale, transformă consumul acestui tip de substanţe într-o problemă de 
maxim interes, la momentul actual”, a declarat Florin Răvăşilă. La întâl-
nire a fost prezent şi prefectul Mircea Băcală, care a spus că este conştient 
de faptul că fenomenul nu poate fi stopat complet deoarece orice plantă 
de pe lista Guvernului, care ar fi declarată ilegală pentru consumul uman, 
ar fi înlocuită, imediat, de alta cu efecte similare. „Nu putem interzice ma-
gazinele care comercializează astfel de produse etno-botanice. Autorităţile 
locale şi judeţene pot limita comercializarea lor, prin solicitarea ca ampla-
sarea magazinelor să fie la distanţe de peste 1.000 de metri de şcoli, spitale 
sau alte locuri publice unde sunt prezenţi tinerii”, a spus prefectul Băcală.

S.I.

La 30 octombrie 2010 (“tu dzua di Sumedru”) Co-
munitatea Makidonarmână (Armâni şi Megleniţi) din 
România, Filiala Banat, prezidată de Steryiu Toza, a or-
ganizat la Dudeştii Noi o mare sărbătoare a makidoarmâ-
nilor din Banat. La eveniment au participat conducerea 
naţională a comunităţii, preşedintele Steriu Samara, cân-
tăreţi şi dansatori armâni, oaspeţi din Balcani, din Serbia 
şi Macedonia, edilul comunei în care armânii constituie o 
comunitate puternică şi harnică, dl Alin Nica, cu familia, 
reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Timiş, gazetari. 

Eleva Mădălina Cozma de la Liceul din Periam a 
încântat sutele de invitaţi cu cântece armâneşte, măturisind cu 
emoţie că muzica fraţilor armâni este aproape de sufletul ei. 
Poeta Vanghea S. Mihanjli a recitat frumoase versuri, iar corul 
de bărbaţi Gramosteanji din Macedonia, cântăreţii Pero Tsat-
sa şi Deian Dinacea, faimoasa cântăreaţă constanţeancă Sirma 
Granzulea, cu toţii au reuşit să electrizeze makidonii veniţi la 
adunare, care au cântat şi au jucat aşa cum au făcut şi strămoşii 
lor în urmă cu sute şi sute de ani. 

Televiziunea Română Timişoara, prezentă la eveniment, a 
realizat un documentar care poate fi ascultat pe site-ul www.
radiomakedonia.ro

D.B. 

Magazinele „de vise”, ţinute la distanţă 
de şcoli şi campusuri universitare

Sărbătoare de Sumedru la Dudeştii Noi

Florin Răvăşilă
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Ministrul Dezvoltarii, Elena Udrea, a 
semnat vineri, 10 decembrie 2010,  trei con-
tracte finanţate prin POR în judetul Timis, 
cu o valoare totală de 137,8 milioane lei, cea 
mai mare parte a fondurilor fiind pentru rea-
bilitarea infrastructurii urbane din Sannico-
lau Mare si lucrări de restaurare a castelului 
Huniade. Proiectul de restaurare al Castelului 
Huniade al Muzeului Banatului Timisoara, 
intitulat  „Restaurarea si refunctionalizarea 
Castelului Huniade al Muzeului Banatului Ti-
misoara” şi al carui beneficiar este Consiliul Ju-
deţean Timiş, vizeaza conservarea unei supra-
feţe de 12.833,71 metri pătrati si urmăreste în 
viitor creşterea numărului de turisti cu aproape 
30%. Valoarea totala ă proiectului este de 52,4 
milioane lei, din care finanţarea nerambursabi-
lă solicitată este de 33,6 milioane lei.

Proiectul  pentru modernizarea şi reabilita-
rea infrastructurii urbane a oraşului Sânnico-
lau are o valoare totala de 83,6 milioane lei, din 

care finanţarea nerambursabila solicitată este 
de 64,2 milioane lei. Primarul Dănuţ Groza, 
deosebit de bucuros de şansa pe care o are 
acum oraşul pe care-l gospodăreşte, a declarat: 
“20 de milioane de euro este bugetul nostru pe 
20 de ani de acum încolo”. 80% din trotuare-
le şi 20% din drumurile oraşului (32, respectiv 
10 kilometri) vor fi asfaltate, vor fi amenajate 
sisteme de gestionare a apelor pluviale de su-
prafaţă, vor fi modernizate parcurile. 

Al treilea proiect, de 1,8 milioane lei, vi-
zează proiectarea, realizarea şi implementarea 
unui sistem de supraveghere şi monitorizare în 
oraşul Sannicolau Mare, în zonele cu risc ridi-
cat de producere a fenomenelor infracţionale, 
proiect intitulat  „Prevenirea criminalitatii si 
cresterea siguranţei cetaţeanului prin monito-
rizare video. Finanţarea nerambursabilă solici-
tată în acest caz  este de 1,4 milioane lei.

C.T. 

CONTRACTE 
DE 140 MILIOANE DE LEI 

Miercuri, 8 decembrie 2010, Guvernul a aprobat 
Ordonanţa de Urgenţă, care reglementează noul mod 
acordare a concediului şi a indemnizaţiei pentru creşte-
rea copilului începând cu data de 1 ianuarie 2011. No-
ile prevederi privind acordarea concediului şi a indem-
nizaţiei pentru creşterea copilului se vor aplica doar 
pentru copiii născuţi începând cu 1 ianuarie 2011.

Pentru copiii născuţi până la data de 31 decembrie 
2010 inclusiv, se vor aplica prevederile actuale, regle-
mentate prin OUG 148/2005, cu stabilirea indemniza-
ţiei la nivelul de 75% din media veniturilor, dar nu mai 
puţin de 600 lei şi nici mai mult de 3.400 lei. Cuantu-
mul este mai avantajos faţă de cel acordat în prezent, 
care este redus cu 15% conform Legii nr.118/2010 
(75% faţă de 72,25% în prezent). 

Noua formulă de acordare a indemnizaţiei pentru 
copiii născuţi începând cu 1 ianuarie 2011 prevede re-
glementarea de măsuri opţionale la dispoziţia părinţilor, 
pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau 
3 ani în cazul copilului cu handicap.

Variantele pentru care pot opta părinţii

Varianta I: În situaţia în care părintele optează pen-
tru rămânerea în concediul pentru creşterea copilului 
pâna la data la care acesta împlineşte vârsta de 1 an, 
conform actului normativ adoptat: Va primi o indem-
nizaţie lunară în cuantum de 75% din media veniturilor 
nete realizate pe ultimele 12 luni, care nu poate fi mai 
mică de 600 lei şi nici mai mare de 3.400 lei; va benefi-
cia de un stimulent de inserţie pe piaţa muncii în cuan-
tum lunar de 500 de lei, dacă părintele se întoarce la 
activitatea profesională până la împlinirea de către copil 
a vârstei de 1 an. În acest caz, stimulentul se acordă până 
la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani. În situaţia 
în care părintele nu revine pe piaţa muncii, acesta va 
putea opta pentru acordarea unui concediu fără plată 
pentru îngrijirea copilului cu vârsta între 1 an şi 2 ani; 

Varianta II: În situaţia în care părintele optează 
pentru rămânerea în concediul pentru creşterea copilu-
lui pâna la data la care acesta împlineşte vârsta de 2 ani, 
conform actului normativ adoptat: părintele va primi 
o indemnizaţie lunară în cuantum de 75% din media 
veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni, care nu 
poate fi mai mică de 600 lei şi nici mai mare de 1.200 
lei, pentru această opţiune stimulentul de inserţie nu 
se acordă.

Pentru copilul cu handicap, părintele care îndepli-
neşte condiţiile de eligibilitate prevăzute de lege, va 
beneficia de concediul pentru creşterea copilului până 
la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani, iar in-
demnizaţia aferentă se va acorda în cuantum de 75% 
din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni 
şi nu poate fi mai mică de 600 lei şi nici mai mare de 
3.400 lei. În cazul copilului cu handicap acordarea sti-
mulentului se realizează, oricând, până la împlinirea de 
către copil a vârstei de 3 ani.

Măsuri suplimentare aplicabile 
oricărei situaţii

l Suplimentarea cuantumului indemnizaţiei cu 
suma de 600 de lei începând cu cel de-al doilea copil 
pentru sarcinile multiple; 
l Suplimentarea cuantumului indemnizaţiei cu 

suma de 600 de lei pentru naşterile survenite în in-
teriorul perioadei de acordare a indemnizaţiei pentru 
creşterea copilului; 
l Plata în toată această perioadă a contribuţiei de 

asigurări sociale de sănătate; 
l Constituirea perioadelor de concediu ca şi pe-

rioade asimilate în sistemul asigurărilor de sănătate, 
în sistemul asigurărilor sociale şi al asigurărilor pentru 
şomaj; 
l Perioadele menţionate anterior constituie ve-

chime în muncă şi în serviciu;
l Introducerea unei noi dispoziţii, care interzice 

angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă 
sau de serviciu inclusiv timp de 6 luni după revenirea 
definitivă a salariatei/salariatului în unitate, în cazul sa-
lariatei/salariatului care se află în concediu pentru creş-
terea copilului  sau în cazul celor care se află în plata 
stimulentului de inserţie, 
l Prelungirea concediului fără plată acordat după 

primele 3 naşteri, respectiv după primii 3 copii, de la 
3 luni, la 4 luni, în vederea transpunerii prevederilor 
Directivei Consiliului 2010/18/UE din 8 martie 2010 
de punere în aplicare a acordului-cadru revizuit din 18 
iunie 2009 privind concediul pentru creşterea copilului 
încheiat de BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP 
şi ETUC. 

Anca Andrei
director executiv Agenţia Judeţeană 

pentru Prestaţii Sociale Timiş

Schimbări în privinţa concediului şi a indemnizaţiei 
pentru creşterea copilului
Acestea se vor aplica începând cu 1 ianuarie 2011

Mai mult verde pentru muzeu
În zilele de 2 și 3 decembrie 2010 s-a desfășurat la Muzeul Satului Bă-

năţean Timişoara una din activitățile din proiectul anual, Mai mult verde 
pentru muzeu, început în primăvara acestui an. Este vorba despre un pro-
iect  zonal, de cartier,  cei trei parteneri implicaţi, muzeul, Grupul Şcolar 
Silvic şi firma Continental, sponsorul, fără de care acţiunile n-ar putea avea 
loc, au adresele pe aceeaşi alee în zona Pădurii Verzi. Proiectul implică pe 
lângă activităţile de pedagogie muzeală și școlară ce au ca scop promovarea 
şi păstrarea valorilor  tradiţionale bănățene, plantarea de două ori pe an, 
primăvara şi toamna, a unor arbori care au menirea de a întineri pădurea 
şi de a crea un spaţiu natural plăcut ochilor vizitatorilor. De data aceasta 
10 elevi din  clasa a XI-a A sub îndrumarea  maistrului Vasile Ivaşcu, au 
săpat în diferite zone la muzeului, 36 de gropi, în prima zi , iar în urmă-
toarea au plantat arborii, şi anume 12 molizi, 12 larice, 8 paltini, 2 pini şi 2 
paulownia în timpul orelor de practică. Acum muzeul are un pâlc de brazi 
și un altul de zade care se alătură celui de mesteceni plantat în luna aprilie. 
Arborii aceştia au crescut în pepiniera şcolii prin îngrijirea elevilor claselor 
a IX-XII-a, au fost apoi cumpărați de firma sponsor și donați muzeului. 
Activitățile din proiect sunt coordonate de Melania Călărășanu, muzeo-
graf, de profesorii Antoanetta Lungu, Vasile Ivaşcu, Clonda Zorina, Strîm-
beanu Cecilia,  Măriuţă Borca, Simeon Paşcalău și de asistenții PR, Anca 
Fiat și Ioan Purdea . Dorim să felicităm organizatorii pentru perseverența lor 
în implementarea acestui proiect și să-i asigurăm de tot suportul nostru pe par-
cursul acestui proces ne-a spus directorul general Pedro Carreira.

Elevii vor continua sa sădească plantele cultivate de ei în școală și le 
vor îngriji apoi în muzeu ca să înțeleagă ce înseamnă pădurea muzeu-
lui ca adăpost al obiectivelor muzeale din patrimoniu și importanța ei 
în destinația Muzeului Satului Bănățean de a oferi vizitatorilor imagini 
culturale într-un mediu natural întreținut în folosul public.

Mai mult verde pentru muzeu înseamnă mai mult verde pentru vizi-
tatorii muzeului, pentru locuitorii din zonă, pentru Timișoara, pentru noi 
toți, înseamnă și bucurie și speranță și va continua în fiecare an, în benefi-
ciul nostru, al tuturor. Doi dintre brazii plantați , unul în curtea bisericii și 
celălalt la intrarea în muzeu sunt de acum încolo brazii noștri de Crăciun  
și împodobiți, ne vor bucura,  an de an, sărbătorile de iarnă.

Melania Călărășanu
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Timp de jumătate de an, 16 tineri care trăiau în centrele de 
plasament din Recaş vor avea o casă modernă, la Lugoj, cu toate 
cheltuielile plătite de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Timiş. După şase luni, tinerii trebuie să înveţe 
să se gospodărească singuri, să înveţe să îşi achite cheltuielile şi să 
îşi gestioneze bugetele. Selectarea celor care vor fi cazaţi în cele 
două case inaugurate în 30 octombrie se va face în primele luni 
din 2011, iar alegerea se va face dintre tinerii care vor obţine un 
loc de muncă în acest timp.

Maximum un an pot sta în cele două case de la Lugoj acei 
tineri care au atins majoratul şi nu mai pot fi găzduiţi în centre 
de plasament. Investiţia în cele două imobile care găzduiesc fie-
care câte opt tineri a fost de peste 212.000 euro şi a fost asigurată 
de către Consiliul General Rhone din Franţa. Autorităţile din 
această regiune franceză şi din oraşul Lyon colaborează cu Ti-
mişul, în domeniul social şi nu numai, de mai bine de 17 ani. La 
inaugurarea de la finele lunii octombrie au luat parte preşedintele 
Consiliului Judeţean Timiş, Constantin Ostaficiuc, şi vicepre-
şedintele Adam Crăciunescu, mai mulţi consilieri judeţeni, pri-
marul Lugojului, Francisc Boldea, senatorul Gheorghe David şi 
deputatul Sorin Stragea, consulul onorific al Franţei la Timişoara, 
Dan Bedros, precum şi invitaţii-parteneri din Franţa.

Pregătire pentru viaţă

„Sunt două case realizate cu ajutorul aproape total al Depar-
tamentului Rhone. În aceste case vor locui 16 tineri, în condiţii 
foarte bune. Direcţia de Asistenţă Socială a judeţului Timiş va 
suporta timp de 6 luni toate cheltuielile legate de funcţionarea 
acestor case, urmând ca apoi următoarele şase luni cheltuielile să 
fie suportate de cei care vor locui în aceste case. Aceştia vor semna 
un contract de rezidenţă pe un an de zile. Locuinţele sunt desti-
nate tinerilor care au ieşit din perioada de instituţionalizare şi 
care se încadrează în câmpul muncii. Astfel, îşi vor putea per-
mite să intre într-o viaţă normală. Sunt multe problemele sociale 
cu care se confruntă tinerii, ei se trezesc dintr-o dată în lume fără 
niciun sprijin pe care l-au avut în centru şi trebuie pregătiţi pentru 
momentul respectiv”, a declarat Constantin Ostaficiuc la inau-
gurarea de la Lugoj.

Cele două case pentru tineri sunt un proiect pilot, singurul de 
genul acesta din Timiş, după cum a subliniat şi Rodica Negrea, 
director al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturi-
lor Copilului Timiş. „Lucrăm la selectarea acestor tineri. În cele 
două case vor sta tineri care au terminat şcoala, au o formă de 
calificare definitivată şi urmează să se externeze, să aibă un loc de 
muncă şi abia apoi pot să locuiască în aceste case pentru tineri. 
Vor fi ajutaţi să poată pune deoparte un bănuţ pentru o eventuală 
casă în altă parte, după ce vor părăsi această casă. Ideea e să dăm 
şanse la cât mai mulţi tineri serioşi şi care luptă pentru a se realiza, 
iar noi îi sprijinim”, a precizat Rodica Negrea.

Parteneriatul va continua

Vicepreşedintele Consiliului General Rhone, Lionel Las-
sagne, s-a arătat mulţumit de condiţiile în care s-au amenajat cele 
două imobile şi şi-a luat angajamentul să caute firme franceze 
care să sprijine inserţia profesională a acestor tineri proveniţi din 
centrele de plasament. „Avem o colaborare de 17 ani cu judeţul 
Timiş şi după construirea centrului de la Recaş, tot de către De-

partamentul Rhone, am avut iniţiativa construcţiei celor două 
case de la Lugoj. Valoarea fiecăriei case e de 106.000 euro. Ce am 
făcut aici am vrea să fie un exemplu de urmat în continuare. A 
fost semnat un protocol cu Consiliul Judeţean Timiş şi, în cazul 
acestui protocol, sunt incluse acţiuni pe domeniile francofonie, 
învăţarea limbii franceze, social şi economic. Ne vom axa pe un alt 
domeniu, vom căuta firme franceze care să ne sprijine în inserţia 
profesională a acestor tineri”, a spus Lassagne. 

Colaborarea dintre Direcţia de Asistenţă Socială şi autorită-
ţile franceze va continua, Rodica Negrea având trasate deja câ-
teva teme concrete: perfecţionarea şi formarea personalului care 
lucrează în centrele de plasament şi nu numai, pentru a învăţa noi 
metode, a schimba atitudinea, comportamentul, precum şi multe 
proiecte legate de schimburile între tineri care să meargă în Fran-
ţa, vizite care să fie efectuate, anul următor, de la Lyon în Timiş. 
„Un alt proiect la care lucrăm este cel care se adresează copiilor 
cu tulburări comportamentale, după metode mai noi, utilizate în 
Europa şi chiar şi în America”, a mai spus Negrea.

La Lugoj, preşedintele CJ Timiş a mai dezvăluit că şi Bise-
rica Ortodoxă Română pregăteşte, în localitatea Şag, un proiect 
de construire de case destinate tinerilor proveniţi din centrele 
de plasament. „Mi-aş dori ca acest lucru să se întâmple în cât 
mai multe locaţii din judeţ, pentru că este exemplu de bune 
practici, care la nivelul Timişului este necesar şi trebuie urmat”, 
a precizat Ostaficiuc.

Alina Sabou

În perioada 1 noiembrie 2010 – 28 februarie 2011 Punctele 
de Acces Public la Informaţie din Jimbolia şi Recaş implemen-
tează proiectul „Formare IT pentru vârsta a III-a”, finanţat de  
Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale în cadrul 
programului „Economia Bazată pe Cunoaştere” (EBC), iniţiat 
de Guvernul României cu sprijinul Băncii Mondiale. 

Prin proiectul „Formare IT pentru vârsta a III-a” se urmăreş-
te instruirea persoanelor vârstnice în utilizarea noilor tehnologii. 
Într-o societate care se bazează tot mai mult pe tehnologie în 
activităţile cotidiene, lipsa competenţelor IT poate duce la mar-

ginalizare, iar vârstnicii sunt foarte vulnerabili din acest punct de 
vedere. Proiectul va folosi metode creative de formare a adulţilor 
adaptate specificului vârstei a III-a, iar materialele de formare vor 
putea fi disponibile online şi folosite de toţi cei care doresc să se 
implice în acest tip de instruire.  

