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A. COMiSiA eCONOMiCă

PreŞeDiNTe: VIOREL SASCA
SeCreTAr: GH. BOLOGA
MeMBri: TITU BOJIN, VIOREL MATEI, VALENTINA
MILUTINOVICI, LELICA CRIŞAN, GH. PREUNCA

B. COMiSiA De urBANiSM, AMeNAJAreA 
TeriTOriuLui Şi LuCrări PuBLiCe

PreŞeDiNTe: MARCEL MIHOC
SeCreTAr: LEONTIN DE MAIO
MeMBri: SORIN SUPURAN, TRAIAN STANCU, ŞTE-
FAN IOAN SZATMARI, HORIA BăCANU, DORIN
CUTU

C. COMiSiA PeNTru CuLTură, ÎNVăŢăMÂNT,
TiNereT Şi SPOrT

PreŞeDiNTe: SORIN MUNTEANU
SeCreTAr: DORIN HEHN
MeMBri: MIHăIţă BOJIN, MARIANA EFTIMIE,
ADRIAN NEGOIţă

D. COMiSiA PeNTru SăNăTATe Şi PrOTeCŢie

SOCiALă

PreŞeDiNTe: DAN IOAN SARMEŞ

SeCreTAr: CăTăLIN TIUCH

MeMBri: SILVIA COJOCARU, GH. NODIţI, VASILE

ROTăRESCU

e. COMiSiA PeNTru ADMiNiSTrAŢie PuBLiCă

LOCALă

PreŞeDiNTe: VIOREL COIFAN

SeCreTAr: MARIUS RADU CÂRCEIE      

MeMBri:MATEI SUCIU, OVIDIU SAMUIL MOZA,

ELISABETA SPăTARU

F. COMiSiA PeNTru reLAŢii Şi COOPerAre

iNTerreGiONALă

PreŞeDiNTe: IOSIF CÂNDEA

SeCreTAr: NICOLAE BITEA

MeMBri:   FLORIN RăVăŞILă, COSMIN 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.
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şi a periodicului “AGORA-şcoală şi
interculturalitate în DKMT”
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Biblioteca Judeţeană Timiş
Între tradiţie 

şi noutate
Devenită tradiţională, Săptă mâna

naţională a bibliotecilor se sărbătoreşte an
de an în luna aprilie, fiind percepută ca o
perioadă în care bibliotecile îşi intensifică
strădania de a-şi face cunoscute colecţiile,
de a ieşi în întâmpinarea nevoilor de infor-
mare a cititorilor prin modalităţi de abordare cât mai atractive. Colecţiilor tradiţionale de documente
tipărite le-au fost adăugate în ultimele decenii o multitudine de suporturi materiale noi de stocare a infor-
maţiei, ce au condus, implicit, la diversificarea posibilităţilor de exprimare atunci când se pune problema
unei informări cât mai corecte şi mai rapide. Acestea sunt cu succes întrebuinţate şi în activităţile cultura -
le de atragere a cititorilor.

Actuala ediţie a debutat cu o întânire a bibliotecarilor ce activează în bibliotecile orăşeneşti şi comu-
nale ale Judeţului Timiş, prilej pentru d-nul. Răzvan Hrenoschi, şef Serviciu Relaţii Publice în cadrul
Consiliului Judeţean Timiş, de a creiona câteva dintre direcţiile de activitate ale acestui domeniu. În ace-
laşi cadru s-a desfăşurat în continuare vernisajul expoziţiei „Cartea în dialog cu viitorul“, o nouă tentativă
de punere în valoare a cărţilor aflate în colecţiile bibliotecii. Exponatele au avut rolul de a scoate la vedere
faptul că dialogul cu viitorul a fost o preocupare  constantă de-a lungul secolelor. Cărţi apărute între sec.
al XVI-lea şi al XVIII-lea, cu grijă alese de d-na. Carina Galiş din colecţia noastră de patrimoniu, unele
reproducând chiar manuscrise medievale, au demonstrat că încercarea de-a întrevedea viitorul a fost o
constantă a tuturor epocilor. Operele unor oameni de ştiinţă ai vremii, adevărate provocări pentru vremea
aceea, pot fi citite în sensul unui dialog cu viitorul acum, când anticipările lor au devenit realitate. Ca de
obicei, implicată prin acţiuni specifice, Secţia de artă  a organizat în contextul acestor manifestări, o
expoziţie de foto grafii grupate sub genericul „Prin ochii noştri rromii în fotografiile lor“, reprezentând
materializarea unui proiect al Centrului Cultural American din Bucureşti în colaborare cu American
Corner din Timişoara. Care sunt problemele bibliotecilor moderne în raporturile lor cu cititorii, ce putere
de penetrare are mesajul educaţional transmis prin intermediul bibliotecii au fost doar două dintre temele
abordate în videoconferinţa „Nevoia de informare a utilizatorilor bibliotecilor de astăzi“. Invitată a fost
doamna. dr. Hermina Anghelescu, expert în cultura informaţiei la Catedra de  Biblioteconomie şi  Ştiinţa
Informării, Wayne State University, Detroit, Michigan. Conferinţa a fost urmată de un dialog între bib-
liotecile publice din Bucureşti, Cluj, Iaşi, Constanţa şi Timişoara. Editurile Hestia şi Anthropos, două din-
tre cele mai cunoscute din spaţiul bănăţean, au fost si ele prezente în aceste zile în cadrul unei lansări de
cărţi, urmată de un dialog cu cititorii, avându-l ca invitat pe poetul Octavian Doclin. Din seria acestor
manifestări nu puteau lipsi obişnuitele întâlniri cu elevii şcolilor din cartierele oraşului, prieteni ai fili -
alelor bibliotecii, dar şi premierea celor mai fideli cititori.

Tot tradiţonală a devenit şi sărbătorirea Zilei Europei pe data de 9 Mai. În acest an ea a fost marcată
de Biblioteca Judeţeană printr-o expoziţie de albume grupate în jurul ideii de evoluţie a artei europene.

Succesiunea diverselor epoci de creaţie pe continentul nostru, direcţiile şi tendinţele
acestora au putut fi urmărite prin intermediul unor reproduceri de mare fidelitate.

Şi dacă cele două manifestări sunt conforme cu tradiţie ce numără deja multe ediţii,
„Imagini din Argentina“ a fost un medalion în  parte atipic pentru o bibliotecă.
Manifestarea a debutat cu vernisajul unei expoziţii de cărţi şi fotografii, rod al
colaborării dintre Biblioteca Judeţeană, Biblioteca Centrală Universitară  şi Ambasada
Republicii Argentina. Expoziţia şi-a propus să recompună un traseu literar argentinian,
marcat prin câteva personalităţi de talie universală. Vernisajului i-a urmat o întâlnire cu
alpi nistul bănăţean Cornel Galescu, participant în câteva expediţii prin munţii
Argentinei. Imaginile prezentate de el, dar şi întâmplările povestite cu mult farmec şi
naturaleţe, i-au purtat pe cei prezenţi pe câteva dintre culmile Anzilor. Pentru a întregi
atmosfera argentiniană, trupa de dans Reflex a Casei de Cultură a Studenţilor, condusă
de Maestrul Marcel Botscheller, a inter pretat o serie de dansuri argentiniene, dintre care
nu a lipsit, firesc, tangoul. 

Aquilina BirăeSCu

Peste 17 milioane de euro pentru Regiunea Vest
Centrul Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Vest Timişoara

a încheiat, la începutul lunii mai, la Prefectura Timiş, contracte în valoare de
peste 17 milioane de euro pentru peste o sută de proiecte ale unor IMM-uri şi
autorităţi locale din judeţele Timiş, Arad, Caraş-Severin şi Hunedoara. 

Directorul general al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit,
Gavril Mihai Vadan, a declarat că 82 de contracte au fost semnate în cadrul
Măsurii 312 – „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi” a
Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). El a afirmat că valoarea
totală a acestor contracte este de 12,7 milioane de euro. În Timiş, valoarea celor
48 de proiecte care sunt finanţate este de aproape 7,7 milioane de euro. „În
regiune au fost create, cu aportul acestor proiecte, 700 de locuri de muncă, 400
dintre ele fiind în Timiş”, a afirmat Vadan. A doua măsură finanţată, pentru care
se primesc în total 4,9 milioane de euro, în Regiunea V Vest, este 313 – „Încura-
jarea activităţilor turistice”. Numărul total de proiecte este de 26, dintre care
şapte sunt în Timiş, valoarea lor fiind de 1,33 milioane de euro. 

Unul dintre proiectele care a primit finanţare integrală este cel depus de
Primăria comunei Fârdea, unde se va deschide un Centru de Informare Turistică.
Acesta va promova turismul în zona lacului Surduc. „Noi am depus mai multe
proiecte, dar este primul câştigat de comuna noastră. Mi s-a spus că va fi greu cu
finanţarea, dar nu a fost atât de greu. Centrul de Informare Turistică va promova
zona lacului Surduc. Proiectul are o valoare de 175.000 de euro, cu finanţare sută
la sută”, a declarat primarul localităţii Fârdea, Samuel Lupulescu. 

Conform prefectului Mircea Băcală, Timişul este pe primul loc în regiune din
punctul de vedere al numărului de contracte semnate pentru una din măsurile la
care se acordă finanţare publică de 70 la sută din valoarea proiectului. „Timişul
este în fruntea proiectelor, din punctul de vedere al contractelor semnate, cu 48
de proiecte, după noi fiind Aradul, Caraş-Severin, Hunedoara”, a spus Mircea
Băcală.

Vadan a menţionat că fondurile alocate prin PNDR, în perioada 2007-2013,
se ridică la 9,4 miliarde de euro. „Încercăm să folosim aceşti bani cât mai repede.
34 la sută din fondurile alocate au fost folosite deja. Sunt foarte multe măsuri
pornite pe PNDR, pentru fermieri, pentru procesare, pentru autorităţile locale, pe
investiţii în infrastructură, pentru tinerii fermieri sau cele prin care se întăreşte
capacitatea comunelor din România pentru capacităţi non-agricole. Ştim că
există problema cofinanţării, beneficiarii privaţi pot veni cu 30-50 la sută. Am
găsit soluţii pentru a le acorda avansuri, pentru a demara investiţiile mai rapid.
Pentru a nu fi plimbat de la Ana la Caiafa încercăm să strângem toţi factorii, pen-
tru a lucra în echipă”, a conchis Vadan.

A.S.

Echipă completă la conducerea Prefecturii Timiş
Echipa Prefecturii Timiş este completă, din 26 mai, odată cu ceremonia de

învestire în funcţie a noului subprefect Andrei Orban. Fostul şef al Cancelariei
prefecturale a depus jurământul în prezența colegilor săi din instituţie şi a preşe -
dintelui Consiliului Judeţean, Constantin Ostaficiuc. “Am convingerea că îmi voi
aduce contribuţia la bunul mers al instituţiei. Sunt sincer convins că prin colabo-
rarea dintre Prefectură, Consiliu Judeţean, consiliile locale şi instituţiile decon-
centrate vom aduce un plus de încredere cetăţeanului în instituţiile statului”, a
declarat proaspătul subprefect. Atribuţiile lui Orban vor fi axate pe problemele pe
fond funciar şi pe serviciile publice comunitare. “Se va ocupa de paşapoarte, per-
mise, înmatriculări. Voi avea o discuţie cu domnul Zoltan Marossy, pentru că
până acuma ne-am împărtăşit atribuţiile în doi şi trebuie să facem o reîmpărţire”,
a precizat Mircea Băcală, prefectul de Timiş. A.S.



Reabilitări la drumul
judeţean Buziaş-Lugoj

Consiliul Judeţean Timiş a organizat
licitaţia publică pentru reabilitarea a 29,2
km din drumul judeţean care face legătura
între localităţile Buziaş şi Lugoj. „Am reu -
şit să accesăm fonduri europene nerambur -
sa bile, prin Programul Operaţional Regio -
nal 2007-2013, pentru reabilitarea unei
sector de aproape 30 km din acest drum,
iar la începutul lunii mai am semnat con-
tractul pentru execuţia propriu-zisă a
lucrărilor”, a subliniat preşedintele Consi -
liu lui Judeţean Timiş, Constantin Ostafi -
ciuc. În urma licitaţiei publice, a fost de -
sem nată câştigătoare oferta asocierii for-

mate din SC TECHNOCER SRL şi SC
CONFORT SA, în valoare de 28.700.896
lei (fără TVA). Conform contractului, exe-
cuţia lucrărilor se va finaliza în termen de
15 luni de la data predării amplasamentu-
lui, respectiv 12 mai a.c. 

Totodată, Consiliul Judeţean Timiş a
finalizat procedura de licitaţie publică pen-
tru proiectul de realizare a centurii nord-
vest de ocolire a oraşului Buziaş. „Am
organizat licitaţie publică pentru centura
nord-vest de ocolire a localităţii timişene
Buziaş, la care şi-au depus ofertele 11 soci-
etăţi comerciale din ţară şi străinătate”, a
precizat preşedintele Consiliului Judeţean
Timiş. În urma acestei licitaţii publice, a
fost desemnată câştigătoare oferta asocierii
formate din SC AXELA CONSTRUCţII

SRL şi SC DELTA ACM 93 SRL, în va -
loare de 9.733.757,99 lei (fără TVA).

Lucrările urmează să se finalizeze în
termen de 6 luni de la data predării ampla -
samentului, adică 26 aprilie a.c. Consiliul
Judeţean Timiş a accesat fonduri europene,
prin Programul Operaţional Regional
2007-2013, pentru realizarea „Centurii
Nord-Vest de ocolire a oraşului Buziaş”,
care va avea o lungime totală de 4,3 km.
Proiectul are ca obiectiv îmbună tăţirea in -
fra structurii regionale cu scopul de a spriji-
ni dezvoltarea economică, prin crearea
cadrului optim necesar investitorilor
interni şi/sau străini, atragerea lor în între-
prinderi şi crearea de locuri de muncă
durabile. 

J.L.
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PLENUL CONSILIULUI 
În 31 mai 2010,  la sediul Palatului Ad -

ministrativ din Timişoaar a avut loc Şe -
dinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ti -
miş, cu următoarea Ordinea de zi: 

1. Întrebări, interpelări 2. Proiect de ho -
tărâre privind aprobarea promovării pro -
iec tului de investiţie „Reabilitarea/mo der -
nizarea locuinţei protejate DINU” şi a con-
tractării documentaţiei tehnico-economice
a investiţiei 3. Proiect de hotărâre privind
aprobarea participării Muzeului Banatului
la proiectul de investiţie „Înapoi la natură –
protejarea şi prezentarea comu nă a  valori -
lor noastre naturale”  4. Proiect de hotărâre
privind aprobarea „Progra mu lui integrat de

gestionare a calităţii aerului pentru Aglo -
merarea Timişoara, Comuna Remetea
Mare şi Comuna Şag din judeţul Timiş” 5.
Proiect de hotărâre privind solicita rea tre-
cerii unui imobil din domeniul public al
Statului în domeniul public al judeţului
Timiş 6. Proiect de hotărâre privind apro-
barea trecerii unei construcţii din do meniul
public în domeniul privat al judeţului
Timiş în vederea demolării 7. Proiect de
hotărâre privind darea în folosinţă gratuită
unor spaţii către Fundaţia „SANCTA
MARIA HILFE” Timişoara 8. Proiect de
hotărâre privind darea în fo losinţă a unor
autovehicule către S.C.C.C.C. Serviciul
Civil UNIGLOBUS România  9. Proiect
de hotărâre privind apro barea costului
mediu lunar de cheltuieli pentru persoana

adultă cu handicap din centrele reziden -
ţiale aflate în structura Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Timiş 10. Proiect de hotărâre privind mo -
di ficarea componenţei Comisiei ju de ţene
pen tru reconstituirea vechimii în muncă
11. Proiect de hotărâre pentru completarea
Hotărârii CJT nr. 32/2010 privind finan -
ţarea unor structuri sportive 12. Proiect de
hotărâre privind prelungirea Protocolului
de colaborare cu SC Fotbal Club Timişoara
SA. 13. Diverse.

Proiectele de la punctele 8 şi 12 au fost
amânate spre dezbatere în plenul C.J.
Timiş din luna iunie 2010, celelelate
proiecte aflate pe ordinea de zi fiind apro-
bate.  

Jana LAVriTS

Proiecte de zeci de milioane de euro, 
câştigate de comunele timişene

Viaţa la ţară va căpăta alt sens pentru 15 comune din Timiş, ale
căror administraţii au reuşit să câştige fiecare câte 2,5 milioane de
euro din fonduri europene, în cadrul măsurii 322 din cadrul
Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 - 2013. Cele 15
comune şi satele aparţinătoare vor avea parte, în următorii ani, de
investiţii în infrastructură în valoare de aproape 40 de milioane de
euro. Finanţarea este nerambursabilă şi provine din Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. 

Propiectul depus de comuna Pietroasa a fost al doilea pe ţară
(din totalul de aproape 300) din punctul de vedere al numărului de
puncte obţinut pe măsura 322. Aceasta se referă la dezvoltarea
satelor, din acest motiv toate comunele axându-se pe lucrări la
drumuri şi introducerea reţelelor de canalizare. De cei 2,5 mili -
oane de euro (10,8 milioane lei) obţinuţi de comuna Pietroasa vor
beneficia şi satele Poieni şi Crivina de Sus, unde se vor face mod-

ernizări de drumuri, se va înfiinţa un centru pentru educarea copi-
ilor după orele de şcoală şi se vor face achiziţii de utilaje şi
mijloace de transport în comun, comuna fiind una izolată. În aria
lacului Surduc, a fost câştigat un alt proiect de către Primăria
Fârdea, pentru introducerea reţelei de canalizare şi realizarea unei
staţii de epurare, care se va racorda la zona de agrement a lacului.
Alte investiţii prevăd modernizarea căminului cultural din Gladna
Română şi înfiinţarea unei grădiniţe la Fârdea. 

