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Sfânta sărbătoare a Paştelui a fost marcată, în comuna Giroc, 
în Săptămâna Patimilor, de a treia ediţie a festivalului 
“În glas de toacă”. Manifestarea este unică în Banat 

şi strânge tot mai mulţi participanţi, an de an.
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A. COMISIA ECO�OMICĂ

PREŞEDI�TE: VIOREL SASCA
SECRETAR: GH. BOLOGA
MEMBRI: TITU BOJIN, VIOREL MATEI, VALENTINA
MILUTINOVICI, LELICA CRIŞAN, GH. PREUNCA

B. COMISIA DE URBA�ISM, AME�AJAREA 
TERITORIULUI ŞI LUCRĂRI PUBLICE

PREŞEDI�TE: MARCEL MIHOC
SECRETAR: LEONTIN DE MAIO
MEMBRI: SORIN SUPURAN, TRAIAN STANCU, ŞTE-
FAN IOAN SZATMARI, HORIA BĂCANU, DORIN
CUTU

C. COMISIA PE�TRU CULTURĂ, Î�VĂŢĂMÂ�T,
TI�ERET ŞI SPORT

PREŞEDI�TE: SORIN MUNTEANU
SECRETAR: DORIN HEHN
MEMBRI: MIHĂIŢĂ BOJIN, MARIANA EFTIMIE,
ADRIAN NEGOIŢĂ

D. COMISIA PE�TRU SĂ�ĂTATE ŞI PROTECŢIE

SOCIALĂ

PREŞEDI�TE: DAN IOAN SARMEŞ

SECRETAR: CĂTĂLIN TIUCH

MEMBRI: SILVIA COJOCARU, GH. NODIŢI, VASILE

ROTĂRESCU

E. COMISIA PE�TRU ADMI�ISTRAŢIE PUBLICĂ

LOCALĂ

PREŞEDI�TE: VIOREL COIFAN

SECRETAR: MARIUS RADU CÂRCEIE      

MEMBRI:MATEI SUCIU, OVIDIU SAMUIL MOZA,

ELISABETA SPĂTARU

F. COMISIA PE�TRU RELAŢII ŞI COOPERARE

I�TERREGIO�ALĂ

PREŞEDI�TE: IOSIF CÂNDEA

SECRETAR: NICOLAE BITEA

MEMBRI:   FLORIN RĂVĂŞILĂ, COSMIN COSTEA,

OANA GAITA

Compartimentele de speciali-
tate din aparatul propriu:

- în zilele lucrătoare între orele
10.00 – 14.00;

Registratura Consiliului
Judeţean Timiş

- în zilele lucrătoare între orele
9.00 – 14.00;

Relaţii cu publicul
- în fiecare zi de luni, între

orele  8.00 – 18.30 
- în zilele de marţi, miercuri,

joi şi vineri între orele 8.00 –
16.30 

Programul de audienţe: 
- înscrierea la audienţe se face

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

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

R. H.
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“LUMEA CĂRŢII” 

şi a periodicului “AGORA-şcoală şi
interculturalitate în DKMT”
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Agendă culturală
bogată la

Biblioteca
Judeţeană 

Fidelă preocupării mai vechi de
a readuce în memoria iubitorilor de
cultură din Timişoara figurile mem-
orabile ale literaturii române, Bi -
blioteca Jude ţeană Timiş a marcat,
în cursul lunii februarie, împlinirea a 90 de ani de la naşterea poetului şi dramaturgului
Radu Stanca. Om de mare cultură, sensibilitate poetică cu totul remarcabilă, Radu Stanca
este cel ce impune în literatura română modernă o specie mai puţin uzitată, balada.
Caracterizate printr-o deosebită muzicalitate, baladele acestea dau impresia situării în-
tr-o lume a fantasticului, hotărâtă parcă să întoarcă pentru totdeauna spatele realităţii
terne de fiecare zi. Scrise într-un Sibiu, el însuşi amintind cadrul unor vechi poveşti ger-
mane, baladele au darul de a ne  reaminti atmosfera poeziilor lui Goethe ori Schiller. De
altfel, poetul a avut un important rol în popularizarea creaţiei celor doi autori germani.
Nu putem vorbi despre Radu Stanca, fără a aminti numele unei  importante mişcări lite -
rare, cu deosebit de fructuoase rezultate pentru literatura română, apărută în jurul grupării
intitulată Cercul literar de la Sibiu. Paradoxal, la prima vedere, dar activitatea Cercului
literar de la Sibiu a avut consecinţe dintre cele mai fericite pentru viaţa culturală din
Timişoara  ultimelor decenii. De ce ? Din această grupare au făcut parte şi tineri intelec-
tuali ce aveau să trăiască cea mai mare parte a vieţii aici, devenind oameni cu puternică
implicare în viaţa culturală a ţării şi implicit a oraşului nostru. Câteva nume trebuiesc
amintite în acest sens : prof. univ.dr. Victor Iancu, prof. univ. dr. Eugen Todoran, cunos-
cut scriitor, unul dintre cei mai importanţi comentatori ai lui Eminescu, scriitorul Ovidiu
Cotruş, criticul de artă Deliu Petroiu. Despre toţi aceştia a vorbit, în contextul aniversării
poetului Radu Stanca, în faţa unui public numeros, prof. univ. dr. Cornel Ungureanu, sec-
retar al Filialei Timişoara a Uniunii Scriitorilor din România. Cuvântul introductiv a fost
rostit, ca de obicei, de scriitorul Paul Eugen Banciu, directorul Bibliotecii Judeţene
Timiş.

În urmă cu 30 de ani se întemeia la Timişoara o grupare  a tinerilor scriitori interesaţi
de literatura ştiinţifico- fantastică. Astfel a luat fiinţă Asociaţia Culturală Helion condusă
de Cornel Secu şi Clubul de Anticipaţie Helion, avându-l preşedinte pe Lucian-Vasile
Szabo. De-a lungul acestor decenii, scriitorii făcând parte din  gruparea respectivă au
ajuns bine cunoscuţi autori de SF, numărându-se printre cei mai apreciaţi reprezentanţi ai
SF-ului românesc. Sărbătorirea acestei aniversări a avut loc în zilele de 19 şi 20 martie.
Biblioteca Judeţeană Timiş s-a implicat şi ea în realizarea uneia dintre manifestările pro-
gramate. Este vorba despre o expoziţie de cărţi  imaginând o panoramă a SF-ului româ-
nesc şi internaţional. Cărţile autorilor timişoreni s-au bucurat de un interes aparte în acest
context. Tot atunci,   acelaşi spaţiu a fost şi gazda unei  expoziţii de cărţi ştiinţifice din
secolele XVI-XVIII, ce s-au dorit o reîntoarcere într-un timp când ştiinţa le apărea mul-
tora ca făcând parte din sfera fantasticului. Volumele expuse aparţin Secţiei de
Patrimoniu a Bibliotecii Judeţene Timiş. Printre cei care au vorbit cu ocazia vernisajului
expoziţiei  îi amintim pe Mircea Opriţa, George Ceauşu şi Lucian-Vasile Szabo. 

Nu putem încheia acest rezumat al agendei culturale a Bibliotecii Judeţene Timiş, fără
să menţionăm două importante întâlniri desfăşurate recent în cadrul American Corner.
Este vorba despre prezentarea : Orientul Mijlociu, trecut, prezent şi viitor, realizată pen-
tru studenţii timişoreni de către profesorul universitar american Tom Grunfeld şi despre
întâlnirea elevilor de la Liceul Emanuil Ungureanu cu d-nul. James Gray, consulul gene -
ral al Statelor Unite. Ambele manifestări s-au bucurat de o prezenţă deosebit de
numeroasă.

Aquilina BIRĂESCU

Prefectura face inventarul terenurilor 
agricole neproductive din Timiş

Terenurile agricole din judeţ care intră în legile retrocedării pentru a fi date
solicitanţilor vor fi supuse unui inventar după ce oamenii s-au plâns că suprafeţele
rămase nu pot fi folosite în scopuri agricole. Oamenii vor fi ori despăgubiţi, ori li
se vor da terenuri în altă parte, soluţie care însă nu este prea clară, din moment ce

“rezerva” de terenuri e pe terminate. Inventarul este necesar deoarece aproape tot terenul cu
potenţial din judeţ a fost dat deja foştilor proprietari sau urmaşilor lor, iar ce a mai rămas acum este
de proastă calitate şi nimeni nu îl poate folosi în scopuri agricole. “Ultimele terenuri care se ofer-
tează celor îndreptăţiţi sunt nefolositoare, pentru că s-a ajuns la fundul sacului. De la Administraţia
Domeniilor Statului ce se poate oferta nu pot fi terenuri utilizate pentru activitatea agricolă. Trebuie
să facem o comisie mixtă şi acele terenuri să fie declarate neproductive, de exemplu pajiştile. Nu
era o activitate stringentă până acum, dar acum ne frige. Vom face acum inventarul activităţii de la
Fond Funciar”, a declarat subprefectul Zoltan Marossy. Acesta a exemplificat cu un caz din local-
itatea Jamu Mare, unde trebuie retrocedate 1.300 de hectare. O mare parte din această suprafaţă nici
nu este în Timiş, ci în judeţul vecin, Caraş-Severin, şi se află pe zone colinare. “Cândva a fost uti-
lizat de localnici, dar nu s-a mai pus sapa de zeci de ani şi a fost spălat de ploi”, a precizat Marossy. 

Subprefectul a menţionat că oamenii care refuză terenurile pe care ADS le mai poate pune la
dispoziţie vor primi suprafeţe în altă parte, deşi rezerva este mică pentru aşa ceva, sau vor fi
despăgubiţi. “La Comisia de Fond Funciar am plecat de la necesitatea să nu dăm oamenilor ceva
nefolosibil. Soluţia pentru aceste terenuri este stipulată în lege, terenurile neproductive se predau
la Consiliul Local. În România există de doi ani un proiect de împădurire a acestor terenuri, pro-
gram suportat de Guvern. Se pretează şi zona aceasta pentru aşa ceva, iar primarul din Jamu Mare
a spus că ar fi interesat să intre în acel program. Oamenii de acolo refuză categoric terenul, e şi nor-
mal. Vor primi în altă arte, din mica rezervă pe care o mai avem, sau vor ajunge în faza de despăgu-
bire”, a mai spus Marossy.

Alina SABOU

Zoltan 
Marossy

PLENUL C.J. Timiş
În data de 30 martie, de la ora 10.00, la sediul Palatului Administrativ s-a desfăşurat şedinţa ordinară

a Consiliului Judeţean Timiş, cu următoarea ordine de zi:  Întrebări, interpelări 2. Raport privind situaţia
bunurilor Consiliului Judeţean Timiş urmare a inventarierii la 31 Decembrie 2009 3. Proiect de hotărâre
privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pentru bugetul propriu al judeţului Timiş
şi a situaţiilor financiare pe anul 2009 4. Proiect de hotărâre privind utilizarea şi regularizarea fondului
de rulment în anul 2010 5. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Timiş 6. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 7 la
Hotărârea CJ Timiş nr. 127/2009 privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii de interes judeţean 7.
Proiect de hotărâre privind aprobarea „Agendei principalelor manifestări cultural – artistice şi
sportive” 8. Proiect de hotărâre privind finanţarea unor structuri sportive  9. Proiect de hotărâre privind
aprobarea rambursării unor sume declarate ca şi cheltuieli neeligibile în implementarea Proiectului
„Alinierea activităţii Consiliului Judeţean la standardele Uniunii Europene prin elaborarea şi imple-
mentarea Sistemului de Management al Calităţii în cadrul CJT şi certificarea ISO a calităţii serviciilor”
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rambursării unor sume declarate ca şi cheltuieli neeligibile în
implementarea proiectului „Strategia sectorială pentru dezvoltarea informatizării administraţiilor pub-
lice locale din judeţul Timiş (2007 - 2010)” 11. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de
închiriere nr. 1913/2006, încheiat cu SC „Powertek Company” SRL Timişoara 12. Proiect de hotărâre
privind modificarea şi rezilierea contractului de închiriere nr. 7358/2006, încheiat cu SC „Ambra
Service” SRL Socodor, jud. Arad 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de
închiriere a Stadionului „Dan Păltinişanu” Timişoara 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea
cumpărării imobilului situat în municipiul Timişoara, B-dul Regele Carol nr. 3  15. Proiect de hotărâre
privind retragerea folosinţei unor autovehicule în vederea transferului fără plată 16. Proiect de hotărâre
privind modificarea componenţei Comisiei paritare pentru atribuirea către operatorii de transport rutier
a traseelor cuprinse în programele de transport judeţene 17. Raport privind activitatea desfăşurată în anul
2009 18. Diverse.

J. LAVRITS
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Consiliul Judeţean vrea 
să repornească motorul 

investiţiilor 
din judeţ

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş,
Constantin Ostaficiuc, a de clarat recent că anul 2010
este anul investiţiilor în administraţia jude ţeană, deşi
bugetul nu este mai mare decât anul trecut. Bugetul
global, cu linia de finanţare contractată anul trecut şi
fondul de rulment ajung la 115 milioane de euro. “81
milioane euro este bugetul propriu pe acest an, este
comparabil cu cel de anul trecut. E o mică, foarte mică
creştere. Este anul în care se estimează momentul de depăşire
a crizei, dar nu este suficient de relevant. Mai avem cel puţin
două surse de finanţare, o linie de credit şi fondul de rulment.
Linia de credit ne permite să ne întindem la un buget global de
115 milioane euro. Din cele 81 milioane euro, 34 milioane
euro sunt dedicate investiţiilor. Din acestea, 85 la sută sunt
lucrări în continuare. Avem obligaţia să fim motorul econom-
ic al judeţului, pentru a crea locuri de muncă. Cu acest buget,
asigurăm funcţionalitatea instituţiilor noastre, adică plata
salariilor, la un nivel mediu, precum şi reparaţiile necesare.
Ne-am propus să fim un investitor puternic pentru judeţul
Timiş”, a declarat Ostaficiuc. În ceea ce priveşte linia de cred-
it, în valoare de 30 de milioane de euro, care a fost luată acum
doi ani, până acum s-au folosit pentru investiţiii circa 13 mil-
ioane. “Am folosit aceşti bani pentru investiţii. Noi vrem să
întindem acest credit cât de mult putem, pentru că odată
folosit, poartă dobânzi. Aceşti bani vor fi folosiţi şi pentru
începerea lucrărilor la deponeul de la Ghizela”, a adăugat
Ostaficiuc. Agenda marilor investiţii pe anul în curs sunt

lucrările demarate în 2009 sau neîncepute, dar scadente, cei
mai mulţi bani fiind alocaţi pentru deponeul ecologic de la
Ghizela, finalizarea corpului anexă al Palatului Administrativ,
terminarea lucrărilor de reabilitare a Bastionul Theresia, a
pavilionului administrativ de la Muzeul Satului, dar şi pentru
prima etapă de refacere a Castelului Huniade, precum şi a Sălii
Baroc şi a aripii “Mercy” din Muzeul de Artă din Timişoara.
Tot în acest an, CJ va realiza stu diul de fezabi litate pentru
Maternitatea şi complexul de sănătate care va fi construit între
Spitalul Judeţean şi Casa Austria. Acestora li se adaugă
investiţiile de la podul “Albina”, Comisariatul Militar din
Timişoara şi refacerea totală a drumului Timişoara - Periam.
Re fe ritor la investiţiile pentru drumuri, Ostaficiuc a mai spus
că pentru lucrările de infrastructură rutieră, din bugetul pe
2010 va fi alocată o sumă similară cu cea din 2009 - circa 13-
14 milioane euro. Dacă bugetul va permite, drumul dintre
Timişoara şi Giroc va fi refăcut pentru trei benzi de circulaţie,
iar cel spre Moşniţa Nouă va fi extins la patru benzi. 

Alina SABOU

Bugetul propriu judeţean pe anul 2010 cuprinde venituri
totale disponibile de 333.716 mii lei, din care 5.400 mii lei
sunt venituri proprii (încasări din taxe şi prestări servicii),
125.100 mii lei reprezintă cote şi sume defalcate din im -
pozi tul pe venit, 116.362 mii lei sunt sume defalcate din
TVA. În acest buget intră şi sumele acordate ca subvenţii
pentru susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu
handicap, inves tiţiile de la guvern şi UE, adică o sumă de
18.439 mii lei. Din sumele deflacate din TVA, 15.000 mii
lei sunt alocaţi drumurilor judeţene.

Care sunt cele domeniile de activitate unde se repar-
tizează suma totală de 333.716 mii lei: 141.013 mii lei –
protecţia copilului şi asistenţă socială, 39.479 mii lei –
autorităţi executive; 1.055 mii lei – serviciul comunitar de
evidenţă a persoanelor; 10.600 mii lei – tranzacţii privind
datoria publică şi împrumuturile; 610 mii lei – Centrul
Militar; 640 mii lei – Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă; 45.000 mii lei – învăţământ; 14.640 mii lei – cul-
tură; 6.000 mii lei – asociaţii sportive; 7.700 mii lei – per-
sonal neclerical; 10.450 mii lei – Direcţia de Prestări
Servicii; 1.900 mii lei – căminele pentru persoane vârstnice
de la Jimbolia şi Comloşu Mare; 50.000 mii lei – lucrările
de întreţinere la drumurile judeţene; 1.690 mii lei – Camera
Agricolă a judeţului Timiş etc. În afara bugetului local, mai
există venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului
local, destinaţia acestor sume fiind investiţiile: 44.406 mii
lei vin din fondul de rulment, aproape 13.000 mii lei sunt
fonduri externe nerambursabile, iar 58.000 mii lei sunt
dintr-un împrumut bancar. 

La consiliile locale, pentru cofinanţarea lucrărilor de
infrastructură – alimentări cu apă, canalizări, drumuri
comunale, străzi din localităţi, electrificări – s-au repartizat
12.313 mii lei din TVA şi aproape 35.000 mii lei din cota de
22% din impozitul pe venit. Finanţarea cheltuielilor privind
drumurile judeţene şi comunale a primit o sumă de 20.163
mii lei. 

MA�AGEME�TUL PROIECTELOR Î� LUCRU

Obiectivele de investiţii pe anul în curs au fost funda-
mentate pe categorii şi surse de fi nan ţare pentru bugetul
propriu al CJT şi din a lo că rile bu getare şi cofinan ţările pen -
tru proiecte şi pro grame cu finanţare ex ternă neram -
bursabilă (fon duri euro pene post ade rare). Ca principale
dome nii, acestea vizează: 

-reabilitarea infrastructurii rutiere ju de ţene, prin
proiectele cuprinse în cadrul Programului Operaţional
Regional 2007-2013, axa prioritară 2, finanţare cu fonduri
europene nerambursabile şi cofinanţare CJT: reabilitarea DJ
592, Buziaş-Lugoj (29,2 km), reabilitarea DJ 682 limita
judeţului Arad – Saravale – Sânnicolau Mare (24 km) şi
centura nord-vest de ocolire a Buziaşului (4,3 km);

-reamenajarea şi revitalizarea fortificaţiei Cetăţii Ti -
mişoara – Bastionul (program Phare CES 2005) – obiectiv
menit pentru introducerea Cetăţii Bastionului în circuitul
turistic intern şi internaţional; în cadrarea în peisajul arhi-
tectural specific şi atragerea agenţilor economici pentru
sporirea po ten ţialului economic şi de agrement al zonei cen-
trale a oraşului;

-finalizarea lucrărilor la corpul anexă al Palatului
Administrativ, obiectiv necesar având în vedere rolul tot
mai important pe care îl are CJ Timiş în zona de vest a ţării
şi în cadrul euroregiunii DKMT;

-continuarea lucrărilor de amenajare la Palatul Baroc –
Muzeul de Artă;

-continuarea lucrărilor de consolidare la Castelul
Huniade şi amenajarea punctului muzeal „Traian Vuia”;

-construirea Pavilionului Administrativ la Muzeul
Satului Bănăţean şi refacerea cu respectarea tradiţiilor a
Casei Sârbe şi a Casei de la Obreja.

Asistenţa Socială şi Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Timiş şi învăţământul copiilor
cu nevoi speciale prin Centrele Şcolare de Educaţie In -
cluzică subordonate CJ Timiş sunt, de ase menea, în atenţia
administraţiei judeţene. În lucru se află şi „Sistemul integrat
de management al deşeurilor în judeţul Timiş”.

Liviu BORHA, 
vicepreşedinte CJ Timiş

Repartizarea
bugetului pentru

anul 2010 
la structurile 

CJ Timiş 
şi consiliile locale

Deponeul şi lucrările la drumurile
din judeţ sunt priorităţi în 2010

Interviu cu vicepreşedintele CJ Timiş, Adam Crăciunescu
În 22 martie

s-a dat ordinul
de începere a lu -
cră rilor la depo -
neul din lo ca li  -
tatea Ghizela.
Ce va urma în
acest proiect?