Cursurile pilot vor arăta că tehnologia nu este o corvoadă, 
ci un instrument util în viaţa de zi cu zi. Se va face o iniţiere în 
folosirea calculatorului pentru începători – explicaţii componen-
te de bază şi operaţii de bază ale sistemului de operare (lansare 
aplicaţii, folosire aplicaţii simple, închidere calculator), mai apoi 

se va explica în ce mod funcţionează internetul, după care atenţia 
se va axa pe metodele de comunicare cu cei dragi. După o vreme 
se vor face lucruri ceva mai complexe: învăţarea operaţiunilor de 
fotografiere digitală, scanare, copiere şi prelucrare primară a ima-
ginii în calculator, tipărire simplă şi tipărire pe folii de transfer 
pentru textile şi ceramică ori pentru calendare. Fiecare sesiune de 
curs va fi documentată cu fotografii, un raport de desfăşurare şi 
chestionare de evaluare a participanţilor. Proiectul implementat 
în mai multe oraşe din vestul ţării va beneficia de o finanţare în 
valoare de 24.940 lei prin Programul CONECT.  

S.A.

Case provizorii pentru tinerii ieşiţi din centrele 
de plasament, la Lugoj

Formare IT pentru bunicii din Jimbolia şi Recaş

Investiţia de 212.000 euro a fost asigurată de 
Consiliul General Rhone din Franţa

A şasea ediţie a Galei 
„Pentru Voi”

Fundaţia „Pentru Voi” din Timişoara i-
a premiat, în 7 decembrie, pe colaboratorii 
care au susţinut, de-a lungul anului, acţiunile 
dedicate ajutorării persoanelor cu dizabilităţi 
intelectuale, în cadrul celei de-a VI-a ediţii a 
Galei 2010.

Evenimentul s-a desfăşurat la Casa Oa-
menilor de Ştiinţă din Timişoara. Directo-
rul executiv al Fundaţiei „Pentru Voi”’, Laila 
Onu, a arătat că şi în acest sector social criza 
economică şi-a spus cuvântul.

„Anul 2010 a fost un an foarte dificil 
pentru noi, din cauza crizei economice. Pri-
mii pe lista celor sacrificaţi de Guvern au fost 
cei din sectorul social. Mulţi (dintre guver-
nanţi, n.r.) cred că persoanele cu dizabilităţi 
sunt persoane de rangul doi şi nu merită să 
investeşti în aşa ceva”, a declarat Onu. 

Două premii de Excelenţă au fost acor-

date pentru parteneriat de lungă durată 
administraţiei locale şi Clubului Rotary 
Timişoara, iar cinci premii au revenit unor 
companii pentru sprijinirea continuă a acti-
vităţii Fundaţiei în beneficiul persoanelor cu 
dizabilităţi. Marele Premiu al Galei i-a reve-
nit companiei Kromberg&Schubert.

În cadrul evenimentului a avut loc şi o li-
citaţie în scop caritabil, fiind licitate obiecte 
de ceramică, tablouri, o minge cu semnăturile 
fotbaliştilor de la Poli Timişoara şi un tricou 
al fotbalistului Cristian Chivu. 

S.I.

Ziua Internaţională a Persoanelor cu Handicap
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş a organizat mai multe 

manifestări cu prilejul Zilei Internaţionale a Persoanelor cu Handicap, în 3 decembrie. Sub 
sloganul “Sport fără bariere”, adulti şi copii cu dizabilităţi şi-au demonstrat abilităţile spor-
tive la baschet, cross, tenis de masă, darts. Alături de copiii cu handicap au fost Mihai Bojin 
– consilier judeţean şi Marius Martinescu – consilier al preşedintelui CJT, care au făcut o 
donaţie către Centrul de Recuperarea şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Copii cu Han-
dicap Lugoj, constând în 25 de dispozitive noi, pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii 
(cărucioare rulante telescopice, sisteme de veritcalizare etc.). Valoarea totală a donaţiei este 
de 2.000 lei.

Ajutor financiar pentru veteranii şi văduvele de război
Veteranii şi văduvele veteranilor de război vor primi un ajutor financiar, prin decizie a 

Guvernului, în valoare de 150 de lei, pentru a veni în sprijinul acestei categorii de persoane. 
Aproximativ 61.900 de veterani şi văduve ale veteranilor de război vor putea utiliza acest 
ajutor financiar pentru acoperirea unei părţi din chirie – acolo unde este cazul - sau a unei 
părţi din cheltuielile determinate de plata energiei electrice şi termice. Ajutorul financiar se 
acordă anual, în baza legii 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 
invalizilor şi văduvelor de război, cu completările şi modificările ulterioare. 

O.G.
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Organizată sub egida Societăţii “Avram Iancu” România 
– filiala Timişoara, reuniunea moţilor din Banat, aflată în acest 
an la cea de-a 11-a ediţie, i-a avut ca principali artizani pe in-
ginerul Ioan Ciama şi pe noul vicepreşedinte al ei, primarul 
comunei Sânandrei, Dorel Demea.

Întâlnirea moţilor din Banat, înainte de Lăsata Secului, a 
devenit tradiţională şi nu se mai vrea a fi doar o simplă petre-
cere, ci mai degrabă o socializare a moţilor de pe aceste me-
leaguri, dar, în acelaşi timp, şi un program cultural-artistic de 
excepţie. Printre moţii şi invitaţii de seamă din acest an, putem 
să-i amintim pe ministrul Agriculturii, Valeriu Tabără (preşe-
dinte de onoare al acestei societăţi), general-maior Viorel Oan-
cea (secretar de stat în MApN), general de brigadă Gheorghe 
Simina (Comandantul 18 infanterie Banat), inginer Răzvan 
Hrenoschi (Directorul Direcţiei Cooperare şi Informatica din 
cadrul Consiliului Judeţean Timiş), profesor Emil Jurma (pre-
şedintele filialei Avram Iancu din Alba Iulia) şi alţii. 

Alături de aceste personalităţi au petrecut sute de moţi şi 
prieteni ai acestora, bucurându-se de un program artistic de ex-
cepţie, susţinut de formaţiile «Demea», din Gurahonţ, şi «Crai 
Nou», din Alba Iulia. Pe lângă formaţiile amintite, şi-au dat 
concursul soliştii vocali Maria Tudor, Mihaela Mariş, Iustina 
Şpan, Elena Paven, Ioana Leaha, Gabi Ardelean, colonelul în 
rezervă Roman Cistelecan şi craiul artiştilor populari moţi, 
Nicolae Furdui Iancu. Acesta din urmă şi-a susţinut cele două 
recitaluri în aplauzele participanţilor, care au cântat împreună 
cu binecunoscutul solist ardelean, aceasta pentru că toţi, fără 
excepţie, cunoşteau versurile melodiilor sale. 

Reuniunea s-a încheiat cu desemnarea celor mai frumoa-
se moaţe, alese dintre participantele la eveniment. Primele trei 
crăiţe, alese atât prin criteriul sufragiului public, cât şi pe baza 
unui test-grilă, au fost Aniela Popa, Reka Demea şi Gabriela 
Besa.

Petru Vasile Tomoiagă

Proiectul de aviz cu tema „Politica de coeziune: 
raport strategic pentru anul 2010 privind punerea în 
aplicare a programelor pentru perioada 2007-2013”, 
întocmit de preşedintele CJT, Constantin Ostaficiuc, 
în calitate de raportor al Comitetului Regiunilor, a fost 
adoptat în unanimitate de plenul CoR.

Constantin Ostaficiuc a fost mandatat în luna mar-
tie 2010 de către membrii Comisiei pentru politici 
teritoriale COTER să redacteze un proiect de aviz care 
să răspundă preocupărilor oraşelor şi regiunilor în ceea 
ce priveşte punerea în aplicare a politicii de coeziune. 

Avizul vine să îm-
bogăţească dezba-
terea de la nivel 
european, naţional 
şi local cu privire 
la implementarea 
programelor ope-
raţionale în peri-
oada 2007-2013, 
făcând o serie de 

recomandări legate de punerea în aplicare a politicii 
de coeziune la nivel local şi regional, în scopul creşterii 
eficienţei acesteia.

Documentul aduce în prim plan aspecte importan-
te care trebuie avute în vedere atunci când este vorba 
de punerea în practică a programelor operaţionale, şi 
anume: necesitatea de a maximiza efectele investiţii-
lor din bani europeni, orientarea către rezultate şi, în 
acelaşi timp, simplificarea procedurilor administrative 
şi de control. Avizul subliniază şi nevoia eficientizării 
parteneriatului instituţional şi a guvernanţei pe mai 
multe niveluri, pentru implicarea politică a autorităţi-
lor sub-naţionale în luarea deciziilor privind politica de 
coeziune şi implicit şi descentralizarea decizională. 

Documentul subliniază, de asemenea, caracterul 
multidisciplinar al politicii de coeziune şi unicitatea sa, 
în sensul că ţine cont de dimensiunea economică, soci-
ală, culturală şi administrativă a fiecărui teritoriu şi de 
necesitatea adaptării intervenţiei Uniunii Europene la 
particularităţile locale.

J.L.

Reuniunea moţilor din Banat

Recomandări pentru politica de coeziune până în 2013

Consulul onorific al Republi-
cii Moldova la Timişoara, Silviu 
Sofronie, a avut, la începutul lunii 
decembrie, prima întâlnire oficială 
cu reprezentantul Executivului în 
teritoriu, Mircea Băcală. Acesta şi-a 
prezentat priorităţile activităţii sale 
pentru toate cele cinci judeţe din 
vestul ţării ce se află în jurisdicţia 
misiunii sale diplomatice - Arad, 
Bihor, Caraş-Severin, Hunedoara şi 
Timiş - primordială fiind dezvolta-
rea relaţiilor economice şi culturale. 

„Ne propunem o cât mai strânsă le-
gătură între cele două state române, 
un aer mai curat de democraţie şi de 
acceptabilitate a celor numiţi basa-
rabeni. După alegerile de duminică, 
sperăm ca Guvernul Republicii 
Moldova să continue acelaşi vector 
pro-românesc pentru că, trebuie să 
ştiţi, în această campanie electorală 
toţi au spus că vor în Europa, dar 
diferenţa a fost cu cine vrea fiecare”, 
a declarat Silviu Sofronie.

În Timişoara şi în zonele limi-

trofe trăiesc în jur de 3.000 de ce-
tăţeni moldoveni cu drept de vot 
şi aproximativ 17.000 în toate cele 
cinci judeţe arondate Consulatului 
Onorific de la Timişoara. „Numărul 
studenţilor moldoveni care studiază 
la Timişoara este în jur de 500, în 
Oradea de 90 şi în Arad de apro-
ximativ 80”, a mai spus Sofronie. 
Consulul onorific este de profesie 
medic şi este profesor universitar în 
Arad.

O.T.

Vizita ambasadorului SUA la CJ Timiş
Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Constantin Ostaficiuc, a pri-

mit, în 22 noiembrie, vizita ambasadorului Statelor Unite ale Americii în 
România, Excelenţa Sa Mark Henry Gitenstein, care a venit însoţit de 
ataşatul comercial al Ambasadei, E. Keith Kirkham. 

Prezent pentru a doua oară în Timişoara, ambasadorul  SUA a fost 
interesat de situaţia investiţiilor străine în judeţul Timiş, mai ales a celor 
americane. Preşedintele CJT a subliniat bunele relaţii de colaborare pe 
care Timişul le are cu diverse regiuni, menţionând în acest context proto-
colul  de colaborare cu districtul Clayton din SUA. De asemenea, Con-
stantin Ostaficiuc a făcut o scurtă prezentare a principalelor proiecte ale 
Consiliului Judeţean, aflate în derulare, inclusiv Parcul judeţean pentru 
producerea de energie fotovoltaică şi Parcul tehnologic pentru echipa-
mente de utilizare a energiei alternative.

În cadrul vizitei la Timişoara, ambasadorul a afirmat că investiţiile 
americane în România nu au fost afectate de criza economică mondia-
lă, ci, dimpotrivă, au fost infuzate sume consistente de capital american. 
Mark Gitenstein a dat ca exemplu câteva companii americane care de-
rulează afaceri în Timiş, între care Smithfield, Procter&Gamble, Azur 
sau Flextronics, primele trei fiind construite pe scheletul unor foste firme 
autohtone. Acesta a adăugat că mai există şi alte companii americane care 
doresc să vină şi să investească, în continuare, în ţara noastră, un aspect 
atractiv constituindu-l faptul că rata şomajului de la noi este foarte mic în 
comparaţie cu cea din SUA.

J.L. & H.O.

Timişoara are un Consulat Onorific al Republicii Moldova
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Luni, 13 decembrie 2010, la Filarmonica de Stat 
Banatul (Sala Capitol) grupul de copii Flores Castelli, 
sub conducerea muzicală a profesoarei Adina Covaci 
şi coordonaţi de muzeograful şi specialistul în pedago-
gie muzeală doamna Corina Cranciova, a încântat nu-
merosul auditoriu (peste 700 de copii, părinţi, bunici 
şi invitaţi) cu colinde de Crăciun.

Printre invitaţii speciali ai copiilor din grupul Flo-
res Castelli şi ai coordonatoarelor lor s-au numărat: 
Lăcrimioara Cristescu (solistă a Operei Române Ti-
mişoara); Dan Patacă (solist al Operei Române Timi-
şoara); Victor Miclăuş - chitară bass; Horea Crişovan 
– chitară; prof. Roxana Coşereanu – pian; Marcelle 
Poaty – pian.

Atmosfera a fost una specială şi plină de farmec, 
copiii devenind intermediari între public şi muza mu-
zicii. 

Atelierul de Muzică Medievală al Muzeului Ba-
natului Timişoara şi-a demarat activitatea la sfârşitul 
anului 2008, înfiinţând corul de copii “Flores Castel-
li”. Deşi cu vârste cuprinse între 5 şi 10 ani, preşcolarii 
şi şcolarii au abordat piese din repertoriul medieval, 
fapt ce le-a conferit unicitatea, cel puţin pe teritoriul 
României.

Cu seriozitatea specifică unui profesionist şi cu o 
dăruire aparte asupra segmentului de elevi de vârstă 
mică, d-na prof. Adina Covaci, şeful catedrei de can-
to din cadrul Colegiului Naţional de Artă “Ion Vidu”, 
preia din acest an conducerea muzicală a grupului de 
copii.

Pe lângă muzică, în cadrul atelierului, copiii fac 
cursuri de mişcare scenică, tehnica vorbirii şi dicţiei, 
îndrumaţi de actriţa Marilena Boeru.

Pentru a întregi imaginea şi atmosfera medievală, 

corul este înveşmântat la fiecare apariţie în costume de 
scenă ce respectă adevărul istoric al epocii ca şi croia-
lă, cromatică şi accesorizare - decizie atent vegheată şi 
supervizată de muzeografi şi specialişti în vestimenta-
ţia medievală.

Astfel, prin repertoriu, prin rezonanţa limbii latine, 
prin costume şi atitudine, dar şi prin spaţiul de desfă-
şurare a activităţii (Castelul Huniade - cea mai veche 
clădire din oraş), împletite în cel mai fericit mod, ne-
am străduit să refacem, parţial cel puţin, tabloul me-
dieval al urbei.

Sfintele Sărbători de iarnă ne-au prilejuit o nouă 
întâlnire cu micii artişti, care şi-au dorit şi au reuşit 
ca, prin modul lor muzical unic, să transmită cele mai 
sincere urări cuvenite şi să aducă în suflete tuturor o 
fărâmă din magia Crăciunului de altă dată.

Grupul Flores Castelli vă doreşte tuturor “Crăciun 
fericit!”, sănătate, bucurii, doar gânduri frumoase şi un 
călduros “La mulţi ani!”

Monica Varga
Muzeograf, Muzeul Banatului Timişoara

Speoconcertul de la Româneşti, 
încă un succes

Cea de-a XXVI-a ediţie a speoconcertului din Peştera Româneşti a 
reunit, duminică, 24 octombrie, peste 3.000 de spectatori, care au audiat 
lucrări de Mozart, Rossini, Piazzolla, Verdi, Beethoven, Last, Fucik, 
în interpretarea Cvartetului „Venus” al Filarmonicii „Banatul” şi Big-
Band-ului „Timişoara”, dirijat de Franz Hoffner şi a soliştilor Diana 
Pap, Sorina Savii, Radu Guti şi Marta Teglas.

Peştera de la Româneşti este singura din ţara noastră şi una dintre 
puţinele din Europa în care au loc concerte simfonice, de rock, jazz, blues 
sau muzică electronică, în fiecare primă duminică din luna octombrie. 
Anul acesta vremea bună a împins evenimentul spre finele lui Brumărel 
pentru a nu deranja populaţia de lilieci ce se adăposteşte în peşteră, în 
perioada de împerechere. 

De Peştera de la Româneşti se leagă o frumoasă legendă. Se spune 
că, aici, cândva, un fecior de cioban şi-a omorât tatăl ca să îi ia oile. 
De atunci, sufletul bătrânului cioban rătăceşte prin peşteră şi pe lângă 
ea, tânguindu-se. Ediţia din acest an a fost organizată de Fundaţia 
Academică Culturală Timişoara, Filarmonica „Banatul”, Asociaţia 
„Speotimiş”, Consiliul Judeţean Timiş, Consiliul Local Timişoara, 
Primăria Tomeşti şi Salvamont Caraş-Severin.

H.O.

După o muncă de peste trei ani a 
restauratorilor şi arhitecţilor, Sala Ba-
rocă din Palatul Baroc al Timişoarei 
este finalizată. Primul eveniment care 
a fost găzduit în acest spaţiu a fost o 
recepţie oferită cu ocazia Zilei Na-
ţionale a României de preşedintele 
Consiliului Judeţean, Constantin Os-
taficiuc. 

Sală Barocă a fost reconstituită 
aproape identic cu originalul, dar pro-
cesul a fost unul laborios, pentru că 
singurele mărturii au fost nişte foto-
grafii şi desene pe hârtii mucegăite de 
vreme. Lucrările au început în 2007 şi 
ar fi trebuit să fie gata după un an, însă 
lucrarea a fost una complexă, aşa că fi-
nalitatea se poate vedea doar acum. În 

ultimii patru ani, după inaugurare, în 
Palatul Baroc, care găzduieşte Muzeul 
de Artă, s-au investit peste 3,3 miliarde 
lei vechi, sumă asigurată exclusiv de la 
Consiliul Judeţean Timiş, în care este 
inclusă şi refacerea sălii. „Mall-ul este 
catedrala poşetelor, aici va fi catedra-
la ochilor şi urechilor”, a spus Marcel 
Tolcea, directorul Muzeului de Artă. 

Din punctul de vedere al preşedin-
telui CJT, Constantin Ostaficiuc, sala 
arată acum influenţa barocă din isto-
ria Timişoarei, arată că a fost vorba de 
multă muncă, de artă şi reconstrucţie. 
„Mi-am dorit foarte mult că aceas-
tă sală să fie gata de Ziua Naţională. 
Inaugurarea acestei săli este al doilea 
moment important de după deschide-

rea Muzeului de Arta”, a spus Osta-
ficiuc. 

Restauratorii nu au dorit ca sala să 
fie refăcută cu elemente noi, ci să fie 
păstrate caracteristicile originale, iar 
acest lucru s-a reuşit, printre altele, şi 
la balcoane şi la alveolele de la feres-
tre. Lambriurile din lemn leagă toate 
elementele săli într-un aspect croma-
tic specific acelor vremuri. „Vrem să 
facem şi o expoziţie în care să se vadă 
cum arată înainte sala”, a mai adăugat 
Tolcea. Butaforia de pe tavan îi apar-
ţine resturatorului Camelia Crişan. 
Primul eveniment cultural găzduit în 
noua sală este o expoziţie Margareta 
Sterian.

A.S.