Lucrări de canalizare se vor face şi în comunele Ohaba Lungă,
Darova, Pădureni, Bethausen şi satele aparţinătoare – Cladova şi
Leucuşeşti, în comuna Bârna şi localităţile Pogăneşti, Jureşti,
Drinova şi Sărăzani şi la Variaş. Cu banii primiţi de la Uniunea
Europeană se va introduce apa menajeră în localităţile comunei
Bethausen şi Bârna, Pădureni, Fârdea, se vor construi grădiniţe şi
chiar un azil pentru bătrâni, la Săcălaz. Păstrarea tradiţiilor cultu -
rale este un alt aspect pentru care administraţiile rurale au cerut
bani, ca o completare pentru a primi suma maximă de bani în
cadrul unui proiect integrat, 2,5 milioane euro. În comuna Traian
Vuia, de exemplu, se vor achiziţiona costume populare.        C.T.

Inaugurarea noului sediu al Palatului
Administrativ se va face în vară

Noul corp de clădire al Palatului Administrativ din Timişoara
este pe ultima sută de metri în ceea ce priveşte construcţia.
Investiţia de circa 3 milioane de euro va fi inaugurată, cel mai
probabil, în această vară. Recepţia lucrării a început în ultima zi
din luna mai, iar procedurile ar trebui să fie finalizate la mijlocul
lunii iunie. “În 31 mai începe recepţia, în 15 iunie ar trebui să fie
gata, dar dacă nu e gata ca lumea tot, nu se va semna recepţia.
Clădirea va avea sală de conferinţe plus birouri. Am gândit clădi-
rea ca un palat regional, pentru a ne pregăti pentru viitoarea

regiune. Vrem să avem toată posibilitatea de găzduire“, a precizat
Constantin Ostaficiuc, preşedintele C.J. Timiş. 

Pentru spaţiile din noua clădire sunt deja mai multe cereri ale
instituţiilor care ar dori să fie găzduite, însă conducerea CJ Timiş
va acorda prioritate instituţiilor din subordine. „Nu se vor muta
instituţiile statului în clădire şi nici instituţii private. Sunt chiriaşi
destui care ar dori să vină să ocupe birouri aici, dar instituţiile
noas tre au prioritate. Mi-aş fi dorit să fi stat aici Agenţia pentru
Dezvoltare Regională, dar au propria locaţie acum, vizavi şi
Alcatel. Vor fi multe instituţii care vor avea decizii la nivel region-
al. Vom analiza fiecare prioritate“, a mai adăugat preşedintele CJ
Timiş. A.S.

Schimb de experienţă
Departamentul Rhône -

C.J. Timiş
Recent, o echipă formată din Adam Cră -

ciunescu – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean
Timiş şi Rodica Negrea – director general şi
Aurelia Anciu – director general adjunct la Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Timiş a revenit de la un schimb de experienţă efec-
tuat în Franţa, în Departamentul Rhône. Acest
schimb de experienţă vine ca urmare a protocolului
de colaborare semnat în iulie 2009, între Consiliul
Judeţean Timiş şi Consiliul General Rhône.
Această convenţie este rezultatul unei lungi şi fruc-
tuoase colaborări între cele două regiuni.
Colaborarea a început cu ani în urmă, prin pro-
grame destinate sprijinirii copiilor din centrul de
plasament din Recaş; acum, când aceşti copii au
crescut şi au devenit adolescenţi, parteneriatul a
căpătat o nouă valenţă, partenerii francezi oferin-
du-ne, în principal, sprijinul financiar necesar con-
struirii a două locuinţe protejate pentru tinerii
dezinstituţionalizaţi. 

Cu ocazia recentei vizite în Departamentul
Rhône, reprezentanţii judeţului Timiş s-au întâlnit
cu omologii lor din protecţia copilului, au vizitat
centre de profil şi au observat modul de organizare
şi funcţionare a sistemului de protecţie a copilului
în Departamentul Rhône, identificând similitudini
între cele două sisteme şi, cel mai important,
punând bazele unor noi proiecte de colaborare.
Acestea vizează următoarele aspecte:

l Organizarea unei tabere cu durata de 10 zile,
la Lyon, în prima jumătate a lunii iulie. Beneficiari
vor fi mai mulţi copii instituţionalizaţi din judeţul
Timiş, care vor avea astfel ocazia să se întâlnească
cu prietenii pe care şi i-au făcut anul trecut, când,
un grup de copii din centre de plasament franceze a
vizitat centrele timişene. Construirea, cu sprijinul
financiar al Departamentului Rhône, a două
locuinţe protejate pentru 16 tineri care vor părăsi
sistemul de protecţie a copilului. Acest complex
social se va dezvolta la Lugoj, piatra de temelie
fiind pusă în iulie 2009.

l Implicarea tinerilor români şi francezi în
amenajarea acestor locuinţe protejate. Practic,
viitorii locatari ai celor două case, împreună cu
tineri asemeni lor din Franţa, vor munci în echipă şi
vor ajuta la finisajele interioarelor şi la amenajarea
spaţiului verde şi a grădinii. În cursul acestui an va
avea loc un schimb de experienţă între specialiştii
din protecţia copilului. Două echipe din cadrul
DGSAPC Timiş vor efectua câte un stagiu de per-
fecţionare în Franţa, cele două teme prestabilite
fiind asistenţa socială stradală şi inserţia socială a
tinerilor. Va fi demarat un program pentru ate -
nuarea tulburărilor de comportament la copiii din
sistemul de protecţie al copilului din cele două ţări.

Delegaţia a mai participat la deschiderea
Colocviului francez de acustică şi la inaugurarea
noii Universităţi din Lyon, în prezenţa ministrului
Michel Mercier şi a vicepreşedintelui Consiliului
General Rhône, Lionel Lassagne. De asemenea, s-
au purtat discuţii referitoare la termenul de
realizare a construcţiilor protejate de la Lugoj,
urmând ca delegaţia franceză să participe în luna
septembrie a acestui an la inaugurarea oficială a
acestora. „Cele două case protejate sunt finanţate
de Departamentul Rhône, care a virat deja o primă
tranşă de 106 000 euro, fiecare urmând să găz-
duiască pe o perioadă de 3 ani un număr de 8 tineri
proveniţi din Complexul de Servicii Specializate
pentru Copilul cu Dizabilităţi Recaş”, a subliniat
vicepreşedintele CJ Timiş.

Adam Crăciunescu a mai avut o întrevedere cu
cei doi vicepreşedinţi ai Consiliului General
Rhône, Lionel Lassagne şi Albéric de Lavernée, în
cadrul căreia s-a discutat despre eventuale schim-
buri de experienţă între Departamentul Rhône şi
Consiliul Judeţean Timiş, în domenii precum sănă-
tate, agricultură, economie sau cultură. Un alt
subiect abordat a fost implicarea ONG-urilor în
externalizarea unor servicii ale administraţiei
locale şi despre oportunitatea preluării de către
judeţul Timiş a acestui model. J.L.

Efectele crizei nu s-au făcut simţite la
aeroportul „Traian Vuia” Timişoara, cel
puţin în primele 3 luni. Aeroportul este una
dintre puţinele societăţi care a înregistrat o
creştere semnificativă a profitului compa -
rativ cu perioada similară a anului trecut.
Astfel, faţă de 2009, profitul a crescut cu
19,4%, ceea ce înseamnă un profit de
aproape 1 milion de euro.

Veniturile totale ale aeroportului au
crescut cu 11,17%, iar cifra de afaceri cu
17%. Veniturile totale înregistrate au ajuns
la aproape 3 milioane de euro. Cheltuielile
au înregistrat o creştere de doar 7,17%, în
condiţiile în care o mare parte din sumă a
fost alocată investiţiilor. „Este cel mai

mare profit obţinut de aeroportul «Traian
Vuia» în ultimii ani. Aceasta s-a datorat, în
principal, unei schimbări a modului de
abor dare a managementului societăţii, dar
şi a relaţiilor comerciale cu partenerii de
afaceri”, a spus directorul general AIT,
Cornel Sâmărtinean.

Primele trei luni ale acestui an au adus
Aeroportului Internaţional din Timişoara o
creştere a numărului de pasageri cu aproa -
pe 25%, faţă de perioada similară a anului
trecut. Astfel, peste 226.000 de pa sageri au
beneficiat de serviciile celui mai mare
aero port din vestul ţării. Com parativ cu
pri mul trimestru al anului 2009, în acest
an, numărul de mişcări al aeronavelor a

crescut de la 5.458 la 5.742. „Numărul de
mişcări al aeronavelor re prezintă pentru
noi un indicator foarte im portant deoarece
acesta oferă o imagine clară asupra acti -
vităţii desfăşurate pe aeroport. Cu cât nu -
mărul de mişcări al aero navelor este mai
mare cu atât veniturile noastre cresc”, ex -
plică directorul Sâmărti nean. 

Tot în prima parte a anului 2010, a cres-
cut numărul destinaţiilor de zbor, precum
şi numărul companiilor aeriene care
operează pe AIT. Aeroportul „Traian Vuia”
Timişoara este legat aerian cu 26 de desti-
naţii externe şi nouă interne. C.T.

Profit de un 1 milion de euro la Aeroportul „Traian Vuia” Timişoara
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„PAŞI PRIN EUROPA”
Direcţia Generală de Asistenţă So cială

şi Protecţia Copilului Timiş a organizat, în
data de 7 mai 2010, o manifes tare cu carac-
ter cultural-artistic, pentru sărbătorirea Zilei
Europei. Această acţiune este cuprinsă pe
Agenda principalelor manifestări culturale
ale CJT – 2009 şi beneficiază de sprijinul
Consiliului Jude ţean Timiş. Este vorba
despre concursul „Paşi prin Europa”, care
se adre sează co piilor şi tinerilor instituţio -
nalizaţi cu vârste între 14 şi 18 ani.

Manifestarea a fost găzduită de
Complexul de Servicii Specializate
Găvojdia.  

În competiţie s-au înscris opt
echipe formate din câte doi copii,
din centre de plasament din Timi -
şoara, Lugoj, Recaş şi Găvojdia.
Fiecare echipă şi-a ales câte un stat
membru al Uniunii Europene şi a
susţinut o scurtă expunere despre
acea ţară. Au fost aduse în discuţie

aspecte privind tradiţiile, cultura, turismul, perso nalităţi reprezentative,
preparate culinare specifice fiecărei ţări. Cea mai inedită prezentare a fost
cea care a vizat Italia, susţinută de două tinere din cadrul Centrului pentru
Sprijinirea Integrării Familiale şi Profesionale a Tinerilor. Îmbrăcate în
fuste în culorile Italiei, cele două fete au pregătit o prezentare bilingvă, pe
un fundal sonor cu muzică italiană. De altfel, dezinvoltura şi originalitatea
de care au dat dovadă le-a şi adus un binemeritat loc I, completat de un pre-
miu de popularitate, din partea copiilor spectatori. Pe lângă premiile
oferite câştigătorilor, fiecare copil participant a primit câte un premiu şi o
diplomă de participare, iar cea mai activă galerie de susţinători ai unei
echipe a fost, de asemenea, recompensată un un premiu special. Poate că
cea mai dificilă „sarcină” a ju riului a fost desemnarea celui mai activ grup
de susţinători, toţi copiii aclamând şi fluturând seteguleţe şi evantaie în
culorile UE şi ale ţărilor din concurs.

Ziua s-a încheiat cu un spectacol susţinut de formaţia cultu ral-artistică
a copiilor din cadrul CSS Găvojdia. S.M.

Satisfacţie dublată de bucuria de a
dărui

,,Nu putem face
lucruri mari, doar
lucruri mărunte cu
multa dragoste”.
(Maica Terza din
Calcuta)

La Ciacova, activi -
tăţile de terapie ocupaţională se desfăşoară într-o atmosferă caldă şi des-
tinsă, bunicuţele fiind încurajate să aibă iniţiativă atât în abordarea
temelor, cât şi în modul de desfăşurare a activităţilor. 

Ceea ce realizează mâinile lor este de admirat, iar atmosfera plăcută
creată le alină suferinţa, facându-le să uite de golul rămas în urma
despărţirii de casă şi de familia avută undeva, cândva… Satisfacţia este
mare atunci când lucrările (hăinuţe, peisaje croşetate, flori, vaze, păpuşi,
felicitări etc.) sunt admirate, solicitate de vizitatori, acest fapt ajutându-le
pe bunicuţe să-şi conştientizeze propriile capacităţi, să-şi dezvolte o atitu-
dine pozitivă faţa de acestea şi, nu în ultimul rând, duce la creşterea stime
de sine atât pentru ele, cât şi pentru instructorul de ergoterapie.

În octombrie 2009, un grup de copii instituţionalizaţi din Timişoara a
dorit să facă o surpriză beneficiarilor noştri şi, cu ocazia Zilei
Internaţionale a Persoanelor Vârstnice, a susţinut un frumos program artis-
tic, cu cântece şi dansuri. Aplauzele bunicilor au fost completate, atunci,
de prăjituri şi de câte o păpuşă croşetată, aceasta din urmă stârnindu-le
multă bucurie celor mici. 

Văzând mândria bătrânilor când au oferit aceste mici daruri, precum şi
fericirea celor mici, care, pe drumul spre casă, s-au jucat numai cu
păpuşile, reprezentanţii Direcţiei le-au propus beneficiarilor noştri să
aducă bucurie unui număr mai mare de copii. Mai exact, urma să con-
fecţionăm un număr mult mai mare de păpuşi (aproximativ 200), acestea
fiind oferite, apoi, copiilor prezenţi la Timişoara, la manifestările prilejuite
de Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului.

Bunicuţele au acceptat propunerea cu mult entuziasm şi cu mare
emoţie, gândindu-se că jucăriile făcute de ele vor ajunge în mâinile unor
copii... ale unor nepoţi. Confecţionarea păpuşilor a însemnat ceva mai
mult decât plăcerea de a dărui; a fost totodată un prilej pentru a vorbi
deschis despre starea lor, despre emoţiile care le-au încercat, iar la
finalizarea „sarcinii”,  în semn de  mulţumire şi apreciere, au fost invitate
la pensiunea din localitate. În plus, meritul lor a fost recunoscut public şi
doamnele au devenit cunoscute de toţi participanţii la manifestarea dedi-
cată copiilor pentru că fiecare păpuşă avea o etichetă aparte: „Păpuşă rea -
lizată de bunicile de la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Variaş”.

Satisfacţia bunicuţelor de la C.I.A. Variaş este mare atunci când  au
posibilitatea să dă ruiască lucrurile minunate pe care le creează.

Mia CHiŞ, psiholog CiA Variaş

Gest caritabil
Fotbaliştii lui F.C. Timişoara, 

în vizită la centrele de plasament
Zilele premergătoare sărbătorilor pascale le-au adus, mai multor

copii din centrele de plasament, o bucurie nesperată: o întâlnire cu
jucătorii echipei F.C. Timişoara. Peste 100 de copii, din cadrul
Complexului de Servicii Specializate pentru Copilul cu Dizabilităţi
Recaş şi din Complexul de Servicii Specializate Timişoara, au avut
ocazia să se întâlnească faţă în faţă cu jucătorii echipei lor de suflet,

să schimbe câteva pase cu aceştia, ba chiar să le dea sfaturi despre
cum să joace mai bine, pentru a câştiga cât mai multe meciuri.
Importante au fost, pentru copii, şi darurile aduse de fotbalişti (dulci-
uri, tricouri, fulare, ghiozdane, mingi, şi alte obiecte persona lizate cu
sigla clubului), dar mai importantă a fost atenţia de care au benefici-
at, în acele momente, din partea sportivilor şi a jurnaliştilor prezenţi.
Dintr-o dată, ei, nişte copii marginalizaţi de familie şi de societate,
erau în lumina reflectoarelor şi discutau, amical, cu nişte vedete de pe
gazon. Primul centru vizitat a fost cel din Recaş, ju cătorii fiind
emoţionaţi când, la coborârea din autocar, au fost întâm pinaţi de copii
care fredonau imnul lui Poli şi fluturau steaguri şi fu lare alb-violet.

Uimire şi mai mare când au ajuns într-unul din apar ta mentele tinerilor din centru, văruit în culorile echipei, cu
clasamentele actualizate pictate pe pereţi. Acolo, unul din fanii poliştilor, Ilie Cicoare, i-a sfătuit pe aceştia să joace
mai bine şi să facă tot posibilul pentru ca echipa să ajungă pe primul loc, lucru care nu s-a întâmplat însă. La două
săptămâni de la vizita la Recaş, fotbaliştii au trecut pragul centrului de plasament timişorean, aici limita de vârstă
a copiilor fiind mai scăzută. Cum beneficiarii acestui centru erau mai mici şi nu foarte la curent cu clasamentele
sportive, jucătorii n-au mai avut parte de… critici, ci de o mică serbare, avându-l în prim plan pe “iepuraşul de
Paşti”. După ce au împărţit cadourile, sportivii au oferit câteva autografe pe mingile oferite, s-au jucat puţin cu
micuţii şi au făcut câteva schimburi de pase cu cei mai mari. Toţi au fost impresionaţi de soarta acestor copii, cei
mai mulţi provenind din familii dezorganizate sau abuzive, şi au fost mulţumiţi că au reuşit să le facă o bucurie.
Fotbaliştii au părăsit instituţia de ocrotire cu promisiunea că vor reveni ori de câte ori vor avea ocazia. În plus,
ma nagerul echipei, Daniel Stanciu, i-a invitat pe toţi copiii la meciurile pe care echipa le joacă acasă, cu toţii având
acces gratuit în tribune. Invitaţie pe care, atât copiii din Timişoara, cât şi tinerii din Recaş s-au grăbit să o onoreze.

Smaranda MArCu

Omagiu „Reîntâlnirii”!
Ziua de 22 mai, 2010, devine o zi specială pentru

55, din cei 130 de absolvenţi ai SM3, alias „Carmen
Sylva”, alias „Eftimie Murgu” şi iarăşi „Carmen
Sylva”, sosiţi din toate colţurile lumii şi cu aceeaşi
emoţie de tineri şcolari urcă
scările istoricului Liceu,
spre Sala Festivă.

