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Compartimentele de specialitate 
din aparatul propriu:

- în zilele lucrătoare între orele 
10.00 – 14.00;

Registratura Consiliului Judeţean 
Timiş

- în zilele lucrătoare între orele 
9.00 – 14.00;

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

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

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

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

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

R. H.

AUDIENŢE ŞI RELAŢII
CU PUBLICUL
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C.J. Timiş sprijină apariţia
revistei Bibliotecii Judeţene Timiş,

“LUMEA CĂRŢII”
şi a periodicului “AGORA-şcoală şi

interculturalitate în DKMT”

IOAN VIOREL POPESCU 
1949-2010

S-a născut la 8 octombrie 1949 în comuna Ber-
zeasca (Clisura Dunării) judeţul Caraş-Severin, 
în familia lui Ioan şi Maria, funcţionari la oficiul 
P.T.T.R. Caransebeş.

A b s o l -
vent al Şcolii 
medii nr. 2 
şi al Liceului 
Traian Doda 
din Caran-
sebe. În anul 
1968 reuşeşte 
la examenul 
de admitere 
la Universi-
tatea Babeş-
Bolyai din 
Cluj-Napoca, 
secţia Istorie 
Filosofie, pe 
care o absolvă 

cu examen de licenţă în 1973. În perioada 1973-
1975 a fost profesor la Şcoala Generală Armeniş, 
jud. Caraş-Severin. Din anul 1976 devine muzeo-
graf la Muzeul din Caransebeş. Din anul 1992 a 
fost muzeograf, apoi din anul 2000 până în 2006 
a fost directorul Muzeului Satului Bănăţean din 
Timişoara, perioadă când îşi incepe doctoratul în 
cadrul Universităţii Oradea, pe care îl susţine cu 
succes  cu teza “Arhitectura casei bănăţene în seco-
lele XVIII-XX”.

A publicat numeroase articole de specialita-
te şi a publicat trei cărţi: “Şicheviţa. Demografie şi 
arhitectură”, “Evoluţia aşezărilor rurale din Banat” şi 
“Arhitectura casei bănăţene secolul XVIII-XX”.

În data de 13 septembrie 2010 sufletul său ne-a 
părăsit călătorind în zările celeste.

Dumnezeu să-i ierte şi să-l odihnească!

A devenit o tradiţie ca Biblioteca Judeţeană Timiş să îşi 
popularizeze colecţiile nu numai în perimetrul judeţului, ci 
în toată ţara. Bogăţia colecţiilor acestei instituţii şi valoarea lor 
documentară fac ca acest demers să fie bine primit în diversele 
centre culturale ale României. 

Sesiunile de comunicări ştiinţifice sunt un bun prilej de a 
materializa această dorinţă a noastră de popularizare a valorilor, 
de promovare a patrimoniului cultural local deţinut de Biblioteca 
Judeţeană Timiş.

Ultima manifestare de agest gen la care Biblioteca Judeţeană 
Timiş a participat, fiind reprezentată de d-na Carina Galiş şi 
subsemnata, a fost simpozionul bienal naţional cu participare 
internaţională: „Momente din istoria lecturii publice”, care a avut 
loc la Arad, în perioada 19-20 septembrie a.c.

La această sesiune au participat cercetători în domeniul cărţilor 
din diverse localităţi ale ţării: Braşov, Satu-Mare, Râmnicu Vâlcea, 
Cluj-Napoca, Mureş, Ploieşti, Sibiu, alături de reprezentanţi ai 
bibliotecilor din Békéscsaba, Csongrád şi Szeged, Ungaria. 

Întâlnirea a avut un important rol în mai buna cunoaştere a 
activităţilor întreprinse de fiecare instituţie în vederea valorificării 
patrimoniului deţinut, pentru împărtăşirea experienţelor 
profesionale în privinţa proiectelor culturale în care sunt implicate 
bibliotecile judeţene participante. S-au abordat metodele de 
atragere a cititorilor în biblioteci, de adaptare a acestor instituţii 
la nevoile utilizatorilor care fac parte din categoria celor cu 
dizabilităţi, de dezvoltare a placerii lecturii la copii prin intermediul 
unor proiecte speciale adresate atât acestora cât şi părinţilor. De 

asemenea, s-a problematizat rolul cataloagelor de colecţie în 
valorificarea patrimoniului cultural, metodele de redactare a 
acestora, necesitatea întâlnirilor de specialitate în vederea redactării 
cât mai exacte a acestor documente de biblioteca.

În aceeaşi ordine de idei, un spaţiu larg al acestei întâlniri a fost 
acordat discuţiei pe marginea proiectelor prin intermediul cărora 
modernizarea bibliotecilor poate fi realizată, proiecte care pot 
aduce aceste instituţii în atenţia celor obişnuiţi cu o viaţă alertă, 
în care informaţia trebuie căutată prin intermediul resurselor 
electronice. Astfel, proiectele de digitizare a documentelor de 
bibliotecă, fie acestea cărţi noi, de patrimoniu sau presă veche, au 
cucerit întreaga atenţie a celor implicaţi în administrarea acestor 
instituţii. Impactul pe care tehnologiile informaţionale îl au asupra 
serviciilor de bibliotecă, prezenţa online a acestor unităţi culturale 
precum şi viitorul lor ca biblioteci digitale, au reprezentat puncte 
importante în discuţiile purtate cu ocazia acestui simpozion. 

Biblioteca Judeţeană Timiş, prin intermediul d-nei Carina 
Galiş şi-a făcut cunoscută o parte din colecţia de patrimoniu 
reprezentată de cărţile cu caracter ştiinţific aparţinând secolelor 
XV, XVII şi XVIII, opere ale unor autori preocupaţi de anticiparea 
vremurilor care vor veni. Printre autorii prezentaţi se numără: 
Sacrobosco Ioannes (profesor la Sorbona), Paracelsus (alchimist, 
astrolog, filosof elveţian), Antonius Miuzaldus (medic şi astrolog 
francez), Sebastian Münster (savant umanist german), Leibniz 
(filosof, om de ştiinţă şi matematician), enumerând doar o mică 
parte din oamenii de ştiinţă abordaţi în lucrarea doamnei Galiş. 

Despre o parte din proiectele Bibliotecii Judeţene Timiş, 
digitizarea şi valorificarea anumitor categorii de documente prin 
intermediul Europeana.eu, proiect al Comunităţii Europene, a 
vorbit subsemnata, concentrând discuţia pe modalităţile de scoatere 
la lumină a Revistei Institutului Cultural Banat-Crişana. Revista 
în cauză, aflată în fondul Documentar al Bibliotecii Judeţene Timiş 
este disponibilă atât pe suport electronic cât şi online, pe site-ul 
www.bjt.ro, fiind inclusă în categoria documentelor descrise pe 
portalul europeana.eu. 

Manifestarea s-a încheiat cu tragerea concluziilor, vizionarea 
unui spectacol de teatru şi o cină festivă.    

Dr. Diana Dincă

Momente din istoria lecturii publice

În judeţul Timiş, în ultimii ani, numărul 
întâlnirilor între artişti şi iubitorii de frumos  
a crescut prin intermediul diferitelor festiva-
luri. In destule localităţi timişene, mai mici 
sau mai mari, sunt organizate diferite fetiva-
luri, unele cu pretext gastronomic, altele lega-
te de sărbători agricole. 

Festivalul fanfarelor din Buziaş, care 

se defăşoară în luna septembrie, este unul 
special, adunând fanfare din Banat şi Ardeal, 
din Voivodinda sau chiar din Gemaania. Aşa 
a fost  şi anul acesta, la 5 septembrie , când 
sute de spectatori au participat în frumosul 
parc din staţiunea balneo-climaterică Buziaş 
la o nou ediţie  Festivalul Fanfarelor.

n c.T.

FESTIVALUL FANFARELOR

Stimata conducere a publicaţiei lunare Agenda CJ 
Timiş, Vă scriu în numele Fundaţiei Scrisul Românesc 
din Craiova (http://www.romaniuitati.eu/content/
view/19/42/).  Am lecturat cu plăcere câteva numere ale 
publicaţiei dvs. în care un spaţiu deosebit de important a 
fost alocat problemelor cu care se confruntă romanii din 
Serbia de Răsărit. Ţinând cont de preocuparea noastra 
comună privind problematica complexa a romanilor/vla-
hilor din sudul Dunării, am dori sa punem bazele unui 
parteneriat reciproc cu o serie de avantaje direcţionate 

către comunitatea româneasca din Serbia. Ca atare, vă 
înaintăm spre publicare în revista dvs doua articole pre-
zente in linkurile de mai jos http://www.romaniuitati.
eu/content/view/106/45/;http://www.romaniuitati.eu/
content/view/104/45/. De asemenea, dorim să va sem-
nalăm faptul ca aveţi permisiunea noastră de a prelua 
orice articol de presa prezent pe site-ul nostru, pe care să 
îl publicaţi în Agenda C.J. Timiş  pentru folosul româ-
nilor din sudul Dunării. Cu stimă, preşedintele Fundaţiei 
Scrisul Românesc din Craiova, prof. dr. Tudor Nedelcea.

Pe adresa redacţiei 

O INVITAŢIE ONORANTĂ

NOTA REDACŢIEI  
Fundaţia “Scrisul Românesc” din Craiova  este o organizaţie social-umanistă, culturală şi ştiinţifică, apolitică, 

nonguvernamentală, iar întreaga sa activitate se desfăşoară cu respectarea prevederilor Constituţiei şi a legilor în 
vigoare din România. Pentru realizarea scopurilor şi obiectivelor sale fundaţia se sprijină cu prioritate pe Editura 
proprie şi colectia de volume ”Români uitaţi”, pe Instituţii de cultură şi organizaţii nonguvernamentale, care cola-
borează cu Fundaţia şi care au obiective similare.  Scopurile urmărite de fundaţie sunt participarea la programele de 
recuperare a identităţii culturale, ca bază a unei imagini corecte a României în lume, promovarea valorilor culturale 
naţionale şi universale, prin iniţierea de programe, de schimburi culturale şi ştiinţifice, de specialişti, idei, publicaţii, 
documentaţii etc., la scară naţională şi internaţională şi organizarea de manifestări ştiinţifice, culturale şi de învăţă-
mânt, în ţară şi străinătate.
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– La ultima şedinţă de Consiliu Judeţean a fost o rec-
tificare bugetară negativă. Aveţi semnale din judeţ că ar fi 
probleme cu bugetele comunelor?

Viorel Sasca: Informaţiile noastre sunt foarte slabe 
în acest moment, pentru că nu mai împărţim noi bani pe 
celelalte criterii, nu mai urmărim nici execuţia bugeta-
ră a primăriilor. Sigur că primarii strigă că au nevoie de 
bani, dar noi nu ştim exact cum stă fiecare primărie. Pre-
rogativele CJT s-au redus, împărţindu-se banii pentru 
echilibrarea bugetelor. Atunci eşti interesat să urmăreşti 
execuţia bugetară când dai bani pentru echilibrarea bu-
getelor, noi dând bani numai pentru finanţare de proiec-
te pe criteriul IV, noi urmărim eventual oportunitatea şi 
ulterior execuţia proiectelor respective, nu execuţia buge-
tară şi cum stă cu cheltuielile de funcţionare. De doi ani 
este situaţia aceasta. 

– Semnale pozitive există, totuşi?
Viorel Sasca: Ceea ce este pozitiv este că reuşim să 

ne finanţăm investiţiile , că avem bani suficienţi pentru 
lucrări. De exemplu, la drumuri judeţene ar fi nevoie de 
mai mulţi bani, sigur. 

– De unde să vină aceşti bani?
Viorel Sasca: Ar trebui ca unele din sursele noastre 

de venit să funcţioneze. Este vorba despre Drumco. Noi 
am intrat în parteneriat cu Strabag pentru a rentabiliza 
Drumco. Ne aşteptam ca în urma acestui parteneriat să 
avem nişte câştiguri şi nu avem. Au adus aproape în sta-
re de faliment Drumco, s-a redus numărul de personal, 
lucrări sunt tot mai puţine. La ora actuală situaţia este 
proastă. Necazul este că acum dacă vinzi, o faci foarte 

prost. Aceeaşi situaţie este cu Intercenter Service SRL, 
unde la fel, nu avem nici pierderi, dar nici venituri. La 
Aviaţia Utilitară de-abia acum am reuşit să urnim un 
parteneriat cu Primăria Timişoara. Dacă ne-ar aduce ve-
nituri, sigur că am putea să alocăm sume mai mari şi pe 
proiecte culturale şi pe drumuri judeţene. Din fericire, 
noi am avut acea linie de credit de 100 de milioane lei, cu 
care ne ajutăm pentru finanţarea proiectelor. Am folosit 
fondul de rulment în acest scop. Având în vedere gradul 
mic de îndatorare a CJT, am putea chiar să suplimentăm 
acest credit. Dacă vom constata că anul viitor s-ar putea 
să avem dificultăţi în susţinerea investiţiilor, vom apela 
la suplimentarea liniei de credit pentru că dacă nu facem 
investiţii blocăm dezvoltarea judeţului. 

– Ce alte proiecte importante se află în diferite faze de 
lucru?

Viorel Sasca: Aş pomeni de proiectul de la Covaci, 
pe 60 de hectare. Avem două proiecte aici, unul pentru 
un parc tehnologic în care să se producă echipamente 
care să utilizeze surse de energie alternativă. Adică să 
se producă acolo turbine eoliene, panouri fotovoltaice, 
panouri solare, pompe de căldură, utilaje pentru 
prelucrarea biomasei, tot ceea ce se cheamă energie 
alternativă. Nu mai este în România aşa ceva. Problema 
numărul 1 a României este subdezvoltarea sectorului 
producţie. Dacă înainte de ‘89 a fost o mega producţie şi 
absolut prostească, cu pierderi enorme, acum am căzut în 
extrema cealaltă. Toate diligenţele noastre trebuie să fie 
îndreptate spre dezvoltarea infrastructurii şi a producţiei. 
A doua variantă de proiect la Covaci este producerea 
de energie electrică cu panouri fotovoltaice. A avut loc 
licitaţia pentru studiul de fezabilitate. 

– Administraţiile locale au probleme şi din cauza 
sistemului de contestaţii...

Viorel Sasca: Sistemul de contestare produce 
întârzieri în adjudecarea licitaţiilor şi, ca atare, în realizarea 
lucrărilor respective. Răspunsurile la contestaţii date de 
către autoritatea naţională pentru rezolvarea contestaţiilor 
sunt acceptate cu uşurinţă, sunt chiar cazuri în care 
contestaţia a fost înaintată după ora fixată şi totuşi a fost 
primită. Răpunsurile vin cu întârziere şi sunt ambigue 
sau contradictorii. Avem exemplul deponeului, unde a 
trebuit să să fie organizată din nou licitaţia. Acolo a fost 
o problemă şi cu documentaţia tehnică, dar  problema 
e că aceste contestaţii trebuie negociate între firme. Cel 
care contestă trebuie să renunţe şi trebuie să îi promită 
celui care a câştigat că subcontractează o parte din lucrări 
pentru ei. Deci recurg la şantaj. Asta nu înseamnă că nu 
sunt necesare reguli stricte, dimpotrivă.