Sala Barocă a fost restaurată 
după trei ani de muncă 

Flores Castelli - concert extraordinar de colinde
Se poate spune că la Gătaia nu 

se pierde timpul în ceea ce priveş-
te potenţialul dezvoltării localităţii 
prin eforturile administraţiei locale. 
Aflat la cel de al doilea mandate, 
primarul Jur. Ing. Iosif Şargan a 
reuşit să-şi onoreze promisiunile în 
cea mai mare parte printr-un ma-
nagement performant, cu ajutorul 
unui colectiv în care a îmbinat ex-
perienţa funcţionarilor cu dorinţa 
de integrare profesională a celor 
tineri. Pentru a ajunge la realizările 
pe care le vom menţiona aici pri-
marul Iosif Şargan a ţinut seama de 
resursele economice şi agricole avu-
te la dispoziţie, o veche preocupare 
din timpul când activa ca inginer 
agronom şi cunoştea problemele 
producătorilor locali. 

În domeniul investiţiilor deru-
late de Primăria Oraşului Gătaia 
menţionăm pe cele mai notabile, 
care să exprime imaginea moder-
nizării acestei localităţi aflate între 
două centre economice mari, Ti-
mişoara şi Reşita. În primul rând, 
construirea unei Săli de sport mo-
derne cu o capacitate de peste 150 
de locuri, aflată în fază de execuţie, 
costul acestei construcţii ridicându-
se la 1 milion de euro, durata de 
execuţie fiind de un an. Alt proiect 
început este staţia de epurare, aflată 
în faza de execuţie, cu aceleaşi cos-
turi. Pe viitor se are în vedere repar-
tizarea a peste 100 de terenuri pen-
tru construcţii la tinerele familii. 

În privinţa parteneriatelor cu 
localităţi din afara graniţelor, recent 
s-a semnat un acord de parteneriat 
cu localitatea Opovo din Serbia, în 
vederea derulării unor proiecte co-
mune - asfaltarea a 3km de drum 
comunal spre monumental istoric 
Mănăstirea Săraca, atestată docu-
mentar în sec 13. 

S-au facut demersuri prin de-
punerea unei cereri de finaţare în 
cursul anului 2010 pentru împădu-
rirea a 175 ha de teren agricol de-
gradat prin Administraţia Fondului 
de Mediu. La capitolul dezvoltare 
economică în localitate activează 
un număr total de 217 societăţi 
comerciale, dintre care 40 sunt de 
dimensiuni medii şi mari. 

Sunt realizări care dau o ima-
gine elocventă a transformărilor, 
modernizării oraşului Gătaia şi a 
localităţilor aparţinătoare, imagine 
ce poartă amprenta unui edil res-
ponsabil implicat din toate puncte-
le de vedere, inclusiv cel afectiv.

Dorin Igna

Gătaia:

Modernizare şi noi investiţii
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Interviu cu dl. Costa Roşu,  
directorul Institutului Cultural  

al Românilor din Voivodina
Timişoara a fost gazda manifestării inti-

tulată Zilele Culturii Românilor din Voi-
vodina, Serbia, cu această ocazie, au avut loc 
la Biblioteca Judeţeană Timiş, în data de 11 
noiembrie o expoziţie de carte românească 
din Banat, o expoziţie de carte din fondul de 
patrimoniu al Bibliotecii Judeţene Timiş şi o 
expoziţie de carte a românilor din Voivodina, 
precum şi lansarea cărţii „Folclor românesc 
din Banatul Sârbesc”a prof. Costa Roşu. De 
asemenea, în 12 noiembrie, la etajul al III-
lea al Consiliului Judeţean Timiş a avut loc o 
expoziţie de fotografii cu sate de români din 
Banatul Sârbesc, şi cu sate de istro-români 
din Croaţia, eveniment care s-a bucurat de 
prezenţa domnului Constantin Ostaficiuc, 
preşedintele Consiliului Judeţean Timiş. 

Institutul Cultural al Românilor din Voi-
vodina, Biblioteca Judeţeană Timiş şi Centrul 
de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş, cu spriji-
nul financiar al Consiliului Judeţean Timiş au 
prezentat publicului timişorean o fărâmă din 
identitatea culturală a românilor din afara gra-
niţelor ţării. Cu această ocazie, vă prezentăm 
un scurt interviu cu dl. Costa Roşu, directorul 
Institutului Cultural al Românilor din Voivodi-
na, realizat de colega noastră, Alina Mafa. 

– Domnule Costa Roşu, vă aflaţi la Timişoa-
ra cu ocazia Zilelor Culturii Românilor din Voi-
vodina, sunteţi director al Institutului Cultural 
al Românilor din Voivodina încă de la înfiinţara 
lui, care sunt principalele activităţi ale institu-
ţiei?

– Mi-am început activitatea ca şi director 
de acum 2 ani, chiar de la înfiinţarea Institu-
tului Cultural al Românilor din Voivodina, o 
instituţie tânără, înfiinţată de către Consiliul 
Naţional al Românilor din Voivodina şi guver-
nul provinciei Voivodina care asigură totoda-
tă finanţarea principală a institutului. Scopul 
instituţiei este de a face cercetări despre noi, 
românii din spaţiile voivodinene, din Serbia şi 
nu numai. Programele instituţiei sunt ambiţi-
oase, atât ca şi conţinut, cât şi ca şi cooperare 
cu instituţii de învăţământ, centre culturale 
din Banat şi din ţara mamă: Timişoara, Reşiţa, 
Bucureşti. Colaborarea mea cu aceste centre a 
început în urmă cu 20 de ani când am înfiin-
ţat Fundaţia de Etnografie şi Folclor care are 
o activitate foarte bogată şi care a realizat un 
Muzeu Etnografic al Românilor din Banatul 
Sârbesc, iar pe plan ştiinţific a organizat o se-
rie de reuniuni deosebit de importante. Aceste 
reuniuni ştiinţifice s-au realizat împreună cu 
universităţi din Cluj, Reşiţa, Timişoara, Bu-
cureşti, adunând specialiştii în domeniu de 
la Marea Neagră până la Marea Adriatică. 
Trecutul vlahilor, a românilor din Banatul 
Sârbesc, din Timoc, a relaţiilor culturale sârbo 
– române şi româno – sârbe a prezentat inte-
res deosebit din partea specialiştilor. O echipă 
de la Academia Română participă an de an 
la aceste manifestări intitulate: „Banatul, tre-
cut istoric şi cultural”. În cadrul fundaţiei am 
iniţiat un proiect mare împreună cu Institutul 
de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu” 
din Bucureşti, Universitatea de Vest Timişoa-
ra, Universitate din Novi Sad pe tema: „Cultu-
ra populară la românii din Voivodina”. Deja au 
apărut câteva cărţi ca şi rezultat al cercetărilor 
pe teren, care continuă şi în prezent. Eu sper 

ca în decurs de 5 – 6 ani vor fi vreo 15 volume 
de cercetări. De la Timişoara d-na dr. Aristida 
Gugulan a participat la cercetările pe teren, 
studiind interioarele gospodăriilor tradiţiona-
le, dar şi mulţi alţi cercetători care se ocupă de 
etnografia, cultura şi patrimoniul cultural din 
spaţiul nostru. 

– Care este metodologia de cercetare pentru 
acest proiect grandios?

– A şi apărut o carte în acest sens care în-
sumează cercetările a 2 ani de muncă: „Inte-
rioare şi Arhitectură românească din Banatul 
Sârbesc”, urmează o alta despre „Portul arde-
lenesc al românilor din Banatul Sârbesc”, cer-
cetările au fost făcute sub coordonarea d-nei 
Maria Bâtcă de la Institutul de Etnografie şi 
Folclor „Constantin Brăiloiu” din Bucureşti şi 
d-na Ligia Fulga, directoarea Muzeului Etno-
grafic din Braşov. La aceste cercetări au parti-
cipat şi tineri de la Universitatea din Novi Sad, 

care prin colaborarea mai concretă cu specia-
liştii în domeniu, au putut observa la faţa lo-
cului cum se realizează cercetările ştiinţifice în 
domeniul etnografiei şi folclorului. Doresc să 
menţionez că în mai puţin de un an am avut 
peste 12 manifestări culturale cu sprijiul Con-
siliului Judeţean Timiş şi al d-lui dir. Răzvan 
Hrenoschi, cu care avem o colaborare foarte 
bună, de parcă am face asta dintotdeauna. 

- Din cercetările Dumneavoastră rezultă o 
abordare pluridisciplinară a etnografiei şi a fol-
clorului, care încearcă să surprindă ceea ce am pu-
tea denumi metaforic „memoria vie” a timpului 
şi pentru că astăzi, la Timişoara, asistăm la lan-
sarea antologiei: „Folclorul românesc din Banatul 
Sârbesc” ce ne puteţi spune în acest sens?

- Îmi face deosebită plăcere ca după câteva 
decenii să apară o culegere de folclor literar, 
care a rezultat în urma cercetărilor făcute în 
toate satele de români din Banatul Sârbesc în 
anii 1970 – 1978 – 1980, apoi câteva cercetări 
din Clisura Dunării, din Timoc care încă sunt 
pe benzi magnetice. Această culegere a apărut 
la iniţiativa d-lui dir. Răzvan Hrenoschi, dar 
şi ca urmare a cercetărilor realizate împreună 
cu prof. Radu Florea, care mi-a fost profesor, 
iar apoi mai târziu şi prieten. Am publicat 
alături de profesorul Radu Florea 2 volume a 
800 de pagini de folclor din părţile noastre, iar 
mai apoi încă vreo 6 volume, dar marea parte a 
cercetărilor încă se află nepublicate. Preocupă-
rile mele au fost orientate către alte domenii, 

am publicat lexicoane, dicţionare de litera-
tură a românilor din Voivodina, un dicţionar 
al jurnaliştilor din Voivodina cu peste 300 de 
jurnalişti din perioada 1919 şi al personalită-
ţilor, un dicţionar cronologic, apoi bibliografii 
ale românilor din Iugoslavia, respectiv după 
destrămarea Iugoslaviei, apărută sub titlul de 
„Bibliografia Românilor din Voivodina” ce în-
sumează 10 volume publicate a câte 500 – 600 
de pagini fiecare şi urmează încă câteva, deja 
i-am ales pe cei cu care voi lucra în continuare 
la acest proiect masiv. 

– Domnule director, chestiunea identităţii 
culturale încă provoacă discuţii aprige în Euro-
pa, cum este conservată identitatea românilor din 
afara graniţelor ţării? 

– Depinde de noi, de unde ne aflăm, omul 
sfinţeşte locul, dacă au existat momente când 
românii au organizat evenimente importante 
cu scopul păstrării tradiţiilor şi obiceiurilor, au 

existat şi momente în care 
românii nu s-au concen-
trat suficient pe astfel de 
manifestări folclorice în 
care identitatea culturală 
este elementul cheie. Noi 
încercăm, în ultimul timp, 
să creăm o bază de date 
care să creioneze patrimo-
niul cultural al românilor 
din Voivodina, fie că este 
vorba despre literatură, 
istorie, învăţământ sau 
alte elemente identitare. 
Împreună cu prof. Valeriu 
Leu de la Reşiţa am reuşit 
să publicăm 2 studii des-
pre cartea veche a români-
lor din Voivodina. În urma 
cercetărilor efectuate în 
arhivele sârbeşti, dar şi în 
arhiva bisericilor am des-
coperit peste 300 de cărţi 

de patrimoniu. Am reuşit astfel să dovedim 
că la noi în zonele în Banatul sârbesc cartea 
a fost prezentă de peste 300 de ani, că noi nu 
am apărut aici după al II –lea război mondial, 
aceste cărţi fiind păstrate cu sfinţenie iar acum 
noi putem dovedi continuitatea românilor în 
acest spaţiu.

- Aţi enumerat câteva elemente identitare: 
istoria, etnografia, folclorul, literatura şi cartea 
veche, care este situaţia folclorului la românii din 
Voivodina?

- În ceea ce priveşte folclorul muzical în-
cercăm să păstrăm ceea ce este autentic prin 
diferite manifestări muzical – folclorice. Noi, 
românii din Voivodina, deşi suntem minoritari 
avem cele mai multe manifestări folclorice, 
poate că aşa cum în literatură nu există român 
care să nu creeze versuri, la fel şi în muzică nu 
există român care să nu ştie cânta sau doini în 
vreun fel. Trebuie să vă spun că avem un festi-
val de folclor al copiilor din Voivodina cu pes-
te 1000 de copii, nu ştiu de unde apar atâţia 
dar sunt foarte mulţi şi acest fapt ne bucură. 
Avem un festival de folclor cu o vechime de 
peste 50 de ani, eu ca şi preşedinte al acestui 
festival am încercat să aduc cât mai multe for-
maţii din Banat, din Ardeal, de unde suntem 
noi de loc. Noi promovăm folclorul autentic şi 
costumele populare autentice. A fost o perioa-
dă în care veneam la Timişoara şi cumpăram 
costume care nu erau autentice însă acele vre-
muri au trecut şi acum ne întoarcem spre lăzile 

de zestre ale bunicilor şi străbunicilor noştrii 
iar în urma cercetărilor făcute, avem dovada 
existenţei portului popular autentic pe aceste 
meleaguri de peste 200 de ani. Noi încercăm 
să aducem în atenţia publicului folclorul mu-
zical autentic şi costumele populare tradiţio-
nale însă în ceea ce priveşte folclorul literar, 
ne-am oprit la nivelul cercetărilor de prin anii 
’70 pentru că nu mai avem spuitori de foclor, 
au rămas foarte puţini iar materialul strâns are 
încă nevoie de prelucrare.

- La Timişoara, Centrul de Cultură şi Artă 
al Judeţului Timiş aduce în atenţia publicului 
folclorul autentic prin festivalul – concurs „Lada 
cu zestre”, un festival de mare amploare la nivelul 
întregului judeţ, au existat în cadrul competiţiei 
unele elemente de kitsch, pe care specialiştii din 
domeniu le-au suprimat încă de la fazele zonale. 
Care este situaţia în acest sens la Dumneavoas-
tră?

- Nefiind în România, am fost cumva mar-
ginalizaţi, fapt care a făcut ca elementele tra-
diţionale, autentice să fie mai bine conservate, 
ceea ce nu a însemnat că unii nu au deviat de 
la acestea. Din păcate, sunt tot mai puţini oa-
meni care ar putea să-i înveţe pe tineri muzi-
ca şi dansul autentic dar fundaţia şi Institutul 
Cultural al Românilor din Voivodina sprijină 
toate proiectele asociaţiilor din satele noastre 
pentru promovarea folclorului românesc au-
tentic. Împreună cu dl. manager Ciprian Cipu 
şi dl. dir. Răzvan Hrenoschi ne-am gândit ca 
acest model al festivalului – concurs „Lada cu 
zestre” să treacă şi în satele noastre, la cele cu 
tradiţie la început, iar apoi extinzându-se şi la 
celelalte. După cum am spus la început că nu 
există români care să nu ştie să cânte, la noi, nu 
este sat în care să nu fie vreo asociaţie sau vreo 
reuniune culturală. 

- Sunteţi la Timişoara şi cu o expoziţie de 
carte a românilor din Voivodina, ce fel de cărţi 
prezentaţi publicului timişorean?

- Prezentăm cărţile apărute în ultimii ani, 
la editurile noastre Casa Presei şi Editura Li-
bertatea care au o activitate consistentă încă 
din 1946, publicând cărţi politice şi apoi cărţi 
de beletristică. Editura Libertatea este prima 
editură care a publicat cărţi de beletristică şi 
mai puţin cărţi ştiinţifice, de care se ocupă In-
stitutul Cultural al Românilor din Voivodina, 
Fundaţia de Etnografie şi Folclor, Societatea 
de Limba Română şi Societatea Literară Ti-
biscus. Am selectat cărţi care să ne reprezinte 
şi pe care le vom dona apoi Bibliotecii Judeţe-
ne Timiş. Cu Biblioteca Judeţeană Timiş am 
început o colaborare mai concretă, deja am 
primit un fond de carte, donaţie din partea 
Bibliotecii Judeţene Timiş iar dl. director a 
promis încă o donaţie. Este prima colaborare 
de acest fel şi sperăm să continue şi în viitor, 
mărind astfel fondul de carte al Institutului 
Cultural al Românilor din Voivodina. 

- După cum se poate observa Institutul Cul-
tural al Românilor din Voivodina are o activitate 
destul de bogată. Care sunt proiectele de viitor ale 
institutului?

- Avem multe proiecte, unele mai concre-
te, altele la nivel de intenţii însă aş prefera să 
vorbesc despre ele când vor deveni mai con-
crete, urmând ca într-un alt interviu să vă ofer 
cu plăcere detalii. 

Zilele Culturii Românilor din Voivodina

n Interviu realizat de Alina MAFA
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Inaugurat în 2004, printr-o investiţie 
cu fonduri Phare, fonduri guvernamen-
tale şi din bugetul Consiliului Judeţean 
Timiş, Parcul Industrial şi Tehnologic 

(PITT) a pornit iniţial ca o platformă 
unde să se dezvolte firme din dome-

niul IT, industrii nepoluante, creatoare 
şi generatoare de profit. Pentru acele 

vremuri, activitatea de IT nu necesi-
ta spaţii mari, în afara oraşului, cum 

avea de oferit PITT, aşa că ofertele nu 
au găsit răspunsuri pozitive. Situaţia 
a fost regândită şi de peste patru ani, 

zona de pe Calea Torontalului a cunos-
cut şi creşteri şi coborâşuri, pe vreme de 
criză. Investiţiile cresc totuşi şi, în doi 

ani, valoarea lor ar putea ajunge la 60 
de milioane de euro. Despre acest parc 
şi evoluţia lui am discutat cu Nicoleta 

Tisu, director executiv.

Mizaţi pe o valoare mult mai 
mare a investiţiilor decât cea 
anunţată iniţial. Pe ce se spriji-
nă această afirmaţie?

Nicoleta Tisu: Valoarea curentă a investi-
ţiilor asumate este de 33,1 milioane euro, dar 
această valoare este minimă, având în vedere 
că, de obicei, se depăşesc valorile investiţiilor 
planificate. Acum numai 14 firme sunt func-
ţionale, dar peste doi ani, când devin operaţi-
onale toate firmele concesionare în PITT, se 
estimează un total de aproape 60 milioane de 
euro, pentru că se fac şi investiţii suplimentare 
faţă de cele anunţate iniţial.

Câte contracte aveţi în derulare 
acum şi ce modificări au fost? 
Au mai plecat, au mai venit?

Nicoleta Tisu: Parcul a înregistrat de trei 
ori un grad de ocupare de 100%, în perioada 
august 2007 – ianuarie 2009, dar s-au reziliat 
un număr de 15 contracte de concesiune, până 
în prezent. Au fost situaţii în care investiţii 
străine sau româneşti, asumate contractual în 
Parc, în perioada / sau după ce au obţinut au-
torizaţia de construcţie, au pierdut contracte 
pe piaţa europeană şi au fost nevoite sa renun-
ţe la noua investiţie în PITT. 

Au mai apărut rezilieri din cauza crizei 
economice şi a blocajului financiar. Sunt trei 
situaţii de acest gen. Una dintre firme avea da-
torii foarte mari la CJT şi a fost acţionată în 
judecată, în vederea recuperării debitelor. Altă 
firmă a intrat în faliment, deci urmează vân-
zarea acesteia unei alte companii eligibile ca 
domeniu de activitate. Profilul de producţie al 
oricărei activităţi desfăşurate în Parc trebuie să 
fie puţin poluant şi să nu afecteze activitatea 
celorlalte firme concesionare. S-au înregis-
trat şi situaţii de faliment sau insolvenţă, caz 
în care firmele sunt în reorganizare. Va fi un 
mare succes şi pentru noi, reuşita reorganizării 
firmelor aflate în insolvenşă.

În total au fost încheiate 38 de contracte 

de concesiune, iar din 2005 încoace s-au rezi-
liat 15 contracte. Acum sunt 23 de firme şi 26 
de contracte în derulare, pentru că unele firme 
au ocupat o parcelă, după care şi-au extins ac-
tivitatea, de exemplu: West Tipo Internatio-
nal, Prospero, Stada Hemofarm.