Adam Crăciunescu: 2010 este anul în care trebuie să
punem în funcţiune acest sistem integrat al deşeurilor în judeţul
Timiş. Am parcurs toată procedura de achiziţii publice privind
execuţia acestor lucrări la deponeu. S-a dat şi ordinul de
începere al lucrărilor, iar din 30 martie se vor demara lucrările
pe teritoriul localităţii Ghizela. Am organizat şi licitaţie pentru
serviciile de supervizare a  lucrărilor, pentru că şi această com-
ponentă era foarte importantă pentru implementarea acestui
proiect. Termenul de execuţie este de 6 luni şi, în condiţiile în
care CJ Timiş asigură finanţarea, inclusiv pentru lucrările neel-
igibile (respectiv alimentarea cu energie electrică şi drumul de
acces la de po neu)  cred că vom reuşi să ne încadrăm, totul de -
pinde de constructor. Primul modul al deponeului va asigura
depozitarea deşeurilor timp de cinci ani. Pe lângă deponeu tre-
buie să realizăm şi centrele de transfer de la Jim bolia, Deta,
Timişoara şi Făget. Lugojul şi Buziaşul nu vor mai avea staţii
de transfer pentru că sunt situate în vecinătatea Ghizelei, iar
Sânnicolau Mare e aproape de Jimbolia. Pe de altă parte, va tre-
bui să ne preocupe cât de urgent şi operatorul general al
deponeului. Pregătim caietul de sarcini pentru a licita această
componentă, pentru ca odată cu pu nerea în funcţiune a
deponeului să avem şi operatorul. 

Drumurile sunt un alt domeniu important pentru
investiţiile din acest an. Se fac asfaltări, plombări?

Adam Crăciunescu: La drumuri, avem un buget care nu
pot spune că e satisfăcător, de 50 de milioane de lei, adică 12
milioane de euro. Am fi dorit mai mult, dar trebuie să ţinem
cont şi de situaţia economică din 2010. Totuşi, am reuşit să
alocăm o sumă destul de mare de bani pentru lucrări la infra-

structura de drumuri judeţene. Vom avea în vedere în treţinerea
îmbrăcăminţilor asfaltice, unde am evaluat până în prezent
63.000 de mp de plombe pe care trebuie să le executăm pe toate
drumurile şi 130.000 de mp de plombe succesive cu emulsie,
pentru gropile mai mici. Vom avea în vedere întreţinerea dru-
murilor pietruite, pentru care am alocat o sumă destul de mare,
3 milioane de lei. S-au rezervat bani şi pentru lucrări de estet-
ică rutieră, semnalizări, şanţuri şi podeţe. Dorim, de asemenea,
să igienizăm şi zonele de siguranţă ale drumurilor, astfel încât
să rezolvăm şi problemele legate de deşeurile din parcări. Pe
lângă întreţinerile permanente, avem prevăzute întreţineri
periodice cu tratamente bi tuminoase, pe 55 km anul acesta,
straturi bi tu minoase foarte subţiri pe 9 km, covoare asfaltice pe
aproape 25 km, iar în anumite zone, îmbrăcăminţi asfaltice pe
14,5 km. Mai avem unele lucrări curente pe drumurile sau la
podeţele afectate după sezonul rece. 

Sunt drumuri prioritare care intră în reparaţii imediat?
Adam Crăciunescu: Ca primă etapă, până la Paşti vreau să

acoperim cu plombe succesive 60 la sută din drumuri, iar până
15 aprilie să rezolvăm problemele apărute pe perioada iernii pe
toate drumurile judeţene. Prioritare sunt următoarele tronsoane:
Calea Buziaşului, Carani – Variaş – Pesac, Sân mihai – Cenei,
peste pod, Jebel – Ciacova, pe la Ghilad, Diniaş – Peciu Nou,
Maşloc – Bogda, Leucuşeşti – Mănăştiur. 

Există proiectul de extindere a ieşirilor din Timişoara
spre Giroc şi Moşniţa �ouă. Era vorba de lărgire lor la
patru benzi...

Adam Crăciunescu: În 2009 am realizat studii de
fezabilitate pentru drumurile jude ţene care fac legătura între
Timişoara şi Gi roc, respectiv Timişoara-Moşniţa Nouă. Pen tru
ieşirea spre Giroc, SF-ul ne-a oferit ca soluţie lărgirea la 3
benzi, dar şi cu unele porţiuni de 4 benzi. De asemenea, pe dru-
mul Timişoara-Moşniţa vom avea 4 benzi. Pe parcursul acestui
an vor fi finalizate proiectele tehnice, urmând ca în 2011 să se
realizeze efectiv modernizarea acestor drumuri.

A consemnat Alina SABOU
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Marele poet Mihai Eminescu a
fost și va rămâne personalitatea
marcantă a literaturii româane, care
prin creațiile sale a realizat o capo -
doperă de o incontestabilă valoare
ar tistică, prin a cărei perfecțiune 
și-a uimit atât contemporaneitatea,
cât și generațiile care i-au urmat.
Astfel, în fiecare an, luna ianuarie
se concentrează în jurul zilei de 15,
ziua nașterii poetului, drept pentru
care Căminul Cultural din Dudeștii
Vechi în colaborare cu Liceul
Teoretic “Sf. Kiril și Metodii” din
aceeași localitate, au organizat un
deosebit moment Eminescu la care
au participat cadre didactice și
oameni de cultură ai locului. Acest
eveniment s-a desfășurat sub egida

“ Luceafărul-emblema creației emi-
nesciene.” 

În deschiderea festivității a luat
cuvântul domnul director al
Cîminului Cultural, Velciov Pavel,
care a subliniat importanța eveni-
mentului îndeosebi că anul acesta se
împlinesc 160 ani de la nașterea
poetului. Apoi, doamna profesoară
Vasilcin Cornelia a făcut o fru-
moasă incursiune în viața și opera
eminesceană, punând accentul pe
cele mai importante evenimente din
viața poetului de care sunt strâns
legate o serie de poezii representa-
tive. Desfășurându-se sub denu-
mirea de “ Luceafărul - emblema li -

te raturii eminescene”, acest eveni-
ment cultural a fost marcat de un
moment inedit: traducerea în dialec-
tul bănățean al limbii bulgare a ca -
po doperei eminesciene, “Lucea fă -
rul”, de catre domnul Ghergulov
Gheor ghe. Prin această lucrare,
afla tă într-o broșură bilingva intitu-
lata “Zvezdelinku” (“Luceafarul”),
domnul Ghergulov a demonstrate
ca, desi acest dialect, recunoscut ca
a doua limbă literară bulgară a
cărei lexic nu este atât de bogat și de
variat poate sluji la traducerea unor
capodopere de talia “Luceafărului”.
Pentru o mai profundă înțelegere a
“Luceafărului”, doamna profesoară

Calapis Monica a făcut o analiză a
poeziei din care s-au putut observa
izvoarele, temele și motivele ce stau
la baza acesteia. A luat cuvântul
apoi doamna director a liceului din
Dudeștii Vechi, profesoara Velciov
Stanca, în prelegerea ei referindu-se
și la alte opera eminesciene, cărora
le-a subliniat însemnătatea, idée
continuată în limba bulgară de
doamna profesoară Pârvan Maria.
Pe parcursul acestei activități
doamna pro fesoară Tamas
Petronela, de canul de vârstă al
Liceului din Du deștii Vechi, un
strălucit profesor de limba română a
făcut câteva referiri la însemnătatea

operei lui Eminescu pentru literatu-
ra română, dumneaei fiind și autorul
prefeței la broșura “Zvezdelinku”
(“Lu cea fă rul”)  rea li  za tă prin
agenda cultu ra lă a co munei
Dudeștii Vechi și co  finanțată de
Consiliul Județean Ti miș. Această
manifestare s-a în che iat în spirit
eminescian prin au die rea celor
prezenți prin interpretarea lor ined-
ită de către mari artiști ai culturii
românești. Prin evenimentul din 16
ianua rie 2010, desfășurat la
Căminul Cul tu ral din Dudeștii
Vechi, comunitatea bulgară a mar-
cat însemnătatea operei lui
Eminescu atât pentru cultura
română cât și pentru cea bulgară. 

prof.  Monica  CALAPIS 

Momentul Eminescu - marcat la Dudeştii Vechi

Armele albe au exercitat întot-
deauna o fascinaţie aparte. În trecut,
ele simbolizau războiul şi puterea
masculină, apoi eleganţa şi bogăţia
celui care le purta. Astăzi, armele
albe, săbiile, spadele, cuţitele, con-
tinuă să atragă privirea şi admiraţia,
pentru ceea ce reprezintă. Fiecare
armă poartă cu ea o frântură de isto-
rie: a soldatului care s-a folosit de
ea, a ţării pe care a apărat-o sau a
atacat-o, a epocii respective, a vieţii
şi a morţii. Daca oamenii care au
folosit aceste arme sunt efemeri, iată
că săbiile şi poveştile lor au
supravieţuit până în zilele noastre.
Cei care încearcă să le desluşească
tainele sunt muzeografii pasionaţi
care, fascinaţi de istorie şi de artă,
spun poveştile acestor arme albe.

Cine mai ştie astăzi cum arată un
iatagan sau cum era el folosit? Dar o
spadă, un paloş sau un buzdugan?
Dar de „shamshir” aţi auzit, sau de o
sabie „tesak”?

Cei care pot răspunde cu sigu-
ranţă la toate aceste întrebări sunt
muzeografii de la Muzeul Banatului
care au lucrat câteva luni la pregă -
tirea unei expoziţii care a înglobat
peste o sută de arme albe. Alegerea a fost destul de dificilă deoarece
colecţia muzeului este mult mai mare. Totul a început cu identificarea
fiecărei arme, alegerea celor mai importante piese, restaurarea lor şi apoi
la aranjarea pe epoci şi pe panoplii. „Armele din colecţia noastră provin
în cea mai mare parte din donaţii, în perioada dinaintea primului război
mondial, exploratori sau colecţionari le-au oferit muzeului. Avem o parte
provenită şi din achiziţii”, a explicat muzeograful Zoran Marcov.

Cea mai
v e c h e
armă a
c o l e c ţ i e i
este din
secolul al
XI-lea, o
sabie de tip
v i k i n g ,
găsită în
anii 50 pe
fundul râu-
lui Bega.
Nu se ştie
cum a
a j u n s
această sabie în apă şi nici de la ce
distanţă a fost adusă de curenţi. Cert
este că a fost restaurată şi acum este
o piesă de rezistenţă a colecţiei de
arme a Muzeului Banatului. Nu a
fost uitată nici sabia de călău,
folosită la execuţii, în Timişoara, în
perioada medievală, nici una dintre
săbiile principelui transilvănean
Gheorghe Rakoczy al II-lea, armele
orientale, cele africane şi multe
altele. Nu au lipsit nici săbiile
folosite de austrieci în timpul
apărării oraşului Timişoara sau iata-
ganele otomane aduse ca pradă de
război.

După mai bine de 20 de ani,
timişorenii au putut sta faţă în faţă
cu aceste arme unice, originale, în
cadrul expoziţiei „Pe viaţă şi pe
moarte”, organizată ]n periaoda
29 ianuarie- 21 februarie 2010, de
Muzeul Banatului Timişoara, cu
sprijinul Consiliului Judeţean
Timiş şi al Muzeului de Artă.
„Colecţia de arme a Muzeului
Banatului este una deosebită, dar
în acest moment, din cauza lu -
crărilor de consolidare a Cas -
telului Huniade, unde este găzduit
Muzeul, este păstrată în depo zi -
tele noastre. Vrem să ară tăm pub-
licului larg aceste exponate, toate
autentice şi care au fost folosite
de-a lungul timpului în diferite
războaie”, a arătat directorul Mu -
zeului Banatului, Dan Leopold
Ciobotaru.

Armele i-au fascinat pe timi -
şoreni, atât vechimea lor dar şi
arta cu care erau decorate. Au fost
atraşi atât de armura care stră -
juieşte prima sală, cât şi de săbiile
de paradă, de iataganele otomane
sau de armele exotice.  Şi pentru
că astăzi, cei care mai au dreptul

să mânuiască sunt sportivii, în fiecare sfârşit de săptămână, Clubul
Sportiv Uni versitatea Politehnică Timişoara, Secţia de Scrimă a organizat
demonstraţii de floretă, sabie şi spadă. Elevii antrenaţi de Livius Buzan
sunt componenţi ai Lotului Naţional şi au obţinut numeroase premii pe
plan intern şi internaţional. În plus, muzeograful Muzeului Banatului,

organizatorul acestei expoziţii,
Zoran Marcov, a explicat exact
cum erau folosite armele vechi, în
vremurile de demult.

Pentru timişoreni, surprizele
nu se vor opri aici, expoziţia „Pe
viaţă şi pe moarte” va avea şi o
continuare. Muzeografii doresc să
expună şi armele de foc din
colecţia muzeului şi cred că vor
avea un succes la fel de mare ca şi
expoziţia de arme albe.

�icoleta TRIFA�
Consultant ştinţific: 

Zoran Marcov

SPADA DE CĂLĂU
Această spadă poate fi considerată mai mult o unealtă decât o armă,

deoarece era folosită împotriva unor victime pasive. Arma era destinată
decapitării condamnaţilor, forjată special fără vârf şi mai lată decât
spadele obişnuite de luptă. În Europa, cea mai veche spadă este datată în
jurul anului 1540. Condamnatul nu era executat cu capul pe butuc, ci
îngenunchiat, cu mâinile legate în faţă şi ţinând între ele o cruce.
Lovitura se dădea pe ceafa capului aplecat în jos. Spadele de călău nu
mai sunt folosite în prima parte a secolului al XVIII-lea. Ultima execuţie
prin decapitare cu sabia a avut loc la Lucerna, în 1867. �emaifolosite la
decapitări, ele au continuat să fie expuse şi purtate în procesiuni sau
prezentări ca simboluri ale puterii legii.

IATAGA�UL
Originară din oraşul turcesc Iatagan, această armă şi-a câştigat

notorietatea datorită luptei sale în lupta de aproape. Uşor curb, cu greu-
tatea lamei în faţă, arma este ideală pentru ciopârţit, mai degrabă decât
pentru împuns sau spintecat. Alături de pistoale şi hanger, iataganul avea
locul la brâu, fiind o armă emblematică a ienicerilor din perioada târzie
a Imperiului Otoman. Lama era din oţel de Damasc, flexibilă, să nu se
frângă uşor, dar incredibil de tare în zona tăişului. Lamele sunt ornamen-
tate cu stilul numit Koftgari, incrustaţii din alamă, argint sau aliaje de
metal. Mânerul tipic, „cu urechi” sau „cu coarne”, este finisat din os,
corn sau fildeş, iar faptul că se folosea rar la împuns explică lipsa gărzii
între mâner şi lamă. Coarnele din spate ajutau la smuls, în cazul în care
lama rămânea înţepenită în corpul victimei.

ZIUA POEZIEI CU
„ORIENT LATIN”

Fundaţia Culturală „Orient La -
tin” şi Teatrul pentru Copii şi Tineret
„Merlin” şi Teatrul „Thes pis” au
organizat la 21 martie 2010 o întâl ni -
re literară prilejuită de „Ziua Inter -
naţională a Poeziei”. Cu acest prilej,
a vut loc loc festivitatea de acordare,
de către Fundaţia Culturală „Orient
Latin”, a premiului de excelenţă lite -
rară, ediţia 2010. Tot cu acest prilej,
s-a acordat (ediţie inaugurală), Pre -
miul Horia Ionescu, care va răsplăti
un actor timişorean pentru care
poezia este o a doua profesie. Au
urmat lansări de carte, remember-uri
şi recitaluri şi s-a lansat noul număr
(1/2010) al revistei „Orient Latin”.

Ziua Internaţională a Poeziei,
oficializată de UNESCO în data de
21 martie, este sărbătorită la Timi -
şoa ra, de către Fundaţia Culturală
„Orient Latin”, pentru al cincilea an
consecutiv. Celelalte ediţii au avut
loc la Clubul „The note”, Teatrul
„Mer lin”, Teatrul Naţional Timi -
şoara şi Filarmonica „Banatul” şi au
prilejuit onorarea, prin recitaluri şi
proiecţii, a  memoriei unor scriitori
ai cetăţii intraţi, nemeritat, într-un
con de umbră: Damian Ureche,
Adrian Derlea, Nicolae Romândaşu,
Dan Emilian Roşca, Cătălin Isman,
Victor Ţache Ţintoi, Iosif Costinaş,
Virgil Şchiopescu sau Marius
Munteanu. De asemenea, Fundaţia
Culturală „Orient Latin”, din anul
2007, acordă premii de excelenţă
unor personalităţi literare cu operă şi
statut, care, din varii motive, nu sunt
membre ale Uniunii Scriitorilor.

Consecventă ideii de păstrare a
unei imagini reale a literaturii tim-
işorene, Fundaţia Culturală „Orient
Latin” a editat volumele „Poezii
alese”, de Damian Ureche, „Ţache”
de Victor Ţintoi, „Teatru”, de Iosif
Costinaş şi „Treisprezece poeţi tim-
işoreni vii” (vol. colectiv).

Ilie CHELARIU

„Pe viaţă şi pe moarte”
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Artişti fără frontiere
În data de 18 Martie, la Palatul Administrativ al

Județului Timiș, a avut loc vernisajul de debut al expoziției
de pictură a patru cursante la Școala de Arte din cadrul
Centrului de Cultură și Arte al Județului Timiș, gruparea
“Artiști fără frontiere”. Cuvântul de deschidere a fost rostit
de artistul plastic Nora Novak. Din partea C.J. Timiş a vor-
bit dra Daniela Pepa.

Carmen Buha – nascută la
data de 24 August 1961, absol-
ventă a Facultății de Științe
Economice Timișoara. Abor dea -
ză stilul impresionist, cu preocu -
pări asupra temelor bucolice –
frumusețea și simplitatea satului
românesc cu viața de zi cu zi:
carul cu fân, ograda țărănească,
păsările din ogradă. În tonuri
clare, surprinzând atmosfera
rurală atât de bogată în culori și

lumină, lucrările transmit liniște, simplitate, ex plorând în
același timp ceea ce se află dincolo de acestea.

Tablourile înfățișează o at mosferă așezată, caldă, în
care omul este integrat prin siluete discrete. Chipul
Creatorului veghează conturat pe cerul albăstrui, cu trăsă-
turile pierzându-se în imensitatea acestuia. Lucrarea «Pe
malul Timișului - La pescuit», specific bănăţeană, se
remarcă prin luminozitate, o cromatică albastru-verzui,
umbrele albastre specifice curentului impresionist al sec.
XX.

Gabriela Passcu –
născută la 10 Mai 1985,
studentă în anul VI la
Facultatea de Arhitec -
tură. Are un stil personal
cochetând cu japonis-
mele, transparențele și
arta abstractă specifică
tehnicilor de lambriuri,
tehnici dificil de abordat
datorită mentalității și
conceptului de viață și gândire orientală diferit față de cel
european. La aceste lucrări remarcăm spontaneitate, trans-
parența acuarelei, difuziunea culorilor dintr-o parte în alta
a compoziției. Ciclul “Vis” ne prezintă compoziții
îndrăznețe, cu suprafețe omogene de culoare intercalate cu
linii și forme aluzive, care se contopesc una în alta. Liniile
sunt uneori dinamice, pline, alteori vagi, neclare, dând
impresia de opacitate sau transparență. Formele, asimet-
rice, stranii.

Monica Grozav – nascută la
22 Aprilie 1982, absolventă a
Facultății de Sociologie și
Psihologie, Secția Psihologie.
Compozițiile sale, simbolice, ges-
tuale, în culori reci, prezintă mar-
ile întrebări ale vieții și morții.
Lucrarea “Masca”, alături de
“Urna” şi “Simbolul luminii”, pre -
zintă ființa umană față în față cu
ea însăși, de fiecare dată aceeași și
mereu alta, un discurs despre Eros
și Thanatos surprinzând zone

ascunse ale sufletului cu emoțiile, obsesiile, neliniștile sale.
Universul interior caută drumul spre echilibru, eliberându-
se de sentimentul de spaimă, angoasă. Un aer morbid stră-
bate lucrările prezentate de altfel în culori închise, în ace-
lași ton cu ființa interioară, bizară și misterioasă. 

Geta Adam – născută la 3
Mai 1965, absolventă a
Facultății de Tehnologie
Chimică Timișoara. Pictează
naturi statice cu flori pe care
le subliniază în-tr-o stilizare
specifică ducându-le până la
abstract. Paleta de culori prez-
intă o trecere de la cald la
rece: lucrarea “Coş cu flori”
este redată în culori calde,
predomină semitonu rile - cu
precădere ocrul, pe când com-
pozițiile cu referințe mitice (copacul vieții și transparențele
picăturilor de rouă pe o pânză de păianjen) abordează culo-
rile reci: albastru și verde. De asemenea, sesizăm treceri de
la straturi dense de culoare la straturi mai diluate (Copacul
vieții). Este întâlnit în lucrări jocul cromatic între opoziția
complementarelor (galben-violet) iar Valul stilizat este o
explozie de culori.

A.G.

“HAITI, o insulă minunată“
Palatul Baroc şi Centrul Cultural Francez din Timişoara a

găzduit în luna martie 2010  o mare premieră în România şi în
Europa de est : expoziţii despre arta unică din Haiti, organiza-
tă ca omagiu pentru îndrăgita comunitate artistică a unei ţări
mici din lumea francofonă, recent lovită de un cutremur vio-
lent. Evenimentul a avut loc n parteneriat cu Muzeul de Artă
din Timişoara, Galeria Marassa Trois din Paris şi responsabila
sa Natacha Giafferi-Dombres, curatoarea expoziţiei. 

Cu ocazia vernisajului,  a fost pus pune la dispoziţia vizita-
torilor Muzeul de Artă o urnă, pentru a aduna donaţii pentru a
putea ajuta această ţară şi locuitorii săi. 