Semicentenar, jumătate
de secol sau cincizeci de ani
sunt structuri lingvistice cu
aceeaşi noţiune semantică,
dar, prin implicaţiile emo-
tive în firul existenţial al
fiecăruia dintre noi, as -
cunde semnificaţii majore
într-un Timp special, înscris
într-o perioadă istorică tot
specială pentru ţară şi
Europa. Iată, cât de euro -
peni suntem prin Măria-Sa
‒ Destinul!

Este greu ca „într-un
pumn de cuvinte” să fii
atotcuprinzător, mai cu
seamă când evocarea nu
poate lipsi pentru descrierea momentului. Generaţia
noastră are un izvor comun cu o simbolistică specială.
Suntem cu toţii un produs de război! Atunci când
Creatorul a scăpat din control „omul-fiară”, iar
Pământul se cutremura de atâta moarte, îngerii au cân-
tat în ceruri „cu moartea pe moarte călcând” şi ne-au
adus pe noi la lumină, o generaţie de primenire. În mod
fatidic, nu ne-am putut controla întrutotul destinul, dar
„istoria a rămas scrisă în inimile noastre”, traversând
sisteme sociale antitetice: capitalism ‒ socialism-comu-
nism ‒ capitalism, cu o conotaţie comună pentru ţară,
prin noţiunea de „originale”!

Aceste convulsii sociale au fost trăite şi de numele
Liceului nostru, mereu realiniat sistemelor şi, poate, de
aceea noi i-am rămas atât de credincioşi, mulţi dintre
noi aducându-ne copiii, apoi nepoţii, elevi aici. În lupta
noastră cu viaţa, incluşi, izolaţi şi iarăşi incluşi în
Europa, cum oare ne-am păstrat verticalitatea prin
vijelii? Credem că numai credinţa în Dumnezeu, în
Raţiune şi educaţia primită de la dascălii noştri ne-au
făcut iertători şi iubitori ca să nu ne pierdem sufletele
prin ticăloşii! Aceştia suntem noi: joviali şi meditativi,
reuniţi în râsete şi lacrimi! Observăm, cu regret, că sala
arăta mai bine pe vremea noastră, când era sanctuarul
muzicii printr-un pian excepţional cu coadă, acum dis-
părut şi înlocuit cu o pianină de duzină (cu lacăt!).

De acum, privirile noastre se îndreaptă spre podiu-

mul unde este tronul profesorilor: trei Doamne şi un
Domn, atât au mai rămas... Le urăm din suflet să-i mai
găsim acolo şi peste zece ani, pentru că i-am imortalizat
într-un sâmbure de medalion. Pe umerii dragilor profe-
sori: Alexandrescu, Dragomir, Crintea şi Glăja,
evocările noastre au înălţat chipuri luminoase, într-o

comuniune a mundanului cu extramundanul. Doamnele
sufletelor noastre Goian, Peia, Săvoaia, Românu,
Chiriac, Balla, Loziciu, Paiu, Dragomir, Both, Poliacu,
Popescu, Minişan, Itu, Burai, Roşianu, Secoşan, Oblu,
alături de minunaţii profesori Cişman, Mihalache,
Bizerea, Vişa au adus aura luminii eterne!

Deschiderea uşilor liceelor pentru absolvenţi este
momentul abordării directe a vieţii lor, aşadar, fiecare
depănare a împlinirilor şi durerilor a avut un punct
comun „Lupta”, o luptă feroce cu „Timpul”, care a avut
răbdare cu noi doar prin loialitatea noastră, înscrisă în
deviza comună „Fă-ţi Datoria!” şi în armonia devota-
mentului şi iubirii pentru tot ceea ce am creat şi ocrotit.
Se „sparie gândul” de atâta Timp, dar astăzi s-a
înduioşat şi el, pentru că, după atâta „frig (ploi) şi
ceaţă”, iarăşi „se arată soarele”, soare ocrotitor, căruia
îi mulţumim în fiecare dimineaţă pentru noua zi dăruită
nouă.  Aşadar, fiecare zi devine dar! În finalul expune -
rilor, aproape toţi ne-am înduioşat în faţa Marii Iubiri:
Familia. Delirul acestei iubiri a fost atins, mai cu
seamă, la capitolul nepoţi şi la dulcele gust de „acasă”,
acest gust, noi, ca pensionari, l-am substituit ideii de
Aşteptare. Sosirea celor dragi devine cântecul îngerilor
de altădată, dar încă ne încrâncenăm să luptăm cu viaţa,
sub flacăra vie a speranţei!

Aceştia suntem noi, absolvenţi ai Liceului „Carmen
Sylva”, Anno Domini ‒ 1960!
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Curs de formare 
a asistenţilor 

maternali 
profesionişti

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Timiş va organiza, în
acest an, un nou curs de formare a asis-
tenţilor maternali profesionişti. Înscrierile la
acest curs au loc la sediul DGASPC Timiş
(Piaţa Regina Maria nr. 3, Timişoara), în
perioada 10 mai - 10 iunie 2010. Cursul se va
derula în perioada 13 septembrie – 23
octombrie 2010, după ce va avea loc prese-
lecţia solicitanţilor. După evaluarea finală,
persoanele care vor fi atestate ca şi asistenţi
maternali profesionişti vor deveni angajaţi ai
DGASPC Timiş şi vor primi în plasament
copii aflaţi în dificultate, în funcţie de nevoi
şi de legislaţia în vigoare.  Prin intermediul
acestui curs,  ne propunem să formăm 50 de
asistenţi maternali profesionişti, care vor
primi în plasament în special copii cu vârsta
între 0 şi 2 ani, pentru care s-a luat o măsură
în regim de urgenţă. Este vorba în principiu
despre copii părăsiţi în spitale şi maternităţi

şi despre copiii mici abuzaţi sau neglijaţi de
părinţi.

Cursul este gratuit, iar persoanele care
doresc să îl urmeze trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: să aibă capacitate
deplină de exerciţiu; să prezinte garanţii
morale şi materiale pentru îndeplinirea
corectă a obligaţiilor ce le revin referitoare la
creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor pe
care îi vor primi în plasament; să aibă în
folosinţă o locuinţă care să acopere nece-
sităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie
şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv pe
cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în
plasament. Conform legii, nu vor putea
deveni asistenţi maternali profesionişti per-
soanele care: au suferit o condamnare prin
hotărâre judecătorească rămasă definitivă,
pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiu-
ni; au fost decăzuţi din drepturile părintesti,
sau al căror copil a fost declarat abandonat
prin hotărâre judecătorească rămasă defini-
tivă; suferă de boli cronice transmisibile şi
boli psihice.

Mai multe informaţii privind organizarea
acestui curs, precum şi formularele de
înscriere, pot fi obţinute la Serviciul
Evaluare şi Monitorizare Asistenţi Maternali
Profesionişti din cadrul DGASPC – telefon
0256-490281, 494030, interioare 54 şi 45.

S.M.

„Şansă la un surâs”
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

Protecţia Copilului Timiş are în evidenţă, în
judeţ,  peste 1000 de familii cu copii, care
reprezintă cazuri sociale. Este vorba despre
familii care se confruntă cu mari dificultăţi
financiare, adeseori trăind la limita sărăciei,
care nu îşi permit să le cumpere copiilor
jucării. 

Pentru a le face acestor copii o bucurie,
dar şi pentru a promova implicarea şi respon-
sabilitatea în rândul copiilor din şcolile şi
grădiniţele timişorene, magazinul şi locul de
joacă „Noni”,  în parteneriat cu DGASPC
Timiş, a iniţiat campania „Şansă la un surâs”.
ţinand cont de faptul ca formarea unui indi-
vid sănătos din punct de vedere moral trebuie
să înceapă de la cea mai fragedă vârstă, Noni
propune ca procesul de educare al copiilor să
depăşească pragul formal al conceptului de
învăţare şi să treacă în segmentul de educare
morală. Pornind de la această idee, a luat
naştere proiectul „Buy Back Toys”.

Proiectul „Buy Back Toys” are ca obiec-
tiv colectarea de jucării de la copiii din
Timişoara, care consideră că au adunat prea
multe jucării sau au depăşit vârsta unora, cu
scopul de a le dona unor copii mai puţin
favorizaţi din judeţ. Jucăriile trebuie sa fie

obligatoriu în stare bună de funcţionare. Ele
vor fi colectate direct în magazin sau în
cadrul Colegiului Bănăţean (pentru elevii
claselor I-IV din această unitate de învăţă -
mânt) – partener în organizarea unor eveni-
mente cu caracter cultural. În schimbul
jucăriilor aduse la magazinul „Noni”, copiii
vor primi cupoane de reduceri pentru achi -
ziţionarea de jucării educative din cadrul
magazinului. Proiectul s-a desfăşurat pe tot
parcursul lunii mai 2010, iar la final, toţi
copiii implicaţi au fost invitaţi la două zile de
petrecere, în zilele de 30 mai şi si 1 iunie,
zile ce au marcat şi împlinirea a doi ani de
existenţă pentru Noni. Cu această ocazie,
copiii care au donat jucării s-au putut juca,
gratuit, la locul de joacă Noni, situat la etajul
IV al magazinului „Bega”.

Campania a cuprins, pe lângă activitatea
de colectare a jucăriilor, şi organizarea unei
expoziţii de desene cu  tema „O şansă egală
la zâmbet”, realizate de elevii claselor I-IV
de la Colegiul Bănăţean. Desenele au putut fi
văzute la sediul magazinului Noni, iar în 1
iunie a avut loc o licitaţie cu vânzare a aces-
tor desene, banii rezultaţi fiind  donaţi  unor
familii cu copii aflate în evidenţa DGASPC
Timiş. În cele două zile de festivităţi au avut
loc spectacole susţinute de elevii Colegiului
Bănăţean. 

S.M.

Formare internaţională 
privind recuperarea copiilor

cu dizabilităţi
În oraşul Gent, din Belgia, s-a desfăşurat, în primăvara anu-

lui 2010 seminarul de formare profesională intitulat „Interna -
tional Module on Paediatric Rehabilitation”. Acest modul cu
participare internaţională a fost organizat de către Departamentul
de Recuperare şi Fizioterapie din Gent, în colaborare cu  Uni -
versitatea din Gent,  Spitalul Universitar  şi asociaţii acestora. La
acest curs a fost invitat să participe şi  un kinetoterapeut din
cadrul CRNNCH Timişoara – Centrul de Recuperare, Ramona-
Liana Gogoci. Având în vedere rezultatele deosebite, care au fost
remarcate de către specialiştii belgieni la participarea anterioară,
din 2009, anul acesta, colega noastră a fost desemnată ca super-
vizor („tutore”) al grupurilor de specialişti participanţi.

Acest curs internaţional a avut ca subiect principal recupe -
rarea în pediatrie. Tema centrală a fost recuperarea, din perspec-
tiva echipei multidisciplinare, a copiilor cu leziuni congenitale şi
dobândite ale sistemului nervos central. Acest tip de patologie
este frecvent întâlnit şi la beneficiarii din cadrul CRRNCH
Timişoara. Au fost prezentate diverse aspecte privind recuper-

area copilului, cum ar fi:  etapele dezvoltării copilului, impor-
tanţa abordării multidisciplinare în cadrul procesului de recuper-
are,  diverse tehnici şi metode de recuperare a copilului cu diz-
abilităţi, reabilitarea copiilor în cadrul unităţilor medicale, de
recuperare şi sociale, dar şi în cadrul serviciilor de reintegrare
socială.

Training-ul  s-a axat pe abordarea centrată pe client din per-
spectiva interdisciplinară, după modelul ICF- International
Classification of Functioning, Disability and Health. Au fost
abordate teme variate: etapele în dezvoltarea normală a copilu-
lui, evaluări specifice diferitelor terapii, evaluări specifice
echipei multidisciplinare, leziuni cerebrale, amputaţii, arsuri,
tumori cerebrale şi spinale, paralizii cerebrale, probleme de

nursing, modul de abordare a diverselor probleme, atât familiale,
cât şi şcolare care pot să apară, reintegrarea socială, prezentări şi
studii de caz. Workshop-urile aferente cursurilor au abordat
diverse terapii: metoda Sherborne, stimulare bazală, conceptul
Bobath, stimulare vizuală, circul ca terapie, hipoterapie, psiho-
dramă pentru copii şi terapia prin joc. De asemenea, în cadrul
cursului au fost organizate vizite la diferite instituţii: Centrul de
Recuperare pentru Copii din cadrul Spitalului Universitar din
Gent, Centrul de Recuperare Ter Kouter din Deinze, Institutul
Medical Pedagogic Sint - Lodewijk, Institutul de Tehnică
Ortopedică, Manejul Dennenhof din Langedem. În cadrul aces-
tor vizite au fost prezentate modalităţile de lucru din fiecare cen-
tru, modalităţile de fabricare a diverselor dispozitive auxiliare,
prezentarea hipoterapiei. Cursanţii au avut ocazia să observe şi
chiar să participe activ la şedinţe de recuperare şi să poarte dis-
cuţii cu reprezentanţii instituţiilor vizitate.

Participanţii la curs au fost studenţi, masteranzi, doctoranzi şi
profesionişti din diverse ţări atât din cadrul U.E., cât şi din afara
acesteia: Belgia, Finlanda, Estonia, România, Lituania, Spania,
Portugalia, Turcia etc. De asemenea, în perioada 17-18 martie, a
avut loc conferinta internaţională ”Raţionamente Clinice în
Fiziokinetoterapie”, unde echipe mixte şi multinaţionale de stu-
denţi şi profesionişti din divese ţări au purtat discuţii în jurul
unor cazuri date. Cursul şi conferinţa au oferit posibilitatea de a
purta discuţii şi de a vedea diferite abordări şi aspecte ale recu-

perării pediatrice din
perspectiva diferitelor
ţări şi culturi.

Participarea la
acest curs a avut o util-
itate deosebită în
aflarea de informaţii,
cu aplicabilitate la ni -
velul CRRNCH Ti mi -
şoara, în vederea opti-
mizării practicilor pro -
fesionale ale echi pei
multidisciplinare. For -
marea şi cheltuielile de
cazare au fost supor -
tate de către or ganiza -
ţia Junior Cham ber In -
ternational Waregem

din Belgia, în colaborare cu coordonatorii modulului internaţion-
al, în special domnii prof. dr. Guy Vanderstraeten, Filip
Dejonckheere şi Hilde Van Waevelde, care intenţionează să con-
tinue colaborarea cu CRRNCH Timişoara. Pentru cheltuielile
aferente transportului trebuie să mulţumim vechii noastre colab-
oratoare, doamna Dawn Ellenbaas. 

În continuarea proiectului urmează ca, în luna iulie a acestui
an, să organizăm împreună un training la Timişoara, care va fi
coordonat de către doi specialişti belgieni, împreună cu tera -
peuţii din cadrul centrului nostru.

ramona-Liana GOGOCi – kinetoterapeut
ramona SuCiu – şef centru

Înaltul Comisar ONU pentru Refugiaţi, 
în vizită la Timişoara

Înaltul Comisar al Naţiunilor Unite pentru
Refugiaţi, Antonio Guterres, s-a aflat, în perioada 27-
28 mai, în România, iar la Timişoara a vizitat Centrul
de Tranzit în Regim de Urgenţă (CTRU) aflat în
administrarea Oficiului Român pentru Imigrări. Acest
centru este primul astfel de proiect din lume şi este
considerat model de către comunitatea internaţională
în ceea ce priveşte evacuarea de urgenţă a refugiaţilor
a căror securitate sau protecţie nu poate fi asigurată în
prima ţară de azil. În cadrul vizitei, Înaltul Comisar 
s-a întâlnit cu refugiaţii cazaţi la Centru. “În numele
Naţiunilor Unite, dar şi al refugiaţilor din toată lumea,
doresc să vă exprim adânca noastră aprecire pentru
generozitatea mare de care dau dovadă Guvernul şi
oamenii din România. Acest centru de tranzit este
exemplar. Este un loc minunat, al solidarităţii şi un
centru pionerat, care sperăm că va fi copiat în multe
părţi ale lumii”, a afirmat Guterres. Înaltul Comisar al
Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi a inaugurat, în tim-
pul vizitei sale la Centrul de Tranzit în Regim de
Urgenţă, un “copac al dorinţelor”, unde refugiaţii din
acest centru vor putea pune bileţele cu dorinţele lor.
Guterres a scris pe un bileţel pe care l-a pus în acest
copac: “Fie ca toţi refugiaţii să fie la fel de bine pri miţi
oriunde în lume aşa cum sunt aici, la Timişoara”.

La Timişoara, Înaltul Comisar al Naţiunilor Unite
pentru Refugiaţi a fost întâmpinat şi de o delegaţie a
Ministerului Administraţiei şi Internelor alcătuită din
secretarul de stat chestor principal de poliţie Marian
Tutilescu, chestorul principal de poliţie dr. Nelu Pop,
director general al Oficiului Român pentru Imigrări.
Antonio Guterres a devenit al 10-lea Înalt Comisar al
ONU pentru Refugiaţi în 2005, fiind ales de către
Adunarea Generală a Naţiunilor Unite. Luna trecută,
acesta a fost reales pentru un al doilea mandat de cinci
ani. Fost premier al Portugaliei între anii 1995 şi 2002,
Antonio Guterres s-a implicat în eforturile inter-
naţionale de soluţionare a conflictului din Timorul de
Est şi a pus bazele Consiliului Portughez pentru
Refugiaţi. 