Gradul de ocupare al PITT este astăzi 
de 88%. Suprafeţe libere sunt: un hectar şi o 
parcelă de 2.000 mp care se vor elibera până 
la sfârşitul acestui an, ele nefiind libere de 
sarcini în prezent (3 contracte au încetat, ur-
mând radierea contractelor de concesiune din 
CF, pentru scoaterea la licitaţie a parcelelor). 
Se preconizează ca pe suprafaţa care rămâ-
ne liberă, de 1,3 ha, CJ Timiş să realizeze un 
parc de software cu finanţare nerambursabilă 
ceea ce ar readuce parcul în obiectivele ini-
ţiale menţionate. Totuşi, dacă o nouă firmă 
intenţionează să realizeze o investiţie mare, 
de minimum 10 milioane de euro, desigur 
că se pot discuta şi analiza beneficiile pentru 
ambele proiecte.

Cum a fost la început?

Nicoleta Tisu: În primul an de operare 
(ultimile 3 luni ale lui 2004) a fost operaţi-
onalizată structura de management şi ad-
ministrare a parcului în cadrul ADETIM şi 
ne-am concentrat în special pe promovarea 
ofertei parcului, pentru a atrage investiţii con-
form unui grup ţintă restrictiv, potrivit căruia 
aveau acces în Parc doar firme din domeniul 
software, IT&C, automotive şi electronică-
electrotehnică. În primele 6 luni nu s-a reuşit 
încheirea nici unui contract în condiţile men-
ţionate şi a unei oferte exclusive de concesiu-
ne, la un preţ de minim 4 euro/mp. În aceste 
condiţii s-a decis lărgirea domeniilor care pot 
avea acces în PITT şi totodată, la propunerea 
ADETIM, s-a aprobat un pachet de facilităţi 
flexibilizând oferta parcului. Tariful minim de 
concesiune a rămas 4 euro, acesta fiind condi-
ţionat de necesitatea recuperarii investiţiei in 
perioada calculată de ocupare a parcului. Setul 
de facilităţi acordate a constat în: posibilitatea 
cumpărării terenului după 11 ani (perioada 
necesară recuperării investiţiei), scutire de la 
plata redevenţei de concesiune pentru primii 
doi ani, având în vedere că realizarea investi-
ţiei implică costuri mari pentru investitor. Se 
face o evaluare a firmei în funcţie de anumiţi 
indicatori ca: valoarea investiţiei, numărul de 
angajaţi, notorietate, vechime etc. Sunt firme 
care au avut 24 de luni de scutire, dar şi firme 
care au avut doar 15 luni de scutire de la pla-
ta redevenţei, sau chiar nu au mai beneficiat 
deloc de perioada de scutire din cauza neres-
pectării condiţiilor contractuale. Alte facilităţi 
sunt: posibilitatea cumpărării terenului con-
cesionat la data operaţionalizării investiţiei, 
cu respectarea anumitor condiţii, dreptul de 
utilizare temporară cu titlu gratuit, a sălilor de 
seminar, conferinţă, sau spaţiilor de birou din 
pavilionul administrativ PITT.

 În urma acestei politici de îmbunătăţire şi 
flexibilizare a ofertei parcului, interesul firme-
lor autohtone şi străine a crescut foarte mult 
astfel încât parcul a înregistrat grad de ocu-
pare de 100% în termenul estimat şi angajat 
de ADETIM, respectiv 3 ani de la punerea în 
funcţiune.

În parc a intrat o companie 
cu prestigiu în zonă.  
Despre cine este vorba?

Nicoleta Tisu: Compania sârbească „Stada 
Hemofarm” este a 14-a firmă care a început ac-
tivitatea în Parc. Cu ei s-a purtat cea mai lungă 
negociere. S-au decis foarte greu, dorind iniţial 
să facă numai activitate de producţie tabletare 
medicamente, dar în final s-au decis să reali-
zeze şi un laborator de analize, cel mai mare 

laborator de analize medicamente din regiune 
si un laborator de microbiologie. Au o valoare 
a investiţiei de 6.000.000 euro. Este o firmă cu 
capital sârbesc 100% şi sunt foarte serioşi. Mai 
au o fabrică de medicamente la Vârşeţ. Hala 
este gata, fiind printre cele mai mari din PITT, 
iar la finele lunii septembrie au operaţionali-
zat noua investiţie. S-au creat 30 de locuri de 
muncă pentru laboratorul de control medica-
mente şi cel de microbiologie.

Ce trebuie să facă 
societăţile care doresc 
să cumpere terenul?

Nicoleta Tisu: În momentul în care s-a 
operaţionalizat investiţia şi începe activitatea 
de producţie, conform termenelor asumate 
contractual, se efectuează o vizită la sediul fir-
mei şi se constată respectarea angajamentelor 
contractuale: începerea activităţii, prezentarea 
certificatelor care atestă respectarea valorii in-
vestiţiei şi a numărului de angajaţi. Pentru a 
cumpăra terenul concesionat, firma e obligată 
să achite redevenţa aferentă a 11 ani, respectiv 
redevenţa negociată, de minimum 4 euro/mp/
an +TVA, adică 44 euro pe mp, preţ care se 
referă la infrastructura realizată, fără a include 
preţul terenului, cu utilităţi de tip industrial. 
Apoi se face o evaluare a terenului fără utili-
tăţi şi se negociază între părţi, preţul de vân-
zare al terenului neviabilizat, intravilan extins. 
Negocierea directă are loc între CJT şi firma 
concesionară, după aprobarea de către CJT a 

preţului minim de vânzare teren neviabilizat.  
O singură firmă a cumpărat terenul până 
acum, la sfârşitul anului 2006. 

Au fost discuţii şi despre  
extinderea parcului. De ce s-au 
oprit aceste planuri?

Nicoleta Tisu: Extinderea parcului a fost 
una dintre opţiunile analizate de către ADE-
TIM şi propusă CJ Timiş, însă nu s-a realizat 
pentru că, pe de o parte, PITT e limitat de 
canalul Beregsău, iar pe de altă parte celelalte 
proprietăţi învecinate necesitau costuri investi-
ţionale foarte mari pentru achizitionarea tere-
nului. Partea (terenul) din faţă, de la DN6, de 
aproximativ 5 ha, care s-a dorit să fie cumpă-
rată iniţial, este extrem de scumpă şi s-a decis 
achiziţionarea terenului de pe cealaltă parte a 
canalului, dar sunt destul de mulţi proprietari 
şi a fost dificilă negocierea cu fiecare în parte, 
unii nefiind interesaţi să vândă. A apărut cri-
za economică şi deocamdată s-a renunţat. Se 
dorea o extindere de pana la 40 hectare, Parcul 
avand acum 18 ha suprafaţă totală, din care 10 
ha suprafaţă utilă (parcelată). Teoretic se poate 
merge spre o extindere pe orizontală de până 
la 40 hectare, sau o extindere pe „verticală”, 
ceea ce înseamnă investiţii în operaţionalizarea 
unor funcţiuni noi (parcul de software menţi-
onat, incubator de afaceri şi centru de transfer 
tehnologic), pornind de la ideea că firmele pri-
vate vor asuma şi prelua rolul dezvoltării zonei 
Torontal, o dată ce noi am generat masa critica 
de concentrare a unor activităţi de producţie şi 
servicii (fapt demonstrat de altfel şi de creşterea 
numărului de firme din vecinătatea PITT).

Cum a fost promovată 
activitatea de la PITT?

Nicoleta Tisu: CJT a pus la dispoziţia 
ADETIM un buget anual pe perioada celor 
3 ani pentru promovarea şi marketingul ofer-
tei PITT, pentru firmele străine şi nu numai. 
Foarte mult a contat prezenţa firmei germane 
„Willy Kreutz” în PITT, pentru că au oferit 
o garanţie suplimentară potenţialilor conce-
sionari, în aprecierea ofertei Parcului. Com-
pania este numărul 1 în lume în producerea 
contactelor pin pentru lămpi fluorescente. E o 
afacere de familie, de trei generaţii, cu o teh-
nologie simplă şi eficientă. Sunt foarte buni şi 
e de admirat la ei că nu i-a afectat foarte mult 
criza. Au redus producţia cu maximum 20 la 
sută aici, dar în Germania au scăzut mai mult. 

Acum, cea mai utilizată metodă de pu-
blicitate este pagina web a PITT, contactele 
directe cu firmele interesate şi faptul că se pu-
blică în ziar ofertele de concesiune parcele si 
închiriere spaţii în Pavilionul Administrativ 
PITT, aceasta fiind o obligaţie privind orga-
nizarea licitaţiilor publice. Menţionăm aici şi 
publicitatea pe Aeroportul Timişoara unde 
sunt mulţi străini, oameni de afaceri care vin 
direct de la aeroport să vadă despre ce e vorba. 
Asumăm acum că suntem deja cunoscuţi în 
urma campaniei intense de marketing şi pro-
movare din primii 3 ani şi că, în condiţiile de 
austeritate bugetară, nu este uşor să obţinem 
resurse noi pentru promovare.  

Valoarea investiţiilor din PITT poate ajunge
la 60 de milioane de euro
Interviu cu Nicoleta Tisu, director al Parcului Industrial şi Tehnologic Timişoara



�
noiembrie-decembrie 2010 CJTIMIŞ

AGENDĂ

Canalizare, reţea de apă, asfaltare, reabilitări 
de şcoli, modernizări de parcuri, azil de bătrâni 
– toate acestea intră în proiectele administraţiei 
locale din Găvojdia, după spusele primarului Dă-
nuţ Stoica. Unele sunt gata, altele aşteaptă finan-
ţare, iar altele sunt doar trasate pe hârtie. 

„Anul acesta am finalizat canalizarea în Gă-
vojdia şi reţeaua de apă în localitatea Jena. Avem 
un proiect integrat pe 322 care a fost declarat 
eligibil, dar este nefinanţat deocamdată, sperăm 
să fie anul viitor, toate proiectele eligibile se vor 
finanţa anul viitor. Acest proiect integrat conţine 
mai multe proiecte mici, un azil de bătrâni la Gă-
vojdia, reabilitarea căminului cultural, moderniza-
re gospodăriei de apă – pentru tratarea şi filtrarea 
apei. S-a făcut asfaltarea drumului comunal 131 
Găvojdia-Sălbăjel. Mai avem un proiect de ame-
najare de parc, depus pe programul de îmbunătă-
ţire a calităţii mediului, pentru realizarea de spaţii 

verzi. Avem şi un proiect de sală de sport şcola-
ră, la Compania Naţională de Investiţii. A fost şi 
licitat, aşteptăm ordinul de începere a lucrărilor, 
care se va da probabil în primăvară. Avem în lucru 
bază sportivă comunală, care va fi finalizată tot la 
primăvară. Baza sportivă este chiar în curtea şcolii, 
am avut o curte foarte mare acolo, e făcută pen-
tru a beneficia copiii la educaţie fizică, s-a făcut 
un teren cu gazon sintetic şi vestiare”, ne explică 
primarul Dănuţ Stoica. În lucru mai este un stu-
diu de fezabilitate pentru realizarea canalizării şi a 
unei staţii de epurare în satul Lugojel şi canalizare 
în Jena. 

Împrumut la CEC, pentru gestio-
narea deşeurilor

Proiectul de gestionare a deşeurilor a creat câ-
teva probleme la Găvojdia. Împreună cu comunele 
Criciova, Nădrag şi Ştiuca s-au cumpărat maşini 
pentru transportul gunoiului menajer, pe fonduri 
Phare. Tot proiectul a costat 500.000 de euro, dar 
Primăria Găvojdia a fost lider de proiect şi şi-a 
asumat achitarea unei sume de bani, reprezentând 
TVA-ul, pentru tot proiectul. Consiliul Local 
Găvojdia a decis să ia un împrumut de la CEC, 
în valoare de 200.000 lei, din care se vor achita 
şi sumele restante. „La fiecare proiect e nevoie de 
cofinanţare, la fondul de mediu e 5 la sută, mai 
avem TVA la Phare. Am recurs şi la un împrumut 
la CEC pentru finalizarea proiectului Phare, tre-

buie să depunem banii anul acesta. Avem comune 
care stau foarte rău cu banii şi până luăm cote-
le de finanţare de la ei, noi trebuie să dăm banii 
pentru că Phare se închide pe România. Am fost 
lider de proiect, am intrat în parteneriat pentru 
că nu aveam destui bani. Am luat două miliarde 
de lei vechi împrumut, cam atât ne-ar trebui să 
închidem proiectul. La fondurile europene nu e de 
joacă, atunci când ai termen limită cota de finan-
ţare trebuie depusă, aşa ne-am luat angajamentul 
şi vrem să fim în regulă. Banii i-am primit, con-
tractul a fost onorat şi trebuie să ne onorăm şi noi 
partea. Nu avem discuţii contradictorii la nivelul 
comunelor. Proiectul de gestionare a deşeurilor va 
fi gata în decembrie”, spune Stoica.

În cadrul acestui proiect s-au cumpărat şi pu-
bele şi coşuri stradale. Pubelele au fost împărţite la 
fiecare comună. Deşeurile sunt strânse de maşinile 
speciale din toate localităţile şi sunt depuse la Lu-

goj, deocamdată. Pri-
marul se teme că după 
deschiderea gropii de 
gunoi de la Ghizela 
vor fi costuri foarte 
mari şi, de aceea, speră 
că la Lugoj va rămâ-
ne, totuşi, o staţie de 
transfer. „După ce se 
va închide, vom avea 
costuri foarte mari 
pentru a le duce la 
Ghizela. Cred că va fi 
până la urmă o staţie 
de transfer la Lugoj, 
aşa ar fi normal. Lu-
gojul produce foarte 
mult gunoi, vor ieşi 
nişte costuri enorme, 
trebuie gândită o sta-
ţie de transfer. Taxele 

astea nu le putem colecta dacă le creştem. Trebuie 
să fie staţie şi acolo, doar e al doilea muncipiu din 
judeţ. Noi oricum vom colecta gunoiul cu aceste 
maşini, undeva vom fi arondaţi pentru a face un 
transfer. Anii trecuţi colectam cu căruţa. Costuri-
le vor creşte puţin, dar dacă lucrăm în mai multe 
comune, menţinem costurile scăzute, dar dacă vor 
creşte distanţele, vor creşte şi sumele”, precizează 
edilul.

Pregătiri pentru investitori

Consiliul Local din Găvojdia a acordat şi 100 
de loturi pentru tineri sub 35 de ani, pe care să îşi 
ridice case. O parte au fost concesionate, iar pe vi-
itor se mai doreşte scoaterea a încă 20 de suprafe-
ţe, cu acelaşi scop. La nivel urbanistic există două 
planuri pentru zone industriale şi de locuinţe în 
satele aparţinătoare, Jena şi Lugojel. 

„La Găvojdia am reuşit să atragem un investi-
tor, se ocupă cu prelucrarea lemnului, este o inves-
tiţie de aproximativ 5 milioane de euro care a creat 
60 de locuri de muncă. Terenul este concesionat 
de la primărie, plătesc impozit pe clădiri, pe sala-
rii, este un venit, pe timp de criză este bine. Au 
deschis anul acesta. Intenţionăm câte o investiţie 
şi la Lugojel şi la Jena. Facilitatea pe care o avem 
este că trebuie să ai PUG pus la punct, actualizat, 
să avem cărţile funciare pregătite pe Zona In-
dustrială, să nu mai aştepte după acte. Dacă eşti 
 pregătit şi totul e aprobat, poţi să îi oferi investi-

totului şi concesiuni ieftine. Chiar dacă iei puţin 
pe concesionare, prin investiţie se mai iau bani din 
impozitul pe clădiri, 35 la sută din impozitul pe 
salarii intră în bugetul local, se creează locuri de 
muncă. Avem şi planul urbanistic finalizat, cu ex-
tinderea intravilanelor”, ne-a detaliat Stoica.

Drumuri spre Sălbăgel

Sălbăgel este o localitate mai retrasă care ţine 
de Găvojdia. Pentru locuitorii de acolo, primarul 
Dănuţ Stoica spune că s-a inclus un proiect pen-
tru asfaltare. „Cea mai mare bucurie pentru cei 
de acolo ar fi să se asfalteze drumul dintre Gă-
vojdia către ei, drumul este foarte bine întreţinut, 
dar dacă o să avem asfalt sperăm să aducem şi un 
autobuz. Posibilitate de navetare cu maşina este, 
dar mulţi locuiesc în Lugoj, acolo au rămas foarte 
mulţi bătrâni. Nu e la distanţă mare de Lugoj şi 
cred că se va repopula dacă va fi asfalt”, concluzi-
onează primarul din Găvojdia.

Alina Sabou

Care e situaţia  
închirierilor în Pavilio-
nul Administrativ?

Nicoleta Tisu: La Pavilionul 
Administrativ situaţia nu e aşa de 
bună, gradul de ocupare a spatiilor 
de birouri fiind de doar 35%. Au 
fost ani întregi cu ocuparea Pavi-
lionului 100%, cu 12,5 euro pe mp 
chirie, plus utilităţile care sunt în 
jur de 2 euro pe mp. Mai sunt doar 
patru firme chiriaşe acum. Avem 
întâlniri cu firme interesate de în-
chiriere spaţii birouri, dar oferta 
pieţei e mare şi atunci preferă să 
închirieze în oraş. Costurile admi-
nistrative ale PITT erau acoperite 
aproape integral din chiria pentru 
spaţiile de birouri, la un grad de 
ocupare de 100%. Chiar cu întârzi-
eri la plată şi cu situaţia aceasta de 
criză, încasările la bugetul CJT, din 
redevenţă şi chirii, sunt de trei ori 
mai mari decât costurile. Avem 11 
spaţii de birouri libere acum, cu su-
prafeţe cuprinse între 14 şi 22 mp. 

PITT nu este totuşi un 
veritabil parc industrial. 
De ce?

Nicoleta Tisu: PITT nu are ti-
tlu de parc industrial, conform OG 
65/2001, asta nu înseamnă însă că 
nu avem un parc industrial. Nu ti-
tlul îţi conferă calitatea şi funcţiu-
nile, ci oferta pusă pe piaţă. Soluţia 
adoptată la momentul promovării 
şi operaţionalizării parcului a fost 
apreciată ca fiind bună, fară acest 
titlu. În 2001, când s-a gândit re-
alizarea acestui parc şi obţinerea 
titlului de Parc Industrial, cea mai 
importantă facilitate consta în scu-
tirea de la plata taxei de scoatere 
din circuitul agricol, ceea ce nu era 
cazul PITT. Acum, avantajul este 
că firmele concesionare nu ar plă-
ti impozitul pe teren şi pe clădire, 
dar cu oferta de vânzare de teren, 
automat firma e obligată să îşi plă-
tească taxele şi impozitele, ca orice 
proprietar, chiar dacă-şi desfăşoară 
activitatea într-un parc industrial. 
De asemenea, condiţia obţinerii ti-
tlului de parc industrial este aceea 
de a avea o suprafaţă de minimum 
10 ha, dar vânzând din teren, nu 
mai poate fi îndeplinită această 
condiţie. De asta e delicat, firmele 
concesionare solicitând scutirea de 
la plata taxelor şi impozitelor, dar 
uneori aplici un pachet de facilităţi, 
care anulează alte facilităţi. Titlul 
de parc industrial presupune, de 
asemenea, înfiinţarea unei societăţi 
private care să administreze parcul, 
ceea ce înseamnă costuri mult mai 
mari de operare. Tema ne-a preo-
cupat la ADETIM, soluţia aleasă 
însă a dat rezultate. Nici parcurile 
de la Freidorf sau Săcălaz nu au 
această titulatură. Acordarea ti-
tlului de parc industrial se face de 
către Guvernul României, Minis-
terul Dezvoltării Regionale, prin 
ordin al ministrului de resort. 