A consemnat Alina SAbou

Utilizarea fondurilor nerambursabile  
pentru îmbunătăţirea dotării cu 
echipamente a bazelor operaţionale pentru 
intervenţii în situaţii de urgenţă prin 
Programul Operaţional Regional 2007-2013

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul 
Situaţiilor de Urgenţă (ADIVEST) înfiinţată de cele patru consilii 
judeţene din Regiunea Vest, a semnat în data de 10.03.2010 contractul 
de finanţare pentru proiectul  “Achiziţionare echipamente specifice 
pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în 
situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi 
a primului ajutor calificat, în Regiunea Vest. Proiectul este finanţat din 
Programul Operaţional Regional 2007-2013 domeniul de intervenţie 
3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale 
pentru intervenţii în situaţii de urgenţă. Beneficiarii direcţi vor fi 
inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă Timiş, Caraş-
Severin, Hunedoara, Arad şi baza de dotări tehnice din Regiunea Vest, 
constituită în cadrul acestui proiect. Valoarea totală a proiectului este 
de 49.178.039,93 lei, din care 40.178.039,93 lei reprezintă valoarea 
finanţării nerambursale.

Obiectivul proiectului vizează îmbunătăţirea capacităţii de răspuns 
a instituţiilor abilitate în situaţii de urgenţă şi creşterea gradului de 
siguranţă a populaţiei, dezvoltarea bazei operaţionale regionale şi 
îmbunătăţirea bazelor judeţene existente prin dotarea acestora cu 
echipamente specializate pentru situaţii de urgenţă. Pentru informaţii 
suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefon 0256-494131, 
persoane de contact Sergiu Bălaşa- director ADIVEST şi Lucia 
Pătruică- manager proiect.

n J.L.

Luni, 27 septembrie 2010, la sediul Palatului Administrativ 
din Timişoara a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean 
Timiş cu următoarea  Ordinea de zi: 1) -Întrebări, interpelări. 
2) - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu 
rectificat al judeţului Timiş şi a bugetelor rectificate ale unor 
instituţii şi servicii publice pe anul 2010.  3) - Proiect de hotărâre 
privind repartizarea sumelor defalcate din TVA şi impozitul pe 
venit pentru echilibrarea bugetelor locale, respectiv cofinanţarea 
proiectelor de infrastructură locală pe anul 2010. 4) - Proiect 
de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume din fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Timiş 
către oraşul Făget şi comuna Margina.  5) - Proiect de hotărâre 
privind modificarea Hotărârii CJT  nr. 32/2010 şi Hotărârii 
CJT  nr. 77/2010.  6) - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
participării Muzeului Banatului la proiectul de investiţii „The 
Town of Margum”. 7) - Proiect de hotărâre  privind aprobarea 
Documentaţiei de Avizare Lucrări de Intervenţie pentru lucrarea 
de investiţie „Ranforsare  sistem rutier DJ 609A:  DN 6 – Ghizela  
Km 0+000 – 3 + 800, L – 3,8 km”. 8) - Proiect de hotărâre privind 
aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru lucrarea de investiţie  
„Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară pe DJ 588A Roviniţa Mare  
- Gătaia,  km. 4 + 900 – 15+925, L – 11,025 km”. 9) - Proiect de 
hotărâre pentru modificarea Hotărârii CJT nr. 56/2010 privind 
solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al Statului 
în domeniul public al judeţului Timiş 10) - Proiect de hotărâre 

privind aprobarea trecerii unui teren din domeniul privat în 
domeniul public al judeţului Timiş. 11) - Proiect de hotărâre 
privind aprobarea trecerii unor construcţii din domeniul public 
în domeniul privat al judeţului Timiş în vederea demolării. 12) 
-  Proiect de hotărâre  privind aprobarea trecerii din domeniul 
public în domeniul privat al judeţului Timiş, în vederea vânzării, 
a cotei de 5, 17% din uscătoria imobilului situat în municipiul 
Timişoara, strada Polonă nr. 2. 13) - Proiect de hotărâre privind 
modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al judeţului Timiş. 14) - Proiect de hotărâre 
privind aprobarea dezlipirii şi alipirii unor parcele de teren din 
vecinătatea Spitalului Politraumatisme „CASA AUSTRIA” şi 
Clinicii de Ortopedie din Timişoara. 15) - Proiect de hotărâre 
privind prelungirea dării în administrare a unui spaţiu  către 
Institutul de Medicină Legală Timişoara. 16) - Proiect de 
hotărâre privind prelungirea dării în folosinţă a unor autovehicule. 
17) - Proiect de hotărâre pentru completarea Normativului 
privind dotarea cu autovehicule şi consumul lunar de carburanţi. 
18) - Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului 
de comodat pentru darea în întreţinere şi exploatare gratuită a 
reţelelor de alimentare cu energie electrică a Parcului Industrial 
şi Tehnologic Timişoara. 19) - Proiect de hotărâre privind 

modificarea prevederilor contractului de concesiune încheiat 
cu SC „Biju” SRL Timişoara. 20) - Proiect de hotărâre privind 
constatarea încetării contractului de concesiune încheiat cu SC 
„Pop Glass” SRL Timişoara. 21) - Proiect de hotărâre privind 
modificarea prevederilor contractului de concesiune încheiat cu 
SC Ornella Design” SRL Timişoara. 22) - Proiect de hotărâre 
privind aprobarea decontării costurilor suportate de SC „Wally 
Junior” SRL Timişoara, pentru lucrările de racordare la reţeaua  
de energie electrică din PITT. 23) - Proiect de hotărâre privind 
aprobarea Caietelor de obiective pentru concursul de proiecte de 
management organizat pentru ocuparea postului de manager la 
Biblioteca Judeţeană Timiş şi la Teatrul pentru Copiii şi Tineret 
„Merlin” Timişoara. 25) -  Diverse. 

A fost amânat proiectul de hotărâre privind desemnarea 
membrilor comisiilor de concurs şi comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor pentru concursurile de proiecte de management 
în vederea ocupări postului de manager la  Biblioteca Judeţeană 
Timiş şi la Teatrul pentru Copiii şi Tineret „Merlin” Timişoara. 
De asemenea, au fost introduse pe ordinea de zi Proiectul de 
hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului “Extinderea 
şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în 
judeţul Timiş” şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea pro-
iectului de investiţie “Modernizare Ambulator de specialitate 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara”

n Jana LAVRiTS

Sistem integrat de management  
al deşeurilor în judeţul Timiş

 În Sala Mare a Palatului Administrativ s-a desfăşurat în data de 
21 septembrie 2010 Adunarea Generală a Acţionarilor Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri, condusă de preşedintele aces-
tei structuri, Adam Crăciunescu. Cu acest prilej, a fost prezentată 
documentaţia de aplicaţie finalizată „Sistem integrat de manage-
ment al deşeurilor în judeţul Timiş”, proiect care cuprinde Centrul 
de management al deşeurilor Ghizela (depozitul, staţia de tratare 
şi staţia de sortare), staţia de transfer Timişoara, centrele de colec-
tare Jimbolia, Deta şi Făget şi închiderea depozitelor neconforme 
de deşeuri urbane Parţa, Sânnicolau Mare, Lugoj, Jimbolia, Buziaş 
şi Făget. Valoarea totală a proiectului este de circa 48 milioane de 
euro.  De asemenea, a fost aprobată aderarea comunei Sânandrei la 
ADI Deşeuri – Timiş.

n J.L.

„Avem bani suficienţi să finanţăm lucrările judeţului”
Interviu cu consilierul judeţean Viorel Sasca

PLENUL C.J. TIMIŞ
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Ateliere tematice pentru copiii  
din centrele de plasament

Ziua de 11 septembrie 2010 a fost, în mod cert, una deosebită pentru 
circa 250 de copii din centrele de plasament timişene. Aceasta deoarece 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş, prin 
Centrul de Plasamanet pentru Copilul cu Dizabilităţi Recaş a organizat 
manifestarea „O zi de joc şi voie bună pentru copii”. Acţiunea, găzduită 
de centrul din Recaş, a fost posibilă datorită susţinerii financiare primite 
din partea firmei FRAPORT (care asigură logistica aeroportului Frank-
furt din Germania) şi a doamnei Mechtild Gollnick.

În prima parte a 
zilei copiii, proveniţi 
din centrele de pla-
sament din Recaş, 
Lugoj şi Găvojdia, 
s-au întrecut în ca-
drul mai multor ate-
liere tematice: atelier 
de clownerii – desti-
nat copiilor cu vârste 
între 3 şi 12 ani, care 
au realizat măşti şi 

coifuri din hârtie; atelier de construcţii – în cadrul acestui atelier, două 
echipe de copii au realizat case din polistiren şi carton, urmând ca cea mai 
frumoasă lucrare să fie premiată; ateliere sportive – pentru diferite spor-
turi, în funcţie de capacităţile şi abilităţile copiilor; atelier de cercetaşi 
– două echipe au intrat în competiţie în vederea găsirii unei comori. În 
„goana după comoară” au  trebuit să descopere şi să interpreteze indiciile 
care să îi ducă către comoară; Atelier de poveşti – copiii implicaţi în acest 
atelier au fost ajutaţi să confecţioneze costume ale unor personaje din 
poveşti şi să interpreteze respectivele roluri. La finalul competiţiilor, co-
piii au participat la un picnic, cu hamburgeri, pizza, sucuri, tort şi fructe, 
după care a urmat premierea câştigătorilor şi prezentarea fiecărui atelier 
în parte. Ziua a continuat cu o petrecere destinată tuturor copiilor.

n Smaranda MARCu

Abilităţi de viaţă independentă 
pentru persoanele cu dizabilităţi

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi 
Fundaţia „Motivation” Romania au derulat în data de 14 septembrie 
2010 seminarul „Abilităţi de viaţă independentă pentru persoanele cu 
dizabilităţi”. Acţiunea s-a derulat la Ciacova, în cadrul Centrulului pen-
tru persoane cu Handicap suferinde de maladia Alzheimer, din cadrul 
DGASPC Timiş, şi a avut drept scop promovarea şi susţinerea dezvoltă-
rii abilităţilor de viaţă independentă a persoanelor cu dizabilităţi, pentru 
facilitarea integrării sociale şi profesionale a acestora. Acesta se adresează 
specialiştilor din domeniul social şi persoanelor cu dizabilităţi.

La seminar au participat 
specialişti din domeniul so-
cial din judeţul Timiş, mai 
multe persoane cu dizabili-
tăţi din instituţii, precum şi 
persoane cu dizabilitati din 
comunitate. În cadrul se-
minarului au fost abordate 
teme precum: poziţionarea 
corectă în scaunul rulant, 
tehnici de manevrare a sca-
unului rulant, informaţii 

medicale, integrarea socio-profesională a persoanelor cu dizabilităţi, eva-
luarea şi prescrierea de echipamente de mobilitate. Beneficiarii au apre-
ciat informaţiile cu privire la dispozitive adaptate, au schimbat opinii pe 
teme legate de experienţa fiecăruia vizavi de manevrarea scaunului rulant 
şi integrarea lor în societate. 

Evenimentul face parte din seria de actiuni desfăşurate în cadrul pro-
iectului „Dezvoltarea economiei sociale pentru persoanele cu dizabilităţi 
fizice din România”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-
2013 – „Investeşte în oameni!”. Implementat pe o perioadă de trei ani, 
proiectul îşi propune dezoltarea economiei sociale pentru persoanele cu 
dizabilităţi fizice prin crearea unei reţele naţionale de cinci echipe mobile 
ce angajează persoane cu şi fără dizabilităţi pentru a oferi servicii sociale 
regionale persoanelor cu dizabilităţi fizice în vedererea creşterii mobili-
tăţii personale şi îmbunătăţirii gradului de integrare socială şi pe piaţa 
muncii.

n Smaranda Marcu

În perioada 18 – 22 august 
2010, Agenţia Naţională Antidrog 
prin Centrul Regional de Preveni-
re, Evaluare şi Consiliere Antidrog 
Timişoara împreună cu Direcţia 
Pentru Tineret Judeţeană Timiş, în 
parteneriat cu Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Timiş, Inspectoratul de 
Poliţie al Judeţului Timiş, Inspec-

toratul de Jandarmi al Judeţului 
Timiş şi Gruparea de Jandarmi 
Mobilă a judeţului Timiş, cu spri-
jinul Poliţiei de Frontieră Timiş, a 
organizat „Tabăra de vară antidrog”, 
în tabăra pentru tineret de la Poieni 
Strâmbu judeţul Timiş.

   Tabără a reunit specialişti din 
cadrul Biroului Regional Anti-

drog Timişoara şi ai Biroului Re-
gional Antidrog Prahova, consti-
tuindu-se în acelaşi timp şi într-o 
cooperare inter-regională, voluntari 
implicaţi în campanii de prevenire 
derulate de Birourile menţionate şi 
reprezentanţi ai instituţiilor parte-
nere implicate în realizarea acestei 
acţiuni, scopul taberei constitu-
indu-l realizarea unui schimb de 
experienţă privind cele mai eficien-
te modalităţi de reducere a cererii 
de droguri .

Astfel, au fost identificate so-
luţii concrete în direcţia prevenirii 
consumului de droguri în rândul ti-
nerilor, în contextul resurselor ma-
teriale, umane şi financiare extrem 
de limitate, datorate crizei econo-
mice pe care o traversăm.

n c. T.

Aeroportul Internaţional „Traian Vuia” Timişoara 
găzduieşte, până în luna noiembrie, o expoziţie itine-
rantă, intitulată „Banatul - în drum spre Europa”, ini-
ţiată de Muzeul de Istorie a Banatului în colaborare cu 
Muzeul Şvabilor Bănăţeni din Ulm. Potrivit directoru-

lui aeroportului, Cornel Sămărtinean, timp de o lună, 
pasagerii care vor ajunge în aerogara celui mai mare 
aeroport regional din ţară, se vor putea delecta în faţa 
celor douăzeci şi trei de planşe care prezintă atât date 
istorice despre regiunea Banatului, cât şi informaţii 
despre arhitectură, artă sau etnografie. 

Prin acest eveniment, Aeroportul „Traian Vuia” 
continuă proiectul de transformare a aerogării dintr-un 
simplu terminal într-un spaţiu destinat întregii fami-
lii, iar propunerea de colaborare avansată instituţiilor 
de cultură din întreaga regiune de Vest a avut un prim 
ecou. Muzeul de Istorie a Banatului din Timişoara a 
fost instituţia culturală care a venit în întâmpinarea 
propunerii făcute de conducerea aeroportului de a or-
ganiza diferite evenimente în incinta aerogării, aceasta 
fiind cea de-a treia expoziţie plastică găzduită de porţi-
le albastre ale oraşului, în ultimele cinci luni.

n N.T.

„Banatul - în drum spre Europa”

În perioada 22-27 august, o delegaţie a Consiliu-
lui Judeţean Timiş, formată din dl. Adam Crăciunescu 
– Vicepreşedinte şi dra. Atena Chiriac- consilier în 
cadrul Serviciului de Cooperare Interregională şi Eu-
ropeană, a participat la Şcoala de Vară organizată de  
Adunarea Regiunilor Europene având ca temă “ Mo-
bilitatea rurală, urbană şi interregională “, care a avut 
loc în Rorschach, Elveţia.  

Reunind factori de decizie regionali, oficiali, experţi 
şi tineri, scopul acestui eveniment a fost de a promova 
ideea de regionalism şi de a instituţionaliza participa-
rea regiunilor în politica europeană, în special în do-
meniul transporturilor.