De la deschiderea sa, în noiembrie 2008, Centrul
de la Timişoara a ajutat refugiaţii să-şi găsească li -
niştea în condiţii de siguranţă, departe de situaţiile
peri culoase care existau în ţările lor de azil. Centrul a
adăpostit peste 600 de refugiaţi până acum: sudanezi şi
palestinieni care au fugit din Irak după căderea
regimului Saddam, refugiaţi etiopieni de origine
Oromo, refugiaţi din Sri Lanka care fuseseră deţinuţi
în Indonezia, şi, cel mai recent, refugiaţi irakieni din
Mauritius. Începând cu anul 2008, România a devenit
şi stat de relocare, cu un program ce prevede relocarea
anuală a 40 de refugiaţi în ţara noastră, program
finanţat din Fondul European pentru Refugiaţi.    A.S.
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Elevi, ghizi la
Muzeul Banatului

Muzeul Banatului a
organizat o nouă ediţie a
programului „Lasă-te ghi-
dat de elevul informat” în
colaborare cu cercul de
Ecologie al Palatului Co -
piilor, coordonaţi de
doam na Luminiţa Ioviţo -
niu. Astfel, un grup de
peste 30 de elevi, cu vârste cuprinse între 11 şi 15 ani, a participat la un mini-curs susţinut de
muzeograful biolog Sretko Milanovici care i-a iniţiat în lumea vieţuitoarelor care pot fi vizi -
tate în cadrul secţiei de Ştiinţe Naturale a Muzeului Banatului. Cu dedicaţia şi entuziasmul
tine resc, micii ghizi şi-au notat informaţii despre bizamul de câmpie, despre ză gan şi despre
alte câteva zeci de animale şi păsări. Au învăţat ce anume pot scoate în evidenţă pentru a capta
interesul vizitatorilor. „Copiii s-au pregătit foarte bine, se vede că le place natura. Mulţi dintre
ei mai ştiau informaţii de anul trecut şi de aceea le-a fost mult mai uşor. Cred că se vor des-
curca excelent în momentul ghidajului”, declarase biologul Sretko Milanovici înainte ca
micuţii ghizi să treacă la treabă.

Astfel, după ce instructajul ghizilor a fost realizat, s-a trecut la fapte: elevii şi-au împărţit
dioramele, astfel încât vizitatorii să nu fie lăsaţi singuri şi fără nicio informaţie în faţa niciunui
exponat. Apoi şi-au legat eşarfa verde şi şi-au pus ecusoanele. Totul a fost pregătit. Mai lipseau
doar vizitatorii, care nu au întârziat să apară, mai ales că acest moment a fost anunţat în presa
locală de departamentul de relaţii cu publicul al Muzeului Banatului. Noii ghizi au adus multă
viaţă, energie şi entuziasm în secţia de Ştiinţe ale Naturii şi vizitatorii au avut realmente parte
de o vizită plăcută, unii primind informaţii chiar în limba lor maternă, engleza.

Lansăm cu această ocazie o invitaţie profesorilor de ştiinţe ale naturii sau de istorie de a
colabora pe viitor la organizarea unor acţiuni similare, care sunt extrem de benefice şi intere-
sante pentru tinerii elevi, ajutându-i să îşi fixeze mai bine informaţiile, să fie coerenţi şi mult
mai comunicativi. Monica VArGA, muzeograf

Festivalul-concurs 
„Lada cu zestre a neamului”, Ediţia a IV-a

În luna aprilie a acestui an a început cea de a IV-a ediţie a festivalului-concurs “LADA
CU ZESTRE A NEAMULUI”, acţiune devenită deja tradiţie în judeţul Timiş. Acest eveni-
ment de amploare a cărui durată se întinde pe trei luni în fiecare primăvară, se regăseşte în
Agenda Culturală a Judeţului Timiş fiind organizat de Centrul de Cultură şi Artă din
Timişoara cu sprijinul şi sub îndrumarea Consiliului Judeţean Timiş.

Este cunoscut deja fap-
tul că printre participanţi
se numără reprezentanţi
din numeroase oraşe,
comune şi sate din judeţul
Timiş care au dezvoltat
activităţi culturale pe po -
triva posibilităţilor comu-
nităţii şi instituţiilor impli-
cate. Competiţia generată
de acest festival-concurs a dus, spre bucuria organizatorilor, la mai buna pregătire şi selecţie
a participanţilor şi a materialelor prezentate pe scenă sau în expoziţii. De asemenea, numărul
debutanţilor a crescut treptat de-a lungul celor patru ediţii, creându-se formaţii noi.

Eforturile organizatorilor şi participanilor au dus la descoperirea de noi talente, la pro-
movarea celor prea puţin cunoscute şi au oferit o şansă celor ce doresc să se manifeste artis-
tic într-un cadru organizat.

Un alt rezultat deosebit este posibilitatea de a strânge laolaltă obiceiurile şi obiectele
tradiţionale bănăţene, precum şi a etniilor existente în această zonă. Abundenţa costumelor
autentice, a ţesăturilor, obiectelor casnice şi fotografiilor vechi prezentate în expoziţii deschid
un drum important spre recuperarea şi revitalizarea vechiilor tradiţii locale. Pornind de la
această sursă, costumul popular autentic poate fi refăcut aşa cum era el pe vremuri, fără
improvizaţiile şi compromisurile stilistice atât de des întâlnite în ultimii ani.

Fotografierea şi păstrarea acestor obiecte este necesară din foarte multe motive. Poate cel
mai important dintre ele fiind lipsa de interes a multora şi pierderea treptată a autenticului
bănăţean. Remarcabil este că cei câţiva colecţionari rămaşi în judeţul Timiş pot oferi prin
obiectele strânse în ani de zile o sursă importantă de informaţie privind stilul de viaţă şi obi-
ceiurile din satul bănăţean.

Sperăm că, treptat, acest festival-concurs să devină din ce în ce mai cunoscut şi să
stârnească interesul în rândul unui mai mare număr de oameni, iar instiţutiile cum sunt:
primăriile, căminele culturale, casele de cultură, şcolile, grădiniţele, bibliotecile şi biserica să
înveţe să colaboreze şi să se ajute între ele pentru a îmbunătăţi viaţa culturală a comunităţilor
din care fac parte, astfel oferind  locuitorilor o mai bună calitate a vieţii.

Nastasia BOGDAN

Partener în proiectul
„Piccolingo“

Muzeul Banatului Ti mi -
şoara a participat la cam pania
„Piccolingo“ promovată de
Primăria Muni ci piului Timi -
şoara, pentru încurajarea în -
văţării limbilor străine în rân-
dul copiilor preşcolari. Această campanie a fost susţinută de Comisia Europeană prin inter-
mediul Directoratului General pentru Educaţie şi Cultură şi a fost lansată în toate statele mem-
bre ale Uniunii Europene. Muzeul Banatului Timişoara a participat alături de celelalte 20 de
instituţii partenere (grădiniţe, asociaţii non-guvernamentale active în domeniul educaţiei copi-
ilor, centre culturale şi şcoli private de limbi străine) în Piaţa Unirii, unde grupul Flores Castelli
a susţinut un miniconcert care a inclus cântece pentru copii în mai multe limbi. Alături de micii
cântăreţi care se pregătesc săptămânal în clădirea Muzeului, s-au derulat activităţi de pictură,
jocuri, un concurs internaţional de scrabble, scenete şi poveşti pentru copii. Părinţii au fost
informaţi cu privire la avantajele deosebite cu privire la învăţarea limbilor străine la o vârstă
precoce a copiilor. Astfel, timp de o zi întreagă, Piaţa Unirii a răsunat de râsetele fericite şi de
glasurile zglobii a câtorva sute de copii, pentru care viaţa e o descoperire permanentă a noului,
un joc al culorilor şi al emoţiilor... M.V.

exPOZiŢie-eVeNiMeNT LA MuZeuL De ArTă

„REMBRAND MISTICUL - oglindit în gravura sa”
Muzeul de Artă Timisoara, alături de Cabinetul de Stampe

al Bibliotecii Academiei Române din Bucureşti, organizează
în perioada 3-30 iulie a.c. la Palatul Baroc din Piaţa Unirii
expoziţia-eveniment “Rembrandt misticul - oglindit în gravu-

ra sa”. 101 dintre cele 128 de gravuri ale pictorului olandez, aflate în prezent în patrimoniul
Cabinetului de stampe al Bibliotecii Academiei Române vor putea fi admirate în expoziţia
amintită. Gravurile în aquaforte şi peniţă, marea lor majoritate multiplicate chiar în timpul
vieţii lui Rembrandt, au fost achiziţionate la sfârşitul secolului XIX, din colecţiile princiare
vest-europene, de exponenţii uneia dintre cele mai prestigioase familii boiereşti române, aca-
demicienii Gheorghe şi Matei Balş, care le-au donat mai apoi primului for cultural-ştiinţific al
ţării. “Este pentru prima oară când aceste gravuri sunt prezentate în afara Bucureştiului”, a
spus custodele Marius Cornea. Cele mai importante etape din creaţia lui Rembrandt, lucrările
cu subiect biblic, dar şi portrete, peisaje şi nuduri, sunt câteva din piesele prezentate. În aceeaşi
perioadă, Muzeul de Artă va deschide şi o parte a colecţiei proprii de pictură olandeză şi fla-
mandă de secol XVII, ale cărei piese componente au fost expertizate în ultimii trei ani de
Institutul Regal de Istoria Artei din Haga. Printre cele 14 tabouri păstrate în seifurile Palatului
Baroc, care vor putea fi admirate, se numără şi “giuvaierul” colecţiei, “Turnul Babel”, al unui
maestru rămas încă neidentificat. Pentru expoziţia „Rembrandt misticul – oglindit în gravura
sa” (3-30 iunie) au fost selecţionate o serie de autoportrete ale artistului din deceniul patru al
secolului XVII: „Autoportret cu fruntea încreţită” (1630), „Autoportret cu gura deschisă”
(1630), „Autoportret cu bonetă şi eşarfă” (1633), „Autoportret cu sabia ridicată” (1634),
„Autoportret cu Saskia” (1636), „Autoportret cu bonetă de catifea şi pană” (1638). Pentru
expoziţia din Timişoara au mai fost selectate portretele lui Jan Antonides van der Linden (cca.
1665), profesor de medicină la Leiden, al predicatorului Jan Cornelis Sylvius (1633), al
orfevrului Jan Lutma cel Bătrân (1656). Subiectele biblice sunt foarte numeroase după sosirea
lui Rembrandt în Amsterdam în 1630. Cea mai cunoscută gravură cu temă biblică este “Iisus
vindecând bolnavii” sau “Planşa de o sută de florin” (cca 1649), la care a lucrat timp îndelun-
gat. Nudul apare în gravura lui Rembrandt la începutul şi spre sfîrşitul carierei sale. Studiile
de nuduri feminine din jurul anului 1631 („Nud aşezat”, „Diana la baie”), sau cel din „Iosif şi
soţia lui Putifar” (1634) reprezintă acelaşi tip de frumuseţe care se regăseşte şi în picturile
primei perioade de creaţie. Bogdan NăDăŞTeAN

I. DATINI ŞI OBICEIURI FOLCLO RI -
CE-COREGRAFICE, ALTE GE NURI
ARTISTICE

II. EXPOZIţII, GASTRONOMIE, RE -
CITATORI DIALECTALI, TEATRU

III. CORURI, GRUPURI CORALE,
SOLIŞTI VOCALI, SOLIŞTI INSTRU -
MEN TIŞTI, ORCHESTRE, TARAFURI

FAZeLe ZONALe
1. I. Boldur - 17 aprilie

2010
II. Hitiaş - 17 aprilie

2010
III. Darova - 17 aprilie 
Au participat  comu -

nele: Darova, Boldur, Ra -
coviţa, Niţchidorf, Tormac,
Sacoşu Turcesc, Moşniţa
Nouă, Buziaş, Chevereşu Mare.

I. Belinţ - 25 aprilie 2010 
II. Şanoviţa - 24 aprilie 2010  
III. Ghiroda - 25 aprilie 
Au participat comunele: Ghi roda, Remeta

Mare, Recaş, To polovăţu Mare, Belinţ,
Ghizela, Brestovăţ, Bucovăţ, Secaş

3. I. Dumbrăviţa - 2 mai 2010  II.  Buzad
- 1 mai 2010 - orele III. Alioş - 2 mai 

Au participat comunele: Dumbrăviţa,
Giarmata, Pişchia, Fibiş, Bogda, Maşloc,
Sânandrei, Orţişoara, Săcălaz

4. I. Pesac - 9 mai 2010  II. Pesac - 8 mai
2010 III. Dudeştii Noi - 9 mai 2010 

Au participat  comunele: Becicherecul
Mic, Dudeştii Noi, Biled, Satchinez, Şandra,
Variaş, Pesac, Periam, Lovrin, Sâmpetru
Mare, Saravale, Cenad, Dudeştii Vechi,
Valcani, Beba Veche, Sânnicolau Mare

5. I. Ciacova - 16 mai 2010 II. Şag - 15
mai 2010  III. Centrul de Cultură şi Artă al
Judeţului Timiş - sediu - 16 mai 2010

Au participat  comunele: Sânmihaiu
Român, Giroc, Şag, Pădureni, Jebel, Voiteg,
Ghilad, Foeni, Giulvăz, Peciu Nou, Otelec,
Parţa, Ciacova, Liebling, Livezile, Uivar

6. I. Jamu Mare - 23 mai 2010
II. Jamu Mare - 22 mai 2010 
III. Jamu Mare - 23 mai 2010

Au partcipat  comunele: Birda, Gătaia,
De ta, Giera, Banloc, Denta, Moraviţa, Jamu
Mare

I. Coştei - 30 mai 2010  
II. Margina - 29 mai 2010  
III. Dumbrava - 30 mai 2010
Au participat comunele: Pietroasa, To -

meşti, Curtea, Margina, Nădrag, Criciova,
Ştiuca, Găvojdia, V.V.
Delamarina, Bârna, Fârdea,
Dumbrava, Traian Vuia,
Coştei, Balinţ, Bethausen,
Mănăştiur, Ba ra, Ohaba
Lungă, Făget

8. I. Leanuheim - 6
iunie 2010

II. Comloşu Mare - 5
iunie 2010 

III. Teremia Mare - 6 iunie 2010 
Au participat comunele: Comloşu Mare,

Lenauheim, Jimbolia, Gottlob, Cărpiniş,
Iecea Mare, Cenei, Checea, Teremia Mare,
Tomnatic

FAZA JuDeŢeANă
I. Cercul Militar Timişoara - secţiunea

coregrafie - 20 iunie 2010 - orele 10
II. Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului

Timiş - secţiunea expoziţii, gastronomie,
recitatori dialectali, teatru - 12 iunie 2010 -
orele 10

III. Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului
Timiş - secţiunea coruri, grupuri vocale,
solişti, instrumentişti, orchestre, tarafuri - 27
iunie 2010 - orele 10

După faza judeţeană se va stabili clasa-
mentul final în funcţie de punctajul acordat
de juriu, rezultatele publicându-se pe site-ul
Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului
Timiş (www.ccajt.ro).

Decernarea premiilor  va avea loc la  17
septembrie 2010 - orele 10 la Centrul de
Cultură şi Artă al Judeţului Timiş.

Spectacolul de gală şi Expoziţia selectivă
vor avea loc în data de 19 septembrie 2010 la
sala Filarmonicii “Banatul” din Timişoara,
orele 10.

N.B.

DESFĂŞURĂTORUL FESTIVALULUI-CONCURS
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ţinând cont de faptul că stabilirea actualelor frontiere
care despart românii din Serbia de cei din România sau
Bulgaria este de dată recentă, din 1918 pentru Vojvodina şi
mijlocul secolului XIX pentru Serbia de est (Timoc), este
firesc că migraţiile populaţiei româneşti au fost permanente,
precum şi contactele interetnice în regiune. Cauzele acestor
migraţii au fost diferite în funcţie de perioadele istorice,
uneori de ordin politic, dar cel mai frecvent din considerente
socio-economice. Războaiele, calamităţile naturale (cum ar
fi secetele), sistemul socio-politic (asuprirea de către ciocoi
şi boierime, deposedarea de pământ, taxele mari), speranţa
unei mai bune vieţi în teritoriile noi, relaţiile de rudenie,
căsătorii, meşteşugăritul, munci sezoniere, păstoritul,
mineri tul, valorificarea unor noi terenuri agricole, au fost
printre motivele migraţiilor în regiune. Existenţa unui mediu
etnic românesc în cele mai multe cazuri, a facilitat adaptarea
noilor migranţi, aceştea completând populaţia unor localităţi
deja existente, cel mai des tot româneşti, alteori şi sârbeşti,
uneori au fost înfiinţate localităţi noi de către românii veniţi
dintr-o anumită regiune, fapt atestat documentar, dar şi în
baza cercetărilor lingvistice şi etnografice.

În istoriografia sârbească se consideră că întreaga popu-
laţie de limbă românească, numită vlahi (dar şi români, mai
ales în lucrările de la sfârşitul secolului XIX şi începutul
secolului XX) este alohtonă în regiunile Serbiei de est. În
general, după opiniile cercetătorilor sârbi (inclusiv Jovan
Cvijic), teritoriul Serbiei de est era slab populat până la
mijlocul secolul XVII, din această perioadă stabilindu-se
populaţie de origini diferite, rezultat al migraţiilor atât de la
sud, vest, est, cât şi de la nord, din teritoriile României.

Populaţia care locuia până în secolul XVII în regiunile
de la est de Morava este numită ca timoceni sau timocko-
branicevsko (locuitori ai Timocului şi Branicevo), consi -
derându-se a fi vechii sârbi din regiune.

Uneori se recunoaşte faptul că această populaţie veche
era mixtă, vlaho-sârbă, alteori chiar se menţionează că unii
vlahi reprezintă populaţia veche a regiunii.

Migraţia populaţiei româneşti în cadrul acestui areal, atât
la nord cât şi la sud de Dunăre, este o realitate atestată de
numeroase date istorice şi cunoscută din tradiţia populară.
Sigur că fluxuri migraţionale au existat întotdeauna, astfel
până în secolul XV procesele etnice în Serbia au fost la fel
influenţate de migraţii permanente, la distanţe lungi sau
scurte. Este greu de precizat ce origine geografică avea 
populaţia care a migrat succesiv în acest spaţiu, însă cert este
că procesele etnice au fost comune pentru întreg arealul
nord-balcanic, prin slavizarea treptată a unui substrat mai
vechi, reprezentat de vlahi, ca populaţie autohtonă traco-iliră
romanizată.