La Muzeul de Artă (sala Visconti) au foast expuse 17 pânze
din colecţia personală a lui Jacques Bartoli, din Port-au-Prince,
şi a familiei Dombre şi Giafferi, din Paris. Regăsim în această
colecţie atât primitivi, cât şi naivi, simbolişti sau contempo-
rani. Unele opere au fost expuse în 2007 în oraşul Suresnes,

altele au fost expuse în luna
aprilie 2008 în Galeria
Marassa Trois. De manieră
generală, selec ţia s-a vrut
mai degrabă o fereastră
deschisă spre o varietate de
stiluri decât o pretenţie la
exhaustivitate. 

La Centrul Cultural
Francez din Timişoara au
fost expuse 16 oriflame
per late şi paietate (stea -
gurile, drapelurile voodoo,
care iniţial erau purtate în timpul ceremoniilor cu ecou atât în
arta Yoruba din Africa de Vest cât şi în icoanele creştine, cato-
lice sau ortodoxe), opere ale unor artişti recunoscuţi, precum
Georges Valris, Maxon Scylla, Doamna Moreau, Christian
Dorleus sau Nadine Fortilus. B.�.

A devenit deja o tradiţie
ca în fiecare an, Organizaţia
Studenţilor Basarabeni din
Timişoara să comemoreze
data istorică de 27 martie
1918 – ziua în care Ba -
sarabia s-a unit cu România,
fiind prima provincie româ -
nească care a dat startul pro-
cesului de reîntregire a Ţării.
Între timp, lucrurile s-au
schimbat, dar simbolul Uni -

rii a rămas viu pentru eternitate în inimile celor care simt ro -
mâneşte. Acţiunile culturale desfăşurate în acest scop poartă
denumirea generică de „Zilele Basarabiei”. Ediţia din acest an
a marcat cea de-a 10-a aniversare a acestui proiect. Mani -
festările culturale s-au desfăşurat începând de vineri, 26 mar-
tie, orele 10.00 până duminică, 28 martie 2010, orele 22.00 în
diferite locaţii din Timişoara.

În program au figurat nume sonore ale muzicii româneşti,
care vor acoperi stiluri cât se poate de variate: Nicolae Furdui

Iancu, Grigore Leşe, precum şi „Paralela 47” şi „Satori” –
trupe din Republica Moldova care vor urca pe aceeaşi scenă cu
legendara formaţie IRIS.  

Trei companii de teatru din Chişinău – Centrul de Arte
COLISEUM, Teatrul Municipal al Unui Actor şi Clubul
Experimental de Teatru – vor evolua pe scenele din Timişoara,
oferind publicului ocazia de a cunoaşte teatrul românesc de
dincolo de Prut – fascinant prin originalitatea abordării şi cali-
tatea jocului actoricesc. Din program nu au lipsit dezbaterile,
lansările de carte, expoziţiile de pictură şi fotografie, iar în
completarea Festivalului „Zilele Basarabiei” i-a  înveselit pe
timişoreni cu prezenţa Mitoş Micleuşanu, venit tocmai de pe
„Planeta Moldova” special pentru a sta la taifas cu publicul
bănăţean.  

Festivalul „Zilele Basarabiei” a fost oferit de Organizaţia
Studenţilor Basarabeni din Timişoara în parteneriat cu
Institutul Cultural Român, Consiliul Judeţean Timiş, Iulius
Mall Timişoara, Universitatea „Politehnica” Timişoara,
Primăria Chişinău, Primăria Timişoara, Universitatea de Vest
Timişoara, Institutul „Frații Golescu” pentru relații cu Românii
din străinătate, Casa de Cultură a Studenţilor din Timişoara.

Muzeul de Artă Timișoara a inaugurat  la începutul acestui
an seria minivernisajelor-donație cu unul dintre cei mai impor-
tanţi artişti sârbi contemporani: MILOS SOBAJIC.

Lucrarea sa, Territoire, a fost expusă publicului timp de
două saptamani în holul de la etajul al doilea - al Palatului
Baroc din Timișoara, în urma vernisajului care a avut loc la 26
februarie 2010 la Palatul Baroc din Piața Unirii, în prezentarea
poetului Marcel Tolcea.

“Sobajic împinge logica picturii contemporane înspre con-
secințele sale extreme. Se spune că violența formală, genera -
lizată, cere o rigoare a tratamentului “clasică”. Extremismul și
decadența, ca urmare a acestuia, nu se manifestă ca și în se -
colul al XIX-lea prin plăcere, ci printr-o brutală negație a
“celuilalt”; participă la dinamica unei arte care speculează pro-
pria sa moarte. Pictura contemporană dorește propria sa
moarte, aneantizare. Violența operei lui Picasso, continuată de
Dali, De Kooning sau Bacon, nu reprezintă efectul - sau măr-

turia - unei epoci, ci final-
itatea acelei arte care, sub
denumirea de modernă,
contemporană sau actuală,
sau sub diversele sale
etichete - expresionism,
pop-art, etc. – avansează
înspre propriul suicid.
Dali sau Picasso l-au
anunțat, însă ei s-au înde-
părtat de acest drum prin
intermediul indirect al
suprarealismului (și al cla-
sicismului catolic), cel de-al doilea, datorită artei clasice pe
care a reînnoit-o. Descendenți din Velasquez și Goya, la ei
oroarea nu distruge arta, marea lor pictură stăpânește urâțenia,
căci prin intermediul lor întotdeauna se exprima umanitatea.
Sobajic însuși ajunge la marginea abisului, spunea dramatrugul
şi scenaristul austriac despre opra lui Milos Sobajci.

B.�.

ONISIM COLTA  LA PALATUL BAROC
Parterul Muzeului de Arta Timişoara a găzduit în luna mar-

tie 2010  expoziţia  ONISIM COLTA - Pictura, desen, acuarela,
obiect. Cu ocazia vernisajului, a fost lansat volumul Onisim
Colta - Exercitii de reflectie. Aspecte ale unui demers plastic.
Au  prezentat Marcel Tolcea, directorul Muzeului de Artă
Timișoara, și Sorina Jecza, editor și președintele Fundației
Triade.

Onisim Colta a  absolvit Academia de Arte Vizuale “Ion
Andreescu” din Cluj-Napoca, secţia pictură, în 1976, în clasa
prof. Paul Sima. În 2006 obţine titlul de  dr. în Arte Vizuale –

Universitatea de Arte şi Design, Cluj
Napoca (Summa cum laudae). Par -
curge un stagiu de perfecţionare pro-
fesională post-universitară, de cinci
ani în cadrul Centrului Special de
perfecţionare profesională Bucu reşti
pe linie de scenografie între anii
1978-1980 şi respectiv între 1983-
1985. Este Membru al UAP din
1980 şi membru A.I.A.P. din 1995.
Conf. univ. la Facultatea de Arte

Vizuale Ora dea în
perioada 1998-
2005. Pre şedintele
Filialei Arad a
UAP, 1994-1998;
Vi ce preşedinte al
Fili a lei Arad a
UAP din 1998; A
par ticipat la nu -
me roase expoziţii
naţionale şi internaţionale şi a obţinut în cepând cu anul 1988
numeroase premii. Este redactor artistic la Revista “ARCA”
din 2000. Din 1976 lucrează ca scenograf la Teatrul de Stat din
Arad montând până în prezent peste 70 de spectacole. Din 2003
publică în paginile revistei ARCA, co mentarii plastice, studii,
însoţite de reproduceri, pe marginea operei unor artişti de
seamă din peisajul plasticii româneşti contemporane. Critica de
artă îl caracterizază pe Oni sim Colta drept un artist care
«posedă acea energie miraculoasă ce poate înnobila, chiar
şi însemnele banale ale concretului insipid. În spiritul artei
povera, asistăm la o ridicare a derizoriului în planul evi-
denţei onorabile, cu funcţie estetică….

M.B.

ZILELE BASARABIEI

MILOS SOBAJIC
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TERAPII MODERNE LA SPITALUL JUDEŢEAN
La Compartimentul de Recuperare Medicală din cadrul Clinicii II Ortopedie – Traumatologie

de la Spitalul Clinic nr. 1 Judeţean de Urgenţă Timişoara este folosită, de anul acesta, o nouă ter-
apie pentru tratarea unor afecţiuni musculo-scheletale: terapia cu unde de şoc. Acest tratament este
una dintre cele mai moderne şi eficiente metode utilizată în prezent pentru scăderea durerii şi
inflamaţiei în afecţiuni precum: tendinite ale umărului şi şoldului, tendinită achiliană, epicondil-
ită (cotul tenisman-ului). “Cel mai mare beneficiu este pentru pacienţii cu pinteni calcaneeni, ter-
apia cu unde de şoc constituind una dintre cele mai moderne metode în tratamentul acestei afecţi-
uni”, spune dr. Alina Totorean, şef Compartiment Recuperare Medicală. Pentru tratament este
nevoie de 5-6 şedinţe la interval de o săptămână. Aparatul este primul de acest gen care
funcţionează din zona de vest a ţării. Valoarea lui este de 13.000 euro, marea parte din sumă
provine din veniturile proprii ale Compartimentului de Recuperare. Aparatul este luat în custodie,
urmând să fie achiziţionat de către SCJUT. A.S.

VIAŢA UNUI COPIL
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş a primit, din partea

familiei Negreanu Gheorghe şi Maria, solicitarea de a sprijini o campanie umanitară de
susţinere a copilului Negreanu Ramon Alex, în vârstă de 12 ani, diagnosticat cu o formă
gravă de cancer. Diagnosticul complet este Sarcom Ewing 1/3 inferioară peroneu drept,
recidivă tumorală, metastaze la distanţă (pulmonare), anemie secundară, caşexie neoplaz-
ică, boală progresivă, VSH crescut. Şansa de vindecare a acestui copil este reprezentată
de o intervenţie de distrugere a celulelor canceroase într-o clinică specializată din Viena.
Costul iniţial al intervenţiei este de 10.000 de euro, bani de care părinţii nu dispun.

Pe această cale, susţinem familia în demersul ei de a obţine fondurile necesare inter-
venţiei, persoanele dornice să ajute  putând dona bani în următoarele conturi: RON:
RO43BRDE360SV59278493600 Euro: RO67BRDE360SV71662973600.

S.M.

LA�SARE DE PROIECT:

OSAIS – Monitorizarea impactului 
ajutoarelor de stat

În perioada 18-19 martie 2010 a avut loc la Mauerbach-am-Wien, Austria, prima
întâlnire a partenerilor proiectului „OSAIS – Observatory on State Aid Impact”
(OSAIS – Monitorizarea impactului ajutoarelor de stat), la care a participat echipa
de proiect a ADETIM – Consiliul Judeţean Timiş, alături de reprezentanţii celorlalte
10 ţări partenere din Uniunea Europeană.

Proiectul este o iniţiativă regională, finanţată de Uniunea Europeană prin
Programul INTERREG IVC, are o durată de 38 de luni şi un buget total de 1.996.175
euro, din care judeţului Timiş îi revine suma de 148.378 euro

Scopul proiectului este de a îmbunătăţi eficienţa şi eficacitatea politicilor de dez-
voltare regionale şi locale în Veneto, Timiş, Bautzen, Murcia, Lisabona, Heraklion,
Champagne-Ardenne, Austria de Jos, Opolskie, Trenčin şi Cipru, în domeniul mod-
ernizării economice şi creşterii competitivităţii IMM-urilor din regiunile partenere,
prin identificarea şi schimbul de bune practici şi cunoştinţe privind asistenţa finan-
ciară acordată IMM-urilor prin intermediul ajutoarelor de stat.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează: 1.Evaluarea şi măsurarea impactu-
lui, din punct de vedere al eficienţei şi eficacităţii, a politicilor relevante din dome-
niul ajutoarelor de stat (analiza eficienţei şi eficacităţii impactului macroeconomic al
politicilor de ajutor regional); 2.Identificarea celor mai bune practici, care se va face
prin intermediul seminariilor tematice comune partenerilor. Aceste seminarii vor fi o
sursă de informaţii directă şi utilă pentru colectarea de date. Totodată, va fi întocmit
un studiu tematic comun, care va rezulta din  procesarea datelor colectate de la toţi
partenerii proiectului. 3.Schimbul de bune practici între parteneri (prin seminarii de
training, vizite de studiu, schimburi de personal etc.); 4. Dezvoltarea unei noi abor-
dări a politicilor de ajutor; 5. Diseminarea celor mai bune practici şi a rezultatelor
proiectului la nivel european (prin intermediul news-letter-elor, spoturilor TV, con-
ferinţelor de lansare şi de încheiere a proiectului, web-site-ului, participării la eveni-
mentele „Open Days” şi Conferinţa Internaţională EOSA, publicării ghidului de
bune practici etc.).

REZULTATELE AŞTEPTATE ALE PROIECTULUI CORESPU�D CELOR
TREI COMPO�E�TE ALE ACESTUIA:

Componenta 1 cuprinde elemente de management şi coordonare a proiectului, de
care este responsabilă Regiunea Veneto din Italia. Obiectivul acestei componente va
fi atins prin activităţi de organizare şi administrare internă (contractare, reglementare
internă, întâlniri de coordonare etc.), monitorizare (sistem de monitorizare on-line),
raportare (rapoarte de progres şi raport final) şi evaluare. Componenta 2 cuprinde
elemente de comunicare şi diseminare. Partenerul de proiect responsabil este
Regiunea Opolskie  din Polonia. În cadrul acestei componente vor fi realizate acţiu-
ni de comunicare şi diseminare, precum: întâlniri, conferinţe, ghidul de Bune Practici
publicat în 6 limbi, materiale audio-video, creare a unui web-site, tipărirea de mate-
riale de promovare (pliante, broşuri etc.) şi realizarea de produse de promovare cu
logo-ul proiectului. Componenta 3 vizează schimburi de experienţă dedicate identi-
ficării şi analizei bunelor practici. Această componentă va fi gestionată de  Guvernul
Austriei de Jos. Rezultatele aşteptate ale componentei la nivel general sunt: organi-
zarea de seminarii tematice comune, vizite de studiu, a unei sesiuni de training inter-
regională; realizarea unui studiu tematic comun; dezvoltarea de baze de date în ţările
partenere; schimburi de personal; elaborarea de planuri de acţiune; organizarea unui
workshop pentru discutarea şi diseminarea rezultatelor studiului. În general, proiec-
tul va contribui la îmbunătăţirea politicilor privind impactul ajutoarelor de stat pen-
tru IMM-uri la nivelul tuturor celor 11 regiuni implicate. 

OBIECTIVELE SPECIFICE URMĂRITE LA �IVELUL JUDEŢULUI
TIMIŞ ŞI REGIU�II VEST:

Obţinerea de informaţii legate de ajutoarele de stat la nivel naţional, regional şi
judeţean/local; Schimb de experienţă între regiunile partenere de proiect;
Participarea la elaborarea Studiul Tematic şi a unui Plan de Acţiune în domeniul aju-
toarelor de stat pentru IMM-uri, cu aplicabilitate la nivel regional şi naţional;
Promovarea de bune practici în domeniul ajutoarelor de stat la nivel european, ca
fundament pentru îmbunătăţirea politicilor româneşti în acest domeniu, vizând atât
fondurile proprii, cât şi cele alocate de UE în cadrul programelor de asistenţă finan-
ciară pentru România.

Mihaela LADA�YI, manager de proiect, Adetim
Tel. 0256 494 131, Fax 0256 494 596
Email: mihaela.ladanyi@adetim.ro

Avocatul Poporului – Bilanţul anului 2009 
La fiecare sfârşit de an vine momentul bilanţului şi al dorinţelor pentru următoarea perioadă.
În ceea ce priveşte activitatea Biroului Teritorial Timişoara al instituţiei Avocatul Poporului în

2009, cele mai multe cazuri s-au referit la încălcări ale dreptului de proprietate privată, ale dreptului
de petiţionare, ale dreptului la un nivel de trai decent, dreptul la muncă şi protecţia socială a muncii si
dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică. 

Astfel, s-au prezentat în audienţă la sediul Biroului Teritorial Timişoara pe parcursul anului 2009
peste 800 de persoane. Cu ocazia acestor audienţe au fost înregistrate petiţii prin care au fost sesizate
încălcări ale drepturilor persoanelor fizice de catre autorităţi ale administraţiei publice şi regii
autonome sau, dacă problemele sesizate nu au fost de competenţa instituţiei noastre, petenţii au prim-
it îndrumări necesare rezolvării problemelor ridicate. Întrucât nu au mai fost susţinute audienţe în ter-
itoriu, respectiv în Reşiţa şi Arad, un numar foarte mic de persoane din judeţele Caraş-Severin şi Arad,
aflate în raza de competenţă a Biroului Teritorial Timişoara, s-au adresat direct la sediul nostru (40 per-
soane). De menţionat sunt şi petiţiile venite din partea unor cetăţeni din Germania, Moldova, Ungaria
şi S.U.A. care au reclamat încălcări ale drepturilor lor de către autorităţile administraţiei publice din
România.

Cu toate acestea, separat de audienţe, la dispeceratul Biroului Teritorial Timişoara persoanele fiz-
ice s-au adresat şi telefonic la numărul 0256/220321, în special cei aflati la mari distante sau netrans-
portabili, fiind receptionate 337 apeluri telefonice. Multe persoane au ales de asemenea să ne con-
tacteze în scris sau pe adresa de mail a biroului avptimis@avp.ro

Astfel s-au înregistrat 231 de petiţii, din care 132 formulate de bărbaţi şi 99 formulate de femei.
Din totalul petiţiilor primite, 134 de petiţii au fost reţinute spre soluţionare, ceea ce denotă o mai

bună asimilare a acestei instituţii în rândul cetăţenilor, a atribuţiilor şi competenţelor Avocatului
Poporului în sfera relaţiilor cetăţean – instituţii publice. Cu toate acestea, imposibilitatea instituţiei
Avocatul Poporului de a interveni în activitatea judecatorească şi de a asista cetăţeanul în litigiile aflate
pe rolul instantelor, a nemultumit unele persoane care s-au adresat biroului nostru. Trebuie subliniat
faptul că Avocatul Poporului este o instituţie a medierii, a dialogului şi nu o instituţie care să aibă put-
ere de coerciţie asupra instituţiilor publice. De asemenea, din totalul dosarelor au fost soluţionate
favorabil 62 de dosare, 38 au primit răspuns negativ, 34 de dosare sunt în curs de soluţionare, iar în 11
cazuri a fost declinată competenţa către instituţia centrală a Avocatului Poporului pentru ridicarea de
excepţii de neconstituţionalitate a unor legi sau ordonanţe ale Guvernului.

În topul instituţiilor reclamate s-au situat primăriile şi Comisiile de Fond Funciar din cadrul aces-
tora, cu sesizări legate de încălcarea dreptului la proprietate privată şi dreptul persoanei vătămate de o
autoritate publică. Au urmat apoi ca volum sesizările legate de activitatea Autorităţii Naţionale pentru
Restituirea Proprietăţilor în aplicarea Legii nr. 9/1998, a Legii nr. 290/2003 şi a Legii nr. 10/2001. De
asemenea numeroşi pensionari s-au adresat biroului nostru pentru a sesiza probleme legate de dificul-
tatea obţinerii adeverinţelor de vechime necesare calculării pensiilor sau de activitatea Caselor de
Pensii.

Pentru a veni în întâmpinarea tuturor problemelor legate de încălcarea drepturilor şi libertăţilor
cetăteanului de către autorităţi ale administraţiei publice sau regii autonome, persoanele din judeţele
Timiş, Arad şi Caraş-Severin ni se pot adresa la sediul din Timişoara, Bulevardul Revoluţiei din 1989,
nr. 17, la telefon/fax 0256/220321 sau pe adresa de e-mail avptimis@avp.ro

Roxana Marcu

Continuă programul 
Euro 200

Programul guvernamental prin care elevii şi
studenţii provenind din familii cu venituri mod-
este primesc câte 200 euro pentru achiziţionarea
unui calculator va fi aplicat şi în 2010. Cuponul
în valoare de 200 euro va fi acordat unui număr
estimat de 25.000 elevi şi studenţi, similar celui
de anul trecut. “25.000 de elevi şi tineri studenţi
vor beneficia de un sprijin financiar în vederea
achiziţionării unui calculator, 200 de euro, bani
pe care îi vor primi sub formă de cupoane cu
ajutorul cărora vor putea să procedeze la
cumpărarea unui calculator“, a anunţat pre-
mierul Emil Boc. El a precizat că elevii şi stu-
denţii vor putea utiliza cupoanele exclusiv în
vederea cumpărării unui calculator. Până la 21
aprilie, cei interesaţi vor depune cereri la şcoli,
facultăţi, inclusiv primării, urmand ca
autorităţile locale să verifice datele până la 19
mai. Pana la 1 iunie vor fi aprobate cererile de
către Ministerul Educaţiei, iar până la data de
30 iulie vor fi eliberate bonurile valorice în baza
cărora tinerii îşi pot cumpăra un computer.
Programul guvernamental a fost iniţiat în urmă
cu cinci ani.                                A.S.

Amenzi mai mari 
pentru primării

Ministrul Mediului, Borbely Laszlo, a
anunţat că va “înăspri” legislaţia de mediu, în
circa două luni, astfel că primarii care nu asigură
colectarea selectivă a deşeurilor vor primi
“amenzi usturătoare”, iar producătorii de echipa-
mente electronice vor trebui să depună o sumă
ca “garanţie de reciclare”. Borbely a declarat că,
în ceea ce priveşte PET-urile, în România se
adună chiar mai mult decât s-a căzut de acord cu
comunitatea europeană, dar sistemul de
colectare este “la cheremul primăriilor” şi sunt
rezultate doar acolo unde primarul se îngrijeşte
de colectarea selectivă. “Schimbăm legislaţia, ca
să sensibilizăm primarii şi deocamdată nu-i
putem sensibiliza decât prin amenzi mai ustură-
toare în cazul în care nu se achită de sarcinile pe
care le au din 2005, referitoare la obligaţia de a
asigura condiţiile pentru colectarea selectivă”, a
spus Borbely. Acesta a precizat că legislaţia va fi
schimbată şi în ceea ce priveşte echipamentele
electronice, pentru a-i “obliga mai puternic” pe
producători să participe la sistemul de reciclare.