A consemnat 
Alina Sabou

GĂVOJDIA

„Avem zone industriale şi de locuit 
pregătite la Lugojel şi Jena”

Primarul Dănuţ Stoica:

Oraşul Deta a atras, 
în ultimele luni, o serie 
de investitori importanţi 
în oraş, iar primarul Petru 
Roman spune că şomajul 
este scăzut şi asta datorită 
celor trei întreprinderi care 
oferă 1.800 de locuri de 
muncă.

 „Urmează ca în curând să se deschidă o 
fabrică de aluminiu la Deta, o investiţie elveţi-
ană de circa 50 de milioane de euro. Aici vor fi 
create circa 300 de locuri de muncă. Am cre-
at condiţii pentru investitori punând la punct 
infrastructura, cu bani europeni. Tot cu bani 
europeni am asfaltat drumurile din Opatiţa. 
Urmează să investim într-un nou stadion şi 
în Casa de cultură”, a declarat Petru Român, 
primarul Detei. 

Administraţia locală a mai câştigat un pro-
iect în valoare de 800.000 de euro, în colaborare 
cu oraşul Vârşeţ din Serbia pentru iluminarea 
arhitecturală a principalelor clădiri din cele 
două oraşe. În lucru se află documentaţia pen-
tru amenajarea unui Parc Industrial. 

S.A.

LA DETA 

VIN ELVEŢIENII!

Petru Român
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„Lucrările s-au terminat când au sărăcit ceilalţi”, ne 
spune primarul oraşului Buziaş, Alger Ilaş, în timpul 
discuţiei despre viaţa din această localitate timişeană. 
Ilaş a făcut referire la investiţiile care s-au făcut, sunt 

în desfăşurare, cele care nu au început din lipsă de bani, 
dar şi la cele care au început şi nu s-au mai terminat 

niciodată din cine ştie ce motive. Situaţia e grea în ora-
şul care a devenit faimos în regiune şi în ţară datorită 

apelor sale minerale. 

Facilităţi de secol XXI

De oraşul Buziaş mai aparţin satele Silagiu şi Bacova, unde 
anul viitor ar trebui să înceapă lucrări pentru a se introduce 
apa şi canalizarea. Actele pentru această investiţie sunt gata, 
iar Consiliul Judeţean a acordat un sprijin important deoarece 
a cuprins oraşul în programele de obţinere a fondurilor pen-
tru aceste lucrări. „Pentru Bacova, licitaţia va avea loc la finele 
acestui an. Este a doua oară când încercăm pentru că prima 
dată firmele s-au dat în judecată şi au fost contestaţii. Pentru 
Silagiu suntem avansaţi cu studiul de fezabilitate pentru apă 
şi pornim un studiu pentru canalizare şi staţie de epurare. La 
apă avem deja forajul şi asta tot cu sprijinul CJT. Sperăm ca în 
iarna aceasta să îi dăm drumul la licitaţie, să avem aceste studii 
şi, în acelaşi timp, introducem studiul integrat, să îl depunem în 
accesarea de fonduri. Finanţarea este asigurată pe fondurile de 
la CJT. Noi pregătim lucrarea, dar cel care va câştiga va primi 
banii când vin şi i se va spune asta. În acelaşi timp, mai avem 
un proiect pe care vrem să îl depunem, să se asigure fonduri 
europene pentru realizarea infrastructurii terane, asfalt în toată 
localitatea Buziaş, la Bacova şi la Silagiu. O să fie făcut un alt 
strat de asfalt, avem toate studiile necesare”, precizează prima-
rul Alger Ilaş.

Parcul mai aşteaptă refacerea

În acest proiect mare e cuprins şi parcul pe unde s-au plim-
bat, cu siguranţă, cel puţin o dată, timişenii. Parcul riscă însă să 
nu aibă un viitor la fel de fericit pe cât i-a fost trecutul. De ani 
de zile, există lupte în instanţă pentru retrocedarea sa. „Parcul 
este revendicat de familia Muschong, o nepoată a urmaşilor din 
Germania. A fost o perioadă în care au fost tot felul de contre, 
au vrut să primească în natură, eu ca primar şi ca om nu am do-
rit aşa ceva, şi nici Consiliul Local. Guvernul trebuie să treacă 

parcul din domeniul public în privat, dar apoi i-am convins să 
obţină acţiuni la Fondul Proprietatea. Nu ştiu ce se întâmplă 
acolo, dar dosarul a fost trimis înapoi. Noi am avut un proiect 
de reabilitare şi de la Cartea Funciară ni s-a spus că e revendi-
cată şi atunci a fost respins”, ne spune edilul local. 

Acesta doreşte în primul rând refacerea Colonadei, care s-a 
deteriorat foarte mult în ultimii ani. O cauză este şi joaca tine-
rilor care se dau cu patinele cu rotile şi se lovesc de galeria de 
coloane. „Pentru Colonadă am avea nevoie de 30 miliarde de lei 
vechi ca să o facem, dar avem nevoie de avizul Cultelor, pentru 
că este patrimoniu. A o reface în starea ei presupune şi tot felul 
de expertize, pe lângă proiectul care va fi pentru ea, deoarece 
lemnul, calitatea şi forma lui sunt foarte delicate şi nu prea se 
mai fac acum. Pentru parc ar trebui un milion de euro”, 
explică primarul.

Parcul-pădure care odinioară era plin de oa-
meni ieşiţi la plimbare are probleme „de vâr-
stă”, mulţi copaci fiind bătrâni şi bolnavi din 
cauza stratului de apă foarte ridicat. „Stejarii 
nu îşi bagă rădăcina în adâncime. Mai e şi 
vechimea lor şi alţi factori care determină o 

osificare a lui, o împietrire a sevei şi la un moment dat nu mai 
are putere. Dacă vin vânturi, e periculos. Au căzut doi copaci 
care nu credeam că vor cădea, erau drepţi. Nu s-a întâmplat ni-
ciun eveniment. Vrem să facem amenajări, poeniţe, cândva era 
şi un lac. La rădăcinile copacilor trebuie puse sisteme de irigaţii 
moderne, ca să reziste mai mult. Noi am avut un studiu pentru 
parc, dar este simplist”, adaugă Ilaş. 

Probleme fără rezolvare

La categoria „probleme care nu se ştie cum se pot rezolva” 
şirul este lung. Primarul menţionează transportul deşeurilor la 
groapa de gunoi de pe raza comunei Ghizela, transport care va 
creşte mult costurile şi, implicit, preţurile aplicate populaţiei. 
Mai complicat şi fără aparentă finalitate este faptul că sala de 
sport a fost licitată la Compania Naţională de Investiţii, a fost 
câştigată acum 4 ani, s-a început lucrarea, s-au făcut consolidări 
exterioare şi a rămas aşa, fără niciun fel de conservare. „Este încă 
în patrimoniul CNI, dar totul este furat de pe acolo. Am discutat 
cu parlamentarii de aici, dar de trei ani este tot aşa. Am fost şi la 
Ministerul Dezvoltării, am avut întâlniri cu oraşele-staţiuni, am 

făcut memorii, nu pentru mine, pentru oraş, pe mine nu mă 
interesează cine va face sala aceasta. Oraşul este cunoscut 

datorită apei minerale, a băilor. Trebuie acoperiş, s-au 
scos şi podelele, reţeaua de apă s-a stricat. Au şi săpat 
în lateralele colţurilor şi au lăsat nişte gropi unde pot 
cădea copiii. Am adus piatră şi am acoperit să nu se 
întâmple vreo nenorocire”, spune Alger Ilaş.

Ca şi când cele două chestiuni nu ar fi de 
ajuns, Ilaş pomeneşte de un fenomen vechi parcă 
dintotdeauna. Sătenii din jur abandonează printre 

blocurile din Buziaş puii de câine, de milă să nu îi 
omoare. Principiul că viaţa e mai frumoasă la oraş 

nu se poate aplica bietelor animale, care reuşesc să 
pornească certuri adevărate între vecinii care nu vor să 

mai vadă câinii şi cei care îi hrănesc şi îi îngrijesc. 
„Avem şi probleme cu infrastructura, nu este bună. Linii-

le ferate nu aduc turişti. S-au făcut anumite legături pe infra-
structură, dar acum e o chestine de marketing. Trebuie să se 
întinerească pentru că a rămas o staţiune de oameni bătrâni. 
Staţiunea nu are fonduri, ofertă de divertisment nu există, se 
închid şi restaurantele şi barurile. Nici la piscina cu apă mine-
rală nu vin foarte mulţi, apa este din pământ, are proprietăţile 
ei importante, dar nu este plăcută la văz, ar trebui investiţii să se 
filtreze şi e rece. E o zonă cu aer curat, ar trebui ca timişorenii 
să vină aici”, spune Alger Ilaş. 

Lista de probleme poate continua, din păcate. „Cele două 
baraje care protejează Buziaşul de inundaţii necesită lucrări de 
reabilitare. Ele aparţin de Apele Române, e o problemă majoră. 
Dacă se întâmplă să cedeze unul, o să vină apa până la primă-
rie”, încearcă să sensibilizeze primarul.

Economie în amorţeală

Două societăţi sunt importante de zeci de ani pentru viaţa 
economică a oraşului Buziaş: fabrica de apă minerală şi staţi-
unea de tratament balnear. Niciuna nu a excelat în acest an de 
criză, primarul precizând că la fabrica de îmbuteliere s-au fă-
cut concedieri. Există producţie, dar produsul nu este promovat 
atât de bine încât să iasă în evidenţă pe rafturile magazinelor, 
printre zecile de branduri de apă minerală. „Au făcut şi con-
cedieri la societatea de tratament balnear, apoi în iulie-august 
nu au fost prea mulţi clienţi. Singurul lucru ce merge destul 
de bine e hotelul Silvana, ce ţine de Ministerul Muncii, este al 
Casei de Pensii, unde sunt dirijaţi pensionarii. S-au făcut multe 
investiţii în staţiune, dar lucrările s-au terminat când au sărăcit 
ceilalţi”, subliniază primarul Buziaşului.

Vestea bună a venit de la o mare companie care produce în 
acest oraş componente la motoare liniare, firmă care a început 
să se dezvolte şi mai angajează oameni. „Firmele care au profil 
în construcţii nu merg bine, fabrica de pantofi are aceeaşi si-
tuaţie. Multă forţă de muncă vine din altă parte, nu ştiu de ce, 
asta e politica firmei, unii vin de la Timişoara. La fabrica de 
pantofi vin de pe sate, salariile sunt mici, mulţi din Buziaş se 
duc la Timişoara la muncă. Avem o forţă de muncă calificată 
şi pe partea de electromotor, şi pe partea de pantofi, pentru că 
am avut înainte. Beneficiem de existenţa unor întreprinzători 
care cultivă pămâturile libere, e important, pentru că nu sunt 
pârloage. Nu o duc nici ei bine pentru că subvenţiile nu le vin, 
nu au cui să vândă, primesc bani puţini pentru produse. Mai 
sunt investiţii pe zona de vie. Au vreo 60-70 ha grupate. Se face 
treabă, au început să arate dealurile ca şi nişte vii adevărate”, ne 
precizează primarul Alger Ilaş.

Alina Sabou

BUZIAŞ

Interviu cu Sorin Munteanu, consilier judeţean 
şi director SC „Tratamente Balneare” SA Buziaş

– Ce investiţii s-au făcut în acest an la „Tratamente Balneare” 
Buziaş şi ce va urma în 2011? 

– În ceea ce priveşte investiţiile prevăzute în strategia de 
dezvoltare a staţiunii, anul acesta au fost date în folosinţă piscina 
acoperită, cu dimensiuni semi-olimpice, prevăzută cu jocuri 
de apă, şi două jacuzzi, sala de conferinţă cu o capacitate de 
312 locuri, cu toate dotările necesare. Sala face parte dintr-un 
proiect integrat „Complex hotelier Buziaş - spa & confference” 
şi continuarea lucrărilor la hotelul Buziaş din cadrul aceluiaşi 
proiect. Toate investiţiile de anul acesta, finalizate şi în curs de 
finalizare, s-au ridicat la aproximativ 3 milioane euro. Totalul 
investiţiilor făcute din 2006 până în prezent este de peste 7 
milioane euro.

– De câţiva ani s-au făcut modernizări şi se doreşte captarea 
unui alt sector de turişti, companii care să facă team-building-uri de 
exemplu, în plus faţă de pensionari. Cum a mers anul acesta planul 
de a întineri clientela?

– Ne dorim atragerea altor segmente de turişti, prin pachete-
le diversificate pe care le promovăm, dar de bază rămâne pache-
tul de tratament cardio-vascular, fie profilactic, fie post-operator, 
nu neapărat adresate pensionarilor sau celor sosiţi prin Casa 
Naţională de Pensii. Din pachetele promovate reamintesc „O 
săptămână de refacere”, programul „Hai la bai!”, wellness „Un 
Weekend la Buziaş”, ş.a.m.d., precum şi pachete pentru grupuri, 

traininguri, team-building, ast-
fel încât veniturile încasate din 
activităţi separate de cele prin 
Casa de Pensii ating aproxi-
mativ 50% din total venituri. 
Preocupările noastre sunt în-
dreptate spre o cât mai mare 
diversificare a produselor tu-
ristice, prin investiţiile realizate şi cele care sunt în programul 
investiţional, în curs de execuţie, de atragere a turiştilor de toate 
vârstele.

– Ce demersuri s-au făcut, eventual cu Primăria Buziaş sau alte 
autorităţi locale, judeţene sau naţionale, pentru promovarea turistică 
a staţiunii Buziaş la nivel naţional sau chiar regional?

– O colaborare bună am avut cu CJ Timiş care la toate 
acţiunile şi târgurile de promovare judeţeană sau regională, 
am fost prezenţi cu materiale publicitare , Buziaşul fiind bine 
reprezentat. Cu Asociaţia de Dezvoltare pentru Buziaş (ADZ-
Buziaş) ai cărei membri suntem, împreună cu Consiliul Local 
Buziaş, CCIAT, S.C. Phoenix Ape Minerale Buziaş, Consiliul 
Local Sacoşu Turcesc, CARP am depus proiecte transfrontaliere 
atât cu Ungaria prin Primăria Mako, precum şi Serbia prin 
Novo-Milosevo. Cu sprijinul CJ Timiş, am organizat tabăra 
internaţională de pictură Buziaş, ediţia a doua „Sănătate pictată”, 
precum şi Festivalul Paprikaşului şi Vinului, tot la ediţia a 2-a, 
evenimente de succes.

S.A.

Oraşul apelor minerale încearcă 
să se adapteze la cerinţele moderne

Centura oraşului Buziaş se face pe bani europeni şi trebuie 
să fie gata în 2012

„Vrem să diversificăm produsele turistice de la Buziaş”
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Interviu  cu viceprimarul Chevereşu Mare, G
heorghe Husariu

– Ce investiţii s-au făcut în acest an la Chevereşu Mare?
– Pentru anul acesta am terminat introducerea reţelei de apă 

la Chevereş. Am primit 81.000 de lei pentru Vucova, tot pentru 
alimentarea cu apă, din cotele defalcate la TVA. Şcoala 
de la Vucova a fost reparată, au fost schimbate gea-
murile, s-au pus termopane, urmează să îi facem 
încălzire. Şcoala de la Chevereş s-a terminat 
anul trecut, este nouă. S-au mai pietruit dru-
murile prin comune. S-au mai făcut desecări 
pentru că au fost inundaţii. Ar trebui făcută 
canalizarea pe Chevereş, este o investiţie foar-
te mare. La Dragşina s-au forat fântâni, dar nu 
avem fonduri pentru alimentarea cu apă. Proiectul 
nu e făcut încă, dar vom începe. Pentru canalizare am 
început proiectul pe OUG 7, dar ni s-a aprobat numai ali-
mentarea cu apă pe Chevereş şi Vucova. Pe fonduri europene 
nu avem niciun proiect. Am depus pe măsura 322, dar nu s-
a câştigat. S-a renovat şi Primăria din bugetul propriu, a fost 
Ocolul Silvic înainte aici. Sunt lucrări începute în primăvară, 
mai e de lucru doar la exterior. 

– Sunteţi destul de aproape de Timişoara. Care este situaţia din 
punct de vedere economic?

– Am avut o fabrică de tălpi, dar s-a desfiinţat anul acesta, 
la început. Le mergea tot mai rău. Au fost vreo 40 de angajaţi, 
benzinăria s-a desfiinţat şi ea. Brutăria ce merge bine, sunt 25-
30 de angajaţi, distribuie pe o rază mare. Mai avem o fabrică 
de mobilă mai mică, unde sunt până la 10 angajaţi. Avem in-
vestitori în agricultură, un italian are în jur de 400 de hectare, 

care sunt lucrate. Spre Bacova s-a făcut şi o hală, a 
adus utilaje. Nu avem un buget suficient pentru 

comună, dar nu au fost probleme de salarii, s-
a plătit şi iluminatul. Dacă rămânem restanţi 
la iluminat, nu avem voie să plătim salariile. 
La intrare în Chevereş s-au construit case, 
acum dăm locuri pentru tinerii căsătoriţi, 
la Dragşina. Acolo avem 20 de loturi, iar la 

Chevereş avem loturi în concesiune, sunt date 
către persoane care au dorit să îşi ridice case. 

Sunt vreo 40 de locuri de casă, în două zone. Am 
avut cereri pentru a primi case şi la Vucova, dar acum 

urmează să facem proiecte şi pentru ei. Vedem cum le vor face, 
fiindcă fierul beton s-a ieftinit într-o vreme, apoi s-a scumpit 
din nou. 

– Aveţi o problemă cu inundaţiile...
– Da, inundaţiile vin de pe dealurile de la Vucova, dinspre 

Niţchidorf. Împreună cu Apele Române dorim să se facă o de-
colmatare a canalelor. La Vucova este un pod ca un arc, este 
vechi şi am dori să se facă un proiect pentru un pod nou. În 
2005 au fost inundaţii câteva zile bune, de a ajuns apa până la 
Dragşina.

– Pădurea de la Chevereş era un loc preferat de Nicolae Ceauşes-
cu. Ştiţi ceva poveşti vănătoreşti din acele vremuri?

– Eu lucram la Timişoara pe atunci şi când venea Ceauşescu 
ne dădea ordin să îl aşteptăm. Venea şi împuşca mistreţi, a venit 
şi Iosif Broz Tito odată. Ceauşescu avea camera lui, la cabana 
din pădure. Era foarte frumoasă, avea scaune sculptate, şemi-
neu, acum este reabilitată. Venea o dată sau de două ori pe an, 
de obicei toamna. Tot peste 50 de mistreţi împuşca, avea gonaşi 
care îi duceau pe standuri. Acum vin străinii la vânat, italieni, 
francezi, nemţi, austrieci. 

A consemnat Alina Sabou

Clădire modernizată pentru 
activitatea Primăriei Şandra

S-a realizat exclusiv din fonduri proprii, are funcţiuni 
moderne, birouri separate, locuri de parcare şi este suprave-
gheată video. Este vorba despre noua clădire în care funcţi-
onează, din 7 octombrie, administraţia locală din comuna 
Şandra. Lucrarea a durat doi ani, timp în care în fostul 
CAP de pe strada Principală din Şandra, la numărul 6, s-au 
făcut renovări, amenajări, s-a recompartimentat totul, s-a 
pus gazon, s-au plantat arbori ornamental, s-au pus corpuri 
de iluminat fotovoltaice şi s-a reamenajat curtea interioară. 
„Noul sediul are compartimente de contabilitate, taxe şi 
impozite, registru agricol, asistenţă socială, urbanism, stare 
civilă, avem arhiva instituţiei, mai există un ghişeu pentru 
informaţii şi plata taxelor locale, birouri, sala de sedinţe 
a Consiliului Local, spaţii tehnice. În faţă este amenaja-
tă o parcare de 15 locuri. Clădirea este supravegheată vi-

deo. Dorim ca la 
anul să realizăm 
un foişor pentru 
cununii în aer 
liber”, ne-a spus 
viceprimarul din 
Şandra, Luchian 
Savu.