Migraţiile populaţiei româneşti, cunoscute începând cu
secolul XVII sunt permanente în cadrul regiunii. Dunărea nu
a reprezentat un obstacol important, contactele între regiu-

nile de la sud şi nord de fluviu fiind destul de in tense. Între
secolele XVII şi XIX se atestă mi graţii ale românilor de la
nord de Dunăre către sud, uneori fiind înfiinţate lo calităţi

noi, dar cel mai frecvent a -
ceştia alăturându-se popu -
laţiei deja existente în re -
gi une. Regiunile din care
provin românii nord-du -
năreni migraţi în Serbia de
est sunt variate, însă în
general cele din apropiere.
Pentru partea vestică a
Serbiei de est, regiunile

româneşti emiţătoare de migraţii au fost în primul rând
Banatul, în special regiunea Almaşului (Almajului), dar şi
regiunile de sud ale Ardealului, Oltenia şi chiar Moldova. În
partea estică, numită Kraijna şi Kljuc, de-a lungul Dunării şi
Timocului, majoritatea absolută a celor veniţi a fost din
Oltenia, rareori din Mun tenia.

Originari din Banat şi Ardeal sunt românii în numeroase
localităţi din regiunea Moravei (Porodin, Bobovo etc.),
Mlava (Stamnica, Ranovac etc.), Homolje (Osani ca,
Krepoljin etc.), Zvizd (Kaona, Turija, Duboka, Bukovska,
Neresnica etc.), Crna Reka (opstinile Bor şi Boljevac, în
diverse localităţi, ca Brestovac, Podgorac, Krivelj etc.), dar
în majoritatea cazurilor populaţia românească din aceeaşi
localitate nu este omogenă la origine, în afară de ei veniţi din
regiuni ale României există un substrat de populaţie
românească locală, iar alţii migraţi din alte localităţi
româneşti din cadrul Serbiei sau Bulgariei.

Din Oltenia şi Muntenia sunt originari mulţi români în
localităţile din actualele opstine Kladovo, Negotin şi
Zajecar. Dintre acestea doar Mihajlovac (Măilovăţ) este o
localitate nouă, înfiinţată în 1834 de către români orginari
din Ostrovu Mare, de peste Dunăre. În cele mai multe cazuri
populaţia venită din Oltenia s-a mixtat cu românii locali.

Originari din Moldova, chiar Basarabia, după surse is to -
rice încă din secolul XVIII - XIX, există în satele Pod gorac
(opstina Boljevac), în localităţi din opstina Maj danpek sau
chiar în unele la vest de Morava (Suvaja, opstina Varvarin).

Unul dintre argumentele ce se aduc în favoarea originii
din teritoriile României actuale este şi cel legat de etno -
nimele utilizate pentru a diferenţia cele două subgrupuri
româneşti din Serbia de est, cel de ungureni care este legat
de posibila origine din teritoriile Banatului şi Transilvaniei,
adică a „ţării Ungureşti” şi cel de ţărani pentru cei originari
din Oltenia şi Muntenia, adică din ţară (ţara Românească).

Pentru Vojvodina, în afară de populaţia românească
autohtonă din regiunea Banatului de sud (mai ales
Grebenac, Mesić, Ritisevo, Vojvodinci, Kustilj ş.a.) există şi
români veniţi din alte regiuni ale Banatului (românesc), pre-
cum şi din Crişana (Torac), Ardeal (Ecka, Jankov Most,

Lokve, Ovca) sau chiar Oltenia (Straza, Lokve), majoritatea
migraţiilor fiind în secolul XVIII. Există şi migraţii de pop-
ulaţie românească dinspre regiunea Timocului spre Banatul
sârbesc (cum ar fi în Dolovo) sau invers.

O situaţie aparte prezintă populaţia de limbă română care
are o importantă componentă de origine romă, cunoscută ca
băieşi în Vojvodina sau rudar în Serbia la sud de Dunăre.
Băieşii sunt originari în mare parte din teritoriile Banatului,
Cri şanei, Ardealului, iar rudarii din Banat, Oltenia şi Mun -
tenia.

Migraţia lor spre vest şi sud nu este atestată documentar,
însă cel mai probabil s-a petrecut în secolele XVII-XVIII.
Aceştea s-au răspândit în areale mult mai mari, până în
Bosnia şi Croaţia. Rareori au înfiinţat localităţi separate, cel
mai frecvent formând mahalale în satele şi oraşele unde s-au
aşezat.

În urma unor cercetări detaliate la nivel de localităţi
putem constata că în majoritatea cazurilor, conform
atestărilor documentare şi a tradiţiei populare, populaţia
românească este venită succesiv din alte localităţi sau regiu-
ni. În cele mai multe cazuri populaţiei mai vechi care a stat
la înfiinţarea localităţilor i s-a alăturat migraţii din alte loca -
li tăţi vecine sau din regiuni diferite. În general direcţia de
migraţie a fost dinspre est spre vest, originari din opstinile
Bor, Boljevac, Negotin au migrat spre valea Moravei, înfi-
inţând localităţi noi sau alăturându-se unei populaţii
româneşti existente.

Deseori s-a încercat generalizarea unor cazuri atestate
istoric, pentru a formula unele opinii tendenţioase care să
servească intereselor politice, fără a ţine cont de realitatea
etnică obiectivă existentă în aceste teritorii.

La fel, românii din teritoriul actualei Bulgarii au migrat
spre localităţi din Serbia, graniţa între aceste două state în
regiunea Timocului fiind definitiv stabilită abia în perioada
interbelică. Dintre localităţile româneşti din Serbia putem
menţiona Halova, Milosevo, Aleksandrovac, Sipikovo şi
oraşul Zajecar, unde s-au aşezat români din regiunea Vidin
din Bulgaria. Mai multe legături există cu localităţile ro -
mâneşti din Bulgaria situate în apropiere de graniţă, cum ar
fi Kosovo, Bregovo, Rabrovo, Deleina.

În regiunile Serbiei de est au migrat şi diverse elemente
etnice dinspre sud, de origine slavă, albaneză sau aromână.
Printre cei migraţi din Macedonia au existat şi aromâni, care
s-au aşezat răzleţ în diverse localităţi româneşti mai ales din
regiunea muntoasă, porecle ca cincar (ţinţar) şi antroponime
aromâne fiind atestate încă din secolul XVII. În unele loca -
lităţi din Serbia centrală există chiar mărturii că au fost 
populate de aromâni, dintre acestea unele au şi în prezent
populaţie românească, însă de dialect daco-român.

Dr. Dorin LOZOVANu

(Pagină realizată de eugen Gherga şi Timoc Press)

Încă din zorii zilei de 25.05.2010, în a
treia zi de Rusalii, credincioşi români din
satele Serbiei de Răsărit s–au strâns în
număr mare în jurul troiţei de la Geanova,
donată de Fundaţia Gheorghe Pomuţ din
Timişoara; a fost al doilea an consecutiv din
ceea ce se anunţa a deveni o lunga tradiţie.
Troiţa a fost adusă şi aşezatp pe locul unde –
cu 3 ani în urmă - au fost descoperite rămă -
şi te ale unei biserici ortodoxe, vechi poate
de mai bine de un mileniu. 

Sărbătoarea a început cu slujba săvârşită
în limba română de un sobor însemnat de
preoţi, între care Daniil episcop al Daciei
Felix (al romanilor din Serbia), Lucian –
Epis cop de Caransebes, Nicodim al Severi -
nu lui şi Strehaiei, Boian Alexandro vici –
protopop de Dacia Ripensis, acompaniaţi de
corul Învierea din satul Poieni, condus de
părintele Nicolae. Au fost prezenţi oaspeţi
din Serbia dar şi din România: Ioan Marcel
Vela - primarul Caransebeşului, re pre zen -
tanţi ai Ambasadei României din Belgrad,
Dusan Pаrvulovici - preşedintele Federaţiei

Românilor din Serbia, reprezentanţi ai Con -
siliului Naţional al minorităţii Vlahe-
Române cu sediul la Bor.

Discursurile pline de încărcătura emo ţio -
nală ale înalţilor prelaţi, ţinute după slujbă,
au confirmat calea fermă, dar paşnică pe
care acesti repre -
zen tanţi ai orto-
doxiei române
înteleg să meargă
în demersul de a
sprijini cre din -
cio şii români, to -
tul gravitând în
ju rul ideii de bu -
curie spirituală,
bucuria de a auzi
sfânta slujbă în
limba română.

E p i s c o p u l
Lu cian al Caranse beşului a vorbit de româ -
ni tatea din jurul Dunării, enumerând topo -
nimii, obiceiuri şi tradiţii comune si numin-
du-i pe românii timoceni „fraţii noştri” întru

limbă. „Secerişul este mult şi lucrătorii sunt
puţini” a adăugat mai apoi episcopul Daniel,
subliniind că este nevoie de biserici şi în
special de preoţi care să vină să slujească în
Timoc în limba română, aşadar de un spijin
consistent din partea Bisericii Ortodoxe

Române. El a rea -
mintit însă toto-
dată pacea, armo-
nia şi frăţietatea
deplină în care au
trăit dintotdeauna
românii şi sârbii
Timoceni.

„Dacă ei vor
tăcea, pietrele vor
striga “ - cu aceste
cuvinte rostite de
Iisus la intrarea în
Ierusalim, şi-a

con tinuat părintele Daniel vorba, tălmăcind
celor prezenţi încărcătura simbolică a
pietrelor şi crucii de la Geanova. Cele câte-
va rămăşiţe de frescă rămase din vechea bi -

serică ortodoxă ridicată pe aceste meleaguri
au - după spusele sale - valoare apropiată de
cea a unor moaşte, stând mărturie că aici 
s-ar fi slujit cândva în limba stră-română.
Vechea bisericuţă necunoscută, prezentă
acum doar prin câteva pietre, ne „vorbeşte
mai mult decât o catedrală văzută”. Aşa cum
artistul poate reconstitui o operă din frag-
mente, tot aşa şi comunitatea îşi con-
solidează acum credinţa prin prezenţa în
jurul troiţei construite aici şi a celor câteva
fragmente pline de semnificaţie istorică.

O poveste plină de tâlc are şi troişa:
lucrată din traverse de şine de tren, la rân -
du-le cioplite din lemn de stejar din Pădurile
Banatului, P.S. Daniel a asemănat crucea cu
istoria neamului românesc, cu şira spinării
greu încercată şi traversată vreme de secole
de „trenuri grele” care însă nu i-au frânt ver-
ticalitatea.

Sărbatoarea i-a strâns mai apoi pe
români în jurul meselor cu bucate, în sunetul
muzicii interpretate de ansamblul alcătuit
din localnici, iubitori ai cântecului popular.

S. FLOreA

Originea românilor

„Dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga“
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Comuna, curăţată
de elevi

„Luna Pădurii” este unul din cele
mai importante evenimente ecologice
din cursul anului, care are drept scop

sensibilizarea publicului larg şi a auto -
rităţilor cu privire la importanţa pădu -
rilor, a rolului lor esenţial în menţi ne -
rea echilibrului ecologic. Instituirea
unei astfel de luni dedicate pădurii îşi
are rădăcinile în anul 1872, când a
debutat „sărbătoarea sădirii arborilor”,
în S.U.A., ca o consecinţă despăduriri -
lor masive ce aveau loc în acea pe -
rioadă. În România, prima dată a fost
organizată în anul 1902 de către Spiru
Haret, pe atunci ministru al Cultelor şi
Instrucţiei Publice, sub de numirea
„Sărbătoarea sădirii arborelui”. Acti -
vitatea ecologică se organizeză în mai
toate şcolile din ţară, în perioada 15
martie – 15 aprilie, iar şcoala cu clase-
le I – VIII din comuna Fârdea nu face
excepţie. Cristina Iosifoni, directoarea
şcolii din Fârdea, a precizat că elevii
săi nu se implică doar în această acţi-
une, ci şi în alte momente care vor să
arate celor mari că e important să trăi-
ască într-un mediu curat şi sănătos. 

„Copiii au plantat pomi în parc în
cadrul Lunii Pădurii. Cu mulţi ani în
urmă se mergea şi în pădure şi plantau
brazi, dar acum când am vorbit la
Direcţia Silvică au spus că nu mai duc
copiii în pădure. Este o activitate
extra-şcolară la care au luat parte elevi
din clasele mai mari, de la a VI-a la a
VIII-a. Acţiunea s-a desfăşurat într-o
singură zi, am avut şi discuţii despre
ecologie. Avem şi acţiuni de ecolo-
gizare a satului, se face curăţenie pe
fiecare stradă din sat. Pe o singură
stradă s-au cules zece saci de gunoaie.
Lumea nu ştiu dacă apreciază şi dacă
ia aminte. Noi încă nu suntem un
popor civilizat şi de aici pleacă tot
necazul. Copiii au mai fost şi la lacul
Surduc, pentru ecologizare”, ne-a spus
Cristina Iosifoni. A.S.

Zona cu cel mai
mare potenţial turistic
din Ti miş se va trans-
forma, în următorii ani,
graţie unei investiţii din
fonduri eu ropene, câş -
tigate de Pri mărie. Do -
uă milioane şi jumătate
de euro va primi comu-
na Fârdea, pentru mo -
dernizarea stră zilor, in -
troducerea canaliză rii,
construirea unei grădi -
niţe şi renovarea că mi -
nului cultural din Glad -
na Ro mână, dar şi pen-
tru păstrarea tradiţiilor
culturale din zonă. 

Acesta este al doilea
proiect câştigat de
Primă ria Fârdea din
bani euro peni, după ce
la finele lunii aprilie,
primarul Sa muel Lupu -
lescu a semnat un contract pentru deschiderea unui Centru de Informare
Turistică. Contractul a fost semnat în cadrul Măsurii 312 “Sprijin pentru
crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi”, a Programului Naţional de
Dezvoltare Rurală (PNDR). “Noi am depus mai multe proiecte, dar este
primul câştigat de comuna noastră. Mi s-a spus că va fi greu cu finanţarea,
dar nu a fost atât de greu. Centru de Informare Turistică va promova zona
lacului Surduc. Proiectul are o valoare de 175.000 de euro, cu finanţare
100%”, a declarat primarul din Fârdea la semnarea contractului, în 21
aprilie. „Va fi o clădire nouă care va putea oferi informaţii despre toată
zona ţara Făgetului. Toate comunele din zonă vor avea date despre obiec-
tivele turistice şi culturale, locuri de vizitat, iar cu timpul, probabil, vom
avea şi un ghid local”, ne-a mai spus viceprimarul Lion Capotescu.

Pensiunile zonei

Zona lacului Surduc a cunoscut o explozie imobiliară în urmă cu 5-7
ani. Investiţiile s-au mai potolit, ne mai spune viceprimarul, dar nu s-au
oprit şi, deşi situaţia economică nu e dintre cele mai fericite, se mai con-
struiesc sau se amenajează încă şi pensiuni. „Am dat vreo trei autorizaţii
de construcţii anul acesta, în zona lacului. Avem o pensiune funcţională în
Dealul Fârzii, una e în lucru la Gladna Montană, iar la Gladna Română
iarăşi se construieşte. Acolo va fi o bază turistică mai diversă, cu o sală
mare şi mai multe locuri de cazare şi de distracţie, o mică pescărie, cu
păstrăv. Era şi o tabără sportivă acolo, dar clădirea a fost preluată de fos-

tul proprietar. Mai este o tabără la Zolt, care este pentru maghiari”, explică
Capotescu. Sezonul estival fiind aproape, pe raza lacului s-a reinstituit
taxa de salubrizare, care este de 10 lei pentru o maşină. În costul acesta
intră un sac de nailon, s-au pus butoaie pentru adunarea gunoaielor, căci
rămâne un dezastru după fiecare weekend.

Alte planuri de viitor

Revenind la fondurile europene, viceprimarul aminteşte şi de reno-
varea bisercii de lemn de la Zolt. „Cred că va fi o finanţare de 200.000 de
euro. Va fi refăcută şi zona, cu parcare, platou în jurul bisericii. Nu sunt
spaţii de cazare acolo”. Turismul nu este singurul sector de care se poate
profita în zonă. Conducerea comunei s-a îndeptat spre tehnologiile noi,
moderne şi s-a gândit să creeze un parc fotovoltaic. „Suntem aproape de
depunerea proiectului pe fonduri europene. Parcul va fi între Fârdea şi
Hăuzeşti, pe un deal. Finanţarea ar fi 98 la sută din fonduri europene, iar
producţia va fi folosită pentru consumul propriu al comunei, alimentare cu
apă la pompe, iluminat public. Ar fi o investiţie pe un teren de 5 hectare
pe care l-am pus la dispoziţie. Noi asigurăm doi la sută din investiţia care
va fi de peste un milion de euro. Avem un partener deja, o firmă care a mai
construit parcuri din acestea în Spania şi în Olanda”, a detaliat Capotescu.

Lipsa locurilor de muncă

Greutatea cea mai mare este, ca mai în toată zona de est a judeţului,
găsirea unor locuri de muncă. „Oamenii sunt agricultori, o parte muncesc
în silvicultură, la exploatarea lemnului, firme care să angajeze nu avem. E
foarte greu. Nu mai avem nici navetişti, mergeau la Nădrag şi la Făget, dar
s-au închis fabricile. Câţiva avem la brutărie”, menţionează viceprimarul.
Ca mici exploataţii s-a deschis, la Mâtnic, un centru de colectare a laptelui,
prin asocierea câtorva fermieri. Aceştia au cumpărat un tanc pentru răcirea
laptelui şi dau produsul mai departe la firmele specializate. 