În cadrul dezbaterilor, a atelierelor de lucru şi a vi-

zitelor de studiu organizate, reprezentanţii Consiliului 
Judeţean Timiş au avut ocazia de a afla mai multe des-
pre concepte noi de transport, făcând schimb de bune 
practici în domeniul traficului urban, rural şi interre-
gional, explorându-i în acelaşi timp limitele şi con-
strângerile posibile. Au fost de asemenea prezentate  şi 
proiecte concrete, cum ar fi reorganizarea cu succes a 
sistemului de transport în zonele rurale, cu  posibilita-
tea unor conexiuni mai rapide între oraşe. 

Şcoala de Vară a demonstrat că măsurile luate de 
către regiunile şi autorităţile locale ar putea contribui 
semnificativ la dezvoltarea unor metode eficiente de 
transport. 

¨n Atena ChiRiAC

Şcoala de Vară a Adunării Regiunilor Europei 
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– Când au început primele cercetări arheologice pentru 
descoperire fortificaţiei de la Corneşti? Cine a iniţiat acest proiect?

– Primele sondaje arheologice au fost demarate de Ioachim 
Miloia, în 1933, fiind urmate mai apoi, în vara anului 1939, de 
cercetările arheologice sistematice intreprinse de prof. Marius 
Moga. Cercetările sistematice au fost reluate în vara anului 
2007, la iniţiativa şi cu sprijinul Muzeului Banatului Timişoara. 
Astfel, această aventura arheologică a fost încredinţată Secţiei 
de Arheologie pe care o coordonez şi doctorului Bernhard 
Heeb din Berlin.  

– Care este situaţia actuală a cercetărilor arheologice?
– La ora actuală, „valurile” de pământ de la Corneşti suferă 

un intens proces de distrugere ca urmare a lucărilor agricole 
executate cu scarificatorul. Pentru obţinerea unor finanţări 
externe (fundaţia Fritz-Thyssen) a trebuit să demarăm o serie de 
cercetări interdisciplinare care să contureze limitele cronologice 
în care poate fi plasată fortificaţia de la Corneşti-Iarcuri 
şi habitatul contemporan cu aceasta. Alături de cercetările 
arheologice au fost demarate şi cercetări geo-fizice conduse 
de o somitate în domeniu (Dr. Helmuth Becker). Acestea au 
relevat nu numai dimensiunile impresionante ale fortificaţiei, 
dar şi urmele unui incendiu care a afectat toate cele patru 
incinte.  În toamna anului 2008 a fost secţionat „valul” Incintei 
I (o secţiune de 80 m x 3,60 m), constatându-se existenţa a 
două faze de fortificare.

Încă de la început, din punct de vedere ştiinţific, rezultatele 
au fost spectaculoase. Zidurile fortificaţiei sunt construite din 
structuri masive de lemn, în casetele obţinute fiind bătut lut ex-
cavat din faţa şi din spatele zidului. Cea de-a doua fază de for-
tificare este şi ultima, zidul fiind distrus în urma unui incendiu 
extrem de puternic. Ca urmare a suprafeţei de peste 1720 ha, a 
trebuit să gândim o strategie care a determinat şi amplificarea 
cercetărilor interdisciplinare (cercetări pedologice, palinologice, 
fotografii aeriene), o prioritate fiind cercetările geo-magneti-

ce. Totodată a fost realizat şi o caroiere topografică extrem de 
precisă care să corespundă cu standadele moderne de cercetare 
arheologică. Probele de lemn ars au oferit o datare absolută în-
tre 1400-1200 î.Chr., perioadă care marchează sfârşitul Epocii 
Bronzului. Din acest punct de vedere, fortificaţia de la Corneşti 
este cu siguranţă cea mai mare fortificaţie preistorică din Europa 
cunoscută până acum.

– Care este echipa care participă la acest sit arheologic şi cine 
conduce lucrările? 

– Alături de specialişti, la cercertări 
au participat studenţi din Româ-
nia (Timişoara, Cluj), Germania 
(Frankfurt am Main, Berlin şi 
Würzburg) şi Anglia (Exeter). 
Lucrările sunt conduse în teren de 
către dr. Bernhard Heeb şi subsemnatul, 
pentru Muzeul Banatului Timişoara. Alături 
de studenţi, şi-au manifestat dorinţa de a participa 
în regim de voluntariat şi persoane care iubesc istoria şi 
arheologia în special.

– Care sunt descoperirile de ultimă oră?
– Sondajul arheologic de pe platoul sudic al Incintei II a 

relevat o intensă activitate de amenajare, poate chiar şi terasa-
re în timp ce scanările geo-magnetice au indică faptul şi zidul 
Incintelol III şi IV au fost distruse de incendiu. Acest lucru 
sugerează faptul că şi zidul IV care circumscrie o suprafaţă de 
peste 1720 de ha este parte a acestei fortificaţii. Mai trebuie să 
menţionăm că aceste scanări au dus la descoperirea unei alte 
fortificaţii preistorice, mult mai vechi (probabil neolitice), situ-
ate în parte de sud-est a Incintei II.

– Care este importanţa acestui sit pentru istoria locului?
– Împrejurimile Corneştiului sunt bogate în situri arheo-

logice care, prin faptul că sunt circumscrise de uriaşa fortifica-
ţie preistorică, pot deveni subiecte de cercetare atât în cadrul 
proiectului nostru, cât şi în altele independente. Comunitatea 
locală, dincolo de creşterea „patriotismului local”, poate bene-
ficia şi de un potenţial aflux de vizitatori, mai ales că viitoarea 
autostrada Arad-Timişoara trece la aproximativ 3 km est de 
monumentul istoric.  

– Care este importanţa cercetărilor arheologice pentru Muzeul 
Banatului Timişoara?

– Pentru Muzeul Banatului, cercetările arheologice de la 
Corneşti realizate în parteneriat cu universităţi de marcă din 
Europa şi Statele Unite ale Americii indică nu numai aprecie-
rea de care se bucură în plan ştiinţific (Muzeul Banatului fiind 
unul din cele mai active muzee în planul cercetărilor interna-
ţionale), dar şi o bună oportunitate de a îmbogăţi cunoaşterea 
trecutului în această regiune geografică. În plan profesional se 
cuvine a fi amintit şi faptul că în cadrul acestui proiect există un 
permanent schimb de experienţă şi informaţii, contribuindu-se 
decisiv la formarea nu numai a specialiştilor români implicaţi, 
dar şi a studenţilor care vor deveni schimbul de mâine a gene-
raţiei actuale de arheologi.

– Care este interesul internaţional faţă de acest sit?
– La cercetări participă specialişti de prestigiu de la Uni-

versităţi din Europa (Germania şi Marea Britanie) şi Statele 
Unite ale Americii. O premieră este susţinerea de care ne bu-
curăm din partea Muzeului de Pre- şi Protoistorie din Berlin 
care pentru prima dată, după o pauză de peste 80 ani, s-a impli-
cat în susţinerea financiară a unei săpături arheologice, această 
cercetare fiind situată în afara graniţelor Germaniei, fapt care 
demonstrează interesul lumii ştiinţifice. 

– Au existat voci care au vorbit despre un tezaur îngropat de o 
importanţă colosală. Ce ne puteţi spune despre acest subiect, pentru 
a risipi presupunerile nefondate şi pentru a consolida idei cât mai 
aproape de adevăr?

– Singurul tezaur descoperit până acum este un depozit de 
opt brăţări din aur, datate la sfârşitul Epocii Bronzului (deci 
din aceeaşi perioadă cu fortificaţia), ajunse încă din vechime 
la Muzeul Naţional de la Budapesta. Ceea ce s-a vehiculat 
în presă, în ultima vreme, pleacă de la un film realizat de un 
amator, însăşi citarea surselor româneşti fiind fără discernă-

mânt şi incorecte. Fortificaţia de la 
Corneşti-Iarcuri se datează acum 

3.400 de ani, fiind cea mai 
mare fortificaţie preisotrică 
din Europa şi a aparţinut co-
munităţilor culturii Cruceni-
Belegiš. Atribuirea acestui sit 
hunilor („capitala lui Attila”) 
este o pură fabulaţie, fără gre-
utate în lumea ştiinţifică, dar 

extrem de seducătoare pentru cei dornici de senzaţional. Din 
păcate, uneori, această aplecare spre senzaţional duce în deri-
zoriu, făcându-ne să pierdem din vedere lucruri mai valoroase. 
Adevăratul fapt senzaţional e că la 20 km nord de Timişoara 
există unul dintre cele mai impresionante monumente ale is-
toriei, care prin volumul de muncă şi gândirea inginerească se 
aseamănă cu oricare dintre marile lucrări ale vremii. 

– Ce se va întâmpla cu obiectele descoperite şi cu fortificaţia? 
Când vor putea fi admirate de public?

– Într-o primă etapă intenţionăm să realizăm o expoziţie 
internaţională care să fie expusă în Timişoara, Berlin şi Exeter. 
Evident, rezultatele cercetării vor fi expuse şi în viitoare expozi-
ţie permanentă a muzeului. Totodată, dorim să realizăm la Cor-
neşti un muzeu local care să suplinească dorinţa de informare 
a vizitatorilor din ce în ce mai numeroşi ai sitului. Totodată, 
acest muzeu va contribui şi la o mai bună definire a identităţii 
locale care să ne ajute să conservăm situl arheologic. În sprijinul 
acestei idei a venit şi Muzeul de Pre- şi Protoistorie din Berlin 
care cu ocazia relocării expoziiţiilor de preistorie din Palatul 
Charlottenburg ne-a donat 12 vitrine moderne, în valoare de 
3.000 euro/bucata. 

– Care sunt planurile de viitor pentru fortificaţia de la Corneşti?
– Dimensiunile fortificaţiei sunt enorme. Ca urmare, nu 

generaţia mea va fi cea care va răspunde la întrebările finale 
legate de acest sit. Însă, ca o prioritate de moment este salva-
rea sitului de la distrugere ca urmare a scarificărilor repetate. 
Dorim să includem acest sit pe lista monumentelor naţionale 
şi dacă este posibil, chiar pe lista UNESCO. Din punct de ve-
dere al cercetării, dorim să continuăm colaborarea cu fundaţia 
Fritz-Thyssen, dar în paralel să abordăm diferite alte surse de 
finanţare, la fel cum s-a procedat şi în cadrul altor proiecte de 
cercetare internaţională la care a participat Muzeul Banatului 
din Timişoara. Amplasarea fortificaţiei la 20 km nord de Ti-
mişoara, într-o zonă în care se află valea Lacului, cu un pei-
sajul colinar şi cu bălţi de pescuit, poate constitui o destinaţie 
relaxantă de sfârşit de săptămână, dar şi de informare (deja 
am primit solicitări de la firme de team-building şi turism 
pentru ghidaje în limba română şi engleză). Prin urmare, un 
punct muzeal ar fi foarte necesar. Nu în ultimul rând, prin 
participarea masivă a specialiştilor din diferite universităţi de 
prestigiu, dorim să transformăm acest sit arheologic într-un 
şantier-şcoală.

interviu realizat de Monica Varga, muzeograf

CORNEŞTI

CEA MAI MARE FORTIFICAŢIE 
PREISTORICĂ DIN EUROPA ÎNTRE 

FANTEZIE ŞI REALITATE ŞTIINŢIFICĂ

L-am invitat pe domnul dr. 
Alexandru Szentmiklosi, 

coordonatorul Secţiei de 
Arheologie a Muzeului 

Banatului Timişoara să ne 
vorbească despre cercetările 
arheologice de la Corneşti-

Iarcuri.
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Interviu cu vicepreşedintele CJ Timiş, 
Liviu Borha

– Cum vedeţi comparativ cu anul prece-
dent modul în care s-au dezvoltat proiectele 
de investiţii ?

– Liviu borha: Comparativ cu anul 
precedent proiectele de investiţii ale Con-
siliului Judeţean Timiş  s-au dezvoltat 
pozitiv şi spectaculos în principal datori-
tă faptului că marile investiţii care au în-
ceput în anii anteriori  se finalizează în 
acest an, Pot fi menţionate corpul anexă al 
clădirii CJT, reamenajarea şi revitalizarea 
fortificaţiei Cetăţii Timişoara – Bastionul, 
reabilitarea DJ 592 Buziaş – Lugoj; reabi-
litarea DJ 682 limită judeţ Arad – Sânni-
colau Mare. Este vorba şi despre centura 
Nord-Vest de ocolire a oraşului Buziaş, 
amenajarea de perdele forestiere la Săcă-
laz şi Ghizela, achiziţionarea imobilului 
în care funcţionează „Teatrul Merlin”, lu-
crări de reabilitare a Spitalului Judeţean 
de Urgenţă, punctul muzeal Traian Vuia 
şi amenajarea Palatului Baroc, reabilita-
rea conacului Sinersig. Aş mai menţiona 
staţia de epurare la C.I.A. Ciacova, locu-
inţele protejate de la Lugoj ori sistemul 
integrat de management al deşeurilor în 
judeţul Timiş.

– Se întrevede o nouă rectif icare buge-
tară în această toamnă? Cum vor f i afectate 
comunităţile locale după această rectif ica-
re? 

– Liviu borha: În septembrie 2010 
are loc o rectificare negativă a bugetului 
de stat. Aplicarea Ordonanţei de Urgenţă 
nr. 55/23.06.2010 privind unele măsuri de 
reducere a cheltuielilor publice (în princi-
pal diminuarea cu 20% a cheltuielilor cu 
bunurile şi serviciile aprobate în buget); 
a Legii nr. 118/30.06.2010 privind unele 
măsuri necesare în vederea restabiliri echi-
librului bugetar (în principal diminuarea 
cu 25% a cuantumului brut al salariilor 
personalului plătit din fonduri publice); a 
Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/30.06.2010 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale 
(în principal reducerea organigramelor cu 
personalul instituţiilor publice), a permis 
fundamentarea şi aprobarea Ordonanţei 
nr. 18/18.08.2010 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2010. 

– Ce influenţe vor f i în Timiş?
– Liviu borha: Influenţele rectificării 

la nivelul judeţului Timiş se referă la su-

mele defalcate din TVA pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul ju-
deţelor (susţinerea sistemului de protecţie 
a copilului, susţinerea centrelor de asis-
tenţă socială a persoanelor cu handicap). 
Aici era prevăzut în 2010 suma de 88.890 
mii de lei, dar se va rectifica la 85.420 mii 
lei. La sume defalcate din TVA pentru 
finanţarea cheltuielilor descentralizate la 
nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor 
(salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte 
drepturi salariale în bani pentru învăţă-
mânt preuniversitar de stat, ajutor social) 
se va ajunge la 291.199 mii lei în progra-
mul rectificat, de la 328.497 mii lei cât era 
planul pentru 2010. La sumele defalcate 
din TVA pentru drumurile judeţene şi co-
munale rectificarea bugetului înseamnă o 
scădere cu 1.827 mii lei, la 18.336 mii lei. 
Modificări sunt şi la sumele defalcate din 
TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, 
unde va rămâne un buget de 36.124 mii 
lei, de la 47.683 mii lei. 

La nivelul unităţilor administrativ te-
ritoriale din judeţul Timiş influenţele ne-
gative ale rectificării au efectele cele mai 
importante la nivelul ajutoarelor sociale 
care şi anterior au fost insuficiente, pre-
cum şi la cheltuielile de funcţionare unde 
neajunsurile sunt amplificate şi de creşte-
rea TVA, în principal la utilităţi şi la lu-
crările de reparaţii. Efectele negative ale 
Ordonanţei de rectificare la nivelul sume-
lor de echilibrare sunt oarecum diminuate 
prin acţiunea de reevaluare a impozitului 
pe venit efectuată de Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice Timiş ocazie cu care s-
au suplimentat sumele de echilibrare din 
impozitul pe venit cu 7.000 mii lei.