S.A.
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CRUCEA SFÂ�TULUI �ICETA DE REMESIA�A

Cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Părinte Dr. Daniil,
Episcop al Daciei Felix – Serbia, la iniţiativa părintelui pro-
topop al Daciei Ripensis Boian Alexandrovici, la începutul
anului 2010 a fost instituită distincţia “Crucea Sfântului
Niceta de Remesiana – Crux Sanctus Nicetas Remesianae” ca
distincţia Protopopiatului Ortodox Român al Daciei Ripensis
pentru dăruirea clericilor şi mirenilor, ca act de recunoştinţă
pentru toţi cei care ajută şi susţin Biserica Ortodoxă Română
în răsăritul Serbiei, slujirea liturgică în limba maternă a
românilor timoceni precum şi reactivarea şi respectarea creş-
tinismului daco-roman. Înalta distincţie va fi dăruită atât
clericilor cât şi mirenilor, tuturor celor “care s-au implicat,
ajută şi se vor implica cu hotărâre în susţinerea drepturilor
bisericeşti ale românilor ortodocşi din răsăritul Serbiei sau
sudul Dunării”. E necesar de reamintit că părintele Bojan
Alexandrovici a ridicat la Mălainiţa, în anul 2003, prima bis-
erică ortodoxă română din Serbia de răsărit. A fost prigonit de
către autorităţile sârbeşti, târât prin judecăţi nedrepte, con-
damnat la două luni de închisoare cu suspendare, ameninţat şi
somat să dărâme Biserica din Mălainiţa şi - în cele din urmă
- caterisit de către Iustin, episcopul ortodox sârb al
Timocului. Sinodul Bisericii Ortodoxe Române, întrunit la
Bucureşti, a considerat “invalid actul de caterisire a părintelui
Bojan Alexandro vici de la Mălainiţa (Valea Timo cului) de
către tribunalul bise ricesc al Episcopiei Ortodoxe Sârbe de
Timoc, deoarece preotul român nu este cleric al Bisericii
Ortodoxe Sârbe; de asemenea, membrii Sfântului Sinod au
constatat faptul că Episcopia Ortodoxă Sârbă a Timocului nu
respectă cele convenite în cadrul comisiei mixte de dialog a
celor două biserici ortodoxe, din 2006, adică asigurarea ser-
viciilor religioase în limba română pentru comunităţile
româneşti”. Recent, la Palatul Patriarhiei Române, părintele
Boian a spus: „Fraţi din ţară, vă mulţumesc şi vă mulţumim
pentru tot ce faceţi pentru noi, că ne sprijiniţi şi vă rog ca
niciodată să nu ne uitaţi, că suntem fraţi ai voştri şi că suntem
un neam. Susţineţi-ne şi sprijiniţi-ne cu orice puteţi, că de
susţinerea voastră este legată vremea cât vom mai exista ca
români!”

Sfântul �iceta de Remesiana

RAPORT PRIVI�D DREPTURILE ROMÂ�ILOR

Centrul de Studii pentru Resurse Româneşti a monitorizat
situaţia pe anul trecut a comunităţilor româneşti din jurul ţării
– respectiv din Bulgaria, Serbia, Ucraina şi Ungaria, ce nu-s
emigraţie / diasporă, ci nativi băştinaşi, trăind ca indigeni
printre vecini – cu accent pe dreptul la folosirea limbii mater-
ne în şcoli, dreptul la folosirea limbii materne în biserică,
dreptul la folosirea limbii materne în mass-media, atitudini şi
manifestări ostile din partea majorităţii faţă de minoritatea
românească; toate ţările monitorizate prin raport cuprind o
minoritate românească autohtonă şi sunt semnatare ale unor
tratate şi convenţii internaţionale ce le obligă să respecte
drepturile enumerate pentru minorităţile naţionale: “În ciuda
obligaţiilor asumate, ţările în cauză refuză în mod consecvent
să respecte drepturile minorităţii româneşti. Deşi există ele-
mente specifice pentru fiecare ţară în parte dintre cele moni-

torizate, în acelaşi timp există şi o serie de elemente comune.
În primul rând există o insistenţă a guvernelor în împărţirea
artificială a comunităţii româneşti în români şi altă etnie
(vlahi sau moldoveni). Acest fenomen duce la o micşorare a
numărului real al românilor din ţările respective şi la împiedi-
carea statului român în a acorda sprijin comunităţii româneşti.
O altă trăsătură comună pentru toate ţările monitorizate este
interzicerea educaţiei în limba maternă sau restrângerea
orelor şi numărului de şcoli cu predare în limba română. Pe
lângă aceste fenomene, este prezentă şi exercitarea de presiu-
ni asupra publicaţiilor în limba română, retragerea
finanţărilor acordate anterior sau interzicerea programelor
radio-TV în limba română. Toate aceste trăsături comune ale
comportamentului guvernelor din ţările monitorizate duc la o
degradare continuă a situaţiei minorităţii româneşti”. Spre
exemplu “şi Serbia practică standard dublu în ceea ce priveşte
drepturile minorităţii române, împărţită în mod artificial în
români şi vlahi; au fost constatate mai multe atitudini agre-
sive la adresa comunităţii româneşti, în special în timpul
manifestărilor publice ale românilor din Serbia. Datorită
împărţirii artificiale a comunităţii române în vlahi şi români,
autorităţile sârbe refuză să deschidă clase cu predare în limba
română în nord-estul Serbiei, în regiunea numită Valea
Timocului. Demersurile comunităţilor româneşti pentru edu-
caţie în limba română au rămas fără răspuns până în prezent.
De asemenea, autorităţile guvernamentale sârbe împreună cu
Biserica Ortodoxă Sârbă îşi continuă campania împotriva
iniţiativelor de reintroducere a limbii române în bisericile din
Valea Timocului. În cadrul acestei campanii este împiedicată
ridicarea de noi biserici şi au apărut inclusiv manifestări vio-
lente la adresa clerului ortodox care slujeşte în limba română.
Românii din Serbia au fost în mod intenţionat împărţiţi de
autorităţile sârbe în două grupuri: românii din Voivodina (sau
Banatul sârbesc) - cărora le-a fost recunoscută identitatea de
români - şi românii din Valea Timocului (sau românii din
Serbia răsăriteană) care au fost în permanenţă desemnaţi de
autorităţi sub numele de vlahi. Diversele statistici şi aprecieri
din cursul secolului XIX au afirmat existenţa în Serbia a unui
număr între 120000 şi 250000 de români. Vom prezenta
evoluţia demografică a celor două comunităţi aşa cum a fost
ea înregistrată de autorităţile sârbe. Românii din Voivodina:
conform primului recensământ iugoslav, din 1921, în
Voivodina trăiau 67897 de români, în 1931 – 78000, 1948 –
59263, 1953 - 57218, 1961 – 57258, 1971 – 52987, 1981 -
47289, 1991 – 38832, 2002 – 30520. Românii din Timoc: în
statisticile oficiale aceştia au fost înregistraţi ca vlahi - iar în
unele statistici se remarcă faptul că numărul vorbitorilor de
limbă română şi care s-au declarat de etnie sârbă este cu mult
mai mare decât al celor care s-au declarat vlahi (români).
Astfel, în 1921 în Timoc au fost înregistraţi 159549 români,
1931 – 57000, la recensământul din 1948 nu au fost luaţi în
calcul decât românii din Voivodina, în 1953 - 198793 vor-
bitori de limbă română şi doar 29000 de români, în 1961 au
fost înregistraţi 1330 români, în 1971 iar nu au fost înregis-
traţi, în 1981 - 135000 vorbitori de limbă română, fără a fi
înregistrată şi categoria, 1991 - 71536 vorbitori de limbă
română şi 16539 români, în 2002 - 59729 vorbitori de limbă
română şi 44110 români. Atitudinea faţă de problema servici-
ului religios în limba română în Serbia de nord-est - regiunea
Timocului - a rămas una negativă şi în cursul anului 2009.
Autorităţile sârbe l-au supus pe preotul Boian Alexandrovici
la diverse şicane în încercarea de a-l împiedica să ţină slujbe
în limba română sau să construiască noi locaşe de cult. O
mare problemă în cursul anului 2009 a reprezentat-o constru-
irea unei noi biserici cu serviciu religios în limba română la
Mălainiţa. Astfel, la 23 ianuarie 2009 autorităţile locale din
Negotin i-au înmânat părintelui Boian Alexandrovici o
somaţie prin care i-au cerut să dărâme fundaţiile noii biserici

(în cursul anului precedent protopopul Boian Alexandrovici
primise de la autorităţile locale din Negotin aprobarea pentru
a începe construcţia acelei noi biserici). Autorităţile locale din
Negotin şi-au motivat anularea aprobării printr-o serie de
avize negative venite din partea Bisericii Ortodoxe Sârbe. Au
urmat discuţii în urma cărora autorităţile locale au renunţat să
mai ameninţe că vor dărâma fundaţiile turnate deja. Problema
a rămas nerezolvată şi în cursul lunii august 2009 autorităţile
locale din Negotin au emis o altă decizie prin care cer dărâ-
marea fundaţiilor turnate la începutul anului. În luna aprilie
2009 Ministerul Cultelor al Republicii Serbia a sistat
recunoaşterea Protopopiatului Ortodox Român al Daciei
Ripensis din Timoc, cu sediul în localitatea Mălainiţa.
Protopopul Boian Alexandrovici a solicitat în data de 27 ian-
uarie 2009 înscrierea legală a Protopopiatului Ortodox
Român din Serbia de Nord - Est în Registrul Bisericilor şi
Comunităţilor Religioase din Serbia dar autorităţile de la
Belgrad au sistat procesul de înscriere. Autorităţile sârbe şi-
au motivat gestul prin faptul că înscrierea Bisericii Ortodoxe
din Timoc în acel registru ar putea provoca un conflict între
Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Ortodoxă Sârbă.
Protopopul Boian Alexandrovici a considerat că autorităţile
sârbe au comis un abuz în acest caz, precizând că decizia vine
ca urmare a intervenţiei episcopului sârb Iustin al Timocului,
care se opune încercării românilor din Timoc de a se integra
în cadrul minorităţii române din Serbia. Atitudinea prelaţilor
sârbi a rămas în continuare ostilă faţă de introducerea limbii
române în bisericile din Timoc. În acest sens, la data de 22
august 2009 fiind chemat să facă slujba de înmormântare a
unei credincioase românce din satul Zlocucea, preotul Boian
Alexandrovici a fost atacat de preotul sârb al satului vecin
sârbesc Raiat, care era însoţit de mai multe persoane pe care
le instiga să strige: ‘Dacă sunt români, ducă-se în România!’.
Poliţia a intervenit pentru stoparea incidentului, astfel că
preotul Boian Alexandrovici şi-a putut ţine slujba în limba
română. Autorităţile ecleziastice sârbe au încercat să-l
împiedice pe preotul Boian Alexandrovici să slujească în
limba română prin publicarea unei decizii de caterisire a
părintelui Alexandrovici de către episcopul sârb Iustin, deşi
preotul în cauză este subordonat Bisericii Ortodoxe Române.
Organizaţiile neguvernamentale ale românilor din Timoc
încearcă de mai mulţi ani fără succes să obţină acordul
autorităţilor sârbe pentru introducerea unor cursuri opţionale
de limbă română în şcolile din regiune. Începând cu anul
2004 părinţi etnici români din câteva localităţi din zona de la
sudul Dunării din Serbia au expediat pe adresa Ministerului
Educaţiei din Belgrad cereri pentru introducerea câtorva ore
de limbă română în orarul şcolilor lor. Aceste cereri au fost
reînoite anual fără să primească răspuns pozitiv. Consiliul
Naţional al Minorităţii Rumâne din Serbia a primit o adresă a
ministrului educaţiei Jarco Obradovici prin care se arăta că
etnicii români din Serbia pot studia în şcolile publice limba
română ca limbă maternă şi elemente ale culturii naţionale.
Pe lângă aprobarea de atunci există şi profesori calificaţi şi
manuale de limbă română aprobate de Guvernul Serbiei, însă
cursurile de limbă română nu au fost demarate în toamna anu-
lui 2009. Părinţii copiilor români au depus cereri oficiale pen-
tru studiul limbii române 2-3 ore pe săptămână în şcolile din
localităţile Ranovac, Rasanac, Osanica, Golubac, Zitkovica,
Krivaca, Orljevo, Kladurovo, Manastirica, Busura, Kucevo,
Bukovska, Neresnica, Mali Jasenovac, Gradskovo, Sipikovo,
Laznica, Sedlar, Subotica, Bobovo. În unele din localităţile
enumerate directorii de şcoală sau inspectoratele şcolare au
trimis la minister informaţia că nu doreşte nimeni să înveţe
româneşte, în ciuda cererilor deja depuse. În alte localităţi
directorii şcolilor încearcă să lămurească părinţii să îşi retragă
semnăturile date pe cererea pentru limba română iar în alte
cazuri directorii i-au pus pe părinţi să aleagă între engleză şi
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română. Una din motivaţiile avansate pentru blocarea cur-
surilor de limbă română este aceea că e necesar un număr
minim de 15 elevi pentru aceste cursuri, cu toate că în legea
sârbă în vigoare privind drepturile minorităţilor naţionale se
spune în ceea ce priveşte învăţarea limbii materne că
‘numărul minim de elevi necesari nu poate fi mai mare decât
numărul minim de elevi stabilit prin lege pentru asigurarea
celorlalte forme de instrucţie’. Astfel, deşi există în local-
ităţile enumerate clase cu 9 elevi, aceştia pot studia limba
sârbă, însă nu pot studia limba română deoarece ar trebui să
fie în număr de 15. Deşi în Voivodina comunitatea
românească beneficiază de mass-media în limba română, în
Timoc situaţia a rămas la fel - practic nu există nici un fel de
publicaţie tipărită iar emisiunile de televiziune sau radio nu
sunt prezente în mod continuu. La data de 8 octombrie,
Comitetul pentru Drepturile Omului din Negotin a început
punerea în practică a proiectului ‘Deschiderea unui program
în limba română la Negotin – Serbia’. Astfel, pe lângă
redacţia în limba sârbă, în cadrul Televiziunii Kraina din
Negotin a funcţionat şi o redacţie în limba română, care a
realizat reportaje, interviuri, emisiuni pentru copii şi alte
genuri de emisiuni, toate în limba română. Proiectul a fost
susţinut de Departamentul pentru Relaţiile cu Românii de
Pretutindeni al Guvernului României. Secretarul de stat din
Ministerul Minorităţilor de la Belgrad, Anika Muskinja, a
declarat pe 18 mai 2009 că România vrea să românizeze
‘vlahii’ din Timoc. Declaraţia oficialului sârb confirmă polit-
ica guvernamentală de împărţire a vorbitorilor de limbă
română din Serbia în două comunităţi etnice distincte.
Steagul României a fost incendiat în noaptea de 21 spre 22
august la Seleuş, sat românesc din Voivodina, de către
extremişti sârbi. Steagul era arborat cu ocazia Festivalului de
folclor şi muzică românească a românilor din Voivodina. În
cursul nopţii mai multe maşini care arborau drapele sârbeşti
au trecut în viteză prin Seleuş iar sârbii aflaţi în maşini au stri-
gat ‘Aici e Serbia şi românii put’. Consiliul Europei a publi-
cat pe 25 iunie un raport care arată că românii, bulgarii sau
albanezii din Serbia locuiesc în regiuni în care drepturile
minorităţilor nu sunt respectate şi unde este necesară o acţi-
une mai eficientă şi un angajament mai puternic din partea
autorităţilor din Serbia. Comisia Consiliului Europei pentru
Convenţia privind Protecţia Minorităţilor Naţionale a publi-
cat pe 25 iunie cel de-al doilea punct de vedere referitor la
protecţia minorităţilor naţionale în Serbia. Documentul
amintit se bazează pe o vizită de constatare efectuată pe teren
şi a identificat o serie de arii unde sunt necesare îmbunătăţiri.
Raportul Cosiliului Europei atrage atenţia că românii locuiesc
în zone în care drepturile minorităţilor nu sunt implementate.
‘Există discrepanţe considerabile în ceea ce priveşte imple-
mentarea drepturilor minorităţilor între provincial Voivodina
- unde reglementările şi practicile sunt mai avansate - şi alte
părţi ale ţării unde trăiesc grupuri numeroase de minorităţi
române, albaneze, bosniace şi bulgare’, subliniază Consiliul
Europei. În document se cere ca sistemul juridic să gestioneze
cu mai multă eficienţă actele de discriminare împotriva
minorităţilor. De asemenea, există nevoia ca autorităţile
locale să fie mai angajate în problematica minorităţilor
naţionale şi să intensifice dialogul intercultural”.

I�CIDE�T Î� MAIDA�

Preşedintele Comitetului pentru Drepturile Omului din
Negotin, domnul Duşan Pârvulovici, a afirmat despre cel mai
recent incident care l-a vizat pe KT, din Maidan (Majdanpek
în sârbă) că provoacă îngrijorări celor care fac parte din
minoritatea naţională românească din Serbia: “În data de 14
ianuarie 2010, aproximativ în jurul orei 23:30, KT a fost
iniţial provocat verbal de un grup de tineri - despre care se

crede că fac parte din Mişcarea Obraz - iar după înjurarea
“mamei vlahe“ şi a mai multor insulte la adresa statului
român şi românilor în general, a fost atacat şi fizic. Tinerii au
fost, vizibil, sub influenţa alcoolului, astfel încât KT a reuşit
să izbutească în lupta cu ei (a primit câteva lovituri neplăcute)
dar s-a ales fără leziuni majore. După ce KT a început să
strige dupa ajutor, tinerii au fugit. Partea oraşului în care a
avut loc incidentul nu este iluminată şi singurul martor ocular
a fost un hangiu local, care refuză să spună că ar fi văzut sau
auzit ceva. Amintim publicului faptul că aceasta nu este
prima dată când se întâmplă un atac fizic asupra membrilor
acestei minorităţi naţionale în Serbia. Cu toate acestea, KT nu
vrea să declare cazul la poliţie şi nici să fie făcut public.
Comitetul pentru Drepturile Omului din Negotin va încerca
să îl încurajeze pe KT ca să declare întregul caz şi să
raporteze autorităţilor competente pentru a-i găsi şi pedepsi
pe vinovaţi. În Serbia de nord-est, unde se presupune că trăi-
esc aproximativ 350000 de români, despre acest caz, cu
excepţia câtorva persoane, nu se vorbeşte sau scrie în presă
dar în ultimele zile în mass-media română s-a scris pe scară
largă. Incidentele de acest tip până în prezent nu au fost rapor-
tate iar în cazul în care au fost raportate nimeni nu a fost cerc-
etat penal de către autorităţile de stat. Canalele media din
această parte a Serbiei nu relatează situaţia acestei minorităţi
naţionale, astfel încât şi autorităţile de stat sunt surprinse când
află din presa românească despre astfel de probleme iar apoi
încearcă să le minimalizeze. Organizaţiile care se ocupă cu
drepturile omului, precum şi cele preocupate de comunităţile
minorităţilor naţionale, trebuie să lucreze mai mult pe încred-
erea reciprocă între cetăţeni pe de o parte şi stat pe de altă
parte”.

Sigla Comitetului pentru Drepturile Omului

Î�TÂL�IRI OFICIALE ROMÂ�O-SÂRBE

Ministrul de externe al României, Teodor Baconschi, în
18 februarie 2010 l-a primit în audienţă pe ambasadorul
Serbiei, domnul Zoran Popovici, căruia i-a transmis dorinţa
ca etnicii români din Serbia să beneficieze de toate drepturile
corespunzătoare statutului de minoritate naţională, dânsul
reiterând şi poziţia României de nerecunoaştere a indepen-
denţei Kosovo. Cu acea ocazie, ministrul de externe i-a trans-
mis ambasadorului dorinţa României pentru ca etnicii români
de pe întreg teritoriul Serbiei să beneficieze de toate drep-
turile corespunzătoare statutului de minoritate naţională.
Ministerul de Externe a precizat că în cadrul discuţiilor a fost
reiterată poziţia României de nerecunoaştere a independenţei
Kosovo, bazată pe necesitatea respectării stricte a principiilor
dreptului internaţional. De asemenea, ministrul a exprimat
interesul României pentru dezvoltarea cooperării în bazinul
Dunării, inclusiv prin implementarea, în cadrul procesului de
elaborare a viitoarei strategii a Uniunii Europene pentru
regiunea Dunării, a unor proiecte de interes comun pentru
cele două state riverane. Totodată, Baconschi a apreciat rezul-
tatele obţinute în anul 2009 de Serbia în procesul de apropiere
de Uniunea Europeană, reiterând disponibilitatea României
de a sprijini, în continuare, parcursul european al Serbiei, atât
din punct de vedere politic, cât şi tehnic. La 3 martie 2010,
ambasadorul României la Belgrad, domnul Ion Macovei, a
fost primit de patriarhul Irinei al Serbiei într-o vizită de
prezentare. În cursul discuţiilor au fost abordate şi aspecte ale
relaţiilor bilaterale, inclusiv unele probleme existente. De
asemenea, a fost subliniată necesitatea reluării activităţii

Comisiei Mixte Inter-Sinodale în cadrul căreia, pe baza dia-
logului şi a unei comunicări deschise, să se identifice soluţii
pentru dificultăţile existente între cele două biserici ortodoxe,
sârbă şi română. 