Viceprimarul, în proces cu primăria

La nivel administrativ, există încă o problemă spionoasă, care trenează
de ani de zile: retrocedările. Capotescu, el însuşi implicat într-un proces
pentru a-şi primi terenul ce a aparţinut familiei sale, spune că vina pentru
tergiversări o poartă Ocolul Silvic Făget. „Avem depuse documentaţii,
suprapuneri, am trimis la Ocolul Silvic Făget să ne pună la dispoziţie
suprafeţele, dar nu ştiu care este situaţia de ne tot amână. Mai sunt şi pro-
cese, chiar eu am proces cu primăria de 5 ani, încă nu mi-am rezolvat inte-
gral situaţia. Suprafaţa cerută în total este, cred că 5.000 de hectare arabil,
păşuni, pădure, tot. La un moment dat, erau 500 de cereri pentru a-şi primi
drepturile pe Legea 247. Mare parte au fost rezolvate între timp, dar nu
complet. Ocolul Silvic Făget zice că a fost pusă suprafaţă la dispoziţie pen-
tru retrocedare, dar în titluri, când am verificat, a fost dată pădurea, dar nu
era specificată în titlu. Din parcela silvică ce a fost pusă la dispoziţie, am
cerut pe vechiul amplasament, s-a făcut suprapunerea, mi s-a acordat
terenul, dar parcelele silvice sunt numerotate altfel şi nu corespund cu
numerele cadastrale şi de aceea au fost greşeli multe. Noi am mers după
titlurile cadastrale, pentru că nu se putea merge altfel. Trebuie să ne
lămurim. S-a cerut o situaţie integrală să fie comunicată la Ocol, dar va fi
foarte greu pentru a se ajunge la un numitor comun”, concluzionează Lion
Capotescu.

Alina SABOu

FÂRDEA

Un număr de 423 proiecte au fost depuse, până la începutul lunii mai, la sediul Agenţiei
pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) în vederea solicitării de finanţare neram-
bursabilă prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 (POR 2007 - 2013). Alocarea
financiară pentru Regiunea Vest, gestionată de ADR Vest, este de 416,52 milioane euro.
Regiunea Vest a reuşit contractarea unui număr de 62 de proiecte cu o valoare totală de apro -
ximativ 180 milioane euro, 138 milioane de euro reprezentând valoarea finanţării neram-
bursabile. 258 de proiecte se află în diferite faze de evaluare şi selecţie sau precontractare,
având o valoare totală a finanţării de aproximativ 825 milioane euro, dintre care aproximativ

633 milioane euro reprezintă valoarea finanţării nerambursabile.  
Având în vedere faptul că finanţarea nerambursabilă solicitată prin proiectele depuse în

cadrul domeniului major de intervenţie 5.2 „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii
de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice” a
depăşit cu 211,85% alocarea regională pentru domeniu, acesta a fost închis. Astfel, 30 de
proiecte, cu o valoare totală de 175,94 milioane euro şi o valoare a finanţării nerambursabile
de 101,66 milioane euro, au fost depuse la sediul ADR Vest, în cadrul domeniului 5.2, în ve -
derea obţinerii de finanţare nerambursabilă. C.T.

Viceprimarul Lion Capotescu

Proiecte pentru atragerea de fonduri nerambursabile prin POR 2007 - 2013  
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Cu un buget pe 2010 mai mic cu 25% decât în 2009 şi cu
un grad de încasare al taxelor şi impozitelor care nu ajunge la
70% pentru anul trecut, administraţia oraşului Făget face,
totuşi, investiţii. Problema cea mai mare a micului oraş este
însă lipsa unor investitori care să preia forţa de muncă lăsată
în şomaj odată cu închiderea fabricii Rieker. 

Viceprimarul Vasile Sita a vorbit, în ceea ce priveşte
investiţiile din 2010, despre amenajarea peisagistică din
Parcul Central, amenajarea centrului civic, amenajarea trotu-
arelor, a străzilor şi a rigolelor de scurgere. „Dorim să închi-
dem traficul auto, să rămână doar pietonal în zona muzeului
Casina. Proiectele sunt în stadiu de licitaţie. Amenajarea cen-
trului civic costă 533.000 lei, iar lucrările peisajistice din
Parcul Central – 347.000 lei. Amenajăm şi o scenă de specta-
cole în Parcul Central, care este în stadiul de finalizare. Partea
de fundaţie şi scheletul metalic le-am făcut noi, apoi vom
cumpăra o copertină, cam 35.000 de lei ar fi toată lucrarea. La
podul de peste Bega vom pune lampioane ca cele de dinainte
de 1940, în valoare de 30.000 lei”, ne-a detaliat viceprimarul.
Făgetul are în administrare încă opt sate, unde se fac mici
lucrări, în funcţie de buget: locuri pentru păşunat, amenajări la
căminul cultural din Begheiu Mic. Viceprimarul ne mai spune
că are informaţii cum că vor veni nişte bani pentru cele două
biserici de lemn de la Băteşti şi de la Povergina, câte 50.000
de lei pentru fiecare, pentru reabilitare. Datoriile de la
lucrările făcute în anii trecuţi dau însă de furcă: „Drumul între
Povergina şi Bunea Mare este destul de degradat, nu l-am

prins în reabilitare pentru că vechea administraţie a lăsat
750.000 lei de plătit la Nimb SRL pentru drumul dintre
Bichigi şi Povergina. Anul trecut, ni s-au dat 750.000 lei prin
hotărâre de guvern şi sperăm să primim şi anul acesta, deşi
este criză. Trebuie să lichidăm datoria pentru că ne-au dat în
judecată şi riscăm să ne blocheze conturile. Mai avem în plan
reabilitarea căminului cultural din satul Băteşti. Pentru dru-
murile care fac legătura între Făget şi Jupâneşti sunt lucrări de
plombare a gropilor, doar atât putem face anul acesta”, a
explicat Sita.

La Colonia Mică s-au dat terenuri tinerilor pentru con-
strucţia de case şi trebuie extinsă reţeaua de curent electric,
lucrare care e în plan să înceapă cel mai devreme în toamna
acestui an. „În iulie se va termina reabilitarea blocului ANL de
la intrare în Făget, cu 13 garsoniere şi trei apartamente. Nu au
fost încă repartizate. Avem 145 de cereri care se încadrează în
condiţii. Mai avem în plan şi sunt depuse situaţii pentru un al
treilea bloc ANL, dar se va da drumul în funcţie de fonduri”,
precizează Vasile Sita. În lucru este şi Parcul Gropsianova, de
fapt o fostă baltă din Făget, unde iarna se patina, iar vara se
pescuia. Pentru că oamenii au început să arunce gunoi acolo,
s-a luat decizia ca locul să fie asanat şi să se facă un parc cu
bani din Fondul de Mediu, circa un milion de lei noi. Cam 55
la sută din lucrări au fost efectuate anul trecut, dar acum se
lucrează mai încet, pentru că nu sunt deblocate tranşele de
fonduri.

GreuTăŢi FiNANCiAre

Lipsa banilor împiedică orice lucrări nu doar la Făget, ci
peste tot. „Faţă de 2009 am fost privaţi la buget de un milion
de lei noi (10 mld. lei vechi), adică aproximativ 25 la sută din
buget. De la Finanţe am primit cu 7 miliarde de lei vechi mai
puţin, pentru că am avut neîncasări de 36% din taxe şi
impozite. Avem neîncasaţi 11,8 milioane lei noi, am început
acţiuni în instanţă cu cei care au datorii de peste 1.000 de lei.
În fiecare lună ne judecăm cu câte 40, le dăm un termen până
când să plătească”, calculează viceprimarul. Întrebat de
locurile de muncă, Vasile Sita răsuflă adânc. „Problema
locurilor de muncă e destul de spinoasă. Am avut aici până în
2008 un investitor, Rieker, care avea 300 de angajaţi din
Făget. În locul lor, pe perioada asta de criză, nu au mai venit
alţi investitori. Avem 3.700 de locuitori în Făget, fără satele
aparţinătoare. Nu au mai venit alţi investitori pentru că fostul
primar i-a făcut favoriţi. Firma Megaprofil din Buziaş a vrut
să vină la Făget, dar nu li s-a dat teren pentru a nu rămâne
decât ceilalţi pe piaţă, să nu fie concurenţă şi să trebuiască să
mărească salariile oamenilor. Într-un final, şi-au luat bocceluţa
şi au plecat. Mai sunt firme mai mici, dar le merge greu, pe zi
ce trece. Mai e o societate cu produse apicole, alta cu
exploatarea lemnului şi una cu producţia de mic mobilier de
bucătărie pentru Germania. Oamenii mai merg la Lugoj, 100
de persoane fac naveta, mai lucrează pe la buticuri”, ne
explică viceprimarul.

De uNDe BANi PeNTru SPiTAL?

Din 1 iulie ar trebui să intre în vigoare o decizie a
Ministerului Sănătăţii prin care administraţiilor locale ar pre-
lua spitalele de pe raza oraşelor, lucru care îngrijorează, pen-
tru că nu mai sunt bani şi pentru aşa ceva. Sumele nu au fost
prevăzute în bugetul pe 2010 şi aşa văduvit de criză şi de lip-
suri. Viceprimarul făgeţean crede că, de fapt, Ministerul
doreşte să se scape de multe din spitale, aşa că le aruncă în
curtea primăriilor. „Nu avem fonduri la Consiliul Local.
Cheltuilelile de administrare ne vor reveni nouă. Spitalul din
Făget e situat într-o fostă unitate militară, cu vreo nouă corpuri
de clădire. Consumul lor pe încălzire pe timp de iarnă e
enorm, până acum îl plăteşte Ministerul Sănătăţii. Le dădeam
ajutor cu lemne, pentru că au consumat 10 metri de lemne pe
zi. În timp, aceste spitale se vor desfiinţa. Ministerul Sănătăţii
a aruncat pisica moartă la noi. Dacă nu vom avea fonduri să le
administrăm, va trebui să le închidem, iar măgăreaţa va pica
pe noi. Spitalul acoperă acum o rază de 50 de km”, precizează
vicele din Făget.

Fără STrATeGii TuriSTiCe

De la Făget începe zona cea mai frumoasă din judeţul
Timiş, zonă care ar putea avea un potenţial turistic, însă, din
păcate, nu este făcută nicio strategie din acest punct de vedere
la nivelul administraţiei. Speranţa edililor stă în reabilitarea
biserilor de lemn din zonă, aflate acum în stare gravă, după
care se va face şi o promovare turistică. În Făget există şi un
bazin de dimensiuni olimpice, unde există un restaurant şi o
terasă mare, spune viceprimarul. „În proporţie de 84 la sută la
bazin este acţionar Consiliul Local Făget, aflat într-un contract
de asociere cu o firmă pe o perioadă de 20 de ani. În proporţie
de 90 la sută se va renunţa la parteneriat şi se va da în admi -
nistrare la altcineva”, adaugă Sita. Dacă strategia de turism se
mai lasă aşteptată, pe finalul acestui an ar trebui să existe,
totuşi, un plan de dezvoltare urbanistică. Ultimul plan de acest
fel datează din 1996. După amânări şi contracte reziliate ori
lipsă de fonduri, s-a semnat un nou contract, iar planul ce va
delimita criteriile de dezvoltare urbanistică vor fi mai actuale
şi conforme cu proiecţiile specifice, pe termen lung.

Alina SABOu

Oraşul se luptă cu criza, 
dar face mici investiţiiFĂGET

Asociaţia Publiciştilor de Presă Rurală din Banatul Istoric şi Trustul de presă „Magazin”
(care editează 32 de publicaţii în comunele bănăţene)  au decernat, în 20 mai 2010, la Casa
Orăşenească de Cultură din Buziaş, premiile acordate anual pentru promotorii culturii în medi-
ul rural timişean prin intermediul unor publicaţii sau pe alte căi. În cadrul spectacolului orga-
nizat la  Buziaş, în prezenţa a peste 100 de persoane şi a unor oficialităţi jude ţe ne şi locale,
printre care dl. Sorin Mun teanu, preşe dintele Comisiei pentru Cul tu ră, Învăţământ şi Sport a
C.J. Ti miş) au fost premiaţi: dirijorul Diodor Nicoară; directorul Ra dio Timi şoara, Mi hai
Anghel; Andra da Cădariu – de la re vista „Lumina” din Ghiroda; Bogdan Ta maş – de la pu -
blicaţia „Medveşeanul” din Ur seni; cântăreţul de muzică populară Tiberiu Ceia. Premiat a fost

şi răzvan
Hrenoschi,
şeful Ser vi -
ciului Re la -
ţii Publice
din Consi -
liul Jude -
ţean Timiş,
pentru „me -
ritul de a fi
r e a z  ă m u l
pus la teme -
lia culturii
bănăţene”,
C i p r i a n
Cipu, direc-
torul Cen -
tru lui de
Cul  tură şi

Artă Timiş şi
s c r i  i t o r u l
c o n s t ă n  ţ e a n
Nico lae Cuşa.
Ac to rul Vladi -
mir Ju răscu a
primit din partea
poetului şi jur-
nalistului Vasile
To di, preşe -
dintele Aso -
ciaţiei Pu bli -
ciştilor de Presă Ru rală din Banatul
istoric, diploma de excelenţă pentru
activitatea sa, în timp ce doi primari
bănăţeni au fost numiţi „primarii anu-
lui”: Simion Simiancu, din Oţelu Roşu
–  judeţul Caraş Severin, şi Alger ilaş –
primarul din Buziaş.

Volumul „Mic atlas al judeţului
Timiş - caleidoscop” a fost declarat de
Asociaţia Publiciştilor Presei Rurale din
Banatul Istoric „Cartea anului 2009”,
autorul  Dinu Barbu fi ind premiat cu
Diploma  şi Placheta de Excelenţă. 

Evenimentul a fost susţinut artistic
de ansamblul de cântece şi dansuri „Izvoraşul” din Lugoj şi de interpretele de mu zi că populară
bănăţeană Liliana Savu Badea, elena Jurjescu şi Anişoara Serafim.                                      

Alina SABOu
Foto:  Constantin DuMA - AGerPreS                                                                             

Premii pentru promotorii culturii timişene

Viceprimar Vasile Sita
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O COMUNĂ CU  VIAŢĂ BOGATĂ, CA DE ORAŞGIROC
„Mi-am descoperit o vocaţie: administraţia”, spune pri-

marul din Giroc la finalul unei ore de discuţii despre viaţa din
una din cele mai bogate comune din ţară. Ionel Toma ajunge la
primărie, zilnic, în jurul orei 10 şi pleacă undeva pe la 8 seara.
Dimineaţa, primul lucru pe care îl face zilnic, de 15 ani, este să
intre în fiecare birou şi să îşi salute colegii. „Am colegi deose-
biţi aici. Nu subordonaţi, colegi. Sunt pregătiţi profesional
super bine. Sunt coleg cu ei, ei ştiu asta şi mă respectă mai mult
din punctul acesta de vedere. Însă am instituit ceva în primărie:
nimeni nu face munca ceiluilalt, decât în cazuri de excepţie.
Poţi să te duci unde vrei, când vrei, dar îţi faci munca, ceea ce
scrie în fişa postului tău şi e un lucru foarte bun. Este important
să fii corect cu toată lumea. Dacă baţi cu pumnul în masă, nu
rezolvi nimic”. Sunt vorbele primarului şi ţine morţiş ca
oamenii să ştie asta. 

În Giroc nu am vorbit despre criză mai deloc. De parcă
localitatea aflată la doi paşi de Timişoara ar fi încercuită de
vreun gard de protecţie... Totuşi, măsuri s-au luat, asta deşi şi
anul trecut a fost o creştere la buget de puţin peste 3%, iar anul
acesta de 2%. Girocul este pe primele locuri pe ţară la venituri
şi nu este de mirare din moment ce în ultimii ani populaţia s-a
dublat, zona industrială are aproape 170 de hectare şi este în
mare parte ocupată, casele se construiesc de la o lună la alta şi
există şi peste 400 de societăţi comerciale. „Noi am făcut un
comitet de criză la primărie, din care fac parte primarul,
viceprimarul, consilierul meu, contabilul, economistul de la
venituri, juristul, secretara primăriei şi doi consilieri din
comisia economică. Sunt solicitaţi să vină la discuţii, uite, a dat
faliment aia, atacăm aia, în funcţie de această discuţie, luăm
măsuri... E o comunicare. La mulţi lipseşte comunicarea din
motive de orgolii, din motive politice. Noi discutăm care e sta-
diul invesitţiillor, ce putem economisi, de ce s-a întârziat, e o
situaţie pe care trebuie să o trecem. Pe mine mă interesează
aici, dacă eu înţeleg că e descentralizare, ca lucrurile să meargă
bine”, spune Toma. 

Iar pentru că discuţia cu primarul a avut loc în ziua când
Guvernul a parafat scăderea salariilor în sectorul bugetar cu
25%, l-am întrebat cum se va face asta la Giroc. „De aceea e şi
acest comitet de criză, eu trebuie să găsesc soluţii pentru
colegii mei. Legea e clară, 25 la sută salariul este mai mic, dar
eu trebuie să găsesc soluţii ca ei să nu resimtă, să găsesc soluţii
compensatorii. Aşa ar trebui să gândească toţi, la primării, la
Consilii Judeţene, la ministere, altfel orice guvern s-ar forma
nu se rezolvă oricât ai bate din palme sau din gură”, clarifică
edilul din Giroc. În administraţia acestei comune se va imple-
menta un sistem de management al documentelor, pentru care
s-a câştigat o finanţare de un milion de lei din fonduri
europene. Acest proiect prevede sistemul de primire a docu-
mentelor, gestionarea lor, scanarea, trimiterea într-o arhivă
electronică şi apoi în rafturi electronice.