În fosta clă-
dire a primăriei, 
care nu mai era 
corespunzătoare 
pentru desfăşura-
rea activităţii, s-a 

inaugurat un biblionet, în parteneriat cu Biblioteca Jude-
ţeană. „S-a făcut dotarea cu patru calculatoare, un video 
proiector, unde bătrânii şi elevii vor avea acces liber la in-
formaţii”, mai spune Savu. În cursul acestui an, la Şandra 
s-au mai făcut modernizări de drumuri, cu fonduri proprii 
sau de la Consiliul Judeţean. În plus, a fost finalizat Planul 
Urbanistic General, iar baza sportivă multinaţională este 
în faza de ridicare. Tinerii cu vârste de până la 35 de ani 
primesc 133 de parcele de teren, 60 de asemenea terenuri 
fiind deja date în folosinţă gratuită. 

S.A.

Trei evenimente marcante: Ziua 
Sf întului Apostol Andrei, 780 de ani 

de la atestarea documentară a localităţii 
şi Ziua Naţională a României au fost 
îngemănate la Sînandrei, sub sceptrul 

unei sărbători de excepţie.

De Ziua Naţională a României, 1 decembrie 
2010, la o zi după sărbătoarea Sfântului Apostol 

Andrei, patronul spiritual al localităţii, şi la peste 
trei sferturi de mileniu de la atestarea documen-
tară a comunei, prin grija primarului de Sânan-
drei, Dorel Demea, au fost organizate o serie de 
manifestări dedicate evenimentelor amintite. 

Celebrarea sărbătorii a început la Biserica 
Ortodoxă din Sânandrei cu un Te Deum ofi-
ciat de preotul Ioan Jurca. Apoi a fost dezveli-
tă şi sfinţită placa aniversară „Sânandrei 1.230 
– 2010”, placă fixată pe frontispiciul Şcolii cu 
clasele I-VIII Sânandrei. Sărbătorirea a con-
tinuat cu o întrunire la Căminul Cultural, cu 
participarea istoricilor Ioan Haţegan şi Vasile 
Lupaş. Întâlnirea a continuat cu un frumos 
program artistic susţinut de elevii şcolii de la 

Sânandrei, precum şi de Ansamblul Folcloric 
„Sorocul Bănăţean” din localitate şi de bine-
cunoscuta solistă de muzică populară Felicia 
Costa.

Sărbătoarea de la Sânandrei a îmbrăcat mai 

multe aspecte distincte: unul spiritual, prin Te 
Deum-ul slujit de preotul Ioan Jurca, de la Bi-
serica cu Hramul Sfântul Andrei din Sînan-
drei, unul istoric prin alocuţiunile scriitorilor şi 
istoricilor Ioan Haţegan şi Vasile Lupaş, unul 
aniversar prin dezvelirea plăcii de marmură de 
la şcoală, unul cultural prin prezentarea cărţii 
lui Vasile Lupaş, unul patriotic, prin progra-
mul dedicat Zilei Naţionale a României, unul 
artistic prin programul susţinut de tinerii din 
comună şi unul trupesc prin agapa de la sfârşi-
tul întâlnirii, când prin grija primarului Dorel 
Demea a fost oferită celor prezenţi tradiţionala 
fasole cu cârnaţi. 

Primarul comunei Sânandrei, Dorel De-
mea, a precizat că traversăm vremuri grele şi 
nu este uşor de nimeni, spunând: „Am încercat 
să fiu aproape de tineri pentru că ei sunt viito-
rul nostru!”. 

Apoi a prezentat alocuţiunea dedicată mul-
tiplei sărbători: „Celebrarea a 780 de ani de la 
prima atestare documentară a Sânandreiulului 
este un prilej de mândrie locală, comuna noas-
tră fiind una dintre cele mai vechi aşezări din 
Banat sau chiar din ţară atestată istoric. Pe un 
document din anul 1230, Sânandreiulul apare 
ca fiind, împreună cu alte 24 de sate, în stăpâ-
nirea Capitlului din Arad. Capitlul era o insti-
tuţie care conducea activitatea unei biserici sau 
mănăstiri catolice. Doi ani mai târziu, în 1232, 
apare sub titulatura de Sancto Andreas în do-
cumente papale. Avem în spate aproape opt 
secole de istorie, ceea ce nu-i puţin lucru. Am 

căutat în ultimul timp prin arhive documente 
referitoare la istoria Sînandreiulului şi ţin să-
i mulţumesc pentru efort doamnei profesoare 
Despina Neusatz. Am descoperit lucruri inte-
resante şi mai puţin ştiute. Astfel, în 1773, pe 
aici a trecut Împăratul Iosif al II-lea. Nu mai 
trebuie să spun ce rol important a avut acest 
împărat în dezvoltarea Banatului. Numele Sâ-
nandreiulului apare în jurnalul de călătorie al 
celui care a rămas în conştiinţa poporului sub 
denumirea de Bunul Împărat. Un popor care 
nu-şi cunoaşte istoria e ca un copil care nu-şi 
cunoaşte părinţii, spunea marele istoric Nico-
lae Iorga. Noi trebuie să ne cunoaştem isto-
ria, pentru a privi mai încrezători spre viitor. 
Ca primar al Sânandreiulului, m-a preocupat 
foarte mult trecutul localităţii, tradiţiile sale, 
dar mă preocupă şi prezentul, dar mai ales vi-
itorul său, al copiilor de aici. În acest moment 
se construieşte Casa cu tradiţii, un loc care va 
deveni un muzeu al satului. Tot acolo vom avea 
câteva încăperi unde oamenii pot să se adune 
la o vorbă. Investind în această casă, am inves-
tit în tradiţia şi istoria localităţii noastre. In-
clusiv clădirea în care va funcţiona muzeul este 
una dintre cele mai vechi din comună, având 
peste 200 de ani, pe vremuri funcţionând aici 
casa parohială romano-catolică. La mulţi ani, 
Sânandrei!”

Petru Vasile Tomoiagă

Comuna Sânandrei în sărbătoare

Apele de pe dealurile Vucovei provoacă inundaţii în comună
Chevereşu Mare
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Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Timiş a sta-
bilit ierarhiile finalului de an. Astfel, pe baza performanţelor 
obţinute în 2010, prioritate având competiţiile internaţionale, 
titlul de sportivul anului a revenit 
atletei Adelina Pastor, una dintre 
speranţele României pentru Jocurile 
Olimpice de la Londra. Pe locul al 
doilea în topul DJSTT s-a clasat ca-
notorul Cristian Parghie, urmat de 
gimnasta Diana Bulimar. Dacă anul 
trecut a împărţit locul întâi cu Cris-
tian Parghie, de data aceasta Adeli-
na Pastor a dominat topul olimpic, 
în timp ce antrenorul emerit Ioan 
Damaschin ocupă prima poziţie în 
ierarhia tehnicienilor la această ca-
tegorie.

Topul sporturilor neolimpice îl 
găseşte în postura de lider pe navo-
modelistul Emilian Dan, aşa cum 
s-a întâmplat de altfel şi în 2009. 
Antrenorul anului a fost desemna-
tă Niculina Dan. În ceea ce priveşte 
echipa anului, rezultatele obţinute 
în 2010 plasează în pole-position 
echipa de lupte libere a Clubului 
Sportiv Municipal Lugoj, la spor-
turile individuale, respectiv, echipa de baschet juniori sub 18 
ani a Clubului Sportiv Şcolar Bega Timişoara, la sporturile de 
echipă. Titlul de antrenor al anului la categoria echipe îi revine 
lui Mihai Bolcu (baschet). Premierea sportivilor a avut loc în 
data de 15 decembrie, la Consiliul Judeţean Timiş, instituţie 
care a alocat pentru acest eveniment suma de 100.000 de lei.

Aşadar, Top olimpic - 1. Adelina Pastor (LPS Banatul Ti-
mişoara), 2. Cristian Parghie (CSŞ Bega Timişoara), 3. Diana 
Bulimar (CSŞ Timişoara), 4. Sonia Olaru (CSŞ Timişoara), 5. 
Adrian Cioancă (CSŞ Bega), 6. Vlad Cotuna (CSM Lugoj), 
7. Andreas Niemershein (CSŞ Timişoara), 8. Bianca Blănaru 
(CSŞ Bega), 9. Vasilica Bălăceanu (CSŞ Timişoara), 10. Ale-
xandru Vieru, 10. Constantin Mâneran (CSŞ Timişoara); 

Top neolimpic: 1. Emilian Dan (CSM Timişoara), 2. 
Alexandra Pop (UTK Timişoara), 3. Gheorghe Popa (CSM 
Timişoara), 4. Robert Manea (UTK Timişoara), 5. Cristina 
Dan (CSM Timişoara), 6. Alexandra Corbeanu (UTK Ti-
mişoara), 7. Lucian Dan (CSM Timişoara), 8. Alin Artenie 

(CSM Timişoara), 9. Viorel Peagu (UTK Timişoara), 10. Ro-
bin Dragomirescu (CSŞ 1 Timişoara / AEM Luxten); 

Antrenorii anului: Ioan Damaschin, Niculina Dan, Mi-
hai Bolcu; Echipa anului (sporturi 
individuale): CSM Lugoj (lupte 
libere masculin) - Ivan Guidea, 
Valentin Popescu, Ioan Vremere, 
Andronic Dima, Valentin Cim-
poneriu, Nicolai Ceban, Daniel 
Gheorghe, Valentin Căprăruş, 
Alaxandru Chirtoacă; Echipa anu-
lui (sporturi colective): CSŞ Bega 
Timişoara (baschet, U18) - Geor-
ge Toth, Leonard Filip, Zoran Mi-
lencovici, Ovidiu Mogosanu, Aref 
Kaed Gyori, Casian Todorov, Ne-
nad Popov, Raul Covaciu, Ovidiu 
Udrea, Vlad Szekeli; 

Menţiuni speciale: David Do-
bre (CSŞ Jimbolia), Andrei Heler 
(LPS Banatul), Carmen Dumi-
trescu (LPS Banatul), Larisa Sucan 
(CSŞ Timişoara), Radu Stanciu 
(CSŞ Bega), Alexandru Diaconu 
(CSU Timişoara), Cristian Vagi-
niuc (CSS Lugoj), Levente Reves 
(CSM Timişoara), Dan Ilin (CSŞ 

Timişoara), Sabina Balut (CSŞ Timişoara), Alexandra Şte-
fan (CSŞ Timişoara), Flavius Biea (CS Banatul Timişoara), 
Jasmina Petromaneant (CSŞ Bega Timişoara), Mark Stoian 
(CSM Timişoara), Alexandru Salau (CSŞ Timişoara), Va-
lentin Niţă (CSU Timişoara), Adeline Uţă (CS AEM Timi-
şoara), Ioana Iancu (CSM Timişoara), Camelia Creţu (CSM 
Timişoara), Sorin Cazacu (Argus Mag Timişoara), Cosmin 
Dumitrache (LPS Banatul), Cătălin Apintilete (CS Nimb), 
Ciprian Râpanu (CSM Timişoara), Andrei Savu (CSS Lu-
goj), Veronica Foişor (CSŞ Timişoara), Adrian Petrişor (CSŞ 
Timişoara), Diana Balintoni (CSM Lugoj), Ana Maria Ham-
bele (CSM Lugoj), Bogdan Iepan (CSM Timişoara), Raul 
Tecuşanu (CSŞ Timişoara).

Top sportivi cu deficienţe locomotorii: Dorina Vărgatu 
(CSHL Lugoj), Gabriela Nicola (CSHL Lugoj), Victor Doa-
na (CSHL Lugoj), Emil Gama (CSHL Lugoj), Vasile Stoica 
(CSHL Lugoj); 

D.L.

AUR ŞI ARGINT PENTRU 
MAESTRUL SPORTULUI 
SORIN CAZACU

Timişoreanul Sorin Cazacu s-a întors cu 3 medalii de 
argint de la campionatul naţional de haltere de la Oneşti 
desfăşurat în luna noiembrie 2010. Cazacu a reuşit perfor-
manţe de 145 kg la smuls, 180 kg la aruncat şi un total de 
325 kg. La competiţia naţională de la Oneşti au participat în 
jur de 50 de sportivi de la 20 de cluburi. Maestru al sportu-
lui, alintat de presa locală cu numele de “Hercule de Banat”, 
Sorin Cazacu a ajuns la treizeci şi opt de medalii în compe-
tiţiile interne de haltere, la şapte în cele internaţionale şi a 
obţinut patru locuri doi în Cupa României 

În context, trebuie 
subliniat faptul că la 
doar câteva săptămâni 
de la înfiinţare, clubul 
timişorean de power-
lifting Argus Mag a 
cucerit nu mai puţin 
de 20 de medalii la 
campionatul naţional 
de powerlifting des-
făşurat la Alba-Iulia 
în perioada 27-28 
noiembrie 2010. De-
legaţia timişoreană a 
cucerit 9 medalii de 
aur, 6 de argint şi 5 
de bronz la cele patru 
categorii, genoflexi-

uni, împins culcat, îndreptări şi total: Levente Revesz – 4 
medalii de aur, Sorin Cazacu – 3 medalii de aur şi un argint, 
Daniel Pastor – 1 aur, 1 argint şi 2 medalii de bronz, Silviu 
Popşa – 1 aur şi 3 medalii de argint şi Cosmin Căpuşan – 1 
argint şi 3 medalii de bronz au fost performerii echipei. Mai 
mult, Sorin Cazacu a cucerit aurul şi în clasamentul Open. 
Clubul Argus Mag a încheiat pe trei competiţia, dintr-un 
total de 15 cluburi afiliate.

Cel mai tânăr participant la campionatul naţional de 
powerlifting a fost juniorul timişoream Alexandu Caza-
cu (13 ani, elev în clasa a VI-A la Şcoala cu clasele I-VIII 
“Avram Iancu” din Timişoara), participant la seniori şi care a 
reuşit cu acest prilej trei recorduri persoanle de excepţie pen-
tru vârsta lui: 115 kilograme la genoflexiuni, 115 kilograme 
la îndreptări şi 45 kilograme la stilul împins din culcat.  

M. B.

Investiţiile realizate pe bani 
europeni au fost analizate de mi-
nistrul Dezvoltării, Elena Udrea, 
şi de ministrul de Externe, Teodor 
Baconschi, la Timişoara, la înce-
putul lunii noiembrie. Cei doi au 
fost primiţi la Consiliul Judeţean 
Timiş în noua sală multifuncţio-
nală din corpul nou al clădirii. Din 
delegaţia Comisiei pentru Dez-
voltare Regională - REGI au mai 
făcut parte parlamentari europeni, 
precum şi  secretari de stat.

La întâlnirea de la CJ Timiş, 
Elena Udrea a vorbit despre stadiul 
proiectelor câştigate pe fonduri eu-
ropene şi despre neajunsurile sis-
temului de care profită societăţile 
comerciale. „Până în noiembrie, 
au fost depuse 7.379 de proiecte 
în valoare de 10 miliarde de euro. 
Plăţile făcute pe Programul Ope-
raţional Regional se ridică doar la 
510 milioane de euro. Nerespec-
tarea calendarului de rambursări 

afectează rata de absorbţie. Au fost 
probleme independente de Autori-
tatea de Management, probleme la 

procesul de achiziţii publice, nu s-a 
respectat calendarul de rambursări, 
asta afectează rata de absorbţie. 

Până la finele anului ne-am asumat 
o ţintă de 3 de miliarde de euro 
pentru contractare pe care sigur 

o vom depăşi. Până în iunie 2011 
vrem să terminăm toate cele 4,3 
mld. euro de contractat şi apoi să 

ne concentrăm pe absorbţia fondu-
rilor”, a spus Udrea.

Eternele contestaţii care se fac 

sunt, în opinia demnitarului, doar 
motive de şicană a autorităţilor 
contractante şi a câştigătorului ini-

ţial. „În România este o practică 
greşită a societăţilor comerciale de 
a constesta orice licitaţie chiar dacă 
nu există un motiv real. Motivul 
este acela de a şicana autoritatea 
contractantă şi câştigătorul iniţial 
al procedurii. E o practică pe care 
o găsim în România, dar şi în alte 
ţări a fost la fel la început”,  a adă-
ugat ministrul Dezvoltării. Discu-
ţiile s-au axat şi pe regionalizare, 
însă Udrea a precizat că până în 
2013 nu se va face o reîmpărţire a 
României în regiuni. „Din punctul 
de vedere al ministerului această 
reîmpărţire, care credem că va fi 
necesară, trebuie să aibă ca prim 
scop o mai mare eficienţă şi o im-
plicare mai directa asupra unei mai 
bune absorbţii a fondurilor”, a pre-
cizat ministrul Dezvoltării. Elena 
Udrea şi delegaţia au vizitat şi Bas-
tionul „Theresia”, lucrare finanţată 
din bani europeni.

A.S.

PROIECTE FINANŢATE DIN FONDURI EUROPENE

PREMII PENTRU SPORTIVII DE FRUNTE 
AI JUDEŢULUI TIMIŞ
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Pianişti, muzicieni, actori, scenografi, în-
văţători, scriitori, folclorişti, publicişti au fost 
premiaţi, în 3 decembrie, de către Consiliul 
Judeţean Timiş. A fost al nouălea an în care 
administraţia judeţeană a cinstit personalită-
ţile culturale ale Timişului.

Premiile au fost împărţite pe două dome-
nii – pentru seniori şi pentru tinerii artişti 
care promit. Premiile Pro Cultura Timisiensis 
2010 – seniori au fost acordate, conform de-
ciziei membrilor Comisiei de selecţie pentru 
următorii: Sorin Petrescu – pianist, Dragoş 
Mihăilescu– pianist, Manuela Iana Mihăiles-
cu – pianistă, Popescu Ioan Viorel – profe-
sor (premiul s-a acordat post-mortem), Bela 
Kamocsa – muzician (acordat post-mortem), 
Petru Galiş – artist plastic, Aurora Simioni-
că – actriţă, Dumitru Popescu 
– scenograf, Alexandru Win-
terfeld – scenograf, Jupan Ste-
la – învăţător, Lucian Alexiu 
– scriitor, Elena Todi Jurjescu 
– interpretă de folclor şi Costa 
Roşu – publicist. Pentru fiecare 
în parte s-a prezentat un lau-
datio, iar beneficiarii sau apro-
piaţi ai acestora au primit o 
diplomă de onoare, o plachetă 
şi 700 lei. Premiul este acordat 
anual pentru întreaga activita-
te desfăşurată şi pentru merite 
deosebite în promovarea artei 

şi culturii timişene.
Mai apoi, au fost premiaţi cu suma de 500 

de lei, o diplomă de onoare şi o plachetă şi 
tinerii, în cadrul festivităţii Pro Cultura Ti-
misiensis 2010 – certitudini: Dana Nicoleta 
Popescu – scriitoare, Andreea Foanene – ar-
tist plastic, Filip Petru - artist plastic, Romeo 
Ioan - actor, Sabina Bijan – actriţă, Andreea 
Nistor – actriţă, Szilagyi Agota – actriţă şi 
Puiu Marinel Munteanu – coregraf. Distinc-
ţiile au fost înmânate de consilierii judeţeni 
Dorin Hehn, Marius Cârceie, Adrian Nego-
iţă şi Florin Răvăşilă, de subprefectul Zoltan 
Marossy, precum şi de directorul executiv al 
Direcţiei de Cooperare şi Informatică din ca-
drul CJTimiş, dipl. ing. Răzvan Hrenoschi.

A.S.