În centru, ambasadorul Ion Macovei

CO�SILIUL �AŢIO�AL AL MI�ORITĂŢII
ROMÂ�E

La o conferinţă de presă consacrată alcătuirii listei
minorităţii române pentru alegerea Consiliului Naţional al
Minorităţii Române, domnul Marcel Drăgan, secretarul
Consiliului Naţional al Minorităţii Române, a declarat că
până la data de 8 martie 2010, la Ministerul pentru Drepturile
Omului şi a Minorităţilor Naţionale din Serbia pe lista elec-
torală specială au fost înscrişi 15095 apartenenţi ai minorităţii
române din Voivodina: “În Alibunar românii s-au înscris în
cel mai mare număr, 3398. De altfel, în total există 37 de plăşi
în care trăiesc apartenenţii naţionalităţii române, ceea ce
înseamnă că minoritatea noastră este destul de dispersată,
spre deosebire de unele minorităţi naţionale, ce trăiesc în
numai câteva. Pe locul secund se află Vârşeţ, cu 2893 de
români înscrişi pe acea listă electorală specială, apoi
Panciova cu 1525 şi Jitişte, tot cu peste 1500. Peste o mie de
români s-au înscris în Zrenianin şi Covăciţa, cu menţiunea că
în Zrenianin există posibilitatea ca numărul românilor înscrişi
pe listă să fie mai mare de 1500, dat fiind faptul că mai există
câteva sute de cereri care încă nu sunt introduse pe lista elec-
torală specială a minorităţii române. Există foarte multe
locuri în care trăiesc români, deja la prima vedere se observă
că numărul necesar oficial pentru alegerile directe este
depăşit. Toţi cei care încă nu s-au înscris pe lista electorală
specială pot face aceasta şi în zilele următoare. Este important
că atunci când ministrul va proclama lista minorităţii
naţionale române, vom avea alegeri directe iar noi, cei de la
Consiliul Naţional al Minorităţii Române, adăugăm că am dat
dovadă de maturitate politică, conştienţi de momentul istoric.
De asemenea, este important să scoatem în evidenţă faptul că
această listă a alegătorilor de naţionalitate română va deveni
trainică. Astfel, în fiecare an persoanele care împlinesc vârs-
ta de 18 ani se pot înscrie pe această listă şi în viitor toate
alegerile care vor avea loc în sânul minorităţii române vor fi
nemijlocite, directe”, a afirmat Marcel Drăgan.

Emblema Consiliului

Detalii pe internet: 
w w w . p e n t r u r o m a n i . r o ,

www.protopopiatuldaciaripensis.rs, www.timocpress.info 
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Viaţa ca la
oraş devine
mai scumpă

pentru cei
din mediul

rural
Introducerea sistemelor

de colectare a deşeurilor,
canaliza rea şi reţeaua de apă
din mediul rural produc
cheltuieli în plus pentru tim-
işenii care trăiesc la sat.
Primarii din mediul rural se
plâng că locuitorii nu îşi
plătesc taxele pentru gunoi
şi nici canalizarea sau apa.
În cel mai bun caz, facturile
sunt plătite, dar cu în -
târziere. Primarii din Timiş
s-au întâlnit cu prefectul
Mircea Băcală, în 3 martie,
pentru a discuta despre fon-
durile europene, despre
programul “Renaş terea sat-
ului românesc - 10 case
pentru specialişti”, vânzarea
locuinţelor ANL şi pregă -
tirea pentru aderarea la
spaţiul Schengen. Totuşi,
primarii au profitat şi de
întâlnirea cu directorul soci-
etăţii “Aquatim”, devenită
operator unic pentru
furnizarea de apă, şi şi-au
spus păsul. 

Constantin Buzatu, pri-
marul din Becicherecu Mic,
s-a plâns că mediul rural a
fost “bombardat” de două
ori, o dată prin impunerea
de taxe pentru colectarea
gunoiului şi apoi pentru
achitarea facturilor la apă.
Un număr de 40 de localităţi
din Timiş au semnat un con-
tract prin care “Aquatim”
este operator regional pen-
tru serviciile de apă şi
canalizare. Buzatu se teme
că va creşte preţul la apă.
“La Becicherec au început
discuţiile privind preţul la
apă. Noi am stabilit pentru
anul acesta un preţ de 2 lei
pe metru cub. Cu cât va fi
metrul cub la fiecare
gospodărie după ce am
intrat în societate? Taxele
pentru gunoi le încasăm
destul de greu”, a spus
Buzatu.Ilie Vlaicu, direc-
torul “Aquatim”, a declarat
că preţul va rămâne, în acest
an, cel stabilit prin hotărâre
de Consiliu Local, dar anul
viitor se va pune un preţ
unic pentru toate comunele
intrate în sistem. “Cea mai
mare contribuţie la sistemul
de apă şi canalizare şi-o
aduce operatorul regional,
Aquatim, cu 16 milioane de
euro, adică 16 la sută, pe
care trebuie să îi depunem
noi. Autorităţile locale pun
2 la sută. Este important să
nu pierdem cele 85 de
milioane de euro nerambur -
sabile”, a precizat Vlaicu.

Alina SABOU

Când am ajuns la Ciacova, acest mic orăşel din partea de sud a judeţu-
lui, era început de martie şi iarna îşi scuturase ultimii fulgi. Era zăpadă,
dar totul băltea, căci primăvara se chinuia să îşi intre în drepturi. Oraşul
– cam pustiu. Am găsit doar nişte persoane în faţa Primăriei, iar la plecare
prin zona centrală, şi istorică, a Ciacovei, un biciclist a ţinut morţiş să fie
fotografiat zâmbind, să nu cumva să nu fi ieşit frumos în poză. În „casă”,
primarul Petru Filip făcea ultimele calcule pentru bugetul din acest an. „E
cu 25-30% mai mic decât cel de anul trecut. Cam aşa este şi la alte local-
ităţi”, ne-a spus primarul despre bugetul care urma să fie votat. Despre
viaţa micului orăşel am discutat mai pe larg, apoi.

Încep cu sfârşitul. De-abia stabiliţi banii pentru anul în curs, dar ce
va avea Ciacova şi satele aparţinătoare la finalul lui 2010?

Primar Petru Filip: La final, vom avea străzile reparate, pietruiri pe sate.
Acum lucrăm la un proiect de modernizare străzi, dar încă nu avem
finanţare. Avem încă patru sate aparţinătoare, drumurile sunt foarte impor-
tante, să aibă omul acces acasă. Cum a fost vremea aceasta ploioasă,
oamenii îşi lăsau maşina în centru şi mergeau pe jos. Noi am mai pietruit,
2 km aproape în fiecare sat, dar mai avem de făcut. Din păcate, în Ciacova
nu s-a făcut mare lucru după 2000 încoace. Aşteptările sunt foarte mari şi
nu le putem face pe toate pentru că e o cale lungă de când începi un proiect
şi până la finalizare. De exemplu Tschako Park, l-am început în august
2008, de-abia în decembrie 2009 s-a aprobat. Căminul cultural de la
Petroman e început din septembrie 2008. E cale lungă şi e partea nevăzută
a lucrurilor. Sunt proceduri, etape şi oamenii nu ştiu de ele. Partea finală,
când se începe lucrul şi dai banii e cea mai uşoară, dar până acolo e cale
lungă. Noi am făcut foarte multe proiecte, pentru că am vrut să profităm de

toate finanţările posibile, dar avem problemă de confinanţare. Avem aces-
te două proiecte aprobate, Tschako Park şi reabilitarea căminului de la
Petroman, să vedem în bugetul pe anul acesta pentru partea de cofinanţare
ce putem face. Am făcut o cerere şi pentru blocuri ANL, trebuie să găsim
şi terenul. În 2009 s-au modernizat trei străzi, Voitegului, Traian Vuia şi
Crizantemelor, s-a făcut un drum de ocolire, să nu mai intre traficul greu şi
să ocolească piaţa cetăţii, deoarece este monument istoric. 

Piaţa aceasta a fost luată la bani mărunţi de mai mulţi arhitecţi. Cu
ce ocazie?

Petru Filip: S-a mai făcut un studiu pentru Programul Operaţional
Regional, cu Facultatea de Arhitectură pentru delimitarea centrului istoric.
Sunt 400 de clădiri. Au lucrat mai mulţi arhitecţi, toate clădirile au fost
fotografiate şi cartografiate şi a fost stabilită o valoare arhitecturală. Avem
biserica ortodoxă sârbă care este monument istoric, clasa A, 100% valoare
excepţională. În clasa 1 mai avem şi Cula Ciacovei, iar la Cebza mai avem
biserica de lemn. Avem şi clădirile cu 80% valoare istorică arhitecturală,
casa Dositei Obradovici şi alte clădiri din piaţa cetăţii. 

Reabilitarea este foarte costisitoare. �e puteţi spune nişte cifre?
Petru Filip: Avem un contract tot cu Facultatea de Arhitectură pentru

studiu de fezabilitate şi de acolo vom afla şi valorile. Clădirile din clasa 1
stau destul de bine, biserica a fost reabilitată cu bani de la ministerul
Culturii, cula şi bisericuţa din lemn sunt bine întreţinute, aici chiar nu sunt
probleme. Avem însă la celelalte clădiri, după cutremur nu s-a mai lucrat la
ele. Multe dintre ele nu sunt proprietatea primăriei şi trebuie să găsim o
formă, să vedem, să contribuie şi proprietarii. 

Care este problema cea mai arzătoare la Ciacova?
Petru Filip: Problema cea mai stringentă sunt locurile de muncă. Ar mai

fi problemă că suntem inundaţi foarte des, casele, grădinile. Am făcut
şanţuri, rigole, ca să nu suferim, dar anul acesta ploaia ne-a afectat foarte
mult. Numai în 2005 la inundaţii a mai fost atâta apă. Contribuie şi Timişul
Mort la asta, că nu e colmatat şi creşte nivelul pânzei freatice. Am făcut la
ANIF şi la minister o solicitare, am primit răspuns că în 2011 ANIF o să
primească fonduri pentru decolmatarea Timişului Mort şi atunci pânza
freatică o să scadă şi o să scăpăm şi noi de igrasia asta din Ciacova, noi
fiind o zonă joasă de mlaştină.

Ce aţi făcut pentru a primi investitorii în oraş?
Petru Filip: Noi am dori un investitor în energii pe bază de celule foto-

voltaice. Terenul îl avem, intabulat, am făcut ridicările topo. Mai avem
pregătit un parc industrial, de 12 hectare, este scos din circuitul agricol, e
intabulat, linia de medie tensiune e acolo, ar mai trebui să facem drumul şi

să introducem util-
ităţile, însă anul
acesta este de criză
şi toţi se restrâng,
nu se extind. Pri -
mul teren are o
suprafaţă de 22 de
hectare. Am vrea
să facem un parte -
neriat, să ni se asi -
gure energia pen -
tru iluminatul pu -
blic. Am avut şi
niş te discuţii cu re -
prezentanţi, dar
văd că nu au mai
revenit. Noi ne
pre gătim, că sper
să ieşim din criză
şi să fim pregătiţi cu tot. Avem forţă de muncă calificată, în special  femei,
sunt facilităţi pe care le putem acorda. În Ciacova era vreo 2.000 de anga-
jaţi, erau fostele fabrici de stat cu secţii aici, Agromec-uri, IAS-uri,
tinichigerii. Am stat foarte bine, era o localitate foarte dezvoltată, dar după
Revoluţie nu prea s-au avântat investitorii. De aceea am şi pregătit totul
pentru ei, să nu mai stea până să poate scoate terenuri din circuitul agricol,
dacă ar vrea să construiască o hală.

Alte posibilităţi de investiţii mai sunt?
Petru Filip: Avem un foraj de apă geotermală la Cebza şi căutăm

investitori să îl punem în valoare. Nu a fost în funcţiune niciodată. Forajul
există din 1982, e la 2750 de metri adâncime şi are o temperatură de 85 de
grade la suprafaţă, conform buletinului de analiză. E păcat că stă acolo şi
nu e exploatată. Avem un ştrand foarte vechi, de dinainte de război, care a
fost funcţional. L-am închiriat la un investitor, este amenajat, este o terasă
de vară acolo.

Unde lucrează oamenii de aici? 
Petru Filip: Avem un centru de îngrijire şi asistenţă, un centru de îngri-

jire a bolnavilor de Alzheimer, unde sunt vreo 200 de angajaţi. Industrie nu
prea avem. Avem o fabrică de călcătoare industriale şi aspiratoare, dar din
păcate şi-au restrâns activitatea, din 300 de angajaţi mai are vreo 70. Mai
avem o fermă a Smithfield, cu 50 de angajaţi. Mulţi fac naveta la Frigorex,
la Kromberg, mergeau la Eybl Deta, dar s-a închis. Avem vreo 200 de
şomeri, dar mai sunt care nu sunt luaţi în evidenţe, pentru că nu au avut
şomaj niciodată. Dacă au 3 hectare de pământ nu mai primesc şomaj, pen-
tru că se consideră că au venit şi nu se mai încadrează.

Viaţă de oraş, facilităţi de oraş. Care e situaţia cu reţeaua de apă şi
canalizare sau cu strângerea deşeurilor?

Petru Filip: Din 1 februarie, suntem în asociaţie cu Aquatim-ul.
Probabil că preţul la metru cub de apă va creşte, acum avem un preţ mic,
de 0,9 lei pe mc, probabil va ajunge în jur de 2 lei. Conductele sunt de peste
40 de ani, reţea de apă este din 1960, au loc pierderi mari din cauza con-
ductelor vechi. Pentru canalizare suntem prinşi în master planul Consiliului
Judeţean. Nu avem începută nici o lucrare de canalizare. Gunoiul se duce
la Buziaş. Noi am avut un proiect Eco Ciacova, am primit două maşini de
colectare a gunoiului, dar trebuie să ne licenţiem ca operatori. Se face acum
un studiu de oportunitate, să vedem dacă este mai bine să ne licenţiem noi

sau să concesionăm serviciul. Cu Eco Ciacova au fost nişte probleme, la
început, licitaţia pentru proiectant a avut loc în 2007, în 31 decembrie tre-
buia să fie gata proiectul, dar nu a mai venit cel care a câştigat licitaţia. În
2008 am venit eu primar, am cerut să se facă o altă licitaţie pentru alt
proiectant, dar nu ne-au lăsat de la minister pentru că în septembrie 2008
se încheia finanţarea Phare 2004. L-am dat în instanţă pe acel proiectant,
acum ne judecăm. Abia în 2009 ni s-a dat voie să facem licitaţie şi s-a făcut
alt proiect. Am ajuns prin octombrie să facem licitaţie pentru constructor,
iar apoi nu ne-a lăsat timpul să facem staţia de sortare pentru deşeuri, staţie
de compactare şi compost. Facem demersuri să ni se recunoască imple-
mentarea parţială a proiectului, pentru că motivele de nefinalizare au fost
obiective. Noi chiar am făcut tot ce am putut, dar din cauza acelei
nenorocite de probleme de la început... 

A consemnat Alina SABOU

Drumul greu al comunei către viaţa ca la oraş
Interviu cu primarul Petru FilipCIACOVA
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În majoritatea comunelor, din cauza crizei economice,
bugetele pentru 2010 sunt mai mici, iar edilii au restrâns
investiţiile la minimum necesar. La Şandra, o comună care a
devenit un brand după deschiderea unei frumoase pensiuni în
stil şvăbesc, bugetul este preconizat este mai mare decât anul
trecut. De-abia puţin mai târziu se va dovedi dacă planurile de
pe hârtie coincid cu realitatea. Despre buget, investiţii şi activ-
itatea din comună, am vorbit cu viceprimarul Luchian Savu.

Care sunt planurile pentru acest an şi cum este bugetul
pe 2010?

Luchian Savu: Avem mai multe obiective în curs de deru-
lare, continuate din 2009. În primul rând finalizarea sediului
nou al Primăriei, prin iunie anul acesta sper să ne mutăm. E o
clădire veche reabilitată. Avem o bază sportivă multifuncţion-
ală, câştigată pe Ordonanţa de Guvern nr. 7, am început de anul
acesta lucrarea, lucrăm şi la modernizarea străzilor, am început
un contract pentru 2 km de străzi, e în curs de derulare şi la care
se mai adaugă un kilometru  anul acesta, pentru Şandra. La
Uihei am reabilitat şcoala cu clasele I-IV, vom repara străzile şi
avem în construire un teren de sport sintetic la şcoală. Avem în
vedere şi un proiect din 2007,
care a fost respins la finanţare
atunci pe anumite probleme de
ordin intern. Nu am reuşit să scot
de la Finanţe certificatul fiscal,
pentru că acolo comuna figura
cu nişte datorii. Acum am reuşit
să fac dovada şi pe 25 ha vrem să
facem o perdea vegetală. Bu -
getul nu e mai mic, anul trecut
am avut 44 de miliarde de lei
vechi, anul acesta sunt 55 mil-
iarde vechi, la partea de venituri.
Am primit şi fonduri de la
Consiliul Judeţean Timiş, pentru
drumuri, şi 600 milioane lei pen-
tru refacerea de podeţe. Să

vedem cum vom încasa veniturile pe care ni le-am propus. Ca
venituri proprii sunt suficiente să funcţionăm ca primărie. Ca
investiţii mai  mari ar mai fi să refacem trotuarele din comună
şi să modernizarea iluminatului public. 

De mai multă vreme aveţi un proces cu Petrom. Din ce
cauză şi care este stadiul?

Luchian Savu: Avem o restanţă de la Petrom, de 4 miliarde
şi ceva de lei, pe care sper să îi recuperăm. Este vorba despre o
suprafaţă de 55.000 de metri pătraţi, din 2004 nu au plătit taxe
de închiriere. Petrom susţine că terenul a fost dat spre folosinţa
gratuită, au fost nişte demersuri făcute prin Ordinul 834, dar nu
au fost finalizate. Terenul este al primăriei, doar construcţiile
edificate sunt ale lor. Procesul e pe rol, a trecut de faza de con-
silier, am mers pe evacuare, cred că vor conştientiza că vor tre-
bui să plătească.

Din punctul de vedere al investiţiilor care e situaţia?
Luchian Savu: Avem Planul Urbanstic General şi în para-

lel avem un Plan Urbanistic, aprobat şi el, prin care dăm 138 de
parcele tinerilor sub 35 de ani care vor să construiască locuinţe.
Au fost multe solicitări şi teren e suficient. Le dăm între 500 şi

700 mp. Dacă se începe să se
contruiască la aceste parcele,
puterea economică a comunei
mai creşte. Avem solicitări şi
pentru alte parcele, de la per-
soane din afara comunei, dar
momentam mai stagnează  din
cauza crizei. Din punctul de
vedere al reglementării situaţiei
tere nurilor, noi stăm foarte bine,
suntem poate printre puţinele
localităţi care au problema
PUG-ului este rezolvată. În
PUG avem şi zone industriale,
vrem să atragem investitori
având în vedere că OMV îşi
restrânge activitatea. Avem

facilităţi, există gaz şi o
suprafaţă de 180 de hectare care
poate fi atribuită lor. Investitorii
pot primi acel teren pentru cre -
area de locuri de muncă. Suntem
în discuţii acum cu o firmă ita -
liană, care produce ca bluri pen-
tru vagoanele de călători de la
Astra Arad, ar vrea să facă o hală
unde să lucreze 200 de angajaţi.
Discuţiile sunt la stadiul incipi-
ent. Suntem avantajaţi că suntem aproape de graniţă, iar centu-
ra de ocolire care se va face va trece pe acolo. 

Ce demersuri se fac pentru a fi scos traficul greu din
comună?

Luchian Savu: Şoseaua de centură, care va scoate traficul
greu din localitate, este prevăzută în PUG şi acum se licitează
tema de proiectare pentru a fi scoasă la licitaţie. Acum nu se
plâng oamenii de traficul greu, dar din 2014 se va deschide
traficul greu pe la Cenad şi atunci trebuie să fim pregătiţi. PUG
a fost demarat în 2005 şi am gândit de atunci că va veni vremea
când  traficul greu va trebui să fie scos din localitate. Pentru că
există prevăzut în PUG, va fi mai uşor de realizat din punctul
de vedere al documentaţiilor. S-au prevăzut bani de la bugetul
de stat pentru această variantă de ocolire. 

Pensiunea de la Şandra va adus faimă. Există vreun
viitor din punctul de vedere al turismului?

Luchian Sava: Da, pensiunea din Şandra ne-a adus notori-
etate, s-a făcut practic un brand de comună. Pe linia aceasta, am
putea reface parcul comunei, să mai facem o bază sportivă la
care lucrăm, pentru ca turiştii să aibă şi alte posibilităţi de agre-
ment. Suntem în discuţie să amenajăm o zonă de pescuit cu
hidrobiciclete. Parcurile vrem să le refacem pe fonduri de
mediu, am depus şi documentaţia pentru o sală de sport, iar în
2011 sper să obţinem şi finanţare. 