GÂNDuri MAri PeNTru 2012

În urmă cu şapte ani, o iniţiativă politică dorea înfiinţarea
de judeţe noi, de oraşe şi comune. Iniţiativa se referea şi la
transformarea unor comune în oraş şi oraşele în municipii şi la
Giroc s-a profitat de lucrul acesta. S-a făcut referendum şi 87
la sută din populaţie s-a pronunţat pentru ca Girocul şi satul
aparţinător, Chişoda, să devină oraş. Deşi reacţia a fost pozi-
tivă, primarul a oprit demersurile după jumătate de an, pentru
că s-a declanşat Programul Sapard. „Am realizat că transfor-
marea în oraş nu ar fi de bun augur. Ar fi fost o preamărire, un
succes pentru noi, dar ar fi fost o mare prostie să renunţăm la
milioane de euro. Am şi luat apoi finanţare Sapard de un mili -
on de euro pentru canalizare. Prin 2012 o să reluăm discuţia,
când se încheie orice posibilitate de a ataca programele struc-
turale. Ar fi o provocare şi nu o văd ca o luptă între marele
municipiu şi un oraş. Ar fi o provocare în sensul în care o
comunitate mai restrânsă se poate gospodări mai bine şi poate
oferi condiţii mai bune pentru cetăţeni, măcar pentru weekend.
La oraş, densitatea pe metru pătrat este mai mare, Timişoara are
parcuri, dar lipseşte liniştea, circulaţia e foarte mare, deran-
jează zgomotul, oamenii vor linişte la sfârşit de săptămână”,
spune Toma. 

Întrebăm ce îi lipseşte comunei, din moment ce există toate
facilităţile de la oraş, plus un număr foarte mare de investiţii şi
investitori. Ionel Toma pomeneşte de casele de cultură care ar
trebui construite şi la Chişoda şi la Giroc, de un bazin de înot
la Chişoda, ce va fi construit, poate la anul la grădiniţa de la
Chişoda, de terenurile pentru tineri care vor fi date la intrare în
Chişoda, dar şi amenajările estetice. „Mereu spun că Timişoara
se află lângă Giroc. Aici găsiţi tot ce este frumos şi este totul
pus la punct. Dacă cineva mă întreabă unde este Timişoara, îi
spun că este lângă oraşul Giroc. Mă gândesc la fiecare stradă,
vreau să conţină flori de o anumită culoare. Vreau să montez
câteva ghivece, ca să fie strada mov, strada roşie etc. Trebuie

făcută cosmetizarea arborilor, tunsul ierbii. Asta cred că trebuie
făcut”, a mai adăugat primarul. 

AGreMeNT Şi eCuMeNiSM

Viitorul oraş Giroc ar putea avea, pe lângă toate investiţiile
de ordin comercial, şi un mare centru ecumenic. Dacă înainte
de Revoluţie, timişorenii mergeau des la Timiş, în pădurea de
la Giroc, în ultimii 20 de ani, locul a fost cumva uitat, spre
bucuria primarului. Asta pentru că pădurea Girocului nu a fost
uitată din alt punct de vedere şi s-au gândit proiecte pe termen
lung. Comuna a încercat să acceseze fonduri pentru asfaltarea
drumului către mănăstirea greco-catolică Sfânta Treime, singu-
ra din zonă de acest rit, dar nu a reuşit să obţină finanţarea, aşa
că probabil se va face din fondurile primăriei, la un moment
dat. „În zona pădurii se dezvoltă un mare proiect: centrul cul-
tural spiritual „Nepsis”, care este un proiect al Preasfinţiei sale
Paisie. A primit avizele de la noi, urmează la Consiliul Judeţean
discuţia privind dezvoltarea lui. Pe viitor, după ce va fi în tota -
litate în proprietatea Mitropoliei şi a Mănăstirii Săraca, va
deveni un circuit turistic deosebit, controlat, cu acţiuni care să
fie în folosul educaţiei privind natura şi mişcarea în aer liber,
dar şi spirituale. Se vor organiza simpozioane, conferinţe, vor
învăţa copiii religie, vor fi concerte de muzică spirituală,
corale. Preasfinţia sa a avut o idee deosebită, cred că va fi cel
mai important centru cultural din această parte de ţară”, explică
primarul din Giroc. Pe teritoriul administrativ al acestei co -
mune se află, de fapt, şi Mănăstirea Şag-Timişeni, important
loc de pelerinaj din judeţ şi nu numai. 

Zona va rămâne şi una de agrement, pentru că se dezvoltă
mai multe proiecte private. Primăria vrea să facă şi un traseu
pentru biciclişti, mişcarea fiind benefică pentru sănătate.
„Aştept aici şi implicarea CJT. Cu predilecţie, dacă întrebi pe
cineva care este zona turistică a judeţului, vor spune că
Făgetul”, afirmă Toma. 

MÂNDriiLe COMuNei

„Festivalul Toacelor”, care are loc în Săptămâna Mare, este
un eveniment unic în ţară. Primarul povesteşte că s-a ajuns la
organizarea festivalului după ce a observat că în perioada săr-
bătorilor pascale este o schimbare în mentalitatea şi comporta-
mentul omului, este mult mai cuminte, mai tolerant. „Ne-am
gândit să facem ceva special pentru cei care chiar nu au ceva

acasă: sarmalele acelea de post, cozonacul. De fiecare dată
facem o cantitate destul de mare, 4-5.000 de sarmale. Este o
lucrare binecuvântată de Dumnezeu şi se face cu acordul
Preasfinţitului Episcop-vicar Paisie Lugojanul şi a Înalt Prea
Sfinţitului Nicolae Corneanu. Anul trecut s-au acordat şi
diplome de excelenţă, iar când i-am înmânat diploma Înalt Prea
Sfinţitului, mi-a spus că poate ne gândim să facem aşa ceva şi
la Timişoara, la catedrală, pe trepte, acţiune mai extinsă, cu
condiţia să rămână şi la Giroc, pentru că este o acţiune fru-
moasă şi ne mândrim cu ea în întreaga Mitropolie şi creştină-
tatea o acceptă. Aşa că anul acesta am făcut un festival al
toacelor şi la Catedrală, dar a fost foarte frig, a plouat. Ideea de
a fi şi în Timişoara, la Catedrală, ne-a bucurat foarte mult pen-
tru că înseamnă că ierarhii preţuiesc activitatea aceasta. Un
asemenea festival al toacelor nu există în ţară şi cred că nici în

lume. Manifestări cu
toaca se mai fac şi în
unele parohii. Toată
lumea a rămas
mirată că se poate
face aşa ceva la
Giroc”, spune cu
mândrie primarul.

Al doilea motiv
de mândrie este
Ansamblul „Ghiocelul”, premiat şi răs-premiat la festivaluri
locale, din ţară sau din străinătate, de aceea este un reper pen-
tru toate formaţiile din ţară. Ansamblul a fost înfiinţat la
Uzinele Mecanice Timişoara (UMT), dar nu a putut fi întreţin-
ut şi a fost preluat la Giroc, unde a cunoscut succesul.
„Reprezentăm România. E îmbucurător, e un sentiment aparte
să fii în ţară străină să porţi pancarta pe care scrie România. La
Paris, la Ruga Bănăţeană a fost nebunie. Ne luptăm cu ansam-
bluri importante in ţară”, spune Toma. „Lada cu zestre” este o
competiţie susţinută de Consiliul Judeţean, pe care girocenii
dansatori au câştigat-o trei ani la rând. Spre regretul lor, dar şi
a primarului, ansamblul nu mai poate participa, pe gândirea că
trebuie să se lase locul şi altora. „Nu apreciez ideea pentru că
eu cred că toţi ceilalţi am votat să îi învingem pe cei care sunt
în frunte, în acest fel noi am fost daţi la o parte, nu am fost
învinşi. Sistemul de luptă a dispărut. Acum se luptă între ei, dar
ei trebuie să mă învingă pe mine, de fapt. Toţi se duc să se lupte
cu Girocul, e un simbol la nivelul naţional. «Ai bătut Girocul?
Da, eşti bun». Practic, se coboară nivelul la care se ridică acest
spectacol. Nu mă mai interesează cupele, dar lasă-mă să par-
ticip, pentru că trebuie să mă bată şi marele premiu să îl ia cel
care m-a bătut pe mine. Noi avem aici activitate de 12-13 ani
în trupă, ei se adună cu două săptămâni înainte de competiţii şi
fac pregătiri în fiecare marţi şi joi, cu sala neîncăpătoare. Am
24 de copii de la 8—13 ani, care vor intra în echipele mari, nu
ştim pe cine să alegem, dacă fluierăm o dată la colţ de stradă
adunăm 160 de perechi şi dacă dansăm în sala Operei trebuie
să scoată afară scaunele şi să urce spectatorii pe scenă. Sunt şi
cei de 70 de ani care au dansat la «Ghiocelul». Avem foarte
mulţii oameni care se bucură şi vin la spectacole. Sindicatul
UMT l-a înfiinţat, spunem mereu asta, noi l-am preluat pentru
a nu se pierde”, povesteşte Ionel Toma. 

riVALiTATe Şi PrOBLeMe Cu TiMiŞOArA

Din multe puncte de vedere, activităţile din Giroc sunt
împiedicate de unele decizii luate la nivelul Timişoarei. Prima
problemă ar fi că mijloacele de transport proprii ale comunei nu
au puncte terminus de oprire în Timişoara. Se întâmplă ca auto-
buzele să fie alergate de colo-colo de poliţiştii de la Rutieră şi
asta pentru că exista o hotărâre de Consiliu Local în Timişoara
care nu permitea intrarea autobuzelor din alte localităţi în oraş,
ci doar la periferie. Hotărârea a fost atacată în instanţă, dar
primăriile periferice au pierdut. Cu greu se reuşeşte staţionarea
autobuzelor care pleacă din Chişoda şi din Giroc, dar situaţia
este incertă, aşa că nu se pune în practică nici cumpărarea de
noi autobuze pentru uzul cetăţenilor. În plus, există şi ideea
unui operator regional de transport, aşa că investiţia în auto-
buze este în expectativă. Primarul crede că gestul muncipa -
lităţii timişorene este o răutate, mai ales în condiţiile în care
sunt mulţi timişoreni care fac naveta la Giroc, dar şi invers.
Dorinţa lui Toma este să reuşească să facă transportul gratuit.

Din punct de vedere financiar, este însă o altă mare pro -
blemă: pierderea terenului aflat sub Centrala Termică Sud, pen-
tru care se plătea chirie. Primăria Giroc este în proces cu
Primăria Timişoara, Consiliul Judeţean, Ministerul Administra -
ţiei, dar şi cu Guvernul pentru anularea unei hotărâri nedrepte
prin care s-a luat un teren din domeniul public al Girocului ca
să fie trecut în domeniul public al Timişoarei. „În spatele aces-
tei lucrări se află oameni din administraţie, din primărie, am
avut audienţe la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
suntem în proces. Cred că e un caz unic. Ne-au încurcat foarte
tare, pentru că noi am luat în 2007 un împrumut de 183 miliar -
de de lei vechi şi în baza de calcul a returnării împrumutului
intrau sumele acestea de pe chirie. O să găsim alte surse, vom
diminua în alte locuri”, a precizat Toma.

Alina SABOu

Dezbatere pe PUG
Planul Urbanistic General al co -

mu nei Giroc a fost în dezbatere publică
până în data de 1 iunie. Explozia dez-
voltării şi multitudinea de planuri
urbanistice zonale a făcut necesară re -
ac tualizarea PUG-ului după cinci ani

de la fostul document urbanistic. „So -
cietatea comercială care a făcut studiul
pentru PUG a suprapus tere nurile
agricole peste zonele care vor deveni
lo cuibile sau care vor fi industriale,
pentru ca cetăţeanul care cum pără un
teren să ştie ce se va face în zonă mai
târziu. Cetăţeanul mai are la îndemână
varianta unui certificat de urbanism de

informare, dar unii nu ştiu, nu uzează
de el şi vin, poate după doi ani, şi spun
că pe terenul cumpărat e un drum.
Suprapu nerea permite să vină şi să
ceară chiar o schiţă şi vede clar ce e
acolo. Tot PUG-ul e legat şi de dez-
voltarea Timişoarei, nu am făcut rabat
de la extinderea lor”, afirmă primarul
Ionel Toma.

Primar

Ionel

Toma

Ansamblul „Ghiocelul“ 

din Giroc
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Ce ne puteţi spune despre bugetul pe acest an, despre
proiecte?

Liviu Muntean: Bugetul e chel, nu avem deloc. Formula
de aplicare de la Finanţe e o tâmpenie. Chiar avem o adresă de

la Consiliul Judeţean în care se spune că această formulă
creează nişte anomalii. Noi de la Finanţe am primit 14.000 lei,
asta înseamnă 140 de milioane de lei în lei vechi, asta înseam-
nă luminatul stradal pe o lună de zile. Ce proiecte ne-am pro-
pus? Am avut trei, pentru unul - pentru reabilitarea grupului
şcolar „Traian Grozăvescu” - am primit o adresă la ADR
(Agenţia de Dezvoltare Regională V Vest, n.r.)  în care ni s-a
spus că linia de credit s-a depăşit. Tocmai am aflat că pe
măsura 322 ni s-a respins proiectul cu 57 de puncte. Al treilea
proiect era pentru canalizare, aprobat prin hotărâre de guvern
din Fondul pentru Mediu, în luna decembrie şi acuşi e gata
anul şi nu s-a făcut absolut nimic, nu sunt bani... Astea sunt
proiectele pe anul acesta, bani nu avem nici pentru salarii...
Este o discuţie inutilă. M-am săturat să fac adrese şi memorii,
pe la Prefectură, pe la Consiliul Judeţean, pe la Finanţe, care
au rămas în stadiul acesta. 

investitori...?
Liviu Muntean: Mda, sunt vreo 10 care stau la uşă şi

aşteaptă să intre...
Turism...?
Liviu Muntean: Era o discuţie mai demult că se va face

un traseu turistic Fârdea – Zolt – Cabana Padeş – Nădrag. Era
o discuţie...

Ajutoare pot să vină şi din exterior, dar ce se întâmplă
aici, la nivel local? Cum vă ajutaţi?

Liviu Muntean: Păi ce să facem, dacă nu avem bani? Dvs.
fără bani, puteţi ajunge până la Timişoara?

La ce soluţii v-aţi gândit?
Liviu Muntean: Soluţii, soluţii, nu ştiu, nu văd o soluţie...
Faţă de primul mandat pe care l-aţi avut, mă gândesc

că lucrurile au mers ceva mai bine atunci, unde e dife -
renţa? unde s-a greşit, unde a fost sincopa?

Liviu Muntean: Nu ştiu unde s-a greşit, nu ştiu... Poate
suntem prea departe de judeţ, poate asta e greşeala. 

Ar trebui folosite resursele care sunt deja aici...
Liviu Muntean: Ce fel de resurse? Avem oameni fără loc

de muncă, nu au loc de muncă. Ce să facem?
Nişte investitori...
Liviu Muntean: Aduceţi dvs. 10 investitori aici, sau 2 sau

3....
Nu este atribuţia mea să vă aduc investitori, dacă era,

candidam eu la primărie...
Liviu Muntean: În ziarul pe care îl faceţi, scrieţi că la

Nădrag sunt hale, este mână de lucru...
Bun, spuneţi atunci ce posibilităţi există aici pentru

investitori şi ce facilităţi li se oferă.
Liviu Muntean: Facilităţi pe plan local... ce am putea să

le oferim? Sunt nişte hale de la fosta uzină, care nu au fost şi
nu sunt în administrarea noastră. Legiuitorul a spus că lichida-
tor e un SRL, care a vândut cărămidă cu cărămidă. Noi am fost
spectatori aici. Resurse, ce avem? E pădurea, de care se ocupă
Romsilva, noi nu avem nicio treabă cu ea. Doar ne distruge
drumurile, noi ne alegem cu gropi din exploatarea pădurilor.
În afară de pădure, aici nu există altceva...

S-a rezolvat situaţia cu cele 11.000 de hectare de
pădure ce trebuia retrocedate?

Liviu Muntean: Nu ştiu, eu nu ştiu nimic, eu nu am fost
anunţat. Este trecută de Comisia locală, e la Comisia
Judeţeană. Întrebaţi Prefectura. 

e şi un litigiu cu pădurea aceasta...
Liviu Muntean: Sunt mai multe, vreo nouă. 

Mai aveaţi un proiect de înfiinţare a unui parc rustic.
Despre ce e vorba?

Liviu Muntean: Este la intrare în Nădrag, am început să
îl facem, dar nu avem bani ca să îl gătăm. Vor fi nişte balan-
soare, căsuţe, foişoare. 

Spuneaţi că aveţi problemă cu achitarea salariilor. De
când nu s-au mai dat?

Liviu Muntean: Până acum s-au dat, pentru că am strâns
taxele şi impozitele, până în martie s-au putut achita cu bonifi-
caţie. Problema va fi de luna viitoare cu salariile.

Cât s-a achitat, în procent, din taxe şi impozite?

Liviu Muntean: 50-60 la sută. Dacă sunt problemele
acestea sociale, e clar că nu o să mai plătească lumea.
Veniturile proprii din taxele locale sunt vreo 2,5 miliarde de
lei vechi, oricum nu am acoperi salariile şi curentul şi gazul.
Ne-au tăiat gazul, telefonul, urmează să ne taie curentul, pen-
tru primărie şi şcoală. Numai la şcoală sunt 600 de milioane
datorie la gaz. Cu proiectul depus la ADR, ne-au trimis
somaţie că ne dau în judecată, trebuie să plătim un miliard de
lei pentru studiul de fezabilitate pentru reabilitarea grupului
şcolar „Traian Grozăvescu”. Linia de creditare s-a depăşit, dar
noi trebuie să plătim un miliard, noi nu aveam, ne-au trimis
somaţie, poate ne pune sechestru pe cont, închidem primăria...
Asta este.

Câte apeluri aţi făcut până acum la autorităţi, pentru
ajutor? Aţi numărat?

Liviu Muntean: Patru-cinci... Poţi să faci şi zece pe săp-
tămână, că tot aia e. Am făcut nişte apeluri aşa, în bunul simţ.