Premii în bani, diplome şi plachete 
pentru oamenii de cultură din Timiş

Anual, în luna decembrie, CJT acordă unor elevi din ju-
deţul Timiş premiile „PRO JUVENTUTE”, care au ca scop 
recunoaşterea rezultatelor deosebite în diferite domenii de 
învăţământ. Premiile sunt atribuite de Consiliul Judeţean, pe 
baza informaţiilor furnizate de Inspectoratul Şcolar al Judeţu-
lui Timiş. În cadrul manifestării „PRO JUVENTUTE” 2010 
au fost premiaţi 99 de elevi şi 133 profesori, care au primit 
plachete, diplome şi sume de bani. Suma totală alocată pentru 
premierea elevilor a fost de 20.280 lei, iar pentru profesori, 
de peste 17.000 lei. Cereminia de acordare a acestor premii a 
avut loc în 9 decembrie, în sala multifuncţională din noul corp 
al Palatului Administrativ, în prezenţa a zeci de elevi şi profe-
sori. Toţi membrii Comisiei de Cultură din cadrul Consiliului 
Judeţean au înmânat premiile elevilor, studenţilor şi profeso-
rilor. Ca parte importantă a procesului de alegere a tinerilor 

care au obţinut rezultate şcolare foarte bune, Inspectoratul 
Şcolar General Timiş a fost reprezentat de către inspectorul 
şcolar general Marin Popescu. Acesta le-a spus celor prezenţi 
că intenţionează să construiască, la Timişoara, un centru de 
excelenţă dedicat tocmai acestor tineri. 

Criteriile de selecţie au fost următoarele: participarea, cu re-
zultate excepţionale, la olimpiade şi concursuri naţionale; par-
ticiparea la concursuri şi olimpiade internaţionale şi obţinerea 
unor rezultate deosebite; rezultate de excepţie obţinute în pro-
cesul de pregătire şcolară. În premieră vor fi premiaţi şi 30 de 
studenţi – membri ai Ansamblului folcloric „Doina Timişului”, 
care au câştigat marele premiu al Festivalului Internaţional de 
Folclor „Wisla”, desfăşurat în Polonia în perioada 29 iulie – 9 
august. Suma totală alocată acestora a fost de 9.000 lei.  

A.S.

Distincţii anuale pentru elevi, studenţi şi profesori
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Începând din anul 2007, autorităţile din România au 
interzis cultivarea soiei RR. Prima consecinţă a fost 
că producţiile medii de soia au înregistrat valori sub 

aşteptări, ceea ce a făcut ca suprafeţele alocate acestei specii 
să scadă continuu. Fapt este că România s-a transformat 

dintr-o ţară exportatoare de soia şi şrot de soia într-o 
ţară care importă astăzi cca 80% din necesarul de consum 

de proteină vegetală. Aceste importuri provin din soia 
modificată genetic, în cea mai mare parte din Brazilia, 

Argentina sau SUA. Din aceleaşi cauze, şi în IMB 
(Insula Mare a Brăilei) suprafaţa pe care este cultivată 

soia a scăzut până la zero, în anul 2008.
Şi totuşi…

Analizând problemele care au apărut după eliminarea din 
cultură a acestei plante în IMB, s-a ajuns la concluzia că fără 
soia este aproape imposibilă realizarea unui asolament cât de 
cât raţional. Într-adevăr, amplasat după floarea-soarelui, la 
acelaşi nivel al costurilor de producţie, grâul de toamnă produce 
mai puţin, în medie, cu 2,0 până la 2,5 t/ha. Din acest motiv 
s-a luat decizia reintroducerii soiei în cultură, fie şi sub forma ei 
convenţională.

În acest scop, în anul agricol 2008-2009 în IMB s-a 
însămânţat pe cca 500 ha soia convenţională din categorii 
biologice superioare, pentru producerea seminţei necesare 
înfiinţării a 6.000 ha de cultură în anul 2010.

Recoltele medii, în intervalul 2007-2009, au fost însă cuprinse 
între 1.200 şi 1.650 kg/ha, cu mult sub potenţialul de producţie 
al acestei culturi. Explicaţiile acestor contraperformanţe sunt 
multiple. Principala cauză a producţiilor mici obţinute pe unitatea 
de suprafaţă în cazul soiei convenţionale este însă, fără îndoială, 
neputinţa cultivatorilor de a controla spectrul atât de larg de 
buruieni care apar, cresc şi se dezvoltă pe parcursul perioadei de 
vegetaţie.

Producătorii agricoli nu au ambiţia de a cultiva un produs 
biotehnologic, ci, pur şi simplu, de a obţine performanţe de 
neatins în condiţiile folosirii varietăţilor convenţionale. În ultimii 
ani, în IMB au fost încercate diverse scheme de erbicidare în 
cultura de soia convenţională. Indiferent de schemă, au fost 
utilizate între şase şi şapte erbicide, Roundup-ul fiind unul dintre 
acestea. Cantitatea totală de erbicide utilizată a variat între 12 
şi 15 l/ha, din care 4-6 l/ha au fost de Roundup, aplicat în 2-3 
tratamente.

Cu toate eforturile depuse, aceste încercări de control al 
buruienilor nu au avut rezultate mulţumitoare. Urmarea: rezerva 
de buruieni după cultura soiei convenţionale a crescut continuu, 
astfel încât astăzi valorile îmburuienării sunt foarte apropiate de 
cotele existente la începuturile activităţii. Cu totul remarcabilă este 
revenirea stufului, care găseşte aici condiţii deosebite de creştere şi 
dezvoltare. Concomitent, s-a constatat şi o depreciere accentuată 
a calităţii producţiei din cauza creşterii ponderii seminţelor de 
buruieni în masa recoltei de soia. Din aceeaşi cauză s-a înregistrat 
şi o creştere a umidităţii masei recoltate ce a impus efectuarea 

unor procesări costisitoare, ca uscarea şi condiţionarea.
România este una dintre puţinele ţări din Europa care au 

condiţii favorabile pentru producţia de soia. Conform datelor 
FAOSTAT (Food and Agriculture Organization of the United 
Nations) (2006), cultivând soia pe 199,2 mii hectare, România 
era al treilea cultivator al acestei specii în Europa, după Rusia 
şi Ucraina. Totodată, în 2006 România era şi una dintre cele 9 
ţări din lume care cultivau soia transgenică. Aprobată încă din 
anul 2000, cultura soiei transgenice ocupa în ţara noastră, în anul 
2006, 137 mii hectare. Altfel spus, 69% din suprafaţa alocată 

soiei. Producţia totală a fost 
de 345 mii tone, din care 250 
mii tone au fost boabe de soia 
transgenică.

Rezultatele unor studii 
economice au evidenţiat fap-
tul că această cultură era mai 
profitabilă pentru fermierii din 
România decât pentru fermie-
rii din toate celelalte ţări în care 

era aprobată cultivarea soiei transgenice în scop comercial.
Odată cu intrarea în UE, România a fost obligată să renunţe 

la soia transgenică deoarece cultivarea acestui produs nu era 
aprobată în UE. De altfel, în UE nu sunt multe ţări cultivatoare 
de soia, dar există un necesar de consum foarte mare. În 
consecinţă, această PMG (PMG – plante modificate genetic) nu 
este cultivată, dar produsul său este importat în cantităţi urişe, 
sub formă de boabe şi şroturi, din Argentina, Brazilia, SUA etc. 
Adică din ţări mari cultivatoare de soia transgenică.

Respectând obligaţiile asumate prin semnarea Tratatului de 
aderare, România a interzis cultivarea soiei modificate genetic 
pe teritoriul său. Urmarea imediată a fost scăderea drastică a 
suprafeţelor pe care era cultivată soia, de la 190.200 hectare, în 
anul 2006, la 46.900 hectare, în 2009. Producţia totală a scăzut de 
la 345.000 tone, în 2006, la 86.300 tone, în 2009.

Ca urmare a interzicerii cultivării soiei modificate genetic, 
marea majoritate a fermierilor români au renunţat la cultura 
soiei în general, considerând că sistemul de subvenţii instituit 
nu este suficient de remunerator pentru a compensa lipsa de 
competitivitate a culturii varietăţilor convenţionale. Desigur, 
scăderea suprafeţelor cultivate şi a producţiilor obţinute a fost 
însoţită de creşterea importurilor de boabe şi de şroturi de soia.

Analizând soldul balanţei comerciale cu boabe de soia şi 
produse derivate pe perioada 2001-2008, constatăm că, exceptând 
anul 2002, România şi-a asigurat necesarul de ulei de soia, cu un 
excedent maxim de 22.647 t în anul 2006, şi a reuşit să exporte 
peste 42.000 t de boabe de soia în anii 2005 şi 2006, după o lungă 
perioadă în care a fost importator net al acestui produs. În anul 
2008, România a înregistrat din nou un deficit de ulei de soia, 
importurile fiind mai mari decât exporturile cu 2.752 tone.

În decursul întregii perioade analizate, România a fost 
importator net de şroturi de soia. Între anii 2001 şi 2004, soldul 
cantitativ al comerţului cu acest produs a fost negativ, situându-se 
între 86.000 t şi 11.0000 t. În continuare, a scăzut la puţin peste 

70.000 t în anii 2005 şi 2006, după care a crescut spectaculos, în 
anul 2007, la 151.094 t şi în anul 2008 la 248.774 t.

În termeni valorici, soldul balanţei comerciale cu cele trei 
produse a fost negativ, atingând în 2007 94,483 milioane de €, 
din care 72 milioane de € se datorează importului de şroturi de 
soia, iar 22 mil € importului de boabe de soia.

Comparativ cu situaţia din anul 2006, în 2007 România 
a trebuit să facă eforturi valutare suplimentare însumând 60,5 
milioane de € pentru a suplini cantităţile deficitare de boabe 
(peste 30 milioane de €), de şroturi (aproape 20 milioane de €) 
şi de circa 10 milioane de € pentru uleiul de soia pe care nu l-a 
mai exportat.

În anul 2008, deficitul valoric al balanţei comerciale pentru cele 
trei produse s-a accentuat. Diferenţa dintre soldurile comerciale 
2008 şi 2006 a ajuns la 117,353 milioane de €, din care 58,084 
milioane de € s-au datorat importurilor suplimentare de şroturi 
de soia, 39,322 milioane de € au fost pentru importurile de boabe 
şi 19,947 milioane de € pentru uleiul de soia.

În termeni reali, majorarea acestui deficit comercial se 
regăseşte ca pierdere indirectă la fermierii cultivatori de soia, dar 
în special la cei care au trebuit să renunţe la soia transgenică.

Pierderile indirecte ale fermierilor sunt dificil de evaluat. 
Se pot face însă estimări, care trebuie interpretate sub rezerva 
acceptării ipotezelor de lucru. De exemplu, pierderile cauzate 
de lipsa din sol a azotului rezultat din activitatea bacteriilor ce 
trăiesc în simbioză cu soia au fost estimate la 1,1 mil. €, în anul 
2007, şi la 1,725 mil. €, în 2008.

Cheltuielile pentru efectuarea lucrărilor mecanice 
suplimentare în cultura soiei convenţionale sunt de circa 30 €/ha. 
Prin urmare, pierderile totale cauzate de necesitatea executării 
acestor lucrări au fost de 2,3 milioane € în 2007 şi de 4,14 
milioane € în anul 2008.

Cheltuielile pentru combaterea buruienilor sunt greu de 
estimat, fiind direct dependente de cultură şi de metoda de 
combatere adoptată.

Pierderile totale ale fermierilor în primii doi ani care au urmat 
interzicerii soiei RR au fost de 14,5 milioane € în anul 2007 şi de 
24,7 milioane € în anul 2008, fără a se lua în calcul şi pierderile 
cauzate de creşterile cheltuielilor de combatere a buruienilor.

Interzicerea cultivării soiei transgenice a determinat:
• scăderea drastică a suprafeţelor alocate soiei şi, implicit, a 

producţiei de boabe;
• creşterea semnificativă a importurilor de soia, România 

redevenind importator net de boabe de soia, cu un efort valutar 
suplimentar de 60 milioane € în anul 2007 şi de 117 milioane € 
în 2008;

• pierderea unui profit potenţial de către fermieri de 11 
milioane € în anul 2007 şi de 20 milioane € în cel de al doilea 
an;

• pierderi indirecte cauzate fermierilor de 3,4 milioane € în 
anul 2007 şi de aproape 6 milioane € în anul 2008, fără a lua 
în calcul eforturile suplimentare pentru combaterea buruienilor 
problemă.

Dr. Tiberiu LELESCU

Interzicerea soiei OMG, o măsură aberantă (II)

CIOCOLATĂ CU ALUNE „MADE IN SECAŞ”
După jumătate de an de mandat în postul de 

primar al comunei Secaş, Simona Magdin, viaţa 
comunei a început să se revigoreze. Planurile de 
schimbare a unor situaţii care trenau de ani de zile 
sau erau ignorate s-au pus pe hârtie şi au început 
să se mişte. Una dintre cele mai stringente pro-
bleme a fost punerea în posesie a foştilor propri-
etari şi a urmaşilor lor, în comuna Secaş chestiu-
nea fondului funciar fiind o problemă complicată. 
„Avem 20 de dosare care au fost puse în posesie la 
Secaş, iar la Crivobara 10-15 ha. Vrem să punem 
în posesie grupat, pentru că foarte mult teren e 
vândut la Crivobara şi cei care au cumpărat doresc 
grupat. Am stopat titlurile de proprietate cam la 
20 de hectare”, a precizat Magdin. 

Chestiunea proprietăţii afectează însăşi admi-
nistraţia secăşeană, pentru că în această perioadă 
se fac demersuri pentru a se stabili graniţele comu-

nei. Secaşul se învecinează cu Brestovăţ, Ghizela, 
Şiştarovăţ, Ususău şi Bara şi, după documentele 
vechi, suprafaţa care i-ar aparţine este mai mare 
decât cele 7.000 de hectare înscrise acum în acte. 
„Vrem să facem limita de hotar aşa cum a fost la 
colectivizare, nu cum este acum. Avem 7.000 de 
hectare, vrem să mai recuperăm 1.000 de hectare 
care sunt în vecinătate. Sunt sute de hectare luate 
de Ghizela şi pentru noi fiecare hectar contează”, a 
adăugat primăriţa aleasă în vara lui 2010. Cunos-
cută ca una din cele mai mici comune din Timiş, 
cu o suprafaţă mare, dar localinici puţini, Magdin 
a precizat că unul din planurile sale este să îi con-
vingă pe cei care stau pe raza comunei să îşi refacă 
buletinele pe această localitate şi să alăture celor 
peste 300 de cetăţeni cu acte în regulă. 

În privinţa stării economice a comunei, 
 Simona Magdin a dezvăluit că firma investitoare 

care are plantaţii de aluni în Secaş şi la Ghizela 
doreşte să deschidă o fabrică de ciocolată cu alune 
în zonă, mai ales că afacerea a mers bine şi s-au 
extins. În întâmpinarea acestei dorinţe a investito-
rului, Primăria Secaş a oferit şi un teren, iar discu-
ţiile continuă, pentru că avantaje sunt multe. Mai 
mulţi secăşeni lucrează deja la plantaţiile de aluni. 

Pentru tinerii care doresc să îşi construiască o 
casă nouă, dar şi pentru alţii, Primăria Secaş face 
demersuri de a scoate din circuitul agricol două 
hectare de teren care să fie concesionate pentru cei 
care vor să se stabilească la Secaş. „Dealurile satu-
lui Vizma sunt un potenţial loc pentru a investi 
şi în turism”, spune primarul Simona Magdin, în 
acest sens fiind iniţiate deja proiecte pentru obţi-
nerea de fonduri europene.

A.S.
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Microregiunea Ţara Făgetului este aşezată în vestul Ro-
mâniei, în partea estică a judeţului Timiş şi partea estică a ju-
deţului Arad (Comuna Săvârşin), fiind o regiune organizată în 
jurul oraşului Făget, ca centru economic şi centru care furni-
zează serviciile de bază pentru comunităţile locale. Teritoriul 
este străbătut de Drumul European E673 si DN7 – ca princi-
pale căi de comunicare auto.

Teritoriul Microregiunea Ţara Făgetului a găsit ca opor-
tunitate de dezvoltare şi de finanţare care conduce indiferent 
de partener, public, privat sau sector civil la creşterea calităţii 
cetăţenilor din microregiune, axa IV Leader din PNDR. În 
acest sens, pentru măsura 431.1, faza 1 au participat 20 de per-
soane din microregiune la cursul organizat la Băile Herculane, 
urmat apoi de cursurile de pe măsura 431.1, faza 2 organizate 
la Timişoara, unde au participat 4 persoane, număr record de 
participanţi, comparativ cu celelalte teritorii, cursuri necesare 
pentru animarea teritoriului.

Comunele ce alcătuiesc zona sunt următoarele: Pietroasa 
(cu satele Crivina de Sus, Poieni, Fărăşeşti), Tomeşti (cu satele 
Luncanii de Sus, Luncanii de Jos, Baloşeşti, Colonia Fabrică, 
Româneşti), Curtea (Homojdia, Coşava), Margina (Coşeviţa, 
Breazova, Zarani, Sinteşti, Nemeşeşti, Coşteiul de Sus, Groşi, 
Bulza), Făget - oraş (Băteşti, Brăneşti, Jupâneşti, Bichigi, Po-
vergina, Bunea Mare, Bunea Mică, Temereşti, Begheiul Mic, 
Colonia Mică), Balinţ (Fădimac, Bodo, Târgovişte), Dumbra-
va (Răchita, Bucovăţ), Mănăştiur (Remetea-Luncă, Pădurani, 
Topla), Nădrag (Crivina), Bethausen (Cladova, Cliciova, Cu-
tina, Leucuşeşti, Nevrincea), Bârna (Boteşti, Botineşti, Dri-
nova, Jureşti, Pogăneşti, Sărăzani), Traian Vuia (Sudriaş, Ju-
pani, Susani, Săceni, Surducu Mic) Fârdea (Hauzeşti, Gladna 
Montană, Gladna Română, Zolt, Mâtnicu-Mic, Drăgsineşti), 
Savarsin este formată din 9 localităţi şi anume: localitatea de 
reşedinţă Savarsin si satele apartinatoare Caprioara, Cuias, 
Halalis, Părneşti, Temeşeşti, Toc, Troas şi Valea Mare.

Dintre organizaţiile partenere ale Microregiunii Ţara Fă-
getului, cu activitate regională şi naţională mentionăm Aso-
ciaţia pentru Dezvoltare Durabilă a Domeniului Regal şi a 
Comunităţii Săvîrşin a luat fiinţă în anul 2002 cu sediul la 
Castelul Regal Săvîrşin, sub patronajul membrilor fondatori: 
Alteţa Sa Regala Principesa Margareta României şi a Alte-
ţei Sale Principele Radu de Hohenzollern-Veringen Duda 
şi are ca scop dezvoltarea durabilă prin acţiuni culturale şi edu-
caţionale în conservarea, redefinirea şi promovarea identităţii 
comunităţii locale şi Centrul de Asistenţă Rurală. A luat fiin-
ţă în anul 2000 şi are ca scop dezvoltarea comuntăţilor rurale. 
Membră a Fundaţiei pentru o Societate Deschisă, Centrul 
de Asistenţă Rurală a derulat de-a lungul timpului, în micro-
regiune o serie de proiecte şi programe, printer care amintim: 
Programul Promotor local, Programul Telecentru, Proiectul 
SAERA (Strategie de Educare a Adultilor din Mediul Ru-
ral), proiect finantat prin programul Grundtwig II. CAR este 
membră a reţelei RuralNet – Reţeaua organizaţilor active în 
dezvoltare comuintară în România

Parteneriatul din GAL Ţara Făgetului s-a cristalizat cu 
mult timp în urmă, mai precis cu un an în urmă, atunci când 
a fost depusă cererea de finanţare pe măsura 431.1 – faza 3, 
mai precis în luna octombrie a anului 2009. Acţiunile comu-
ne, concrete ale acestui parteneriat au avut loc prin întâlnirile 
partenerilor pentru scrierea şi realizarea Strategiei/Planului 
de Dezvoltare Locală a Microregiunii Ţara Făgetului. Acest 
document realizat participativ, de o mare importanţă atât pen-
tru microregiune cât şi pentru fiecare partener a fost validat la 

 ultima activitate a proiectului depus în luna octombrie 2009 
pe măsura 431.1 – faza 3 şi finanţat.