A consemnat Alina SABOU

La intrare în Variaş există de circa doi ani o pensiune care
este foarte căutată de cum se încălzeşte vremea. Există un
ştrand, condiţiile sunt bune, există chiar şi o mică herghelie. În
zonă nu sunt multe posibilităţi de agrement acum, dar edilul
comunei doreşte să schimbe lucrurile. Planul Urbanistic Zonal,
terminat anul trecut, cuprinde încă o zonă ce va fi dedicată
relaxării şi distracţiei. „Am făcut un plan de urbanism zonal
unde e prevăzut totul. Pentru tineri căsătoriţi sunt alocate nouă
hectare, deja sunt date câteva. Vom scoate la licitaţie o zonă de
agrement, cu heleşteu, parc. Avem o apă curgătoare dinspre
gară şi ar putea fi heleşteu, iar din pământul scos de acolo să fie
făcut parcul, ca să nu fie drept. Ne luptăm şi pentru două
blocuri ANL în aceeaşi zonă. Probabil se va face şi un motel.
Asta vrem să fie obligatoriu acolo, o zonă de agrement. În
partea stângă se construiesc deja case, pe terenurile care le-am
dat în toamnă tinerilor”, ne-a spus primarul Vasile Horj.

DELIMITĂRI EXACTE 
PE�TRU O VIITOARE DEZVOLTARE

Comuna are un plan urbanistic general încă din 2001, dar
este depăşit şi în 2010 se va lucra la reorganizarea documentu-
lui. Oricum, în planurile urbanistice, sunt făcute delimitări pen-
tru ca într-o parte a Variaşului să fie zona turistică şi în alta cea
industrială. Acest teritoriu este prevăzut în partea spre
Timişoara, iar pentru zootehnie în partea de sud a localităţii,
unde mai sunt ferme. Primarul spune că a încercat să aducă
diferite investiţii moderne în localitate, dar lucrurile nu au ieşit

aşa cum spera. „M-am tot luptat să facem investiţii pentru a se
produce curent. Am fi dorit energii eoliene, pe partea dintre
Periam este un curent de aer care ar fi fost bun. S-au dat şi
hotărâre de consiliu local, s-au făcut măsurători, dar nu au
venit. Am încercat să facem staţie de biogaz, pentru producerea
energiei electrice. Am ajuns în faza de a-i da pământul, dar nu
au mai venit. Tot gunoiul biodegradabil ar fi mers la staţie. Este
nevoie de mult siloz de porumb şi puteau cumpăra de la
cetăţeni pentru siloz. Am fost şi în Germania la o staţie din
aceasta, pe cheltuiala firmei, dar pe final nu ştiu ce s-a întâm-
plat, că nu au mai venit. Am auzit că s-a dus în Rusia, unde 
s-a însurat. Apoi au apărut investitorii aceştia, cu panouri foto-
voltaice. Problema este că ne trebuie  bani şi nu mai avem ca să
intrăm pe proiecte. Mai sunt de făcut şi studiile de fezabilitate
care costă câteva mii de euro şi trebuia să venim cu doi la sută
contribuţie. Nu mai am bani, nu am cum să fac. Ar fi fost o tre-
abă extraordinară pentru că ne decontam tot ce aveam nevoie
pentru iluminatul public. Poate altă dată... dar nu o să mai fie
proiecte. Acum aveam cu cine, dar nu aveam cum să drămuiesc
bugetul”, ne spune Horj.

Referindu-se la bugetul pe 2010, primarul ne spune că situ-
aţia nu e bună, fondurile comunei fiind cu 30 la sută mai mici
decât în 2009. „Am tăiat multe dintre investiţiile pe care le pre-
conizam. Acoperim salariile, energia electrică, întreţinerea
primăriei şi au mai rămas bani pentru proiecte de la Consiliul
Judeţean, pentru drumuri. Am depus documentaţie pe 322, un
proiect integrat, unde prioritare sunt drumurile, canalizare şi
staţie de epurare. Sper să fie finanţat, am maxim de puncte, 64
din totalul de 69”, precizează primarul. Comuna a accesat şi un
alt domeniu finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare
Rurală:  Măsura 125 - „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastruc-
turii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silvicul-
turii”. „Am început cu 125 pentru drumuri agricole, până în 15
aprilie trebuie depus proiectul. Avem un traseu de drum agricol
unde e o suprafaţă de teren spre Sânpetru Mic şi se face legătu-
ra şi cu satul, o legătură scurtă şi deserveşte şi terenul agricol
aferent drumului, sunt 400 de hectare acolo. Al doilea ar fi dru-
mul spre Pesac, unde sunt trei ferme pe Sapard, vaci, porci şi
păsări şi o fermă de oi, care ar fi deservite. La punctaj maxim
pentru proiectul 125 trebuie ca drumul să deservească mini-
mum o fermă agricolă”, motivează edilul din Variaş. 

GREUTĂŢI CU DEŞEURILE

Pe lângă cheltuielile zilnice menţionate ca fiind necesare

pentru funcţio na -
rea primăriei şi a
localităţii s-au a -
dă ugat şi sumele
ce trebuie date
pen tru strângerea
gunoiului din co -
mună. Primăria a
făcut contract cu
o firmă care asig-
ură colectarea şi
transportul la
groa pa din Sân -
nicolau Mare, fir -
ma fiind plătită cu
120 de milioane
de lei vechi pe lu -
nă pentru aceste
servicii. „Avem
con tract cu Sânnicolau, ducem gunoiul acolo. Groapa s-a
închis, dar cetăţenii aruncă peste tot. Trebuie să şi plătească ser-
viciul de colectare, 10 lei pe casă. La Sânnicolau costă 10 euro
plus TVA un metru cub de gunoi depozitat. Într-o săptămână
duc cel puţin patru maşini, câte 18 metri cubi. Avem un proiect
cu comuna Satchinez, unde se va pune în funcţiune o staţie de
sortare, dar nu ne prea va ieşi ca în viitorul apropiat să adunăm
selectiv gunoiul. Nu are rost să credem că vom face minuni în
câţiva ani. Am cerut să urgenteze proiectul, să putem angaja
şoferi ca să putem duce noi şi să nu mai plătim transportul însă
şi aici e o problemă că s-au cumpărat maşini prea mici, de 8
metri cubi, trebuia de 16 mc”, mai spune Horj. 

Planuri pentru 2010:
- grădiniţă în satul Gelu;
- reabilitarea căminului cultural din Variaş şi şcolile gen-

erale din Gelu şi Variaş;
- refacerea completă a iluminatului public din Sânpetru

Mic;
- reparaţii la drumurile  comunale;
- sală de sport la Variaş, cu finanţare de la Compania

Naţională de Investiţii, dacă se aprobă proiectul;
- 10 case pentru specialişti, în cadrul programului

„Renaşterea satului românesc”, finanţat de Ministerul
Dezvoltării.

Alina SABOU

Comuna fără buget de criză în 2010
Interviu cu viceprimarul Luchian Savu

ȘANDRA
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În luptă cu morile de vânt: 
inundaţiile şi titulatura de oraşGĂTAIA

Case de la stat pentru 
specialiştii care profesează la ţară

Guvernul a aprobat Programul “Renaşterea Satului
Românesc – 10 case pentru specialişti”.  Potrivit actului nor-
mativ, fiecare autoritate locală din mediul rural va putea solici-
ta Ministerului Dezvoltării construirea a câte 10 case pentru
specialiştii care profesează în localităţile respective. Ministrul
Dezvoltării, Elena Udrea, a precizat că aceste locuinţe vor fi
construite pe o suprafaţă de 100 – 120 mp, vor avea 2-3
camere şi minimum 500 mp de teren. De asemenea, ministrul
Udrea a menţionat că acestea vor fi locuinţe de serviciu, ocu-
pate pe perioada contractului de muncă şi nu vor putea fi ulte-
rior cumpărate. În cazul în care autorităţile locale vor percepe
chirie, aceasta nu poate depăşi valoarea de administrare a
locuinţei. Pentru închirierea acestor locuinţe vor avea priori-
tate tinerii de până în 35 de ani, însă aceasta nu va fi o condiţie
exclusivă. “Sperăm ca prin acest program să construim 25.000
de locuinţe unifamiliale în mediul rural”, a declarat ministrul
Dezvoltării Regionale şi Turismului, Elena Udrea.     A.S.

De şase sute de hectare de teren ar fi nevoie pentru a
rezolva problemele pe fond funciar din Timişoara şi local-
ităţile Giroc şi Dumbrăviţa. De ani de zile, oamenii cer
terenuri pentru a fi împroprietăriţi, dar autorităţile le-au spus
că nu au de unde să le dea. S-au deschis procese, iar situaţia
a ajuns în mediere la prefectul Mircea Băcală. Soluţia găsită
a fost de a lua teren de la staţiunea de cercetare a Univer -
sităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a
Banatului, însă conducerea instituţiei se opune.

Prefectul Mircea Băcală a declarat că speră să se ajungă
la o soluţie amiabilă, pentru a nu fi nevoie să se facă o
hotărâre de guvern peste capul conducerii USAB. “Sunt
foarte mulţi cetăţeni care au de primit terenuri, dar nu mai
sunt suprafeţe disponibile. Am transmis dispoziţii pentru a ni
se transmite o balanţă cu toate terenurile arabile disponibile
şi comisia de fond trebuie apoi să identifice terenuri pentru a
se încheia situaţia în cele trei localităţi. Necesarul este de câte
200 de hectare de teren pe fiecare localitate, Timişoara,
Giroc şi Dumbrăviţa, deci 600 de hectare în total. USAB are
în folosinţă 1.600 ha, pentru cercetări. Pentru a închide pro -

blema pe fond funciar, ne sunt necesare 600 ha, scăpăm de
plângeri penale şi de procese”, a declarat prefectul. Discuţii
s-au purtat deja cu rectorul USAB, Alexandru Moisuc, iar
acesta a refuzat această soluţie şi a motivat că acele terenuri
sunt importante pentru centrele ştiinţifice ale universităţii.
“Le-am spus că le putem oferi teren în altă parte, unde să aibă
fermă şi să crească animale”, a precizat Băcală.  Rectorul
USAB, Alexandru Moisuc, se opune vehement propunerii şi
critic idea prefectului. “Trebuie să gândim staţiunile de cerc-
etare la nivel european, să organizăm aici diverse ferme, dar
toate acestea nu se pot face dacă vin unii şi ne iau terenurile
cu japca. Sper că se va reveni la aceste hotărâri”, a adaugat
rectorul. Deputatul Valeriu Tabără a fost la fel de nemulţumit
şi a declarat că va solicita lista tuturor celor care au terenuri
în acel perimetru al USAB, pentru a nu exista vreun dubiu că
terenurile vor ajunge pe mâna samsarilor de terenuri. Acesta
a adăugat că va face interpelări şi sesizări cu ceea ce se
întâmplă cu aceste terenuri, atât la premierul Emil Boc, cât şi
la Ministerele Justiţiei şi Agri culturii.

A.S.

Soluţie pentru problemele de fond funciar din Timişoara, Giroc şi Dumbrăviţa

Carul înaintea boilor

„România este amendată că nu reuşeşte să
absoarbă fondurile europene, dar avem aşa un
stil de a pune talpă celor care vor să acceseze
aceşti bani... Documentaţia este stufoasă, totul
costă bani şi apoi, pentru chichiţe, pierzi
proiectul. Nu avem 10.000 de locuitori, deci
nu putem accesa fonduri Sapard, nici Gătaia,
nici Percosova, care nu sunt nici măcar
comune. Locuitorii lor nu sunt de vină că
aparţin de Gătaia. În aceste condiţii, putem
rezolva problemele doar pompieristic, cu fon-
durile europene, cu fonduri de mediu şi ne
zbatem acolo. Dacă noi, din Timiş facem
proiect pe măsura 322, cei din sudul ţării au
automat 10 puncte în plus pentru că sunt con-
sideraţi zonă defavorizată. Proiectele se
finanţează dacă ai peste 90 de puncte, deci noi
ar trebui să avem 100, deci e aproape imposi-
bil să câştigăm. Şi ne mirăm atunci că Timişul
nu primeşte. Nu e corect pentru că suntem
locuitorii aceleiaşi ţări. Suntem primari,
indiferent că în Botoşani sau în Timiş, ai ace-
leaşi probleme. Eu am ajuns în faza că nu mai
cred în vorbe şi bune intenţii. De ce? Noi avem
reţele de canalizare, dar nu avem staţie de epu-
rare. Noi punem cam întotdeauna carul înain-
tea boilor. Am făcut un proiect care ne-a costat
foarte mult, am ajuns în faza de iscălire a con-
tractului, dar stăm aşa de un an de zile, ba că
nu sunt bani, ba că vin alegerile. Avem noi
stilul acesta de a lungi lucrurile în loc să le
facem pe rând şi să planificăm ceea ce putem
face”, mărturiseşte Şargan.

Priorităţi pe 2010

Nemulţumiri sunt multe, criza economică
este în toi, dar lucrurile trebuie să meargă mai
departe în comunitate. Primarul mizează pe
fondurile europene şi spune că se vor reduce
cheltuielile. Deşi bugetul pe 2010 este mai mic
cu circa 15% faţă de anul trecut, există lucrări
prioritare. „Priorităţile pentru anul acesta sunt
sala de sport – pentru care s-a aprobat
finanţare de la Compania Naţională de
Investiţii. Căutăm să finalizăm planul de
urbanism zonal pentru zona de tineret. Avem
33 de hectare pe care, dacă terminăm PUZ-ul,
le vom împărţi în august – septembrie. Se vor
da 200 de parcele.  O altă investiţie mai mare
este terminarea intabulării unei suprafeţe unde
se află luciu de apă, vrem să amenajăm pentru
pescari. Avem 250-300 de pescari cotizanţi la

Gătaia. Toate aceste trei lucrări vor avea un
impact mare asupra oamenilor. După aceea
avem de finalizat asfaltarea străzilor
Trandafirilor şi Înfrăţirii. Este turnat un strat
de asfalt. Avem de plătit lucrarea în întregime,
20 de miliarde de lei vechi. Este o sumă mare.
Alte lucrări mai mici ar fi că am finalizat o
grădiniţă nouă, mai trebuie făcută încălzirea.
Centrala termică a liceului trebuie mutată,
pentru că terenul unde e amplasată a fost câşti-
gat şi va fi redat proprietarului. Şi această
mutare va costa nişte miliarde, pentru că tre-
buie făcută o clădire nouă, plus toate instalaţi-
ile. Printr-un protocol încheiat cu Biserica
Ortodoxă aceştia ne-au dat 400 mp din terito-
riul Parohiei, noi le dăm un alt loc, şi vom
amenaja un loc de joacă pentru copii. Pe cel
vechi, am ridicat încă un corp nou de grădiniţă.
Acestea ar fi priorităţile de gradul zero”, detal-
iază Şargan.

Inundaţiile, dintotdeauna o problemă

Întrebat care este cea mai stringentă prob-
lemă a oraşului Gătaia ne aşteptăm să auzim că
lipsa banilor sau a locurilor de muncă, însă
lucrurile sunt mai complexe de atât. Inun -
daţiile sunt cele de care orăşenii din Gătaia se
lovesc an de an, din toamnă până în primăvară.
Din punctul de vedere al primarului, s-au făcut
greşeli mai demult, prin modul în care s-au
împărţit tronsoanele de dig pentru refaceri.
„Timişul are o lucrare în aval, la pod, la intrare
în Gătaia, iar Caraşul – în amonte. Caraşul a
făcut lucrarea până la ei la graniţă şi a rămas
descoperit de la hotar până la pod. Pe noi când
ne inundă, ne inundă în amonte, la nord de spi-
talul de Psihiatrie, acolo a fost spărtura şi de
acolo avem probleme. După inundaţiile din
2005 s-a mai lucrat acolo, au venit cei de la
curent şi au montat stâlpii, au tăiat din dig ca
să poate duce stâlpii, noi am făcut scandal şi 
s-a refăcut. Un dig, odată rupt, nu se mai poate
face legătura la fel. Acolo e mereu un potenţial
pericol. Iarna aceasta am avut multe probleme.
Am făcut tot ce era posibil pentru a remedia
problema. Ni se spune că se va face. Ni s-a
promis că se va face o decolmatare. Dacă este
vegetaţie, apa nu curge lin şi presiunea creşte
pe diguri. Am ridicat problema şi la primul-
ministru”, spune primarul. Rezu ltatul:
aşteptare. Până când cineva va veni să refacă
digurile aşa cum trebuie.

Până la urmă, ajungem tot la bani, căci,
desigur, şi salariile sunt o problemă în admin-

istraţia din Gătaia. „E o nebuloasă. Se vorbeşte
de angajaţii primăriilor că au salarii mai mari.
Dacă vă arăt statele de plată, am angajaţi cu 5-
6 milioane. E batjocură. Eu iau în mână un
salariu de 22 de milioane şi dau cu subsemnat-
ul peste tot. La spital, o soră medicală ia 17-18
milioane. Nu spun că ei iau mult, dar nu există
un sistem naţional, care să creeze legături
corecte pentru fiecare, în funcţie de ce face.
Sunt anomalii care se perpetuează în timp”, a
remarcat edilul.

Pol investiţional

Industrie există, orăşenii au de unde alege
dacă vor să muncească: fermele de porci, print-
re care şi a concernului Smithfield, situat la
limita cu Birda, înspre Berecuţa, dau de lucru
multor persoane; mai există cinci firme bel-
giene care au 1.000 ha cumpărat şi vor să con-
struiască o lăptărie, un complex mare de
creştere a vacilor pentru carne şi lapte; plus o
fabrică de prelucrare a cartofilor. „Ne-a plecat
Takata, unde lucrau 200 de oameni, şi din zona
limitrofă nu doar din Gătaia. Eybl de la Deta şi-
au redus activitatea şi s-au mutat acolo, pentru
că spaţiile au rămas libere. Am înţeles că vor
veni cu o secţie înapoi, pentru că e prea scump
drumul până la Deta. Făceau volane. Mai avem
o fabrică de mobilă şi spitalul de psihiatrie,
unde sunt 350-400 de angajaţi. Avem şi patru
firme a fraţilor Zifceak, care au 400-500 de
oameni, au firmă de construcţii, co merţ, agri-
cultură, cu vreo 5.000 ha de pământ. Dacă ar
mai veni o făbricuţă care să înghită şi forţa de
lucru feminină, ar fi mai bine. Oricum, rece-
siunea se simte, dar trebuie să vedem partea
plină a paharului”, spune Iosif Şargan.

Zona Gătaia era celebră, odinioară, pentru
vinurile de pe Dealurile Şumigului, dar şi pen-
tru livezile de duzi. Ambele au dispărut însă.
Dudăria - după revoluţie, căci pomii au fost
tăiaţi şi pe cele două hectare au fost gândite ca
zonă de case pe viitor. Vinurile Şumigului ar
mai putea renaşte dacă investitorul italian care
a cumpărat terenul ar putea să replanteze viile.
„Erau vinuri recunoscute înainte de al doilea
război mondial. Apoi, pe vreme colectivului,
viile au fost întreţinute, dar mai apoi au fost
părăsite. Într-un final au fost vândute şi a
cumpărat un italian, care a defrişat tot pentru
că s-a umplut cu arboret. Am vorbit cu el şi ar
dori să replanteze cu vie, dar totul depinde şi
de conjuctura economică, pentru că investiţia
este mare”, explică primarul.

O nestemată la care nu se poate ajunge

Aşezată în plină câmpie bănăţeană, în
localitatea Şemlacu Mic, ce ţine de oraşul
Gătaia, mănăstirea Săraca este a doua atestată
ca vechime din ţară. Data exactă a întemeierii
mănăstirii nu este cunoscută. Conform unor
izvoare documentare cunoscute indirect biser-
ica mănăstirii a fost (re)zidită în 1443. La
începutul secolului XVIII mănăstirea adă-
postea o şcoală unde se învăţa şi pictura de
icoane. În anul 1782, autorităţile austriece scot
la licitaţie clădirile mănăstirii care sunt
cumpărate de către Ioan Ostoici, un dregător
bogat din Timişoara. Mănăstirea va rămâne în
proprietatea familiei Ostoici timp de 150 de
ani, perioadă în care se părăgineşte dobândin-
du-şi denumirea actuală de „Săraca”. În 1932,
Mănăstirea Săraca a fost răscumpărată de
Episcopia Caransebeşului şi a redevenit
aşezământ monahal, dar a devenit parohie în
urma decretului comunist din 1959. Restau -
rarea completă a bisericii şi a picturii s-a făcut
în 1963, iar din 1987 s-a reluat viaţa monahală
la insistenţa lui Î.P.S. Nicolae Corneanu,
Mitropolitul Banatului. Între anii 2001-2005 a
fost ridicată noua biserică a Mănăstirii Săraca,
pictată între 2006-2007 de pictorii Constantin
şi Petronia Dumitrescu-Gherghe.

„Este o nestemată”, ne spune primarul
despre acest aşezământ. Un loc însă nu se prea
poate ajunge pentru că drumul este prost.
„Este caracteristică neamului românesc
impotenţa de a-şi vinde ce are mai scump...
Când mergi la Săraca, te simţi atât de mic şi de
neînsemnat... S-a făcut, prin grija stareţului, o
nouă biserică  în curtea mănăstirii, pentru a se
proteja biserica propriu-zisă. Au locuri unde
pot rămâne oamenii peste noapte. Este foarte
frumos. Vin autocare din Germania, Austria,
Italia şi vin deodată, pentru că drumul este
foarte rău. Cu ajutorul Consiliului Judeţean 
s-au făcut 7 km, dar au mai rămas 3 km, este
un drum comunal. Numai că nu am implorat să
ne aloce fonduri, pentru că e un loc care
automat s-ar finanţa singur, dacă ar fi pus în
valoare. Vizavi de această mănăstire avem un
proiect, pe două hectare, să facem un azil de
bătrâni, de 50 de locuri, avem proiectul gata,
dar nu este finanţat, dar nu se poate pe fonduri
europene”, mai spune primarul oraşului
Gătaia, de care aparţine mănăstirea.