De asemenea, diminuarea sumelor alo-
cate consiliilor locale de către Consiliul 
judeţean pentru investiţii in infrastruc-
tură conform Criteriului IV din TVA de 
– 3.118 mii lei este compensată de supli-
mentarea sumelor alocate consiliilor loca-
le de către Consiliul judeţean cu această 
destinaţie de 3.950 mii lei. Pentru Con-
siliul Judeţean diminuarea sumelor defal-
cate din TVA pentru cheltuielile descen-
tralizate la nivelul judeţului au influenţat 
sistemul de protecţie a copilului. Dimi-
nuarea sumelor defalcate din TVA pentru 
drumurile judeţene şi comunale, precum şi 
pentru echilibrarea bugetului influenţează 
negativ lucrările de reparaţii pentru dru-
murile judeţene. Şi aici influenţa negativă 
a acestei diminuări este oarecum atenuată 
de suplimentarea sumelor de echilibrare 
din impozitul pe venit cu 4.050 mii lei. 

 – În actualele condiţii bugetare, care ar 
f i priorităţile din punctul de vedere al in-
vestiţiilor?

– Liviu borha: Priorităţile bugetare ale 
Consiliului Judeţean sunt  asistenţa socia-
lă, care este atribuţia principală a CJT, cu 
50% din buget, de altfel, apoi infrastruc-
tura, învăţământul special, cultura, activi-
tăţile sportive şi sănătatea, unde CJT imiş 
are doar atribuţia patrimonială.

– Ce modif icări legislative credeţi că ar 
trebui făcute la nivel administrativ? 

– Liviu borha: Ar trebui făcute modi-
ficări legislative care să contribuie în mod 
real la autonomia locală.

A consemnat Adina Sabou

Interviu cu vicepreşedintele CJT, 
Adam Crăciunescu

– În acest mandat, în strategia de împădu-
rire a judeţului Timiş se vor crea sute de hecta-
re de păduri. În ce etapă a lucrărilor suntem în 
prezent?

– Adam crăciunescu: Având în vede-
re că din totalul suprafeţei judeţului Timiş, 
zona ocupată cu păduri reprezintă doar 11%, 
Consiliul Judeţean e preocupat de creşterea 
acestei suprafeţe şi în acest sens a alocat re-
sursele necesare pentru întocmirea de do-
cumentaţii, studii de fezabilitate şi proiecte 
tehnice. De altfel, în zona de vest a judeţului 
pădurea reprezintă sub 3%. În aceste condiţii, 
se impune, cu atât mai mult să intervenim cu 
lucrări de împăduriri în acele suprafeţe care 
sunt neproductive pentru agricultură. Noi 
ne-am propus să realizăm 500 de hectare de 
pădure în raza judeţului pe terenuri degradate 
din punct de vedere agricol. La nivelul Con-
siliului Judeţean avem documentaţii efectu-
ate pentru 300 de hectare. Oraşele Gătaia şi 
Jimbolia au documentaţii proprii, finanţate 
de ei, în jur de 200 de hectare. Toate lucrările 
vor fi coordonate de către consiliile locale şi 
de Consiliul Judeţean. Chiar în sesiunea din 
septembrie am reuşit să depunem cereri de 
finanţare pentru un număr de 7 locaţii în raza 
a 7 localităţi, în suprafaţă de 189 ha, cu finan-
ţare de la fondul de mediu. Obiectivul nostru 
este extinderea suprafeţei ocupate cu păduri 
prin sprijinirea lucrărilor de împădurire şi în-
treţinere a plantaţiilor.

– În ce zone ale judeţului vor fi înfiinţate 
aceste păduri?

– Adam crăciunescu: În general ne-am 
orientat către zona de vest a judeţului, re-
spectiv a localităţilor Cenad, Dudeştii Vechi, 
Tomnatic, Orţişoara, Pesac, Parţa, Beciche-
recu Mic, ş.a.m.d. La Săcălaz şi la Ghizela 
avem 90 de hectare, finanţate începând din 
acest an, iar în luna septembrie s-au executat 
lucrări de pregătire a terenului, urmând ca la 
începutul lunii noiembrie să fie plantaţi pri-
mii puieţi. Este vorba de stejar, frasin, cer şi 
salcâm. Până la închiderea stării de masiv, e 
necesar să se execute lucrări de întreţinere a 
plantaţiilor.

– Ce îmi puteţi spune despre sistemul inte-
grat de gestionare a deşeurilor?

– Adam crăciunescu: Acest sistem stabi-
leşte strategia generată pe un orizont de 30 de 
ani în privinţa gestionării deşeurilor la nivelul 
judeţului Timiş. Implementarea proiectului 
permite creşterea gradului de valorificare a 

deşeurilor (prin sortare, compostare, recupe-
rare de energie etc.), reducerea cantităţilor de 
deşeuri depozitate, precum şi depozitarea în 
condiţii de siguranţă a deşeurilor, fără niciun 
pericol pentru mediul înconjurător şi sănăta-
tea publică. Valoarea totală a proiectului este 
de 48,3 milioane euro, inclusiv TVA. Ce se 
va realiza efectiv? Un centru de depozitare pe 
raza comunei Ghizela, în suprafaţă de 58,9 
ha, obiectiv aflat în execuţie cu prefinanţare 
din partea Consiliului Judeţean. Timişul a 
fost împărţit în cinci zone de colectare, patru 
din aceste zone, care se află o distanţă mai 
mare de centrul de depozit Ghizela, vor fi de-
servite de patru centre de colectare şi o staţie 
de transfer. Valoarea acestora – amplasate la 
Jimbolia, Deta, Făget şi Timişoara – se ri-
dică la 3,2 milioane euro. În cadrul aceluiaşi 
proiect se vor închide următoarele depozite 
neconforme cu cerinţele europene de mediu: 
Parţa, Jimbolia, Buziaş, Sânnicolau Mare, 
Lugoj şi Făget. Valoarea lucrărilor de închi-
dere se ridică la 6,5 milioane euro.

– A fost o mică întârziere la lucrarea de la 
Ghizela. S-a recuperat?

– Adam crăciunescu: Lucrările sunt în 
plină desfăşurare. Ultimele analize pe care 
le-am făcut ne dau speranţe că până la sfârşi-
tul anului vom deschide prima celulă pentru 
deşeurile nepericuloase colectate din judeţul 
Timiş. În acest sens, CJT e preocupat să pre-
gătească şi caietul de sarcini pentru operato-
rul general al deponeului, pentru a scoate la 
licitaţie contractarea operatorului.

– Vor fi modificări de vreun fel pentru co-
munităţi, odată cu intrarea în funcţiune a de-
poneului?

– Adam crăciunescu: La nivelul judeţu-
lui s-a constituit şi ADID (Asociaţia de Dez-
voltare Intercomunitară a Deşeurilor), care se 
va ocupa de gestionarea contractelor de co-
lectare selectivă a deşeurilor la nivelul fiecărei 
comunităţi. Totodată, se va avea în vedere ca 
la contractele de colectare existente să se în-
tocmească un act adiţional prin care toţi ope-
ratorii din judeţ să fie obligaţi să depoziteze 
deşeurile la deponeul de la Ghizela. 

– Ce alte investiţii s-au mai făcut de către 
CJ Timiş pentru acest sistem de management al 
deşeurilor?

– Adam crăciunescu: Pe lângă investi-
ţia în deponeu, s-au alocat resurse financiare 
pentru a asigura un acces corespunzător la 
deponeu. În acest sens, se va moderniza atât 
drumul judeţean până la Şanoviţa, cât şi dru-
mul de acces de la Şanoviţa până la deponeu. 
CJT va cheltui în acest scop aproape un mi-
lion de euro, numai pentru drum. În cadrul 
proiectului dorim să ne ocupăm şi de aspecte-
le legate de conştientizarea populaţiei asupra 
importanţei colectării duale a deşeurilor.

– Consiliul Judeţean s-a implicat şi în cam-
pania naţională de colectare a deşeurilor „Let’s 
do it, Romania!”. În ce fel?

– Adam crăciunescu: 25 septembrie 
2010 a fost ziua colectării deşeurilor în toată 
ţara. Şi Consiliul Judeţean Timiş a fost impli-
cat, în calitate de partener, în proiectul “Let’s 
Do It, Romania!”, prin mobilizarea de volun-
tari, organizarea şedinţei de informare a auto-
rităţilor locale şi facilitarea relaţiei  cu o serie 
de instituţii.  Am convocat agenţii economici, 
am stabilit traseele, circuitele, în aşa fel încât 
gunoiul care s-a strâns de către voluntari să 
fie transportat la locurile de depozitare. 

A consemnat Adina Sabou

„Marile investiţii care au început
se vor termina în acest an”

500 de hectare de pădure,  
înfiinţate în Timiş până în 2012
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Români pentru români

Preşedintele Asociaţiei Etnicilor 
Români din Bulgaria, Ivo 

Gheorghiev, a acordat la 
Vidin, în  Timoc, Bulgaria, un 
interviu agenţiei Timoc Press 

în care prezintă  problemele 
românilor de la sud de Dunăre: 

lipsa şcolilor, lipsa banilor, 
confuzia artificial întreţinută 

vlahi-români. 

– Domnule Gheorghiev, care mai 
este situaţia românilor din Bulgaria 
în acest moment?

– Situaţia este destul de dificilă 
în momentul de faţă, este un mo-
ment de criză. În plus avem nişte 
probleme foarte grave care trebu-
ie rezolvate. Eu vreau să mă refer 
la ceva concret: problema cea mai 
mare pe care o avem noi în Bulga-
ria este oprirea procesului de asi-
milare şi convertirea pe cât se poate 
a celor care deja nu mai recunosc 
că sunt români să se întoarcă la 
ideea de românism şi să fie nişte 
buni români acolo în ţara noastră, 
în statul căruia îi suntem cetăţeni 
loiali. Mereu se vorbeşte că românii 
sunt dezbinaţi, este o mare greşea-
lă care se reflectă asupra relaţiilor 
cu statul român şi asupra relaţiilor 
dintre noi. Eu vreau să subliniez că 
românii de rând nu sunt dezbinaţi 
ci sunt dezbinate unele asociaţii. 
Există două tipuri de asociaţii: 
unii sunt românofobi şi unii sunt 
românofili. Separarea este între 
aceştia, nu între liderii de asociaţii 
care simt româneşte. Cam aceasta 
este separarea, având în vedere că 
se aranjează o luptă între cele două 
tipuri de asociaţii, din start se vede 
că nu sunt binevoitori. Părerea mea 
este că asociaţiile românofobe nu ar 
trebui luate în seamă. Bineînţeles, 
există şi problema banilor. Vreau 
să spun că şi în această perioadă de 
criză am câştigat două proiecte la 
Departamentul pentru Românii 
de Pretutindeni, unul fiind pentru 
susţinerea claselor pilot. Probleme 
mai există în rândul comunităţii şi 
totuşi este admirabil că mai sunt 
unii cărora le mai pasă de români. 
Mai vreau să spun că românismul 
este mult mai mult păstrat la noi 
decât în unele circuite din Româ-
nia, nu zic în toată România. Este 
păcat că există asociaţii care sunt 
create artificial cu scopul de a dis-
truge. Acelaşi lucru vreau să-l spun 
şi în legătură cu primirea studenţi-
lor care au fost admişi anul acesta 
la studii în România. O mare parte 
din asociaţiile românofobe vin şi 
bagă copii de origine bulgară dân-
du-le adeverinţe contra cost. De 
această problemă ne lovim de mai 
mulţi ani, dar metodologia de pri-

mire este una pur birocratică unde 
nu se ia în seamă activitatea româ-
nului de acolo. Astfel că în acest 
an foarte mulţi copii de origine 
bulgară au venit la studii cu ade-
verinţe din partea unor asociaţii 
românofobe.

– Vorbeaţi de proiectul unor clase 
pilot cu predare în limba română. În 
acest moment câte astfel de clase exis-
tă?

– Acum avem 12 clase, numă-
rul a mai scăzut. Am avut 17, chiar 
ar fi trebuit să fie 21, însă nu s-a 
mai putut. În prezent în Bulgaria 
şcolile de stat din satele româneşti 
sunt închise. De exemplu în zona 
Vidinului exista doar două şcoli în 
două localităţi, fără predare în lim-
ba română. Nu mai există şcoli de 
stat la sate şi foarte mulţi copii s-
au mutat la oraşe. N-am uitat nici 
zona Kozlodui, zona Plevnei şi nici 
zona Cadrilaterului, însă acolo se 
lucrează mai greu.

– Câţi copii studiază în aceste 
clase pilot?

– În momentul de faţă avem în 
jur de 280 de copii. O cifră exactă 
nu se poate estima pentru că mulţi 
copii vin, învaţă să scrie şi să citeas-
că şi apoi nu mai vin, însă în locul 
lor vin alţii.

– Mai există ideea că în Bulgaria 
nu sunt români ci vlahi?

– Noi ca asociaţie recunoaş-
tem ambele denumiri ca valabile 
şi corecte. Termenul de vlah este 
un termen istoric şi mai mult ge-
ografic, nu denumirea de neam. 
Termenul reprezentativ pentru 
noi este termenul de român. Asta 
se întâmplă pentru că o mare par-
te din populaţie, unii cu idei mai 
învechite – alţii cu idei mai noi, se 
recunosc ca vlahi, alţii se recunosc 
ca români. Scopul nostru este să 
avem cât mai mult impact asupra 
populaţiei la sud de Dunăre. Asta 
este o problemă mare şi aici inter-
vine şi dezbinarea şi ideea pans-
lavistă care bântuie asupra între-
gului spaţiu unde există populaţie 
românească: moldoveni-români, 
vlahi-români, armâni-români. 
Aceasta este o confuzie care se 
face anume şi este sugerată unor 
lideri prin anumite circuite, ceea 
ce este o idee păguboasă. 