Întânirile partenerilor nu s-au încheiat odată cu finalizarea 
proiectului ci au continuat. Astfel, în lunile august, septembrie 
şi octombrie au avut loc întâlniri a tuturor partenerilor pentru 
pregatirea dosarului pentru finanţarea GAL-ului şi pentru a 
pune bazele asocierii şi constituirii Asociaţiei Microregiunea 
Tara Făgetului. În acest sens, a fost deja rezervată disponibili-
tatea de denumire a viitoarei structuri asociative de tip ONG 
conform OG 24/2000 precum şi realizarea actului constitutiv 
al Asociaţiei Microregională Ţara Făgetului. La întâlnirea cu 
partenerii ce a avut loc în localitatea Fârdea a fost stabilită şi 
votată inclusiv structura de conducere, partenerii care vor face 
parte din Consiliul Director şi a Comitetului de Selecţie. Ulti-
ma etapa din acest proces de asociere urmând a fi constituirea 
legală, iar Asociaţia Microregiunea Ţara Făgetului să primeas-
că personalitate juridică

Nr. Locuitori urban Nr. Locuitori rural Total locuitori Suprafaţa totală Densitate

7.263 26.657 33.920 1497 23

21% Procent locuitori în oraşe

Zone cu Natura 2000 – 9 sate din comuna Săvârşin au 
situri Natura 2000, de asemenea Lacul Surduc este propus ca 
sit Natura 2000 (siturile Natura 2000 şi ariile protejate sunt 
prezentate la Anexe – Hărţi)

Zonă montană defavorizată – Nădrag, Pietroasa şi To-
meşti sunt UAT incluse în Zona Montană defavorizată.

O singură UAT nu este inclusă în zonele NHV
Zona a fost grav afectată de restructurarea industrială, 

comunele Nădrag, Margina, Mănăştiur, Tomeşti fiind cel mai 
grav afectate de închiderea unor intreprinderi în domeniile: 
metalurgie, chimic, sticla, cherestea etc. 

Plecând de la Analiza SWOT dezvoltată – în cadrul unui 
proces participativ cu toţi factorii interesaţi de dezvoltarea 
microregiunii – tot în cadrul unui proces participativ a fost 
iniţiată dezvoltarea Microregiunii pe următoarele direcţii stra-
tegice:

1. Agricultura şi silvicultura
2. Turism rural şi agroturism
3. Tradiţii si mestesuguri
4. Infrastructură socială şi edilitară
Pentru fiecare direcţie au fost stabilite Obiective strategice 

obiective pe care:
l pe de o parte, le-am operaţionalizat în cadrul Planului 

de finanţare 
l pe de altă parte le-am gândit integrat în cadrul unui 

plan de măsuri care să faciliteze accesul la oportunităţile ofe-
rite şi de alte proiecte structurale.

Planul de finanţare are următoarele caracteristici:
l Pune accent pe INOVARE – în evaluarea tehnică rea-

lizată la nivel local – INOVAREA este un criteriu important 

de evaluare a proiectelor; propune proiectele integrate pe 2 
măsuri din PNDR – Măsurile 121 şi 313;

l Pune accent pe COOPERARE – atât prin finanţarea 
măsurii 421 (cu 3 proiecte – un proiect mai mult decât medis 
preconizată în PNDR) cât şi prin includerea PARTENERI-
ATULUI ca modalitate de implementare a proiectelor – este 
criteriu de evaluare locală din grila de evalurea a proiectelor;

l Integrarea măsurilor din PNDR – planul de finanţare 
presupune finanţarea a 10 măsuri din PNDR; 

l Pune accent pe sprijinirea fermelor de semi-subzisten-
ţă;

l Pune accent pe implicarea tinerilor în activităţi agrico-
le şi non-agricole la nivelul microregiunii – 30% dintre bene-
ficiari ca fiind tineri;

l Pune accent pe problemele de mediu – 30% dintre pro-
iectele finanţate vor viza cel puţin o problemă de mediu;

Implementarea Planului de finanţare va fi realizată de 
GAL care are în componenţă 

l 14 Administratii locale, 9 ONG-uri şi 17 societăţi cu 
capital privat; 

l are o organizatie etnică şi 2 organizatii au obiective pri-
vind protectia mediului şi 1 ocol silvic

l are ca reprezentanţi legali ai membrilor 16 tineri şi 11 
femei

Din comitetul de selectie a proiectelor fac parte 15 mem-
brii – 14 reprezentanti ai organizatiilor din teritoriu si un re-
prezentant cu acoperire naţională;

Grupul are o bună reprezentare la nivelul Comitetului 
de Coordonare al RNDR şi Comitetului de monitorizare al 
PNDR – având reprezentanţi membrii în acestor foruri. 

Pornind de la direcţiile strategice care alcătuiesc Planul de 
Dezvoltare Locală a Microregiunii Ţara Făgetului

Proiectul depus la mijlocul lunii noiembrie 2010 de că-
tre Comuna Dumbrava pentru microregiune are o valoare de 
2284800 de euro şi îşi propune finanţarea de proiecte pentru 
comunităţile sus-amintite în care solicitanţii pot fi Adminis-
traţiile Publice Locale, sectorul privat şi cel civil din microre-
giune.

Pornind de la direcţiile strategice din Planul de Dezvol-
tare Locală a Microregiunii Ţara Făgetului, finanţările vori fi 
alocate astfel:

Agricultură şi silvicultură.: 1.112.000 euro
Turism rural si agroturism: 325.600 euro
Infrastructură locală şi edilitară: 369.600 euro
Diferenţa de sume alocate se adresează cooperării 

transfrontaliere şi euroregionale.
Nu rămâne decât toate propunerile noastre din cadrul Pla-

nului de Dezvoltare Locală depus pentru Microregiunea Ţara 
Făgetulului să primească răspuns favorabil şi activităţile noas-
tre sa se înfăptuiască.

Bujor PĂTRUESCU
coordonator proiect

Microregiunea Ţara Făgetului – dezvoltarea comunităţilor 
în scopul creşterii calităţii vieţii locuitorilor

Guvernul a adoptat o hotărâre de Guvern 
prin care se aprobă cuantumul plăţii naţionale 
directe complementare în sectorul zooteh-
nic, pentru specia bovine, în anul 2010. Ac-
tul normativ stabileşte acordarea unui sprijin 

financiar cu o valoare unitară de 410 lei/cap 
bovină. În total se vor acorda plăţi, în valoare 
de 569.014.000 lei, care se asigură de la buge-
tul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru anul 

2011. De acest stimulent vor beneficia aproxi-
mativ 225.000 de crescători, cu un efectiv de 
1,4 milioane de animale. 

„Este un stimulent deosebit de important 
pentru sectorul agricol, a cărui plată poate să 
înceapă chiar din momentul publicării aces-
tei hotărâri, având în vedere relaţionarea cu 
sistemul bancar, care poate să acorde în avans 

aceşti bani în baza adeverinţei de la APIA şi 
a certificării de către Ministerul Agriculturii”, 
a declarat ministru Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, Valeriu Tabără. Ministrul a subliniat 
că această hotărâre completează actul norma-
tiv adoptat de Guvern prin care s-au alocat 
610 milioane de lei pentru specia ovină. 

O.G.

Subvenţii pentru crescătorii de bovine
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Raportul asupra modernizării şi capacităţii administrative a autorită-
ţilor locale şi regionale din Republica Moldova a primit, în 6 octombrie, 
avizul Comitetului Regiunilor, în cadrul celei de-a 86-a sesiuni plenare a 
acestui for european. Documentul a fost întocmit de primarul comunei 
Dudeştii Noi, Alin Nica. Acesta a fost cel de-al doilea subiect la care Alin 
Nica a fost raportor, primul fiind elaborat în 2008, când tema a fost capa-
citatea administrativă a ţărilor candidate la statutul de membru al Uniunii 
Europene. Primarul din Dudeştii Noi este raportor privind politica de 
vecinătate la Comitetul Regiunilor.

Alin Nica şi-a ales singur tema „Punerea în aplicare a politicii euro-
pene de vecinătate şi, în special, a iniţiativei privind parteneriatul estic: 
modernizarea, reformele şi capacitatea administrativă a autorităţilor lo-
cale şi regionale din Republica Moldova” pentru care, miercuri, 6 octom-
brie 2010, a primit aviz favorabil de la membrii Comitetului Regiunilor 
(CoR). Tema a fost decisă încă de anul trecut, iar Nica a primit aviz pen-
tru a deveni raportor în ianuarie 2010. „Am propus acest aviz din pro-
prie iniţiativă pentru că am considerat că Moldovei nu i se acordă atenţia 
cuvenită. Trebuie să aducem în atenţia instituţiilor europene situaţia din 
Republica Moldova de după schimbările democratice de anul trecut, care 
au fost, întâmplător şi nefericit, chiar sângeroase. Rusia nu a renunţat la a 
stăpâni şi a influenţa această zonă din care face parte şi Republica Moldo-
va şi va reuşi să întoarcă sorţii în favoarea lor dacă Uniunea Europeană nu 
acţionează spre direcţia susţinerii Guvernului”, a declarat raportorul Alin 
Nica. Raportul său va ajunge pe masa responsabililor de la Comisia Eu-
ropeană, Consiliul Europei şi Parlamentul European. Fiecare din aceste 
instituţii are, o dată pe an, un raport de evoluţie a parteneriatului cu ţările 
estice, aşa cum avea şi România rapoartele de ţară când avea statutul de 
stat candidat la aderare. 

Alin Nica se află 
la al doilea mandat în 
administraţia comunei 
Dudeştii Noi, iar la Co-
mitetul Regiunilor este 
preşedinte al Comisiei 
pentru Educaţie, Cultu-
ră, Cercetare şi Tineret. 
Comitetul Regiunilor 
are un rol consultativ pe 
lângă Consiliul Euro-
pean, Parlamentul Eu-
ropean şi Comisia Eu-
ropeană. A 86-a sesiune 

plenară a CoR a avut loc în perioada 4-6 octombrie 2010, la Bruxelles.
A.S.

Tematica regândirii teritoriilor 
administrative a fost discutată, în 15 
noiembrie, de către preşedintele CJ 
Timiş, Constantin Ostaficiuc, cu o 
delegaţie din Austria, şi cu preşedin-
tele Institutului Regiunilor Europei. 

Preşedintele Consiliului Judeţean le-
a spus austriecilor că la nivelul Parla-
mentului şi la Guvern există discuţii 
pe temă unei eventuale reîmpărţiri 
administrative, dar nu s-a luat nicio 
decizie şi nu s-a fixat niciun număr 
de regiuni care ar putea apărea după 
regândirea zonelor. 

„Acum avem 41 de judeţe şi opt 
regiuni de dezvoltare. 41 sunt prea 
multe, opt sunt prea puţine. Anul 
2016, cel târziu, trebuie să ne prindă 
cu o nouă organizare”, a spus Osta-
ficiuc. Una dintre întrebările puse de 
austrieci s-a referit şi la rolul Institu-
ţiei Prefectului în viitoarea formulă 
de organizare. „Opinia mea este că 
dacă toate deconcentratele vor re-
veni în subordinea comunităţilor lo-
cale, rolul prefectului nu îl mai văd 
neapărat la fel că cel de până acum. 
Subliniez că asta se va întâmpla în 
cazul unei descentralizări reale şi 
complete. Acum, subordonarea este 
pe verticală. În Europa democrati-
că, prefectul are atribuţii diferite. În 
Franţa, se ocupă cu controlul institu-

ţiilor care au în atribuţii paza şi ordi-
nea, în Suedia 80% din activitate este 
ocupată de domeniul sănătăţii. Rolul 
prefectului trebuie să fie foarte bine 
fixat, în funcţie de gradul de descen-
tralizare”, a spus Ostaficiuc. 

Franz Schausberger, preşedinte 
al Institutului Regiunilor Europei 
(IRE) şi membru al Comitetului 
Regiunilor, a precizat că în foste-
le state comuniste s-a observat că 
se fac reforme administrative şi că 
acum se intră în al doilea val al aces-
tor schimbări. „România are sisteme 
paralele, există regiunile de dezvolta-
re care nu au competenţe politice sau 
administrative, există judeţele, dar şi 
Instituţia Prefectului. În toate ţările 
din estul şi sud-estul Europei, struc-
turile sunt prea stufoase, în Croaţia, 
în Bulgaria. Este foarte greu să se 
schimbe ceva, dar se poate întâm-
pla asta dacă regiunilor li se măresc 
competenţele şi cu descentralizare 
reală şi din punct de vedere financi-
ar. 41 de judeţe sunt categoric prea 
multe, opt sunt prea puţine”, a spus 
Schausberger. Din punctul de vedere 
al austriecilor, şi numărul comunită-
ţilor locale este mare, însă media de 
locuitori pe o unitate administrativă 
este conform standardelor din Eu-
ropa. Pe de altă parte însă, nu mai 

există niciunde în Europa modernă 
localităţi cu 200 de cetăţeni. „Aceste 
entităţi nu pot fi viabile din punct 
de vedere economic. S-a dovedit că 
tot ce este sub 1.000 de locuitori nu 
este sustenabil din punct de vedere 
economic”, a spus preşedintele Insti-
tutului Regiunilor Europei. 

În privinţa Instituţiei Prefectului, 
Schausberger a spus că „în Europa 
este o instituţie anacronică”. „Dacă 
vorbim de reforma în administraţie 
şi de reducerea costurilor, acesta ar fi 
un bun punct de pornire. Există mul-
te posibilităţi prin care conducerile 
naţionale pot interveni, pentru asta 
nu e necesară o structură adminis-
trativă separată. În Austria, landurile 
au o putere foarte mare. Guvernul 
Federal are multe pârghii să intervi-
nă pentru că la nivel mai mic să se 
acţioneze conform legii. În Austria, 
cel mai mic land are 300.000 de lo-
cuitori, iar cel mai mare - 1,6 mili-
oane locuitori. Tradiţia geografică şi 
cea istorică sunt foarte importante 
în acest proces”, a mai spus oaspetele 
austriac. 

 Din punctul de vedere al repar-
tizării banilor, sistemul austriac nu 
diferă foarte mult de cel românesc. 
Taxele se strâng la nivel central şi se 
repartizează în landuri, însă aceste 
structuri au poziţii foarte puternice. 
„Există o regulă pe bază căreia se 
împart banii. Un criteriu important 
este numărul de locuitori, dar există 
şi un coeficient de echilibrare. Lan-
durile mai bogate contribuie la buge-
tul celor care sunt mai puţin bogate. 
Landurile nu sunt foarte interesate 
să aibă propriile impozite pentru că 
sunt costuri mari de administrare şi 
este mai simplu să se colecteze cen-
tralizat”, a explicat Schausberger. 

Alina Sabou

Traian Igaş, ministrul Administraţiei şi In-
ternelor, a fost prezent, în 12 noiembrie, în Ti-
miş, odată cu vizita şefului Departamentului 
Schengen din  cadrul MAI, a chestorului-şef 
Marian Tutilescu, şefului Poliţiei de Frontieră 
Române, chestorul-şef Ioan Buda, şi a secreta-
rului de stat în Ministerul Transporturilor Euse-
biu Pistru. Delegaţia a fost în control la graniţa 
cu Serbia, la Moraviţa, unde ministrul a vrut sa 
vada cum este organizată activitatea şi cum sunt 
folosite echipamentele cu care a fost dotată poli-
ţia în ultimele luni. 

La încheierea inspecţiei, ministrul s-a ară-
tat extrem de mulţumit de felul în care Poliţia 
de Frontieră Timiş s-a pregătit pentru evaluare. 
„Progresele tehnice obligatorii s-au realizat în baza 
unui program de măsuri care au inclus fonduri de 
196 de milioane de euro pentru modernizarea Po-
liţiei de Frontieră. Sunt 31 de obiective ale Poliţiei 
de Frontieră care au fost complet modernizate. Ter-
menele de finalizare sunt la sfârşitul acestui an”, a 
precizat şeful Departamentului Schengen din 
Ministerul Administraţiei şi Internelor, chesto-
rul-şef Marian Tutilescu.

În Timiş au fost modernizate sediile Poliţiei 
de Frontieră din punctele de de trecere a fronti-
erei Moraviţa şi Jimbolia, precum şi cele ale sec-
toarelor poliţiei de frontieră Moraviţa, Cruceni, 

Deta şi Jimbolia. Poliţiştii de frontieră au fost 
dotaţi cu peste 100 de maşini, camere de supra-
veghere ultramoderne, aparatură specială pentru 
verificarea documentelor, sisteme de comunica-
tie, iar personalul a urmat cursuri de specialitate. 
În total, a fost vorba de o investiţie de peste 10 
milioane de euro.

România ar urma să adere la Spaţiul Schen-
gen în 27 martie 2011. În prezent, Spaţiul 
Schengen cuprinde 25 de state membre: Austria, 
Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Fran-
ţa, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, 
Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Cehia, 
Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Olanda, Un-
garia, două ţări asociate, Islanda şi Norvegia, şi, 
din decembrie 2008, Elveţia.

Comisia de evaluare Schengen a decis că 
Aeroportul „Traian Vuia” Timişoara întruneşte 
toate condiţiile necesare pentru a primi trafic 
internaţional din ţări Non Schengen. Din comi-
sie au făcut parte reprezentanţi ai Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii, Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, Ministerului Agri-
culturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerului Să-
nătăţii. Reprezentanţii Aeroportului din Timi-
şoara vor trebui să respecte standardele impuse, 
deoarece, an de an, comisia de evaluare va veni să 
facă verificări.

„Aeroportul Timişoara a făcut eforturi seri-
oase pentru primirea noului statut.  Investiţiile 
sunt consistente. La fel şi pregătirea personalului. 
Suntem sută la sută pregătiţi să facem faţă cerin-
ţelor”, a declarat Cornel Sămărtinean, director 
al aeroportului. În noul terminal non-Schengen 
s-au investit 3,5 milioane euro. Terminalul are 
2000 mp şi este dotat la cele mai înalte stan-
darde. Odată deschis traficului şi acest terminal, 
directorul aeroportului estimează că veniturile 
instituţiei vor creşte cu 30 % după primele şase 
luni. Conducerea aeroportului şi-a propus ca, pe 
viitor, să atragă la Timişoara şi pasageri din Un-
garia şi Serbia.

Certificarea ca 
aeroport internaţi-
onal este o condiţie 
obligatorie pen-
tru a putea opera 
zboruri regulate în 
statele non-Schen-
gen. Începând cu 
martie 2011, atunci 
când vom adera la 
spaţiul Schengen, 
România va avea 
trei tipuri de aero-
porturi: internaţio-

nale (trafic Schengen şi trafic non-Schengen), 
cele deschise traficului internaţional (cu trafic 
Schengen şi doar ocazional trafic non-Schen-
gen) şi cele interne sau domestice (care vor opera 
doar curse în interiorul spaţiului Schengen).

Comisia a evaluat fluxurile de pasageri şi de 
marfă, atât pentru cursele non-Schengen, cât şi 
pentru cele Schengen, zona de tranzit, facilită-
ţile oferite pasagerilor, controlul trecerii fronti-
eră, vamă. În total, au fost peste 50 de condiţii 
obligatorii pe care aeroportul le-a îndeplinit cu 
succes.

A.S.

Institutul Regiunilor Europei face propuneri 
pentru reorganizarea administrativă

Timişul este pregătit pentru intrarea în Spaţiul Schengen

Raportul prezentat de primarul 
Alin Nica la Comitetul Regiunilor 
a fost avizat