Alina SABOU

În afară de cele două municipii ale Timişului, în judeţ mai există
şi oraşe despre care populaţia habar nu are că au acest statut. Gătaia
este unul dintre ele. Interesant este că nu doar oamenii simpli nu au,
deseori, cunoştinţe despre Gătaia ca fiind oraş, în faţa realităţilor
acestor vremuri încurcate europene stând şi edilii de oraşe mici.
Greutăţi sunt multe atunci când încerci să devii mai bun, mai pros-

per, iar edilul din micul oraş timişean o simte şi el pe propria piele.
„�oi nu suntem oraşe. �u suntem trataţi aşa şi nu suntem trataţi nici
ca şi comune”, ne spune primarul Iosif Şargan. �e mărturiseşte că
nu mai crede în nimic din ce se poate realiza în oraşul său până nu
vede că se şi întâmplă. Vina este... a ţării întregi.
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Planuri pentru o şedinţă de Guvern 
la Timişoara

Premierul Emil Boc s-a aflat la Timişoara, în 10 martie, cu prilejul reuniunii Grupului de
Lucru a Înaltului Comisariat pentru Refugiaţi. După participarea la deschiderea conferinţei,
Boc a făcut şi o vizită la Centrul de Tranzit pentru Refugiaţi şi apoi s-a întâlnit cu directorii
instituţiilor din Timişoara. La conferinţa de presă de la finalul vizitei, premierul a pomenit
despre investiţiile care vor primi bani în următoarea perioadă şi despre stadiul lucrărilor aflate
în derulare. În privinţa investiţiilor, Boc a precizat că doreşte ca în 2011, autostrada Arad-
Timişoara să fie finalizată. De asemenea, Guvernul vrea sa finalizeze centura ocolitoare a
Timişoarei, următoarea parte a lucrării fiind varianta de ocolire pe relaţia stradă Polona-DN
59-DN 6. Termenul de finalizare va fi de 15 luni de la începerea lucrărilor. Ultima porţiune a
centurii de ocolire, pe relaţia DN 69-DN 6-strada Polonă se va realiza inclusiv cu un împru-
mut de la Banca Japoneză.

Un obiectiv extrem de important este varianta de ocolire a oraşului Lugoj, care se va final-
iza în august. În lucru este şi reabilitarea DN Caransebeş-Lugoj, care se va finaliza, cu 22 de
milioane de euro, în noiembrie. Potrivit lui Boc, în pregătire este autostrada Lugoj-Deva şi
Timişoara-Lugoj, proiecte care vor fi finanţate din fonduri de coeziune Boc a mai promis şi
realizarea unui bazin olimpic la Timişoara, extinderea Pieţei de Gros şi încercarea rezolvării
problemei cinematografelor din Timişoara, a căror situaţie juridică nu este clară.

La întâlnirea cu preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, s-a stabilit, de principiu, şi ca una
din şedinţele de Guvern să aibă loc la Timişoara în lunile aprilie sau mai. Şedinţa ar urma să
se ţină în noua aripă a Palatului Administrativ, care este acum în construcţie. „Am batut palma
cu domnul preşedinte Ostaficiuc şi am acceptat invitaţia să avem în aprilie-mai şedinţa de
Guvern la Timişoara”, a precizat Boc. 

În ceea ce priveşte scopul vizitei la Timişoara, Emil Boc a precizat că Centrul de Tranzit
pentru refugiaţi de la Timişoara „a transpus în practică, pentru prima oară în lume, conceptul
de evacuare în regim de urgenţă. Administrat de MAI, prin Oficiul Român de Imigrări, centrul
de la Timişoara oferă adăpost temporar pentru 200 de persoane, care, pentru şase luni benefi-
ciază de condiţii umane de trai şi de siguranţă, acces gratuit la consiliere legală şi socială, pre-
cum şi la activităţi religioase”.

A.S.

Sistem integrat 
de securizare 
a frontierelor

România a deschis şase puncte de
contact la graniţe, miercuri, 10 martie,
fiind inaugurat cel de la Cenad, de la
Frontiera româno-ungară, în prezenţa
ministrului Administraţiei şi Interne -
lor, Vasile Blaga. Acesta a declarat că
România depune eforturi foarte mari
pentru a îndeplini cel mai important
obiectiv de după integrarea în Uniu -
nea Europeană (UE), respectiv ade -
rarea de la spaţiul Schegen, din martie
2011. Pentru aceasta, ministrul a sub-
liniat că trebuie luate măsuri compen-
satorii pentru momentul în care va fi
retrasă poliţia din frontieră, moment
estimat a avea loc la data de 27 martie
2011. „Noi dezvoltăm un sistem inte-
grat de securizare a frontierelor pen-
tru că există un potenţial de migraţie
ilegală”, a spus Blaga. Principala
atribuţie a structurii de contact de la
Cenad este reprezentată de schimbul
de date şi informaţii, în timp real,
asigurând răspunsuri operative la
cererile de asistenţă formulate de
structurile de aplicare a legii atât din plan naţional, cât şi internaţional.              S.A.

Investiţii pentru gestionarea 
situaţiilor de urgenţă

Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Elena Udrea, a demnat, în 10
martie, la Arad, un contract de 11,6 milioane euro pentru cumpărarea de echipa-
mente specifice pentru îmbunăţăţirea sistemului de intervenţie în situaţii de
urgenţă în Regiunea Vest. Prin acest proiect se doreşte reducerea timpului pen-
tru acordarea primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în situaţii de urgenţă
cu 30% în mediul rural şi cu 40% în mediul urban. Valoarea totală a proiectului
este de 11,62 milioane euro, din care 8,14 milioane euro finanţare europeană

nerambursabilă. Proiectul, finanţat prin Regio - Programul Operaţional Regional
2007 - 2013, iniţiat de Asociaţia de dezvoltare intercomunitară pentru manage-
mentul situaţiilor de urgenţă Vest va fi implementat pe o perioadă de 18 luni. Vor
fi achiziţionate 14 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă, două autospeciale
de intervenţie la accidentele colective şi pentru salvări urbane, patru autospe-
ciale de cercetare nuclear, biologic, chimic, radiologic, patru autospeciale pen-
tru descarcerări grele, 11 autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi
asistenţă medicală, patru ambulanţe de prim-ajutor, cinci ambulanţe de reani-
mare, echipamente pentru centrul de comandă şi control.         

S.A.

Magistraţii se perfecţionează la Giroc
Consiliul Superior al Magistraturii şi Institutul Naţional al Magistraturii au inaugurat, în 19 martie, în

comuna Giroc, Centrul Regional de Perfecţionare a Magistraţilor. Centrul a fost amenajat într-o fostă
cazarmă a MApN (foto). Inaugurarea Centrului Regional Giroc de Perfecţionare a Magistraţilor a avut loc
în prezenţa membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, conducerii Institutului Naţional al
Magistraturii, membrilor Consiliului Ştiinţific al INM, reprezentanţilor Ministerului Justiţiei, ai Ad mi -
nistraţiei Naţionale a Penitenciarelor, conducerii Şcolii Naţionale de Grefieri, reprezentanţi ai instanţelor şi
parchetelor timişene, precum şi a oficialităţilor administraţiei publice locale şi judeţene. Centrul a fost
amenajat în Pavilionul A din cadrul Cazărmii nr. 1844 Giroc, cel mai puţin degradat dintre ele. Clădirea a
fost reparată şi adaptată necesităţilor Institutului Naţional al Magistraturii. Investiţie importantă pentru sis-
temul judiciar, Centrul Regional Giroc de Pregătire a Magistraţilor, dispune de 42 de camere, o sală de con-
ferinţe, o sală de informatică prevăzută cu 18 staţii de lucru, o sală de lectură, precum şi o sală de mese.
Centrul asigură cazarea unui număr de 76 persoane, precum şi logistica necesară pentru desfăşurarea sem-
inariilor în cele mai bune condiţii, fără costuri suplimentare. Bugetul alocat acestei investiţii a fost de 2,7
milioane lei, bani alocaţi din bugetul Consiliului Superior al Magistraturii. Alţi 610.000 lei au provenit din
bugetul Institutului Naţional al Magistraturii.                                                                                    A.S.

Vasile Blaga (s) si dr. Turi Andras (d) secretar de
stat in Ministerul Justitiei din Ungaria.

Ministerul Sănătăţii a definitivat legislaţia
privind introducerea mecanismului de
coplată, prin tichetul moderator pentru sănă-
tate. Dacă actul va fi adoptat de Parlament,
atunci, de la 1 iulie, românii vor da o con-
tribuţie personală la plata serviciilor med-
icale, a medicamentelor şi a dispozitivelor, în
momentul utilizării efective. Categoriile defa-
vorizate vor fi protejate, fiind scutite de la
plata acestora. Contribuţia personală a cetăţe-
nilor prin tichetele pentru sănătate nu va
depăşi 600 lei pe an, adică românii vor plăti

consultaţii, investigaţii, spitalizarea până
adună bonuri în valoare de 600 lei. Peste
această sumă, consultaţiile, analizele şi spital-
izările vor fi gratuite. 

În medicina primară, coplata pentru con-
sultaţiile medicului de familie va fi 5 lei, iar
pentru vizitele la domiciliu în afara progra-
mului de lucru de 7 ore va fi de 15 lei.
Consultaţia la medicul specialist din ambula-
toriu va fi 10 lei, iar una la medicul specialist

în afara programului de lucru 20 de lei. De
asemenea, consultaţia efectuată de serviciul
de ambulanţă, doar în cazul când aceasta
reprezintă solicitare de consultaţie la domicil-
iu, va fi 20 lei. Pentru serviciile de recuperare
în ambulatoriu, pentru proceduri de fizioter-
apie, kinetoterapie, masaj, coplata este de 50
lei pe cură, maxim 100 lei pe an, luându-se în
calcul în medie 10 zile pentru o cură (două
cure pe an).

Coplata pentru spitalizarea va fi de 10 lei,
iar pentru spitalizarea continuă de 50 de lei.
Pentru unele servicii paraclinice, de asemenea
se va încasa coplată, astfel: analize de labora-
tor - 1 leu pe test, radiologie şi explorări
funcţionale - 5 lei, CT fără substanţă de con-
trast - 25 lei, iar CT cu substanţă de contrast -
50 lei, RMN fără substanţă de contrast - 100
lei, iar RMN cu substanţă de contrast - 200
lei, angiografie - 150 lei şi scintigrafie - 100
lei.

A.S.

Coplata serviciilor medicale
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Sediul consiliului local: Ciacova, P-ţa Cetăţii nr.8, tele-
fon/fax 0256 399600
Adresă pagină internet: www.primariaciacova.ro;
www.primariaonline.ro/primarii/Timis/index.php?primarie
=20
Primar: Filip Petru
Repere istorice:
- 1243 - localitatea este atestată documentar;
- 1390-1394 - a fost construită cetatea;
- 1701 - cetatea a fost dărâmată rămânând numai Cula;
- 1722 şi după - colonizări de germani;
- Cebza (sec.XVI), Macedonia (1332), Obad (1332),
Petroman (1332).
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2009 - total = 5 149 de
persoane, dintre care:
- masculin = 2 483 de persoane
- feminin = 2 666 de persoane
�umărul locuinţelor la 1 ianuarie 2009 = 2 096
Denumirea satelor ce aparţin oraşului: Cebza,
Macedonia, Obad şi Petroman.
Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale:
a) Natura drumurilor şi lungimea acestora:
- DJ 595A = 4 km; DJ 693 B = 18,94 km
- DC187 = 6,3 km; DC190 = 15,6 km; DC191 = 2,2 km;
DC192 = 2,4 km; DC195 = 4,5 km; DC196 = 5,2 km;
DC197 = 2 km
b) Natura drumurilor şi distanţa în km între centrul unităţii
administrativ-  teritoriale şi localităţile aparţinătoare:
- DJ 693B Ciacova-Cebza = 7 km;
- DC 196 Ciacova-Macedonia = 7 km;
- DC 197 Ciacova-Obad = 3 km;
- DC 195 Ciacova-Petroman = 4 km
Reţeaua de alimentare cu apă pe localităţi, în km:
- Ciacova = 22 km
�umăr posturi în primărie - total = 32, din care:
- funcţionari publici = 13
- personal contractual = 19
�umăr consilieri = 15
Înfrăţiri, colaborări cu localităţi din afara ţării:
- Înfrăţire cu localitatea „Saint Pardoux Lariviere-Regiunea
Perigneux Franţa“, privind schimburi de scrisori;
- Înfrăţire cu localitatea „Masii Torrelo-Provincia Ferrara,
Italia“, privind schimburi de scrisori;
- Acord de parteneriat cu localitatea „Vrset-Serbia“, în
domeniul cultural-educativ.
Asocieri la nivelul judeţului şi al ţării:
- Membră în Asociaţia Oraşelor din România
- Asociaţia Microregională „Timiş-Torontal“, alături de
primăriile: Deta, Gătaia, Ciacova, Birda, Banloc, Denta,
Giera, Ghilad, Jebel, Jamu Mare, Liebling, Tormac, Voiteg,
Moraviţa şi Livezile.
�umărul mediu lunar al beneficiarilor Legii
nr.416/2001 (nr. dosare pentru ajutoare sociale) = 30
Pieţe - târguri:
- Piaţă agroalimentară Ciacova - bisăptămânal = marţi şi
vineri;
- Târg mixt Ciacova - lunar = ultima duminică;
- Obor vite Ciacova - lunar = ultima duminică.
Activitatea de transport şcolar:
- Are în administrare 2 autovehicule: microbuzul TM 58

CJT din anul 2001 şi
un microbuz de 16+1
locuri de la MEC din
anul 2008;
- Trasee de deplasare:
Macedonia-Ciacova şi
Petroman-Ciacova;
- Numărul elevilor
navetişti = 75
Instituţii şcolare:
- Liceul „Alexandru Mocioni“ Ciacova;
- Şcoala  cu clasele I-VIII Ciacova;
- Şcoli primare cu clasele I-IV: Cebza, Macedonia, Obad şi
Petroman;
- Grădiniţe cu program normal: Ciacova, Cebza,
Macedonia, Obad şi Petroman;
- Grădiniţa cu program prelungit Ciacova. 
Instituţii sanitare:
- Centru de Sănătate Ciacova;
- Centru de Îngrijire şi Asistenţă Ciacova - (Azil bătrâni);
- Dispensare medicale: Ciacova, Cebza şi Macedonia;
- Dispensar veterinar: Ciacova;
- Farmacie umană: Ciacova;
- Farmacie veterinară: Ciacova.
Instituţii culturale:
- Casa de Cultură Ciacova;
- Sală de spectacol : Ciacova;
- Cămine culturale: Cebza, Macedonia, Obad şi Petroman;
- Muzeu: Ciacova;
- Bibliotecă: Ciacova.
Baze sportive şi de agrement:
- Sala de sport - Liceul „Alexandru Mocioni“: Ciacova;
- Sala de Sport Ciacova (150 locuri);
- Stadion: Ciacova;
- Teren de handbal - Liceul „Alexandru Mocioni“:
Ciacova;
- Teren de tenis: Ciacova;
- Terenuri de fotbal: Cebza, Macedonia, Obad şi Petroman.
Biserici, mănăstiri şi alte locaşe de cult:
- Biserici ortodoxe române: Ciacova (1900), Cebza (1925),
Obad (1333), Macedonia (1767), Petroman (sec.al XVII-
lea);
- Biserica Ortodoxă Sârbă Ciacova (1771);
- Biserici romano-catolice: Ciacova (1881), Obad (1940);
- Biserica Greco-Catolică Petroman (în cea de-a două
jumătate a sec.al XIX-lea);
- Biserici penticostale: Ciacova (1994), Cebza (2001),
Obad (1992), Petroman (1998);
- Biserica Baptistă Ciacova (1997);
- Biserica Cimitirului Cebza - monument istoric (sec.al
XVI-lea);
- Mănăstirea Sfintei Cruci Cebza (1997).
Ruga şi alte manifestări cultural-religioase:
- Ruga în localităţile: Petroman (29 iunie - Sf. Petru şi
Pavel), Ciacova şi Macedonia (15 august - Sf. Maria
Mare), Cebza (în Sfânta Duminecă Mare) şi Obad (8 sep-
tembrie - Sf.Maria Mică);
- Ziua Eroilor Neamului: Ciacova ( 28 mai - Înălţarea
Domnului).

Sediul consiliului local: Gătaia, Str.Carpaţi nr.106,
telefon/fax 0256 410001
Adresă pagină internet: www.e-primarii.ro/~gataia;
www.prima-riaonline.ro/prima-rii/Ti-
mis/index.php?primarie=32
Primar: Şargan Iosif
Repere istorice:
- 1323 - localitatea este menţionată sub denumirea
de „Gothal“;
- 1779 - localitatea se alipeşte la judeţul Timiş;
- 1823 - a fost donată scriitorului maghiar Gorove
Laszlo;
- 1935 - localitatea a fost reşedinţă de plasă;
- Butin (1717), Percosova (1358), Sculia (1332),
Şemlacu Mare (1270), Şemlacu Mic (1802).
Populaţia stabilă la 1 ianuarie  2009 - total = 
6 151 persoane, din care:
- masculin = 3 028 de persoane
- feminin = 3 123 de persoane
�umărul locuinţelor la 1 ianuarie 2009 = 2 378
Denumirea localităţilor componente ale oraşului:
Gătaia şi Sculia.
Denumirea satelor ce aparţin oraşului: Butin,
Percosova, Şemlacu Mare şi Şemlacu Mic.
Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale:
a) Natura drumurilor şi lungimea acestora:
- DJ 588 = 11,86 km; DJ 588A = 10,44 km; DJ
588B = 5,92 km
- DC 169 = 4,0 km; DC 175 = 7,8 km; DC 178 = 9,1
km; DC 180 = 3,0 km 
b) Natura drumurilor şi distanţa în km între centrul
unităţii administrativ-teritoriale şi localităţile
aparţinătoare:
- DJ 588 Gătaia-Şemlacu Mare = 9 km;
- DJ 588 şi DC 178 Gătaia-Şemlacu Mic = 10 km;
- DJ 588 şi DC 178 Şemlacu Mare = 9 km;
- DJ 588 şi DC 178 Gătaia-Butin = 13 km;
- DJ 588B şi DC 178 Gătaia-Percosova = 15 km        
Reţeaua de alimentare cu apă pe localităţi, în km:
- Gătaia = 35 km
�umăr posturi în primărie - total = 62, din care:
- funcţionari publici = 27
- personal contractual = 35
�umăr consilieri = 15
Asocieri la nivelul judeţului şi al ţării:
- Membră în Asociaţia Oraşelor din România;
- Asociaţia Microregională „Timiş-Torontal“, alături
de primăriile: Deta, Gătaia, Ciacova, Birda, Banloc,
Denta, Giera, Ghilad, Jebel, Jamu Mare, Liebling,
Tormac, Voiteg, Moraviţa şi Livezile.
�umărul mediu lunar al beneficiarilor Legii nr.

416/2001
(nr.dosare
pentru aju-
toare sociale)
= 31
Pieţe - târ-
guri:
- Piaţă agroali-
mentară Gătaia
= zilnic.
Instituţii şcolare:
- Liceul Teoretic Gătaia (clasele I-XII);
- Şcoli primare cu clasele I-IV: Butin, Percosova,
Şemlacu Mare şi Şemlacu Mic;
- Grădiniţe cu program normal: Gătaia, Butin,
Percosova, Sculia, Şemlacu Mare şi Şemlacu Mic;
- Grădiniţă cu program prelungit: Gătaia.
Instituţii sanitare:
- Spitalul de Psihiatrie Gătaia;
- Dispensarul medical Gătaia;
- Cabinet medical: Şemlacu Mare;
- Farmacii umane: Gătaia (două);
- Dispensar veterinar: Gătaia;
- Puncte farmaceutice veterinare: Gătaia (două).
19. Instituţii culturale:
- Casa Naţională Gătaia;
- Cămine culturale: Butin şi Percosova;
- Biblioteca Orăşenească Gătaia;
- Biblioteca Liceului Teoretic Gătaia.
20. Baze sportive şi de agrement:
- Stadionul „Progresul“ Gătaia;
- Terenul de fotbal al Liceului Teoretic Gătaia;
- Sală de gimnastică a Liceului Teoretic Gătaia.
Biserici, mănăstiri şi alte locaşe de cult:
- Biserici ortodoxe române: Gătaia (două), Sculia,
Percosova, Butin şi Şemlacu Mare;
- Biserici romano-catolice: Gătaia şi Percosova;
- Biserica Catolică Butin;
- Biserica Reformată Sculia;
- Biserici penticostale: Gătaia şi Butin;
- Biserica Baptistă Gătaia;
- Biserici evanghelice: Butin şi Şemlacu Mare;
- Biserica Adventistă de ziua a şaptea Gătaia;
- Mănăstirea „Săraca“ Şemlacu Mic (monument
istoric).
Ruga şi alte manifestări cultural-religioase:
- Ruga în localităţile: Gătaia (19 aprilie - de Sf.Paşti
Ortodox), Colonia-Gătaia (de Paştile Mici-
Duminica Tomii), Şemlacu Mare (7 iunie - Rusalii),
Şemlacu Mic (5 august), Sculia şi Percosova (15
august - Sf. Maria Mare), Butin (21 august).