Cu consilierii locali cum vă înţelegeţi?
Liviu Muntean: E bine, aici nu a fost niciodată problemă

cu consilierii, ci cu fondurile. Avem probleme şi cu indundaţi-
ile acum, sunt 24 de hectare inundate. Am mai avut indundaţii
în 1999, în 2002 şi în 2004. Avem 200 de metri de diguri,
alunecări de dealuri. La subsolul unui bloc, afară era la vreo
60-70 de cm, au venit de la Situaţii de Urgenţă şi au scos apa.

Aveaţi în plan şi să faceţi un sediu nou la primărie. De
ce?

Liviu Muntean: Nu mai facem nimic. Cu ce să facem?
Voiam să facem pentru că suntem câte 4-5 într-un birou, eu
stau în sala de şedinţe, aici se fac şi cununiile şi şedinţele de
consiliu. A trebuit să ne restrângem activitatea după ce doc-
torul din comună a trebuit să părăsească spaţiul unde a stat.
Plătea 100 de euro chirie, apoi i s-a cerut 400 de euro, aşa că
a spus că îşi ia catrafusele şi pleacă. Ca să nu îl pierdem, am
mai restrâns din spaţiu. Apoi, poliţia e în acelaşi sediu, nu
aveau nici ei unde sta. Primăria are şase încăperi aici. 

Tabăra de la Nădrag. Se mai face ceva cu ea?
Liviu Muntean: Întrebaţi la Tabere. Dar de ce să se

investească aici ceva? Că e foarte departe. 
Pentru că e frumos...
Liviu Muntean: Da, spuneţi-le la ăia... E cea mai fru-

moasă zonă, cu cea mai mare bogăţie, natura. Dacă nu vor să
investească... De Mayo, directorul care a fost atunci, a spus
„investesc unde vreau eu, nu unde vrei dumneatale”... ăştia
care au venit, nici bună ziua nu ne-au dat... Dar poate mai vin
alegerile...

A consemnat Alina SABOu

Primarul - spectator 
în propria comunăNĂDRAG

Pe Liviu Muntean, primarul din comuna Nădrag, l-am
găsit  foarte supărat. Tocmai aflase că localitatea a pierdut
o finanţare din fonduri europene în valoare de 2,5 mili -
oane de euro. În plus, avusese parte de inundaţii. Era des-
cumpănit că nu există investitori, că nu există bani, că nu
îl ajută nimeni, deşi a făcut apel peste apel la Prefectură,
Direcţia de Finanţe sau Consiliul Judeţean Timiş. Nu

părea să aibă nicio soluţie pentru ieşirea din criză şi din
starea de acalmie ce s-a lăsat pentru comuna ascunsă sub
dealurile acoperite cu zeci de mii de hectare de pădure. La
Nădrag, este un paradis natural aproape părăsit şi pri-
marul nu s-a ferit să recunoască faptul că la distrugerea
comunei se asistă ca la un spectacol.

În plenul Consiliului Judeţean Timiş de la finele acestei
luni, aleşii au discutat despre preluarea fostei cazarme mili -
tare de la Ministerul Apărării Naţionale. Cazarma se află în
localitatea Giroc şi ar urma să fie reabilitată pentru a putea fi
transformată în Spital de Psihiatrie. În acelaşi loc ar urma să
se construiască şi blocuri ANL pentru cadrele militare.

CJ Timiş a făcut o solicitare de trecere a imobilului din
domeniul public al statului în cel al judeţului încă de anul tre-
cut. Ulterior, au avut loc o serie de întrevederi cu reprezen-
tanţii ministerului, în urma cărora s-a aprobat încheierea unui
protocol cu MApN, Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Turismului şi Agenţia Naţională pentru Locuinţe, prin care
MApN s-a obligat să facă demersurile legale pentru pro-
movarea hotărârii Guvernului de transfer a imobilului, în

schimb Consiliul Judeţean Timiş obligându-se ca din
suprafaţa de circa 11 ha teren să aloce 2,5 ha pentru constru-
irea prin ANL a minimum 50 locuinţe pentru personalul
MApN.

Pentru ca demersurile să fie finalizate, a fost nevoie de
adoptarea unei hotărâri a Consiliului Judeţean prin care să se
menţioneze că imobilul preluat este destinat desfăşurării
unor activităţi de interes judeţean şi pentru construirea de
locuinţe destinate personalului MApN. 

Preşedintele Consiliului Judeţean, Constantin Ostaficiuc,
a adăugat că imobilele fostei cazarme de la Giroc vor deservi
Spitalul de Psihiatrie. Clădirea de pe str. Văcărescu din
Timişoara, unde funcţionează acum această unitate medicală,
este revendicată pe jumătate, aşa că va trebui mutată.
„Solicităm de la MApN preluarea de Giroc a unităţii, se va
duce acolo Clinica de Psihiatrie. S-a făcut şi un protocol cu
MApN pentru locaţia respectivă. După ce o vom avea, vrem
să trecem la o modernizare a clădirii. Avem deschidere la
MApN, legată de un protocol semnat, pe mai multe hectare.

CJT va asigura utilităţile pentru a se face blocuri ANL.
Trebuie să se aprobe hotărâre de guvern, după aceea ne vom
gândi şi la partea de spitalul de psihiatrie“, a detaliat
Ostaficiuc. 

Text şi foto, A.S.

Cazarmă militară 
transformată în spital

Primarul Liviu Muntean
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Protocol de colaborare 
între regiunea Vest 

şi regiunea turcă Anatolia de Est
Regiunea Vest

a semnat, în 24
mai, la Palatul
Admi nistra tiv, un
protocol de colabo-
rare cu Regiu nea
Anatolia de Est,
din Turcia, proto-
colul având scopul
de a se pune bazele
unei viitoare relaţii
în privinţa dezvol -
tării în comun a
unor proiecte şi
programe inter-
naţionale. În cadrul
aceluiaşi par te -
neriat, se vor orga-

niza şi vizite de stu diu pentru transfer de bune practici. 
Delegaţia turcă a fost formată din 14 reprezentanţi, con duşi de Nurettin Yil -

mar, preşedintele Re giunii Anatolia de Est. Aceştia sunt guvernatori ai provinci-
ilor din regiune, primari ai unor oraşe importante, preşedinţi de camere de com-
erţ şi reprezentanţi ai agenţiei pentru dezvoltare din regiune. Preşedintele
Consiliului Judeţean Timiş, Constantin Ostaficiuc, a făcut o prezentare a judeţu-
lui şi a regiunii Vest, apoi a vorbit despre fondurile europene care au fost acce-
sate şi se află în derulare.

“Cel mai important program este Programul Operaţional Regional, finanţat
de UE şi care este manageriat de Agenţia de Dezvoltare Regională. Până acum
am accesat, pe regiunea Vest, 25 milioane de euro pentru drumuri şi 10 milioane
euro pentru intervenţiile în situaţii de urgenţă. Pentru Timişoara există 70 mil-
ioane de euro ce pot fi cheltuiţi în proiecte diferite. Mai sunt şi alte proiecte ce
sunt finanţate de UE şi de autorităţile locale şi naţionale”, a spus Ostaficiuc.
“Am venit să obţinem informaţii despre cum s-a lucrat şi despre fondurile
obţinute. Avem o relaţie istorică cu această zonă şi dorim să întărim această legă-
tură. Bugetul nostru de anul acesta pentru granturi este de 7 milioane de euro.
Avem depuse peste 400 de proiecte şi vrem să găsim oportunităţi de cooperare
cu agenţii de dezvoltare din UE. Experienţa voastră e importantă pentru ghidarea
noastră”, a spus Nurettin Yilmar, preşedintele Regiunii Anatolia de Est. Vizita
delegaţiei din Turcia a avut loc în contextul în care Regiunea Vest a fost aleasă
ca exemplu de bune practici pentru dezvoltarea regională cu ajutorul fondurilor
de preaderare şi post-aderare. 

A.S.

Susanne Kastner,  din nou la Timişoara
Fosta vicepreşedintă a Bundestagului, Susanne Kastner, acum parlamentar ger-

man, s-a aflat, în 24 mai, la Timişoara, unde a avut mai multe întâlniri politice, eco-
nomice şi la instituţii de învăţământ sau culturale. La întâlnirea de la Palatul
Administrativ, s-au abordat teme de interes local, printre care construirea unei noi
fabrici a concernului Continental, stadiul lucrărilor la Bastionul Therezia şi al
lucrărilor autostrăzii Banatului. În ceea ce priveşte investiţia Continental, Kastner
a precizat că germanii vor continua contribuţia financiară în fabrica de la

Timişoara. “Mă bucur că investiţia Continental este într-o fază decizională, fabrica se va completa cu o hală
unde se va efectua procesul de galvanizare. Am fost în vizită de mai multe ori la Continental şi cred că aces-
te decizii trebuie luate împreună cu populaţia, nu împotriva ei. Se vor respecta standardele EU şi se vor crea
locuri de muncă”, a spus Susanne Kastner după întâlnirea cu preşedintele Consiliului Judeţean Timiş,
Constantin Ostaficiuc, şi cu prefectul Mircea Băcală. 

În ceea ce priveşte autostrada Nădlac -Arad-Timişoara - Lugoj, care face parte din coridoul IV pan-euro-
pean, Kastner a precizat că militează pentru construcţia unui asemenea tronson chiar până la Bucureşti, încă
de la primele sale vizite, din 1990. “O să spun doar atât: sper să am plăcerea şi să mai apuc să circul pe
această autostradă. Voi fi foarte fericită dacă se va transforma în faptă”, a spus Kastner. Vizita sa la Timişoara
a inclus şi o întâlnire la Primăria Timişoara, o vizită la Teatrul German de Stat, la Centrul Cultural German,
la Universitatea de Vest şi la fabrica de anvelope Continental. Kastner este membru al Parlamentului german
din partea SPD (social-democraţi) şi a efectuat numeroase vizite în Timiş în ultimii 20 de ani. Totodată, este
preşedinte al Comisiei de apărare, preşedinte al Grupului Parlamentar de Prietenie Româno-German, al
Forumului Româno-German şi Asociaţiei “Rumanien-Soforthilfe”.                                             A.S.

Sesiunea plenară a Comisiei 2 ARE
În perioada 10-12 mai 2010 la Barcelona, în Catalunia / Spania, a avut loc sesiunea plenară

a Comisiei 2 ARE de Politici Sociale şi Sănătate Publică, comisie a cărei preşedinţie este deţin-
ută de Constantin Ostaficiuc.

În acest context s-au desfăşurat în paralel şi dezbateri pe tema „Europa egală pentru per-
soanele cu dizabilităţi” şi „Combaterea efectelor nocive ale alcoolului în toate regiunile
Europei”. De asemenea, au fost prezentate rezultatele unui proiect derulat de membrii comisiei
în ultimii trei ani. Conferinţa a subliniat atât impactul economic al efectelor nocive ale con-
sumului de alcool în Europa, cât şi costul social aferent. Din datele furnizate în cadrul dezba-
terii, costurile consumului de alcool sunt de aproximativ 125 mi li arde de euro pe an, sumă în
care sunt incluse cheltuielile privind serviciile de sănătate, poliţie şi sistemele judiciare, ore de
lucru pierdute şi pagubele materiale. 

Recunoscând că abuzul de alcool reprezintă o problemă în societatea contemporană,
Adunarea Regiunilor Europene împreună cu Departa mentul de Sănătate al Guvernului din
Catalunia au organizat o conferinţă la Barcelona, pentru a discuta despre proiectele curente şi
activităţile regionale. Scopul principal al evenimentului a fost să sublinieze impactul negativ al
alcoolului, iar ca regiunile să prezinte politicile şi acţiunile pe care le pot pune în aplicare pen-
tru a preveni această problemă. 

„Într-o Europă fără frontiere, este timpul, să acţionam împreună, pentru a forma alianţe
strategii şi parteneriate şi să promovăm integrarea sănătăţii în toate politicile regionale. Această
conferinţă ne-a oferit o ocazie unică de a împărtăşi cunoştinţe, cele mai bune practici şi expe-
rienţe care ne vor ajuta să facem faţă fenomenelor complexe din domeniul sănătăţii”, a declarat
Marina Geli, Ministrul Sănătăţii din Catalunia. 

În acest context, programul de acţiune al Comisiei Europene pe 2010 a prezentat un
deosebit interes pentru participanţii la această reuniune. Iniţiativele strategice ale UE, precum
„agenda digitală pentru Europa” (iniţiativa strategică 9) orientată spre dezvoltarea unei
economii/societăţi informatizate, „o politică industrială a erei globalizării” (iniţiativa strategică
10) pentru a veni mai ales în sprijinul IMM-urilor pentru a crea o bază industrială solidă capa-
bilă să facă faţă într-un mediu competitiv. „Planul european pentru cercetare şi inovare” (iniţia-
tiva strategică 11) menit să îmbunătăţească condiţiile cadru pentru cercetare în Europa, precum
şi capacităţile sale creative şi inovative, inclusiv în domeniul ecologic.

Tot acest document a evidenţiat necesitatea îmbunătăţirii condiţiilor de trai ale cetăţenilor
săi şi promovării intereselor sale. Multe prevederi ale Tratatului de la Lisabona vin în spriji nul
realizării acestui deziderat de a pune în centrul acţiunilor UE interesele cetăţenilor săi şi a con-
cretiza în acest fel noţiunea de cetăţean european. Un element cheie pe agenda acestei politici
îl reprezintă Programul de la Stockholm „ pentru o Europă deschisă şi sigură servind şi prote-
jând cetăţeanul” şi care a fost adoptat de Consiliul European în decembrie 2009. Drept urmare
Comisia Europeană a prezentat un plan de acţiune comprehensiv pentru perioada 2010-2014.

Foarte importante pentru activitatea comisiei 2 ARE sunt acele iniţiative strategice care se

adresează problematicii schimbărilor din societate modernă (iniţiativele 27, 28, 29) dintre care
elaborarea unui document: „Cartea verde privind viitorul pensiilor sau capacitatea de reacţie
rapidă în caz de dezastre“ sunt identice cu priorităţile stabilite şi de către membrii comisiei 2. 

Important este şi „controlul sănătăţii”(fitness check) al legislaţiei europene în domeniile
diferitelor politici prevăzut a se efectua în viitor în mod sistematic şi regulat începându-se acest
proces de revizuire în 2010 cu următoarele domenii: mediu, transport, politici sociale şi muncă,
politici industriale cu scopul de a identifica elimina din legislaţia actuală acele prevederi care
provoacă o încărcare nejustificată, paralelisme, lacune, inconsistenţe.

În acest an se va realiza o trecere în revistă a bugetului (iniţiativa strategică 32) pentru a
stabili cum pot modificările balanţei bugetare contribui la obţinerea unei valori adăugate cât
mai mari la banii publicii europeni şi în contextul elaborării viitorului Program financiar mul-
tianual.

ARE a elaborat o opinie în cadrul consultării publice „UE 2020” document despre care Jose
Manuel Barroso a declarat:  „Comisia propune cinci obiective măsurabile pentru 2020 care vor
orienta procesul şi se vor transpune în obiective naţionale: forţă de muncă, cercetare şi inovare,
schimbare climatică şi energie, educaţie, şi pentru combaterea sărăciei. Acestea reprezintă
direcţia pe care ar trebui să o urmăm şi va însemna o măsură a succesului nostru.”

Un subiect puternic dezbătut în urma prezentării domnului Jonathan Watson, director,
HealthclusterNet - partener principal al proiectului Euregio III ARE a fost utilizarea fondurilor
structurale în domeniul sănătăţii -, un mod de a veni în sprijinul - regiunilor să investească fon-
duri alocate pentru sănătate, cheltuielile curente ale fondurilor structurale ale UE şi lecţii
despre modul în care regiunile pot investi şi atrage aceste fonduri. Evenimentul s-a încheiat cu
o dezbatere, care a subliniat importanţa alianţelor strategice şi a schimburilor de experienţă la
nivel regional european, în scopul de a promova schimbări profunde în acest domeniu.

Adunarea Regiunilor Europene (ARE) este cea mai mare reţea independentă a regiunilor
din întreaga Europă. Reunind peste 270 de regiuni din 33 de ţări şi 16 organizaţii interre-
gionale, ARE este vocea politică a membrilor săi şi un forum de cooperare interregională.

Agneta KArDOS

ZILELE DKMT
Consiliul Judeţean Timiş a orga-

nizat, la sfârşitul lunii mai 2010,
tradiţionala manifestare intitulată
"Zilele Euroregiunii Du năre-
Criş-Mureş-Tisa”.  Dacă anii tre-
cuţi, manifestarea era marcată
numai prin mici competiţii
sportive şi simpozioane, anul
acesta s-au pregătit acţiuni pentru
un public mai divers: un concurs de baloane cu aer cald şi un raliu automobilistic. La concursul de baloane
cu aer cald - "Cupa Car pa tia” - au participat echipaje din Ungaria şi România. În 29 mai, în zona unde se
întâlnesc graniţele României, Serbiei şi Ungariei, la Beba Veche, au pornit manifestările. La Adunarea
Generală a Cooperării Euroregiunale, desfăşurată la Castelul Nako din Sânnicolau Mare, s-a decis, printre
altele, ieşirea din Euroregiune a judeţelor Hunedoara şi Bekes, lansarea studiului de  fezabilitate pentru
Parcul Industrial de la Beba Veche (cu o cofinanţare de 30 milioane de euro de partea fiecarei regiuni) şi sta-
bilirea unor trasee turistice, cum ar fi Drumul Cadarcăi. Liderul CJ Timiş, Constantin Ostaficiuc, a predat
preşe dinţia DKMT, pentru un an de zile, către judeţul Csongrad. Tot în cadrul "Zilelor DKMT”  a avut loc
şi un raliu automobilistic la Sânnicolau Mare, iar în 6 iunie - cea de-a 17-a ediţie a Festivalului etniilor, la
Muzeul Satului. Cel din urmă eveniment, din punct de vedere cronologic, al Zilelor Euroregiunii, şi anume
mitingul aviatic din 12 iunie desfăşurat la Aeroportul Cioca, a ajuns la cea de-a IV-a ediţie. S.A. 

Foto: Constatin DuMA