Un număr de 23 de filiale ale comunităţii Ro-
mânilor din Serbia (cRS) au hotărât să organize-
ze, duminică seara, 12 septembrie 2010 o adunare 
generală extraordinară la căminul cultural din lo-
calitatea Satu nou/ Voivodina, pentru schimbarea 
conducerii acesteia. Iniţiatorul respectivului demers 
a fost  Stevan Mi-
hailov, conducătorul 
filialei din localitatea 
Satu Nou. Mihailov 
a fost ales preşedinte 
cu 61 de voturi din 70 
posibile, el urmând 
să-l înlocuiască din 
funcţie pe Ion Ciz-
maş, căruia i s-a cerut 
înlocuirea şi i s-au re-
proşat o serie de nere-
guli organizatorice şi 
financiare. ‘Demersul 
nostru a fost legitim, 
în conformitate cu 
prevederile statutare. 
Alegerea mea este rezultatul nemulţumirii românilor 
generate de modul dictatorial şi sectar în care fostul pre-
şedinte a condus destinele CRS’, a precizat Mihailov. 
Prin vot secret au fost aleşi vicepreşedinţii Ma-
rin Gaşpar, Dorinel Stan, Daniel Magdu şi Do-
rel cebzan şi alţi 16 membrii ai filialelor care au 
fost desemnaţi membrii în consiliul de conducere. 
Preşedintele ales al CRS, Stevan Mihailov, nu ex-
clude posibilitatea ca vechiul preşedinte, Ion Ciz-
maş, şi gruparea care îl susţin să nu cedeze benevol, 
în noiile condiţii create, conducerea organizaţiei, din 
care motiv ‘va trebui să apelăm la instituţiile statu-
lui care reglementează funcţionarea ONG-urilor’: 
“Sunt optimist. Adunarea noastră extraordinară a 
fost legală. Ea exprimă voinţa românilor care com-
pun această structură aflată în pericol de desfiinţare’, 
a afirmat Mihailov. El a mai arătat că vechea con-
ducere a CRS trebuia schimbată întrucât ’s-a abătut 
de la idealurile şi obiectivele pentru care a fost înfi-
inţată în urmă cu 20 de ani, fapt care putea să afec-
teze grav identitatea întregii comunităţi româneşti 
din Serbia, formată din peste 500.000 de suflete’. 
Printre priorităţile pe care noua conducere le are, 
abandonate nejustificat de gruparea Ion Cizmaş, se 
numără şi implicarea românilor din regiunile istorice 
sudul Dunării, Timoc şi Morava în programe cultura-
le de redeşteptare naţională’: “Aici sunt mari probleme 
cu utilizarea limbii române în şcoli, mass-media şi bi-
serică. De aceea avem obligaţia de a promova proiecte 
serioase de renaştere a culturii româneşti. Vom începe 
demersurile pe lângă autorităţile de la Belgrad şi Bu-
cureşti pentru a ne sprijini în crearea unui cadru legal 
de exprimare a drepturilor noastre conferite de Con-
stituţia Serbiei şi reglementările Uniunii Europene’, a 
precizat Steva  Mihailov.

“La evenimentul respectiv, cu largi rezonanţe în 
viaţa CRS, a fost invitată şi o delegaţie a românilor 
din Serbia de nord-est: Duşan Prvulovici, Federaţia 
Românilor din Serbia, Zavişa Jurj, Ariadnae Filum 
şi Dragan Demici, Partidul Democrat al Românilor 
din Serbia”, relatează jurnalistul de la Timoc Press, dl 
Florin  Copcea.

De cealaltă parte, ion cizmaş şi “conducerea 
legitimă a comunităţii Românilor din Serbia aleasă 
la Adunarea electorală ţinută pe 28 februarie 2009 
la Vârşeţ a hotărât în şedinţa desfăşurată recent la 
Alibunar că va continua să apere interesele statutare 

care reies din platforma de program şi documentele 
strategice ale comunităţii Românilor” precizând 
într-un comunicat remis presei: “Informăm opinia 
publică internă şi externă că şedinţa clandestină ţi-
nută la Satu Nou de indivizi iresponsabili care au fost 
excluşi din cadrul Comunităţii Românilor din Ser-

bia din motivul că au 
încălcat normele de 
conduită morală şi 
ataşament faţă de ca-
uza Comunităţii Ro-
mânilor din Serbia 
nu are nici o legiti-
mitate şi bază legală. 
Adunarea Comuni-
tăţii Românilor din 
Serbia o constituie 
conform Statutului 
148 de delegaţi care 
au participat la ulti-
ma Adunare electo-
rală a căror mandat 
durează patru ani, 

iar iniţiativa interpretată de aşa numitul ,,comitet 
de organizare pentru convocarea adunării electorale 
extraordinare” nu corespunde principiilor de bază şi 
nu este în conformitate cu Statutul şi cu Legea în vi-
goare privind organizarea asociaţiilor cetăţenilor din 
motivul încălcării procedurilor statutare de convocare 
a Adunării Extraordinare Electorale, astfel că, afir-
măm cu deplină responsabilitate că, hotărârile aduse 
de grupul ,,pucist” nu sunt valabile şi în conformitate 
cu actele normative ale Comunităţii.

Acuzaţiile grave aduse la adresa preşedintelui 
actual al Comunităţii şi a întregii conduceri aleasă 
legitim sunt acte de intimidare şi de compromitere 
a imaginii reprezentanţilor conducerii Comunităţii 
Românilor din Serbia şi de preluare în mod clandestin 
a asociaţiei civice a românilor din Serbia. Insinuările 
neargumentate privind prezentarea situaţiei financia-
re a Comunităţii sunt nejustificate din motivul că nu 
preşedintele prezintă rapoartele ci comisia de control 
care şi-a îndeplinit conform Statutului în fiecare an 
sarcinile. Menţionăm că Rapoartele financiare au fost 
prezentate şi autorităţilor de stat conform legilor şi 
procedurilor legale. Oare membru al unei asociaţii 
care nu respectă hotărârile şi principiile de bază a aso-
ciaţiei din care face parte şi acţionează în mod direct şi 
public contrar atitudinilor întreprinse de majoritatea 
organismelor oricărei asociaţii, cum este cazul acestor 
indivizi care recent la alegerile pentru Consiliul Naţi-
onal au participat în afara Listei Comunităţii Româ-
nilor din Serbia încercând slăbirea şi dezmembrarea 
Comunităţii se mai pot considera membrii legitimi ai 
Comunităţii. Răspunsul este simplu şi categoric con-
trar, dacă judecăm logic este înpotriva principiilor de-
mocraţiei şi ataşamentului faţă de cauza Comunităţii. 
Deci răsunsul este NU! Acţiunile acestor indivizi sunt 
deplorabile din punct de vedere moral.

Actuala conducere legitimă a Comunităţii Româ-
nilor din Serbia nu a primit nici o solicitare oficială 
de convocare a Adunării electorale extraordinare din 
partea nici unei filiale şi a nici unui organism din ca-
drul Comunităţii însă este la dispoziţia membrilor 
adunării comunităţii ca în orice moment să depună 
rapoarte de activitate şi financiare pentru a elucida şi 
a argumenta modul de funcţionare al Comunităţii. 
Respectând principiile statului de drept, Comunitatea 
Românilor din Serbia va continua să îşi apere intere-
sele legitime.” 

CONFLICT MAJOR ÎN CADRUL COMUNITĂŢII ROMÂNILOR 
DIN SERBIA

PROBLEMELE ROMÂNILOR  
DIN BULGARIA

n Pagină realizată de TimocPress şi Eugen Gherga
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OMG–urile sunt organisme în care 
materialul genetic a fost modificat 

(ADN), într-un mod care nu se produce 
prin mecanisme naturale („tehnologii 

moderne”, „tehnologie genetică”, 
„tehnologie de recombinare a ADN”, 

„inginerie genetică”). Gene individuale, 
selectate datorită calităţilor lor, sunt 

transferate de la un organism la altul, 
chiar şi între specii diferite.

Rezultă crearea de plante modificate genetic, 
ale căror seminţe sunt apoi utilizate la cultivare 
(culturi modificate genetic). OMG se produc 
şi se comercializează pentru a aduce avantaje 
producătorului şi consumatorului de alimente 
obţinute din OMG. Avantajele înseamnă: preţuri 
mai mici, beneficii mai mari privind durabilitatea 
şi/sau valoarea nutritivă.

Obiectivul iniţial a fost acela de a proteja 
culturile, prin crearea rezistentei împotriva bolilor 
si dăunătorilor la plante (insecte si virusuri), 
sau prin crearea unei mai bune tolerante la 
erbicidele utilizate în agricultura. Organismele 
modificate genetic sau, mai corect, după cum 
spun agricultorii, plantele ameliorate genetic, 
sunt de ani buni intens mediatizate. Însă, 
dezbaterile publice pro sau contra OMG sunt 
doar de suprafaţă, datele ştiinţifice nefiind 
aduse în atenţia publicului larg.

Asta poate pentru că şi mass-media 
preferă scandalul şi nu o dezbatere reală pe 
baze ştiinţifice. Consumatorul este astfel privat 
de toate informaţiile pe tema organismelor 
modificate genetic. El vede la TV un oarecare 
domn care este lăsat să ţipe despre cât rău fac 
OMG-urile fără a aduce argumentele de rigoare. 
Şi mai vede un agricultor, un cercetător, persoane 
care au argumente practice, ştiinţifice reale despre 
plantele ameliorate genetic, dar care nu le pot 
prezenta public pentru că nu sunt lăsaţi, din “lipsa 
timpului” şi din plăcerea „scandalului” – acest 
monstru al procedeelor de marketing utilizat 
de majoritatea societăţilor de radio-televiziune 
în vederea obţinerii audienţei maxime, care în 
definitiv, aduc bani acestora. Nu putem ignora 
faptul ca „scandalul” OMG-urilor are la bază tot 
intenţia de a obţine câţi mai mulţi bani pe baza 
unor contracte care nu au  nimic în comun cu 
binele omului şi a umanităţii.

Cert este că el, consumatorul, nu deţine cu 
adevărat informaţii despre OMG. Câţi dintre 
consumatori ştiu oare ce sunt plantele modificate 
genetic sau că noi, de pildă, importăm din 
Brazilia sau SUA hrană pentru animale care 
conţine OMG, că supermarketurile sunt pline de 
produse în al căror conţinut se găseşte soia sau 
porumb OMG?

Consumatorul nu este informat corect, 
agricultorul pierde din cauza interzicerii cultivării 
plantelor ameliorate genetic, iar activiştii din 
ONG-urile contra OMG îşi fac treaba pentru 
care sunt plătiţi. Mai grav este că, cel puţin la noi, 

nici măcar autorităţile, parlamentari sau miniştri, 
nu vor să asculte opiniile oamenilor de ştiinţă şi nu 
se informează real despre ce înseamnă cercetarea 
şi biotehnologiile moderne. În UE sunt până la 
100.000 ha cultivate cu plante modificate genetic, 
iar în restul lumii sunt aproape 140 milioane ha cu 
OMG. O cifră care nu prea denotă periculozitate, 
ci doar progres, prin aplicarea unor biotehnologii 
performante.

Culturile de soia modificata genetic au fost 
interzise de la 1 ianuarie 2007, Romania urmând 
să se conformeze astfel reglementărilor în vigoare 
în Uniunea Europeana, a informat Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 
(MAPDR). La nivel mondial, soia modificata 
genetic ocupă 77% din cele 30 milioane de 
hectare alocate acestei plante la nivel global; La 
nivel mondial, beneficiile economice ale cultivării 
soiei transgenice însumează 22 miliarde dolari;

Până în 2006, România era a treia cultivatoa-
re de soia din Europa, după Rusia şi Ucraina, prin 
cele 137 mii de hectare. La aceea dată, România 
se situa în elita mondială a cultivatorilor de soia 
transgenică. În acel an de referinţă, fermierii ro-
mâni cultivau 137 mii de hectare cu soia transge-
nică, care reprezenta 69% din totalul suprafeţei 
cultivate cu soia; Aderarea României la Uniunea 
Europeană a însemnat un adevărat dezastru pen-
tru cultivatorii de plante modificate genetic. In-
terdicţia impusă de politicienii comunitari a avut 
ca prim rezultat diminuarea drastică a suprafeţe-
lor cultivate cu soia şi implicit a producţiei, care a 
scăzut brusc de la 345 mii tone la 86 mii tone; 

Din cel mai mare exportator de soia al Uniunii 
Europene, România a ajuns unul dintre principa-
lii importatori; Pierderile indirecte ale fermierilor 
sunt dificil de evaluat. Numai din cauza deficitu-
lui de azot din sol ca urmare a necultivării soiei, 
fermierii pierd anual aproape 2 miliarde euro; 
Interzicerea cultivării soiei modificate genetic a 
făcut din România un importator net de boabe, 
care, exprimat în cifre contabile, echivalează cu 
o pierdere financiară de aproape 120 milioane 
de euro. Lucian Buzdugan – director general al 
TCE Trei Brazi spune ca: „Insula Mare a Brăilei, 

ar putea produce într-un an 70.000 tone boabe 
de soia, cantitate care ar putea acoperi o treime 
din actualul deficit al României. La un profit de 
cel puţin 250 euro/ha TCE Trei Brazi ar putea 
obţine un beneficiu total de 5-6 milioane euro, 
sumă care i-ar permite să finanţeze o bună parte 
din lucrările de pregătire a terenului din toam-
nă”.

Un calcul comparativ arată, că la nivelul 
anului 2006, soia transgenică realiza la hectar 
un venit de trei ori mai mult decât cel de la 
soia convenţională. Diferenţa era şi mai mare 
în ceea ce priveşte profitul, indicator care în 
cazul soiei clasice realizează o pierdere de 1.200 
euro/ha, faţă de un câştig de 1.871 euro/ha la 
soia modificată genetic. Explicaţia ţine atât de 
diferenţa randamentelor, dar mai ales a costurilor 
cu combaterea buruienilor care sunt de aproape 
10 ori mai mari la soia clasică.

Cu toate că, pentru lumea ştiinţifică şi pentru 
o bună parte dintre specialiştii agricoli, biotehno-
logiile moderne nu mai sunt demult o noutate, 
mai sunt mulţi, chiar dintre cei care ar trebui să 
fie beneficiarii unor importante realizări din acest 
domeniu, care au încă multe neclarităţi sau fac 
confuzii privind plantele modificate genetic. Este 
motivul pentru care ne-am propus ca, în acest 
capitol, să prezentăm experienţa căpătată în In-
sula Mare a Brăilei şi nu numai, cu deosebire în 
privinţa utilizării în producţia agricolă a rezulta-
telor cercetării biotehnologice. Înainte de a întări 
fondul analizei, aş dori să precizez că, din toate 
punctele de vedere, Insula Mare a Brăilei poate 
deveni cea mai mare grădină transgenică a lumii.

Cu dovezi de necontestat se poate susţine 
astăzi faptul că plantele modificate genetic sunt 
mult mai prietenoase cu mediul decât plantele 
convenţionale. Nu este nevoie decât de o judeca-
tă lucidă şi puţină aplecare spre înţelegerea ade-
vărului dovedit atât de rezultatele cercetării ştiin-
ţifice, cât şi prin extinderea rapidă şi continuă din 
ultimii ani a culturilor de plante transgenice, pe 
milioane de hectare, în ţările cele mai dezvoltate 
din lume, dar mai cu seamă în ţările în curs de 
dezvoltare.

Cultivată la început pe suprafeţe de ordinul 
sutelor de hectare, soia Roundup Ready (RR), re-
zistentă la principiul activ erbicid glifosat, a ajuns 
ca, doar în câţiva ani, numai în Insula Mare a Bră-
ilei, să ocupe nu mai puţin de 17.000 ha, plasând 
societatea TCE pe primul loc într-un clasament 
al marilor cultivatori de plante modificate genetic 
din România şi chiar din Europa. În decursul a 
nouă ani, specialiştii acestei societăţi s-au impli-
cat cu curaj în domeniul revoluţionar al plantelor 
transgenice, însuşindu-şi noua tehnologie, obţi-
nând rezultate remarcabile şi, în ultimă instanţă, 
acumulând o bună experienţă în materie. Consi-
derăm deci că este de datoria noastră să împărtă-
şim din experienţa dobândită şi altor specialişti 
agricoli, pentru ca aceştia, la rândul lor, să poată 
adopta cu curaj tehnologia plantelor transgenice, 
calea sigură spre performanţă, spre valorificarea 
superioară a potenţialului agricol naţional, spre 
satisfacerea unui necesar crescând de hrană sănă-
toasă şi diversificată.