ORAȘUL GĂTAIA - A�UL 2010

Sediul consiliului local: Şandra nr.6, telefon/fax 0256
379149
Adresă pagină internet: www.primariasandra.ro
Primar: Paul Nicu
Repere istorice:
- satul Şandra a luat fiinţă în anul 1833 sub denumirea de
Alexandria sau Sandorhaza, se pare după numele episcop-
ului de Zagreb care era proprietarul terenurilor din aşezare;
- satul Uihei a luat fiinţă prin colonizarea a 140 de familii
germane provenite din localităţile învecinate Şandrei;
- 1833 - a fost construită prima şcoală;
- 1836 - se termină construirea bisericii romano-catolice;
- comuna Şandra a fost reînfiinţată în baza Legii

nr.84/2004, prin desprinderea de comuna Biled;
- Uihei (1765).
Populaţia stabilă la 1 ianuarie  2009 - total = 2 909 de
persoane, dintre care:
- masculin = 1425 de persoane
- feminin = 1 484 de persoane
�umărul locuinţelor la 1 ianuarie 2009 = 900
Denumirea satelor componente: Şandra şi Uihei.
Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale:
a) Natura drumurilor şi lungimea acestora:
- DC 22 = 4,0 km; DC 23 = 6,1 km
b) Natura drumurilor şi distanţa în km între centrul unităţii
administrativ-teritoriale şi localităţile aparţinătoare:
- DC 22 Şandra-Uihei = 3 km
Reţeaua de alimentare cu apă pe localităţi, în km:
- Şandra = 12 km
�umăr posturi în primărie - total = 14, din care:
- funcţionari publici = 6
- personal contractual = 8
�umăr consilieri = 11
Asocieri la nivelul judeţului şi al ţării:
- Microregiunea Timiş-Nord, alături de primăriile: Biled,
Becicherecu Mic, Dudeştii Noi, Giarmata, Orţişoara,
Periam, Pişchia, Satchinez, Şandra şi Variaş;
- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş –
ADID;
- Asociere cu comuna Biled, în vederea promovării proiec-

tului apă-
canal.
�umărul
mediu
lunar al
beneficiar-
ilor Legii

nr.416/2001 (nr. dosare pentru ajutoare sociale) = 10
Activitatea de transport şcolar:
- Are în administrare microbuzul TM 67 CJT din anul
2004;
- Traseul de deplasare: Uihei-Şandra;
- Numărul elevilor navetişti = 47
Instituţii şcolare:
- Şcoala generală cu clasele I-VIII: Şandra;
- Şcoala primară cu clasele I-IV: Uihei;
- Grădiniţe cu program normal: Şandra şi Uihei.
Instituţii sanitare:
- Cabinete medicale: Şandra (patru);
- Cabinet stomatologic: Şandra
- Farmacii umane: Şandra (două);
- Farmacie sanitar-veterinară: Şandra.
Instituţii culturale:
- Cămine culturale: Şandra şi Uihei;
- Biblioteca: Şandra.
Baze sportive şi de agrement:
- Pensiune agroturistică Şandra.
Biserici, mănăstiri şi alte locaşe de cult:
- Biserici ortodoxe: Şandra şi Uihei;
- Biserici catolice: Şandra şi Uihei;
- Biserici penticostale: Şandra şi Uihei.
Ruga şi alte manifestări cultural-religioase:
- Ruga în localităţile: Şandra (15 august - Sf. Maria Mare)
şi Uihei (8 septembrie - Sf. Maria Mică);
- Alte manifestări cultural-sportive cuprinse în Agenda cul-
turală pe anul 2009.

COMU�A ȘA�DRA - A�UL 2010

Sediul consiliului local: Variaş nr.619, telefon 0256
387563, fax 0256 387870
Adresă pagină internet: www.primariavarias.ro
Primar: Horj Vasile
Repere istorice:
- 1332 – prima atestare documentară, într-un registru
papal;
- sec.XVII - sub ocupaţia turcească localitatea se
depopulează;
- sec.XVIII - are loc popularea localităţii cu colonişti
sârbi şi germani;
- 1793 - este atestată existenţa unei şcoli sârbeşti şi a
uneia germane;
- 1924 - sub numele de Dănciuleşti, avea 4700 de
locuitori;
- Gelu (1454), Sânpetru Mic (1843).
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2009 - total = 6 096
de persoane, dintre care:
- masculin = 3 046 de persoane
- feminin = 3 050 de persoane
�umărul locuinţelor la 1 ianuarie 2009 = 
2 014
Denumirea satelor componente: Variaş, Gelu şi
Sânpetru Mic.
Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale:
a) Natura drumurilor şi lungimea acestora:
- DJ 692 = 14,34 km;
- DC 23 = 5,9 km; DC 32 = 7,1 km; DC 33 = 3,0
km; DC 99A = 1,6 km; DC 100A = 3,5 km
b) Natura drumurilor şi distanţa în km între centrul
unităţii administrativ-teritoriale şi localităţile
aparţinătoare:
- DJ 692 Variaş-Gelu = 8 km;
- DJ 692 şi DC 33 Variaş-Sânpetru Mic = 12 km
Reţeaua de alimentare cu apă pe localităţi, în km:
- Variaş = 25 km;
- Gelu = 17 km;
- Sânpetru Mic = 8 km
�umăr posturi în primărie - total = 26, din care:
- funcţionari publici = 8
- personal contractual = 18
�umăr consilieri = 15
Asocieri la nivelul judeţului şi al ţării:
- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Interes
General cu sediul în comuna Periam, alături de
Consiliul local al comunei Sânpetru Mare;
- Microregiunea Timiş-Nord, alături de primăriile:
Biled, Becicherecu Mic, Dudeştii Noi, Giarmata,

Orţişoara,
Periam, Pişchia,
Satchinez şi
Şandra;
- Asociere cu
SC Aquatim SA
Timişoara.
Pieţe - târguri:
- Piaţă agroalimentară Variaş - săptămânal = sâm-
bătă;
- Târg mixt Variaş - săptămânal = sâmbătă.
�umărul mediu lunar al beneficiarilor Legii
nr.416/2001 (nr. dosare pentru ajutoare sociale) =
15
Activitatea de transport şcolar:
- Are în administrare microbuzul TM 68 CJT din
anul 2001;
- Traseul de deplasare: Sânpetru Mic-Gelu;
- Numărul elevilor navetişti = 32
Instituţii şcolare:
- Şcoli cu clasele I-VIII: Variaş şi Gelu;
- Şcoala primară cu clasele I-IV: Sânpetru Mic;
- Grădiniţe cu program normal: Variaş, Gelu şi
Sânpetru Mic.
Instituţii sanitare:
- Dispensare medicale umane: Variaş şi Gelu;
- Cabinete medicale: Variaş (trei) şi Gelu;
- Farmacie umană: Variaş (două);
- Cabinet şi farmacie sanitar-veterinar: Variaş.
Instituţii culturale:
- Cămine culturale: Variaş, Gelu şi Sânpetru Mic;
- Biblioteca comunală: Variaş.
Baze sportive şi de agrement:
- Baza sportivă Variaş;
- Baza sportivă Gelu.
Biserici, mănăstiri şi alte locaşe de cult:
- Biserici ortodoxe române: Variaş (1992), Gelu
(1991) şi Sânpetru Mic (2000);
- Biserici ortodoxe sârbe: Variaş (1928) şi Gelu
(1890);
- Biserici romano-catolice: Variaş şi Sânpetru Mic;
- Biserica Baptistă: Variaş (2003);
- Biserica Penticostală: Gelu (2005).
Ruga şi alte manifestări cultural-religioase:
- Ruga românească în localităţile: Sânpetru Mic (21
mai - Sf. Constantin şi Elena) şi Variaş şi Gelu (7
iunie - Rusalii). Ruga sârbească în localităţile: Variaş
şi Gelu (22 mai).

COMU�A VARIAȘ - A�UL 2010

ORAȘUL CIACOVA - A�UL 2010
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Colaborare  între judeţul Timiş şi oraşul Vârşeţ

Primarii localităţilor incluse în Colegiul X Deta şi cei din localităţile aparţinătoare oraşu-
lui sârbesc Vârşeţ s-au întâlnit, în 19 şi 20 martie, pentru a discuta despre proiectele derulate
în comun. Întâlnirile au avut loc la iniţiativa deputatului PD-L al colegiului X Deta, Gheorghe
Ciobanu. Alături de cei peste 40 de primari din cele două regiuni de frontieră, s-au aflat con-
sulul general al României la Vârşeţ, preşedintele comunei Vârşeţ, Cedomir Zivkovic, preşed-
intele Adunării Comunei Vârşeţ, Stevica Nazarcic, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş,
Constantin Ostaficiuc, subprefectul de Timiş, Marossy Zoltan, şi deputaţii minorităţilor sârbe
şi bulgare din Parlamentul României, Duşan Popov şi Nicolae Mircovici. „Această acţiune
reprezintă un prim pas în direcţia dezvoltării relaţiilor dintre localităţile din colegiul X Deta
şi cele aparţinătoare regiunii Vârşeţ. Serbia se află acum în procesul de preaderare la UE şi
experienţa noastră îi poate ajuta. Există fonduri europene destinate acestui proces, iar
proiectele transfrontaliere pot să se bucure de un real succes. Un prim pas s-a şi facut deja.
Oraşele Deta şi Vârşeţ au depus un proiect de 1 milion de euro, iar peste două săptămâni vom
afla dacă vor primi această finanţare”, a spus Ciobanu. Preşedintele CJT, Constantin
Ostaficiuc, a anunţat că toate proiectele vor fi coordonate tehnic de ADETIM, iar în urmă-
toarea perioadă, se vor crea doi poli importanţi de dezvoltare a regiunii, la Deta şi la Vârşeţ.
În septembrie, la Deta se vor discuta primele realizări ale colaborării, într-o întâlnire similară,
la care vor fi invitate autorităţile din Vârşeţ. De altfel, preşedintele Consiliului Judeţean
Timiş a mai avut întâlniri cu oaspeţi din oraşul sârbesc, în 25 februarie, când la CJT a sosit o
delegaţie a Primăriei Vârşeţ, condusă de primarul Cedomir Zivkovic. La întrevedere au mai
fost prezenţi consulul general al Republicii Serbia la Timişoara, Dragomir Radenkovic,
preşedintele Comisiei pentru relaţii şi cooperare interregională a CJT, Dorin Cândea, primarul
oraşului Deta, Petru Roman, directorul ADETIM, Sergiu Bălaşa şi şeful Serviciului Relaţii
Publice, Răzvan Hrenoschi. Cu acest prilej, s-a discutat despre realizarea şi la Vârşeţ a unui
Parc tehnologic şi industrial, reprezentanţii respectivei administraţii locale apreciind faptul că
le-ar fi utilă experienţa CJT şi ADETIM având în vedere Parcul industrial de pe Calea
Torontalului, dezvoltat din fonduri europene, prin Programul Phare de pre-aderare la Uniunea
Europeană. „Ţinta noastră ar putea fi accesarea de fonduri europene de cooperare trans-
frontalieră”, a subliniat preşedintele CJT, Constantin Ostaficiuc. A.S.

Delegaţii din
Austria, Serbia
şi Italia, la CJT

Preşedintele Con -
siliului Judeţean Ti -
miş Constantin Ostafi -
ciuc a primit, în 22 fe -
bruarie, o delegaţie din
Italia, din care a făcut
parte deputatul Guido
Melis, preşedintele A -

so ciaţiei parlamentare italiene “Prie tenii României”, Antonio Careddu, şeful Poliţiei Locale
Sassari, membri ai Comitetului local de prietenie din Sassari. Italienii din Sassari au fost
prezenţi în Timiş pentru a marca o prietenie începută în anul 1990 între poliţiştii italieni şi
români, prilej cu care au primit distincţii de la preşedintele CJ Timiş.

În 23 februarie, Constantin Ostaficiuc a avut o întrevedere cu o delegaţie a Primăriei
Sečanj, condusă de primarul Predrag Milosevic şi la care a fost prezent şi consulul general al
Republicii Serbia la Timişoara, Dragomir Radenkovic. Tematica întâlnirii a constituit-o
deschiderea în regim permanent a Punctului de Trecere a Frontierei Foeni-Jasa Tomic. De
câţiva ani, acest punct este deschis doar temporar, în anumite zile şi între anumite intervale
orare, convenite de cele două state. Aşa cum a precizat Constantin Ostaficiuc, Consiliul
Judeţean Timiş a transmis autorităţilor centrale o cerere de transformare a acestuia în punct
de trecere permanentă pentru trafic mai mic de 3,5 tone, urmând să continue demersurile în
acest sens. Guvernul de la Belgrad a aprobat recent deschiderea frontierei la Foeni-Jasa
Tomic. Investiţia pe partea sârbă are o valoare de circa 1 milion de euro (reabilitarea drumu-
lui, construcţia clădirii, infrastructura de utilităţi), iar data finalizării ei este 20 aprilie 2010.
O vizită mai scurtă, dar importantă a fost şi cea a preşedintelui Parlamentului Republicii
Moldova şi preşedinte interimar al acestei ţări, Mihai Ghimpu, care s-a aflat la Timişoara, în
23 februarie, pentru câteva zeci de minute, fiind în escală după o vizită oficială în Portugalia.
Ghimpu a fost primit de către Constantin Ostaficiuc, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş,
şi de prefectul Mircea Băcală. “Suntem onoraţi de prezenţa domniei sale, chiar dacă este doar
într-o escală. Este prima oară în calitate oficială de preşedinte pe teritoriul României şi întâm-
plarea a făcut să fie aici, la Timişoara. Am avut mai multe discuţii cu domnia sa, împreună cu
domnul prefect, legat de relaţiile cu Republica Moldova”, a afirmat preşedintele CJ Timiş,
Constantin Ostaficiuc. Cei trei au făcut schimb de cadouri, preşedintele interimar al
Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, primind din partea lui Ostaficiuc un album de
prezentare a judeţului Timiş şi o statuetă reprezentând un leu, simbol al judeţului. Din partea
prefectului de Timiş, Mircea Băcală, Ghimpu a primit o sticlă de vin din Cramele Recaş, vin
numit “La putere”. La rândul său, Ghimpu i-a făcut cadou lui Ostaficiuc o plachetă cu chip-
ul poetului Mihai Eminescu, iar prefectului de Timiş o sticlă de şampanie din Cramele
Cricova.

La rândul său, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Timiş Liviu Borha a primit, în 11
martie, vizita Ambasadorului Austriei în România, Excelenţa Sa Martin Eichtinger şi a unei
delegaţii de oameni de afaceri austrieci. Ambasadorul Austriei s-a referit la prezenţa în Timiş
şi în Banat în general a unor importante societăţi comerciale din Austria, subliniind că “în
ciuda acestei perioade economice dificile, nici o firmă austriacă nu şi-a retras afacerile de pe
piaţa din România”.                                                                                    Alina SABOU

Creative Growth –
Creştere prin
Creativitate

Pornind de la ideea că
succesul viitor al Europei
constă în stimularea creati -
vităţii şi a capacităţii de ino-
vare a cetăţenilor săi şi construirea unei „economii a cunoaşterii”, 11 regiuni europene au decis
să colaboreze pentru a-şi împărtăşi experienţa referitoare la potenţialul sectorului creativ.
Proiectul Creative Growth (Creştere prin creativitate) este de actualitate şi îşi propune dez-
voltarea sectorului creativ ca un nou sector în economie. Regiunile partenere, printre care se
numără şi judeţul Timiş, vor să încurajeze creativitatea locală/regională şi să furnizeze infor-
maţii bazate pe fapte şi exemple de bună practică pentru luarea unor decizii informate în scop-
ul stimulării creativităţii, îmbunătăţirea mijloacelor de sprijinire a antreprenorilor creativi şi
constituirea unei reţele de regiuni creative. Proiectul Creative Growth este realizat prin inter-
mediul programului INTERREG IV C şi co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare
Regională, fiind unul dintre primele proiecte cu o abordare interregională şi cu o dimensiune
europeană. Consiliul Judeţean Timiş a aprobat implementarea şi susţinerea financiară a proiec-
tului Creative Growth la începutul anului 2009, iar începând de atunci membrii echipei de
proiect s-au implicat activ în realizarea obiectivelor sale. 

În perioada 08 – 11 martie 2010, d-nul Răzvan Hrenoschi – Şef Serviciu Relaţii Publice şi
manager de proiect, d-na Lelica Crişan – consilier judeţean şi Director la Oficiul Teritorial pen-
tru Intreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Timişoara şi d-ra Diana Amza – inspector în
cadrul Serviciului de Cooperare Interregională şi Europeană şi asistent manager de proiect – 
s-au deplasat în Spania, la Oviedo, pentru a participa la grupul de lucru tematic „Accesul la
finanţare”, unde şi-au adus contribuţia cu informaţii despre liniile de finanţare pentru industri-
ile creative din judeţul Timiş şi din România. Acest schimb de experienţă a urmărit optimizarea
serviciilor şi soluţiilor de susţinere a afacerilor din sectorul creativ.  

Cu aceeaşi ocazie partenerii de proiect au organizat un seminar interregional deschis pub-
licului larg intitulat „Să pariem pe creativitate!” în cadrul căruia au fost supuse dezbaterii teme
ce influenţează creşterea şi competitivitatea în sectorul creativ. D-nul Razvan Hrenoschi – man-
ager de proiect, a prezentat etapele revitalizării industriei ceramicii tradiţionale în judeţul
Timiş, încheiind prin a oferi gazdelor obiecte de ceramică şi icoane pictate pe lemn de copiii
din judeţul nostru. 

Diana AMZA

ZILELE VÂRŞEŢULUI LA TIMIŞOARA, ALE TIMIŞOAREI LA VÂRŞEŢ
Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş a primi oaspeţi la începutul lunii februarie:

Nada Grozdanić, directorul instituţiei similare din Vârşeţ, şi consulul general al României la
Vârşeţ, Gabriel Nicola. Oaspeţii au discutat mai bine de două ore cu Ciprian Cipu, directorul
centrului din Timişoara, şi cu şeful Serviciului Relaţii Publice din Consiliul Judeţean, Răzvan
Hrenoschi, despre proiectele şi manifestările pe care le pot face în comun în acest an. „Este cea
de-a doua vizită a mea la centrul din Timişoara, prima a fost anul trecut. Prima dată a avut scop
să cunosc ce lucrează Centrul de Artă şi Cultură al judeţului Timiş. A trecut un pic prea multă
vreme între cele două vizite. Acm am stabilit să reluăm colaborarea pe care am avut-o. Au fost
propuse proiecte de către ambele părţi”, a spus Nada Grozdanić. 

Propunerile primite de la gazdele din Timiş au fost ca acest Centrul de Cultură din Vârşeţ
să participe la Festivalul Etniilor, care va avea loc la Timişoara, la Zilele Centrului de Artă şi
Cultură din luna iunie, precum şi la Festivalul Fanfarelor de la Buziaş, în oraşul din Voievodina
existând formaţii de fanfare foarte bune. „Vrem să organizăm zilele Vârşeţului la Timişoara şi
zilele Timişului la Vârşeţ. Interesant e şi proiectul de organizare a unor tabere pentru coregrafii
sârbi din România şi pentru coregrafii români din Serbia, care să îi ajute în păstrarea tradiţiilor
şi a specificităţilor
regionale. Un pro -
iect foarte intere-
sant este şi partici -
parea în cadrul or -
chestrei mixte a
e u  r o r e g i u n i i
DKMT. În ceea ce
proiectele noastre,
la care aşteptăm
p a r t i c i p a r e a
Centrului din Timiş, am propus să stabilim o formă de turism cultural, să promovăm proiectele
importante şi manifestările culturale ale fiecărei părţi. În iunie, Centrul Cultural din Vârşeţ vrea
să organizeze o întâlnire a centrelor culturale din Banatul istoric, din ambele părţi ale graniţei
în ideea ca într-o primă fază să se realizeze o reţea de internet pentru comunicare şi pentru pro-
movarea manifestărilor culturale şi de comunicare, iar mai apoi, dacă se va dovedi util, se va
discuta despre realizarea unei reviste care să promoveze manifestările culturale de amploare”,
a detaliat Grozdanić.

Timişenii au fost invitaţi în iulie la marele festival de folclor „Coroana Vârşeţeană”, orga-
nizat de către Centrul Cultural, unde în fiecare an de o manieră tradiţională vin şi ansambluri
din România. De asemenea, partea sârbă caută contacte cu o organizaţie nonguvernamentală
sau un club de jazz pentru a promova festivalul „Jazztronik”, care are loc în luna mai, de 7-8
ani, la Vârşeţ. 

Nada Grozdanić a vorbit şi despre instituţia pe care o conduce, Centrul Cultural din Vârşeţ
funcţionând pe două segmente: prin programul de expoziţii se organizează expoziţii profesion-
ale, iar al doilea segment este programul cultural artistic, prin care se fac pregătiri, promoţii,
mese rotunde, funcţionează şi o sală de cinematograf, un club foto şi se organizează concerte.
Directoarea centrului este adeptă a culturii moderne, dar tradiţiile nu sunt uitate. „Eutrag mai
mult spre această cultură modernă. Tradiţiile sunt un segment care e mai puţin reprezentat în
activitatea centrului, iar colaborarea transfrontalieră e şi pentru a pune accentul pe aceste
tradiţii. Având în vedere că în Vârşeţ există mai multe minorităţi internaţionale, trebuie scoasă
în evidenţă şi cultura tradiţională a minorităţilor”, a adăugat directoarea. La rândul său, consu -
lul general Gabriel Nicola e precizat că în discuţiile purtate la Timişoara cu Răzvan Hrenoschi
s-au propus lucruri care sunt de mare interes pentru păstrarea tradiţiilor din Banatul istoric.

Alina SABOU
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