Introducerea în mediu a soiei RR şi utilizarea 
ei ca aliment şi furaj a fost aprobată de 31 
agenţii de reglementare, din 21 de ţări. În anul 
2009, suprafaţa totală pe care a fost cultivată 
soia modificată genetic RR, în 9 ţări, a fost de 
69,2  milioane hectare, cu 3,4 milioane hectare 
mai mare decât în anul 2008. Suprafaţa alocată 
soiei transgenice echivalează cu 77% din cele 90 
milioane alocate pe glob acestei plante de cultură. 
În intervalul 1996-2007, beneficiile economice 
ale utilizării acestei PMG au fost de 21,8 miliarde 
USD. Istoria agriculturii nu a cunoscut un alt caz 
de adoptare atât de rapidă a unei noi tehnologii.

În prezent, importăm proteina vegetală 
în proporţie de 90%. Importăm aproape în 
întregime soia pentru fermele de păsări şi porci. 
Şi, importăm soia OMG, care nu e interzisă în 
consum, dar ne e interzis să o cultivăm. Dacă 
tot nu ne lasă să cultivăm, atunci să se interzică 
şi consumul de soia modificată genetic”, spune 
Nicolae Sitaru, preşedintele Ligii Asociaţiilor 
Producătorilor Agricoli (LAPAR). Agricultorii 
susţin că soia convenţională nu este o cultură 
rentabilă. Spre exemplu, pentru menţinerea 
curăţeniei în câmp trebuie folosite multe erbicide, 
ceea ce înseamnă o cheltuială destul de mare. 
Producţia nu poate fi vândută nici măcar la un 
preţ care să acopere cheltuielile pentru că soia 
convenţională nu poate concura cu soia modificată 
genetic, care are costuri mai mici şi, prin urmare, 
un preţ mai bun. În schimb, soia OMG este o 
cultură eficientă pentru fermieri, deoarece are 
costuri mici şi aduce profit. “La soia OMG se 
pot obţine, chiar şi în condiţii nefavorabile, 2 
to/ha. Venitul este de cel puţin 700 euro/ha, iar 
cheltuielile pentru un hectar ajung la 500 euro. 
Deci, fermierul rămâne cu un profit de vreo 
200 euro/ha. După soia OMG terenul rămâne 
curat şi îngrăşat (100 kg azot sintetizat natural) 
pentru cultura care urmează. Sunt doar câteva 
din avantajele plantelor ameliorate genetic”, arată 
dr. Nicolae Sitaru.

n Dr. Tiberiu LELEScU

DACĂ TOT NU NE LASĂ SĂ CULTIVĂM, ATUNCI SĂ SE 
INTERZICĂ ŞI CONSUMUL DE SOIA MODIFICATĂ GENETIC (I)

La 22 septembrie 2010 a avut loc Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş. 
„În data de 10 septembrie, autoritatea contractantă şi-a dat ac-
ceptul pentru aplicaţia Extinderea şi modernizarea sistemului de 

alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş, urmând să fie 
transmisă la Bruxelles”, a precizat preşedintele CJT, Constantin 
Ostaficiuc, care este şi preşedinte al ADI Apă-Canal Timiş. 

În cadrul şedinţei au fost avizate Studiul de Fezabilitate 

pentru acest proiect, modificarea Regulamentului de Organi-
zare şi Funcţionare al SC Aquatim SA şi a Regulamentului 
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare. 

n J.L. 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş

Cultură de soia modificată genetic
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Deja a devenit o frumoasă tra-
diţie ca la început de toamnă, în 
comuna Dumbrava dibaciul primar 
Ioan Ihasz să organizeze Zile-
le Dumbravei. Sâmbătă, 18 
septembrie, manifestarea 
din acest an a debutat 
cu sosirea şi întâmpi-
narea inviţatilor din 
localităţile înfrăţite 
din Ungaria, Veszto, 
Nagydorog şi Mako...

În parcul de joacă, 
în locul fostei pieţe din 
centrul comunei, s-a desfă-
şurat un program în aer liber, la 
care au participat sute de oameni...  
S-a organizat multaşteptatul con-
curs gastronomic LINGURA DE 
AUR... Sfârâia carnea în ceaun, 
clocotea deliciosul gulaş şi paprikas! 
A fost un adevărat festin...Juriul a 
decis :

Locul I: TOFALVI BALINT, 
din satul Bodo.

Locul II: Echipa “Ziariştii me-
seriaşi” din Lugoj.

Locul III: “Bucătarii anonimi” 
din Timişoara.

În timp ce participanţii la con-
curs aţâţau focul sub ceaune, pe 
scenă se desfăşura un spectacol ar-
tistic susţinut de formaţia CSOKI-
SHOW din Târgul Secuiesc... Sea-
ra s-a încheiat în ritmurile formaţiei 
de muzică populară DRAGO...  A 
urmat un frumos foc de artificii...

Duminica la 11 ceasuri s-a ţinut 
o slujbă religioasă la Biserica re-
formată, oficiată de preotul Czapp 
Istvan şi de o corespondentă de-a 
acestuia din Ungaria. 

Tot atunci, pe stadion se dispu-
ta meciul de fotbal dintre echipele 
Sporting Dumbrava şi A.S. Costei. 

A urmat, la Căminul cul-
tural, în prezenţa unei 

audiente numeroase, 
lansarea recentului 
volum de proză 
SORSOK (Desti-
ne) a fiicei satului, 
VAMOS-GUL-
YAS MARGIT, a 

patra carte a autoa-

rei, în care se regăsesc pasaje întregi 
legate de Dumbrava ei iubită... A 
prezentat prof. Papp Sandor, o per-
sonalitate proeminentă a comunei...

Dupa lansarea cărţii, primarul 
Ihasz a înmânat o diplomă de me-
rit pentru întreaga activitate, învă-
ţătoarei KULCSAR ETELKA, in 
ropotele de aplauze ale mulţimii...
Diplome au primit şi oficialii loca-

lităţilor înfrăţite... Invitaţii au putut 
savura o gustoasă mâncare tradiţi-
onală din Dumbrava, papricaş de 
viţel, cu cartofi natur şi salată de 
varză, udată cu vin roşu...

La ora 15, la Parcul de joacă au 
fost organizate concursurile “Cel 
mai frumos lămpaş din ludaie” şi 
“Cea mai urâtă sperietoare”... Toţi 
participanţii au fost răsplătiţi cu 
diplome si premii. A urmat un pro-
gram artistic de dansuri populare, 
la care au participat “Păpuşile dan-

satoare din Dumbrava”, ansamblul 
“Răchiteana” din Răchita şi ansam-
blul “Bujoreana” din Traian Vuia. 
Formaţia “Şah-mat” din Buziaş a 
încălzit atmosfera, care a devenit in-
cendiară în ropotele formaţiei “Dra-
go”, care a şi încheiat manifestarea...
A fost fain, adică nagyon szep!

n Emeric VAMoS-bARbu

LUBENIŢA, LA LOC DE CINSTE
La 15 august 2010,  comuna Gottlob a găzduit cea de a doua ediţie 

a Festivalului Lubeniţei, o manifestare unică în Banat  rezervată aces-
tui fruct cultivat de gottlobeni pe o suprafaţă de apoape 400 de hectare. 
De altfel, în opinia primarului comunei, Gheorghe Nastor, “secretul e în 
solul excelent, poate cel mai bun teren arabil din Europa, e vorba de o 
fâşie de câteva sute de hecare care trece prin comunele Variaş, Periam, 
Pesac, Gottlob, Bulgăruş şi Comloşu Mare şi se întinde peste graniţă, în 
Voivodina.”

 Festivalul  a fost deschis de parada majoretelor din Gottlob şi a celor 
din Ungaria. A fost realizat un atelierul de sculptură în lubeniţă, au avut 
loc Gottlob X-games, proba de ştafetă cu lubeniţa, dar şi degustări gratu-
ite de lubeniţă.  În nocturnă,  pe terenul de tenis, s-a  desfăşurat turneul 
Gottlob Open 2010, iar iubitorii de muzică au asistat seara  la concertul 
cunoscutului cântăret sârb Miroslav Ilici.

Edilii comunei Gottlob  îşi doresc ca Festivalul Lubeniţei să devină 
în timp la fel de cunoscut, de popular, ca şi Festivalul Cepei de la Macău 
şi cel al Papricii din Seghedin, Ungaria.

C.T.

„Roadele toamnei” au atras 
gospodinele din Banat

În perioada 24-26 septembrie, la 
Muzeul Satului Bănăţean, a avut loc 
„Târgul produselor tradiţionale ecologi-
ce şi meşteşugăreşti din Banatul istoric”, 
la care au participat peste 100 de produ-
cători din România, Serbia şi Ungaria. 
Evenimentul a fost organizat de Direc-
ţia pentru Agricultură Judeţeană Timiş 
şi Consiliul Judeţean Timiş şi s-a bucu-
rat de succes. Încă de la primele ore ale 
dimineţii, gospodinele s-au aflat la târgul 
bănăţean pentru a cumpăra din „roadele” 
acestei toamne şi pentru a face pregăti-
rile pentru cămările de peste iarnă. În a 
doua zi a târgului, unul dintre vizitatori 
a fost ministrul Agriculturii, deputatul 
de Timiş Valeriu Tabără, care a vizitat standurile cu produse agricole. 

De la târg nu au lipsit, desigur, şi spectacolele folclorice susţinute 
de ansamblurile de dansuri din Ghiroda, Giroc, Pişchia, Belinţ, Biled, 
Becicherecu Mic, Mănăştiur, Recaş, Ansamblul „Banatul” şi Ansamblul 
„Bujorul”.

n R.h.

Perimetrul din apropierea complexului turistic de 
la Valea lui Liman a fost  plin de lume între 21- 22 
august 2010, venită să petreacă la cea de-a XXXVII-a  
ediţie a “Nedeii românilor de pretutindeni”. Sâmbătă, 
21 august, a fost organizată o seară pentru tineret, iar 
a doua zi, duminică, 22 august, s-a desfăşurat festivalul 
de folclor,  deschis  printr-o paradă a portului popular. 

La programul artistic au participat peste 20 de 
formaţii şi ansambluri din ţară şi străinătate,aşa cum 
au fost  vestitul  Ansamblu profesionist ”Banatul” din 
Timişoara al Centrului de Cultură şi Artă Timiş, cel 
din localitatea Pocsaj – Ungaria (aşezare înfrăţită cu 
comuna Tomeşti), apoi ansamblurile  ”Ghiocelul” din 

Giroc, ”Făgeţeana” din Făget, ”Bujoreana” din Traian 
Vuia, ”Belinţana” din Belinţ, “Căluşarii” din Tomeşti / 

Au urcat pe scenă  ansambluri şi formaţiile  din 
Pietroasa, Sânandrei, Sânmihaiu Român, Becichere-
cu Mic, Moşniţa Nouă, Dudeştii Noi, Şanoviţa, Mă-
năştiur, Recaş, Ciacova, Maşloc Lugoj şi Ghiroda. ”

”Nedeia românilor de pretutindeni“ a fost organi-
zată pentru prima oară în anul 1973. Evenimentul a 
fost organizat de Consiliul Judeţean Timiş, Centrul de 
Cultură şi Artă Timiş, Primăria, Consiliul Local şi Că-
minul Cultural Tomeşti (director Vasile Stănilă).

n R.h.

NEDEIA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI

MINUNATELE ZILE ALE DUMBRAVEI
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„Filosofia noastră e că arta nu se referă strict 
la ceea ce se cheamă cultură-artă”, 
spune directorul Marcel Tolcea

Sfârşitul de an şi anul viitor vor aduce multe noutăţi la 
Muzeul de Artă din Timişoara. Expoziţii în premieră, se anunţă 
scriitori importanţi, vernisaje interesante, dar şi inaugurarea unei 
lucrări aşteptate de multă vreme: sala barocă de la Palatul din 
Piaţa Unirii, moment aşteptat să se întâmple în luna decembrie. 
De altfel, preşedintele CJ Timiş, Constantin Ostaficiuc, doreşte 
ca de Ziua Naţională, 1 decembrie, recepţia oficială să aibă loc 
chiar în sala barocă, proaspăt refăcută. 

Directorul Muzeului de Artă, Marcel Tolcea, a vorbit, într-o 
conferinţă de presă, despre ce vom putea vedea şi în materie de 
expoziţii în această toamnă. „Muzeul de Artă este într-o peri-
oadă activă. Am avut un vernisaj Gheorghe şi Dany Zărnescu, o 
familie de artişti din Bacău. Gheorghe Zărnescu a fost prezent 
la proiectul «La Castel», este considerat unul dintre cei mai im-
portanţi sculptori apropiaţi de viziunea tradiţionalist-religioasă. 
Este un artist care a expus în muzeu şi lucruri extrem de mo-
derne, o întreagă colecţie de semne de circulaţie şi un fel de artă 
de consum, perisabilă, din ambalaje. Expoziţia va dura până la 
sfârşitul lunii septembrie”, a spus Tolcea. Zărnescu va avea parte 
de o surpriză, la fel ca alţi doi artişti plastici care expun la Mu-
zeul de Artă. Cu ajutorul lui Andrei Herczeg, patron al firmei 
Egeria, una dintre persoanele cele mai apropiate de Muzeul de 
Artă în ultimii doi ani şi care a contribuit cu peste 15.000 de 
euro în subvenţionarea proiectelor culturale, s-au lansat vinurile 
cu etichete unice, originale, cu creaţii ale lui Zărnescu, Maxim 
Dumitraş şi Ştefan Călărăşanu. „Cei trei artişti vor avea fiecare 
o colecţie de 100 de sticle de vin de Miniş, un Cabernet Sau-
vignon, care costă pe piaţă în jur de 80 de lei. Vinul va fi pus în 
vânzare la 6,6 lei. Noi încercăm să facem din muzeu, să aducem 
instituţii complementare pentru că filosofia noastră e că arta nu 
se referă strict la ceea ce se cheamă cultură-artă, adică pictu-
ră, sculptură, film, literatură, ci înţelegem arta din perspectiva 
antropologiei americane, adică orice proiect care ţine cont de 
creativitate şi originalitate. Artă înseamnă deopotrivă vinul de 
calitate, armele de vânătoare, un anume tip de colecţionare, hap-
pening, orice lucru care se poate aşeza sub acest semn al creati-

vităţii şi al originalităţii”, a explicat Marcel Tolcea în cadrul unei 
conferinţe de presă. 

Parteneriatul cu alte instituţii va însemna organizarea unor 
evenimente importante, cum ar fi celebrarea zilei naţionale a 
Olandei ori Zilele Culturii Israeliene, care au fost marcate şi 
anul acesta la Baroc, dar vor continua şi la anul. „Avem două 
proiecte de avengură la nivel diplomatic, unul cu Ambasada 
Olandei – Muzeul de Artă fiind singurul loc unde se va sărbători 
Ziua Olandei. De anul acesta, Zilele Culturii Israeliene sunt 
sărbătorite numai la Timişoara, la Muzeul de Artă. A fost o 
colaborare care se pare că va aduce nume mari la Timişoara anul 
viitor: Amos Oz, celebrul scriitor israelian, va fi prezent alături 
de doi artişti de primă mărime din Israel”, a dezvăluit Tolcea, 
care a amintit că în luna noiembrie, timişorenii vor putea şi 
prima expoziţie de sculptură a lui Ştefan Călărăşanu, care nu a 
mai expus de 32 de ani în Timişoara decât în expoziţii comune. 

Artă şi tehnologie, în 2010

Pentru anul viitor sunt deja în plan trei expoziţii mari, mai 
spune Tolcea, care ne dezvăluie un proiect pilot unic în spaţiul 
expoziţional românesc. Este vorba despre o expoziţie care va 
dura trei luni, în colaborare cu Ambasada Elveţiei şi cu firme 

mari din domeniul IT. „Va fi o expoziţie în premieră, care va 
fi vizitabilă cu ajutorul telefonului mobil. Asta înseamnă că 
atunci când se intră în expoziţie, telefoanele cu bluetooth vor 
reacţiona în faţa fiecărui exponat şi textul de prezentare va curge 
pe telefonul mobil. Nu a mai fost făcut aşa ceva în România 
până acum. Va fi o expoziţie proiect, vor fi dezbateri, seminarii 
şi prezentări de produse, expoziţii de semne, de mărci, heraldice, 
ziare, radio, presă, echipamente necesare comunicării moderne. 
Toate vor fi incluse în această expoziţie. Săptămânal vor fi 
seminarii, comunicări, în funcţie de cine va veni. E un proiect 
la care am dorit să strângem toate formele intelectuale şi să ne 
întâlnim în spaţiul muzeului”, a declarat Marcel Tolcea. 

Vor exista şi expoziţii de pictură şi sculptură, fără îndoială. 
„Dacă fondurile şi condiţiile meteo vor fi bune, dorim să îl 
aducem pe unul din cei mai interesaţi pictori din Serbia, Milos 
Sobajic, care a stat în exil multă vreme, datorită regimurilor din 
Serbia. S-a întors în Serbia acum patru ani, este rectorul unei 
academii de artă din Belgrad şi e un personaj carismatic”, a mai 
spus directorul Muzeului de Artă.

Sala barocă, un caz dificil

În ceea ce priveşte reabilitarea sălii baroce din Muzeul de 
Artă, directorul Marcel Tolcea a precizat că lucrările au început 
în urmă cu patru ani, dar au fost întârziate „din cauza unor 
proceduri care ţin de o mare precauţie”. Nu sunt lucrări care ţin 
de Consiliul Judeţean sau de Muzeul de Artă, ci sunt direcţionate 
direct de Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice. „Sala 
barocă este unul dintre cele mai dificile cazuri de restaurare. 
Până acum au fost patru echipe care au polemizat în legătură 
cu ceea ce s-a făcut. Este un caz special. Datorită procedurilor 
şi neînţelegerilor şi tergivărsărilor continue s-a ajuns într-un 
impas. Pereţii şi toate au fost subiect de ceartă între şcolile de 
restaurare din Bucureşti, din care nu am înţeles nimic. S-au dat 
straturi de ulei, pentru a se lucra pe zugrăveală. După ce se vor 
restaura pereţii, se pune parchetul şi de 1 decembrie va fi gata, 
aşa şi-au luat angajamentul solemn cei care lucrează. Restaurarea 
a început acum 4 ani”, a precizat Tolcea. Preşedintele CJT a 
declarat că este o lucrare pe care o doreşte să fie reprezentativă 
pentru Banat. 

n A.S.

Evenimente culturale în premieră pe ţară, 
susţinute la Muzeul de Artă

Galeria PRO ARMIA  din cadrul Cen-
trului Militar Timişoara a găzduit între 17 
şi 30 septembrie 2010 o frumoasă şi inte-

resantă expoziţie de artă textilă intitulată 
“Quiltul-pasiune şi artă”  care a adus în ca-
pitala Banatului lucrări de valoare ale  artis-

tei plastice Elena Hăbăşescu din Bocşa. La 
vernisaj au fost prezenţi oameni de cultură 
şi artă din Timişoara, Bocşa şi Reşiţa, prin-
tre cei care au participat la eveniment fiind 
şi dl  János Szekernyés, preşedintele  Filialei 
Uniunii Artiştilor Plastici din Timişoara. 

Artista, absolventă a Şcolii Populare de 
Artă din Reşiţa, a debutat artistic în anul 
1980 şi a devenit cunoscută publicului iu-
bitor de frumos prin pictura sa  modernă 
care a putut fi admirată în nouăsprezece 
expoziţii personale, organizate începând 
din anul 1994 şi până în prezent la Reşiţa, 
Caransebeş, Herculane, Lugoj, Bocşa etc. 

Participă la expoziţii colective în Ro-
mânia (Bucureşti, Iaşi, Cluj, Piteşti, Bacău, 
Reşita, Oraviţa, Caransebeş, Lugoj, Hercu-
lane, Bocşa, Vişeul de Sus, Timişoara), dar 
şi în străinătate (Franţa, La Valette du Var, 
1933; Austria, Hartberg, 1995). Este pre-
zentă la taberele de creaţie de la Crivaia, 
Herculane, Oraviţa, Ocna de Fier, Bocşa, 
iar lucrări ale artistei plastice Elena Hăbă-
şescu se află în colecţii particulare din Ro-
mânia, SUA, Israel, Belgia, Serbia, Austria, 
Franţa.

Activitatea dedicată de Elena Hăbăşes-

cu artei textile este de dată ceva  mai re-
centă. Începând cu anul 2007, participă la 
expoziţii naţionale şi internaţionale de artă 
textilă- quilt şi patchwork- organizate la 
Reşiţa, Bucureşti, Iaşi, Craiova, iar în stră-
inătate la Luberon, apoi la Cormanville, în 
Franţa, ca şi  la Montreal, în Canada.

Pasionată de pictură, poezie şi grafică 
de carte, răsplătită cu Distincţie specială 
la Festivalul de poezie “Drumuri şi spice” 
din Uzdin, Voivodina, colaborator cu arti-
cole şi poezie  la revista “Bocşa Culturală”, 
poate că cele mai frumoase gânduri despre 
activitatea poliartistică a  Elenei Hăbăşes-
cu aparţin dnei Gabriela  Şerban, director 
al Bibliotecii Orăşăneşti “Tata Oancea” din 
Bocşa : “Este minunat să fii capabil să trans-
miţi mesaje prin culoare, mesaje încărcate 
de simbol, mesaje deosebit de frumoase, de 
sensibile, de pure…ca sufletul Elenei. Este 
minunat să fii capabil să dăruieşti atâta 
frumuseţe, atâta dragoste prin simplul fapt 
că Dumnezeu te-a înzestrat cu talent! Este 
minunat să fii capabil de a fi în acelaşi timp 
Creator şi Mesager al Frumosului!!!

n D.b.

Elena Hăbăşescu:

QUILTUL - PASIUNE ŞI ARTĂ
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RECAŞ

Investiţii curente şi viitoare: „Am conti-
nuat investiţiile la şcoli şi grădiniţe în acest 
an. Investiţia de la şcoala din Bazoş a fost de 
9 mld. de lei vechi. Reabilitarea grădiniţei din 
Recaş a costat 7,5 mld.lei vechi, unde am fă-
cut şi cantină şi sală de mese, pentru că vrem 
program prelungit. Vrem să facem şi şcoala de 

la Izvin. Am continuat lucrările pe drumuri şi 
trotuare, transportăm piatră pe toate localită-
ţile aparţinătoare Recaşului. Ne-am oprit şi 
nu cred că vom începe lucrările la dispensarul 
din Recaş şi să modernizăm piaţa. Asta din 
lipsă de bani. Cred că nu vom mai continua 
lucrările anul acesta. Acum nu avem reţea de 

apă şi canalizare. Suntem cuprinşi în master 
planul pe care îl face Consiliul Judeţean Ti-
miş cu Aquatim. Anul acesta se verifică do-
cumentaţia şi probabil numai anul viitor vom 
putea obţine finanţare şi se va ţine şi licita-
ţia. Extinderile de reţea de apă pe care le-am 
făcut în satele aparţinătoare le-am făcut din 
fonduri proprii, la Herneacova şi Stanciova 
(...) Ne-am fi dorit mai multe investiţii sau ca 
unele proiecte pe care le-am depus anul tre-
cut la Bucureşti să nu fie blocate din lipsă de 
finanţare. Mă refer la căminele culturale unde 
avem proiecte depuse la Ministerul Dezvol-
tării. Ne-am dori să obţinem finanţare pen-
tru asfaltări de drumuri, tot de la Ministerul 
Dezvoltării, reabilitarea casei de cultură, dar 
sunt proiecte blocate. E îmbucurător că anul 
acesta am finalizat sala de sport de la Izvin, 
prin Compania Naţională de Investiţii. Este 
o sală de sport cu 150 de locuri. Urmează ca 
noi să venim utilităţile, să legăm sala la reţea-
ua de canalizare, gaz şi curent. Din punctul 
de vedere al investiţiilor private, cea mai mare 
investiţie a fost făcută de Cramele Recaş anul 
acesta. Mai avem două societăţi care au con-
cesionat terenuri şi doresc să construiască un 
depozit de alimente. Deja construcţia e fina-
lizată. Alte 3,5 ha de teren au fost concesio-
nate pentru o fabrică de peşte. Prima firmă e 
acţionar român, iar cea de-a doua are capital 
italian”. 

Buget în stand by: „Când am făcut bugetul, 
la începutul anului, am avut o mică creştere, 
poate un procent de 5%. Până la finele anului 
cred că vom reuşi să ne menţinem. Nu am avut 
probleme la plata utilităţilor, nu s-a întâmplat 
să fim restanţieri la salarii şi la alte cheltuieli 
începute anul trecut şi nefinalizate. Au fost 
unele investiţii oprite şi din cauza lipsei de 
bani nu le-am continuat. Poate şi taxele şi 
impozitele le colectăm mai greoi decât în 
alţi ani pentru că şi populaţia resimte criza 
financiară, dar până la sfârşitul anului nu cred 
că vom avea probleme cu banii”. 

Recaşul turistic: „Ca principală atracţie tu-
ristică am putea spune că sunt Cramele Re-
caş, dar avem herghelia de la Izvin, un teren 
de golf, la ieşire din Recaş înspre Timişoara, 

spre stadion. Herghelia este în subordinea Re-
giei Naţionale a Pădurilor. Au peste 300 de cai, 
cu care participă la diferite concursuri. Au o 
activitate foarte bună acolo. Avem şi o zonă 
frumoasă, Herneacova – Nadăş, unde deja sunt 
foarte multe PUZ-uri făcute şi sunt deja multe 
case de vacanţă. Societatea Confort a început 
lucrările la bazinele de sturioni, pe 7 hectare. 
Până acum s-a făcut hala de cercetare. În zona 
respectivă au făcut şi electrificarea. Va fi o zonă 
de atracţie pe viitor”. 

Vine autostrada: „Dorim extinderea planu-
lui urbanistic general (PUG), acum lucrăm la 
el, pentru că anul viitor va expira şi dorim în 
noul PUG să prindem foarte multe zone cu 
toate terenurile din preajma oraşului, în intra-
vilan extins. Mai avem un avantaj că viitoarea 
autostradă Nădlac-Arad-Timişoara-Lugoj 
trece la un km şi jumătate nord de şoseaua na-
ţională. Avem în toată acea zonă păşunile care 

sunt în proprietatea primăriei, iar suprafaţele 
de la autostradă înspre localităţi le vom trece 
în intravilanul extins pentru a da posibilitatea 
anumitor investitori să vină să concesioneze 

terenuri. Mai multe suprafeţe vor fi trecute în 
zona industrială. 

Fonduri europene inaccesibile pentru 
oraşele mici: „Din păcate, pe fonduri europene, 
oraşele mici nu prea au şanse. Am discutat cu 
premierul Emil Boc, la ultima întâlnire pe care 
am avut-o, să se găsească o soluţie ca şi oraşele 
mici să poată accesa fonduri europene. De 
obicei, la categoria comuna nu te poţi încadra, 
iar dincolo, sunt proiecte pentru oraşe cu peste 
15-20 de mii de locuitori. Răspunsul a fost că 
se va încerca să se negocieze şi pentru asta, la 
Bruxelles. 

Fond funciar greu de... „unit”: „Suntem 
un pic deficitari la Legea 1 şi Legea 247, nu 
avem nici suprafeţele de teren suficiente. Prin 
bunăvoinţa Consiliului Local, noi am diminuat 
o parte din păşuni, pentru a-l da persoanelor 
îndreptăţite să primească terenuri. Am cerut 
ADS să ne dea suprafeţele pe care le au pe 
raza oraşului Recaş şi de la herghelia Izvin, 
suprafaţa de 110 hectare, va putea fi retrocedată 
pe baza Legii 1 pentru localitatea Izvin. Toate 
sunt în fază de discuţii, încă nu am primit nici 
un răspuns. Pe Izvin am avut şi câteva procese 
din cauza asta”.

Recăşenii rămân acasă: „În ultimii ani, 
populaţia a venit către noi, la oraş, şi pentru că 
am avut parcele pentru locuri de casă. Numai 
în Recaş am dat 160 de parcele, care au fost 
atribuite tinerilor sub 35 de ani. Restul le-
am concesionat celor care doresc să vină să se 
stabilească la Recaş. Acelaşi lucru s-a întâmplat 
şi pe satele aparţinătoare. Tinerii s-au întors 
la părinţii lor sau la bunici, pentru că le-am 
creat mai mult confort, adică iluminat public, 
aproape fiecare casă are robinet de apă în curte 
sau în bucătărie, am pietruit străzile, aşa că pot 
ajunge până în faţa casei cu maşinile. Chiar 
sunt persoane care au cumpărat terenuri în 
satele aparţinătoare şi vin şi se stabilesc aici”.

A consemnat Alina SAbou

Anul de criză 2010 a fost unul extrem de 
bun pentru Cramele Recaş din punctul de ve-
dere al investiţiilor măcar. Opt milioane de euro 
este suma totală investită în modernizarea şi 
creşterea capacităţii complexului de vinifica-
ţie. Producţia de struguri la hectar în anul acesta 
a fost mai mică şi la Recaş, ca şi în toată Euro-
pa. „Estimăm peste 10 tone media pe hectar, cu 
diferenţă de la parcelă la parcelă şi de la soi la 
soi. În Italia, Austria, Ungaria, producţia e mult 
diminuată faţă de 2009”, a spus Gheorghe Iova, 
director al Cramelor Recaş. 

Una din investiţiile moderne din acest an 
este combina New Holland, care înlocuieşte 
munca a 200 de persoane care erau obişnuite 
să culeagă viile de la Recaş an de an. Investiţia 
a costat 200.000 de euro. „Acum mai lucrează 
300 de persoane din toată ţara la culesul viilor, 
jumătate sunt angajaţi permanent. Perspectiva 
este ca în 2012 să se închidă tot procesul de re-
conversie, pe toate cele 900 de hectare pe care le 

deţin Cramele vor fi vii tinere. În gândirea noas-
tră este să mai achiziţionăm încă două combine 
în următorii ani şi atunci vor rămâne cu oamenii 
pe care îi avem tot timpul anului. Recoltatul va 
fi maşinizat. Totul este computerizat. Cu aceas-
tă combină nu rămân struguri nerecoltaţi, mai 
mari pierderi sunt cu muncitorii. În doi ani de 
zile e amortizată investiţia”, a precizat Iova. 

Alţi 700.000 de euro au mers pentru sta-
ţia de epurare a podgoriei, o construcţie totată 
la standarde ridicate, a cărei manevrare se face 
prin computer, din birou. „Pentru noua staţie 
de epurare, în 10 zile spargem şampania. Avem 
vinificaţie verde la Recaş. Nici o podgorie din 
România nu are o staţie de epurare la nivelul ce-
lei din Recaş, complet automatizată, legată prin 
internet la producători, care vor vedea starea ei 
de funcţionare. Un singur om va verifica staţia, 
dacă i se pare că sunt defecţiuni. În rest totul 
se face din birou, de pe calculator. Preţul a fost 
de 700.000 de euro, iniţial era de un milion de 

euro, dar am prins preţuri foarte bune pe piaţă, 
datorită crizei”, a precizat Ioan Georgiu, acţio-
nar la Cramele Recaş. 

n S.A.

Oraşul se pregăteşte 
pentru intrarea în perimetrul 

autostrăzii europene

Investiţii în modernizarea complexului de vinificaţie de la Recaş

Spui Recaş şi, inevitabil, gândul te duce 
la vinuri de toate soiurile, la plantaţiile 
de vie întinse pe dealuri. În câţiva ani, 
Recaş va însemna şi zona Herneacova, 
un areal cu potenţial turistic, unde vor 

„evada” timişorenii, măcar la final 
de săptămână. Recaş va însemna, pe 
viitor, şi un oraş pe care cei care vor 

folosi autostrada Nădlac – Arad – 
Timişoara – Lugoj – Deva îl vor vedea 

în apropiere. Momentan, localitate 
bănăţeană se străduieşte să intre în 

rândul lumii moderne, cu apă curentă şi 
canalizare, instituţii reabilitate, dotate 

şi infrastructură de secol XXI. Proiectele, 
greutăţile şi perspectivele Recaşului, 

aşadar fiecare temă în parte,  
a fost detaliată de către primarul 

Marinel Paşca.
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La 12 km de Timişoara, în comuna Dudeştii 
Noi, se simte un suflu nou, tineresc, iar motive 
pentru asta sunt destule. În primul rând pentru că 
localitatea este condusă, pentru al doilea mandat, 
de cel mai tânăr primar din ţară, Alin Nica, de 29 
de ani. Mai apoi pentru că populaţia este, conform 
statisticilor, cea mai tânără din zona periurbană a 
Timişoarei. Un alt motiv este că administraţia 
locală mizează pe fonduri europene în proiectele 
de dezvoltare ale comunei şi nu aşteaptă, implicit, 
ajutorul financiar al Guvernului sau al autorităţilor 
judeţene. În sprijinul acestei mentalităţi stă şi 
faptul că primarul este plecat des cu treburi la 
instituţiile europene, una din atribuţiile sale fiind 
şi aceea de preşedinte al Comisiei de Cultură şi 
Educaţie din Comitetul Regiunilor, forul politic 
care oferă la nivel regional și local posibilitatea de 
a-şi face auzită vocea în cadrul elaborării politicilor 
UE și în cadrul legislației UE.

Proiecte, investiţii, fonduri 
europene

În ultimii cinci ani, Primăria Dudeştii Noi 
a depus câte 2-3 proiecte anual pentru a accesa 
fondurile europene. Majoritatea s-au câştigat, 
doar două au fost declarate neeligibile. În perioada 
următoare sunt alte două proiecte de mare impact 
care aşteaptă jurizarea: construirea unui parc 
acvatic de distracţii şi a unui parc de panouri 
fotovoltaice. Sunt investiţii de zeci de milioane 
de euro, dar până la acestea, s-a lucrat şi la nivel 
„micro”. „Chiar dacă este un an dificil din punct 
de vedere economic, totuşi, ţinta noastră pentru 
acest an a fost să finalizăm investiţiile începute. 
Mă refer la proiectele cu finanţare europeană, pe 
care le-am câştigat în anii precedenţi: canalizarea, 
împădurirea şi degajarea gropii de gunoi. Legat 
de chestiunile care ţin de bugetul local, pe lângă 
lucrurile uzuale de întreţinere a spaţiilor verzi, 
extinderea amenajărilor peisajere, de întreţinere  şi 
igienizare a şcolilor şi grădiniţei am mai continuat 
cu lucrări la căminul cultural, pe care dorim să le 
finalizăm anul acesta, respectiv încălzirea centrală. 
Să sperăm că anul viitor vom avea mai bune 
auspicii din punct de vedere economic şi atunci şi 
noi o să creştem”, ne spune Alin Nica. 

Orice şansă de a accesa bani europeni este 
folosită la maximum. Pe lângă Programul 
Operaţional Regional 2007-2013, s-au depus 
proiecte şi pe Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală. Împreună cu alte nouă comune 
se va forma un Grup de Acţiune Locală (GAL), 
care va putea câştiga, pe axa LEADER, fonduri 
de trei milioane de euro. „51 la sută din membri 
GAL trebuie să fie agenţi economici, pentru 
că fondurile nu sunt destinate doar primăriilor. 
Sperăm să obţinem finanţare, acum suntem în 
faza de constituire”, explică Nica.

Urbanism şi natalitate

Dezvoltarea imobiliară a început la Dudeştii 
Noi doar de vreo trei ani, iar criza economică a 
încetinit ceea ce ar fi fost, probabil, un boom ur-
banistic. Totuşi, şi fără zone rezidenţiale ticsite de 
case, populaţia a crescut „În 2004 existau 2.399 
locuitori, iar în 1 ianuarie 2010 – 2.903 locuitori. 
Este o creştere de mai bine de un sfert. Acesta 
lucru s-a datorat şi migraţiei de la oraş înspre 
Dudeştii Noi, dar în primul rând sporului natu-
ral, care a fost pozitiv. Am avut mai multe naşteri 

decât decese şi numărul de căsătorii în perioada 
2005 – 2008 a fost mult peste medie. Am avut 20 
de căsătorii la mia de locuitori, ceea ce e destul de 
mulţi. Recordul a fost în 2007, când am avut 42 
de căsătorii. Apoi s-au văzut roadele căsătoriilor. 
Dudeştii Noi este comuna cu cea mai tânără po-
pulaţie din jurul Timişoarei, conform unui studiu 
realizat de un consultant olandez pentru Polul de 
Creştere Timişoara”, ne spune tânărul edil. 

Din punctul de vedere al dezvoltării reziden-
ţiale, s-au aprobat doar două zone de acest gen 
şi în acestea locuiesc doar zece familii, conform 
primarului. Case noi s-au construit, însă pe vatra 
veche a comunei, prin dezmembrări de parcele. Pe 
de altă parte, şi planul urbanistic general este în 
aşteptare de trei ani. „Proiectanul PUG-ului nu 
s-a mişcat aşa cum doream noi, mai ales în febra 
imobiliară din trecut. Sperăm ca anul acesta să îl 
finalizăm, deşi şansele nu sunt foarte mari, după 

cum le apreciez eu. Am gândit ca în jurul comu-
nei să avem zonă rezidenţială. În sudul localităţii, 
ţinând cont şi de direcţia vânturilor şi de fluxul 
rutier, să nu aducem circulaţia prin comună, ci să 
o lăsăm în exterior. Zona industrială vrem să fie 
spre drumul naţional, la sud de comună. Am mai 
aprobat un PUZ de 25 ha şi s-a început construi-
rea unei alte tone de depozitare şi servicii, precum 
şi un show-room”, menţionează primarul. 

În 2004 erau 12 firme în comună, buticuri şi 
asociaţii familiale agricole. În 2010 s-a ajuns la 103 
societăţi care au sediul pe raza comunei. Aproape 
jumătate din populaţia comunei lucrează în Ti-
mişoara, iar restul au serviciile la firmele de pe 
raza localităţii sau în comuna învecinată. Pentru 
cei care fac naveta la Timişoara se discută despre 
asigurarea unei linii de transport, dar deocamdată 
nu este decis nimic. „Suntem membri în Asoci-
aţia de Transport Metropolitan. Discutăm acum 
pentru prelungirea liniei expres, care merge acum 
la Parcul Industrial şi Tehnologic. Este o chestiu-
ne de cost, se va face o analiză, noi nu suntem dis-
puşi să subvenţionăm transportul public, dar dacă 
acest serviciu se va susţine de la sine, atunci vom 
merge. Dacă nu, nu”, explică Alin Nica. 

Politici europene

Alin Nica merge aproape săptămânal la Bru-
xelles, mai ales că pe lângă atribuţiile de la Comi-
tetul Regiunilor, este şi raportor pentru Republica 
Moldova, ca ţară care doreşte să devină membră 
a Uniunii Europene. „Avem întâlniri regulate la 
Comitetul Regiunilor. Pe lângă cele pe comisii, 
sunt sesiunile plenare şi alte activităţi pe care un 

preşedinte de comisie trebuie să le desfăşoare. 
Participăm la conferinţe, seminarii, workshop-uri, 
merg aproape săptămânal. Am fost primul rapor-
tor din partea României pentru ţările candidate, 
acum sunt la al doilea raport, referitor la Repu-
blica Moldova. Raportul va fi prezentat şi apro-
bat în primele zile din octombrie, la Bruxelles”, a 
precizat Nica.

Primarul vorbeşte şi despre alte aspecte ale 
atribuţiilor la instituţiile europene: „Discuţiile 
care se duc acum la nivelul UE sunt de a aduce 
această Uniune Europeană cât mai aproape de 
cetăţean. Din păcate în ultima perioadă, guverne-
le naţionale cam subminează aceste concepte, şi 
datorită crizei, majoritatea guvernelor dau vina pe 
Bruxelles pentru nerealizările din plan naţional. 
De aceea, în ultima vreme s-a observat o scădere 
a încrederii în Uniune, lucru care nu este benefic. 
Ştim cât de tumultoasă a fost istoria din secolul 

trecut şi ar fi păcat ca acest proiect să se năruie 
din cauza unor interese politicianiste locale sau 
naţionale. Prin strategiile de comunicare, atât la 
Comitetul Regiunilor (CoR), cât şi la Comisia 
Europeană şi la Parlamentul European vrem să 
aducem cetăţeanul cât mai aproape de activitatea 
de acolo şi vrem să arătăm care sunt beneficiile 
acestor instituţii pentru simplul cetăţean, pentru 
că mulţi nici nu ştiu cu ce se ocupă. Fiind admi-
nistraţia cea mai apropiată de cetăţean, ca primă-
rie, ştim cel mai bine ce îşi doresc oamenii. De 
multe ori la nivel naţional sau european se emit 
acte normative care intră destul de des în conflict 
cu interesele celor mulţi, celor de la bază. Noi, la 
CoR, având acest rol consultativ pe lângă Parla-
mentul European şi Comisia Europeană, avem 
misiunea de a armoniza aceste acte pe care ei le 
emit cu interesele celor pe care le privesc”. 

Sfaturi pentru primarii din zone 
mai puţin favorizate

Îl întrebăm pe primarul din Dudeştii Noi cum 
pot administraţiile din zone defavorizate să accea-
dă la un nivel mai avansat al dezvoltării şi răspun-
sul este similar conceptelor enunţate anterior. „Ca 
liberal trebuie să spun că principala activitate de 
dezvoltare economică este de a atrage investitori. 
Fiecare trebuie însă să aibă o strategie de dezvol-
tare pentru că fiecare comunitate are un specific 
al ei. Dacă nu are nicio perspectivă de dezvoltare, 
nu îşi merită existenţa şi atunci ar trebui arondată 
unei localităţi mai puternice care să o tragă în spa-
te. De obicei, există în fiecare localitate un specific, 
o chestiune de care se poate profita. Poate, în cele 

mai îndepărtate, au resurse geografice foarte inte-
resante, care ar putea fi promovate turistic, poate 
altele, din zone de şes, au resurse în agricultură 
şi ar trebui promovată această direcţie. Fiecare ar 
trebui să aibă această strategie şi să o aplice, ea să 
nu existe doar pe hârtie. Până să dezvolţi un astfel 
de proiect, care e pe termen lung, trebuie profitat 
la maximum de oportunăţile oferite de fondurile 
europene. Sunt o sursă sigură de finanţare, mult 
mai sigură decât programele guvernamentale, 
care pe lângă politizarea excesivă mai sunt şi in-
certe”, este răspunsul din care ar trebui să înveţe 
mai mulţi primari.

„Universul Apei”, un aqua-park 
pentru bănăţeni

„Universul apei” este gândit ca un proiect 
de impact regional. Dacă acum majoritatea 
timişorenilor şi arădenilor merg în Ungaria 
pentru a se relaxa într-un aqua park, odată cu 
implementarea acestui proiect, care ar putea fi 
cel mai mare din zonă, vor avea o astfel de zonă 
de agrement mai aproape de casă. Proiectul 
a fost scris de compartimentul de dezvoltare 
locală al Primăriei Dudeştii Noi şi are în vedere 
obţinerea unei finanţări de la UE prin Programul 
Operaţional Regional. Valoarea proiectului este 
de aprox. 15.000.000 €, din care 30% cofinanţare. 
Proiectul cuprinde realizarea a 5 bazine exterioare 
şi 3 interioare, tobogane şi accesorii acvatice, un 
centru SPA, o sală de sport, un bazin olimpic de 
înot, magazine şi restaurante, 350 de locuri de 
parcare, un lac artificial, o plajă, zone verzi. Pentru 
a putea susţine cofinanţarea, Primăria a făcut 
un parteneriat cu Consiliul Judeţean Timiş, iar 
dacă se obţin banii, lucrările vor începe cel mai 
devreme în 2012. „Abia pe la finele anului vom 
afla un răspuns. Ceea ce este depus pe parteneriat 
cu CJ Timiş este planul B. Noi am dori planul 
A, un parteneriat public privat, cu un investitor. 
Lucrăm la un alt proiect, pentru a susţine o 
licitaţie internaţională, la finele anului. Sper să 
găsim un investitor. Am avut mai multe discuţii, 
există interes pentru proiectul acesta”, ne-a spus 
Alin Nica.

Câmp de panouri fotovoltaice

Primăria Dudeştii Noi doreşte să facă un pas 
şi spre promovarea surselor alternative de energie 
prin promovarea proiectului „Comuna Verde”. 
Prin acest proiect se doreşte construirea pe o 
suprafaţă de aproximativ 4 hectare a unui câmp de 
panouri fotovoltaice cu puterea de generare de 2,5 
MWh. Parcul va produce toată energia necesară 
iluminatului public, sistemului de alimentare cu 
apă şi canalizare, cât şi acoperirea consumului de 
energie electrică de la toate instituţiile din comună. 
Pe lângă aceasta, parcul va livra în reţea surplusul, 
iar Enel va plăti energia suplimentară. Proiectul 
are o valoare de aproximativ 10.000.000 € şi este 
în faza de jurizare pe Programul Operaţional 
Sectorial. Execuţia ar putea începe din 2012. 
Comuna ar trebui să suporte o cotă de cofinanţare 
de 2% din proiect.

n Alina SAbou

DUDEŞTII NOI
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BIRDA

Kaba Gábor: „Este o supărare a mea că organizăm 
activităţi culturale valoroase şi foarte greu vine public”

Interviu cu primarul Gheorghe Marius 
Stoian

– Ce proiecte aveţi în derulare în acest an la 
Birda şi în localităţile aparţinătoare?

– Gheorghe Stoian: Unul din proiectele 
care este în derulare este podul peste Bârzava, 
care se face cu sprijinul financiar al CJ Timiş 
şi al primăriei. Se va finaliza probabil până la 
finele anului. Podul peste Bârzava a început 
în acest an în primăvară. E o investiţie de 
aproximativ 20 de miliarde de lei vechi. Am 
mai depus proiect integrat pentru alimentare cu 
apă, canalizare, asfaltare străzi, care din păcate 

nu a fost finanţat şi acolo chiar e o dezamăgire. 
Cu toate eforturile pe care le-am făcut şi tot 
ce s-a putut face nu a intrat la finanţare. În 
funcţie de finanţările pe care le vom obţine 
vom încerca să le facem separat, studiile de 
fezabilitate le avem şi le putem derula pe alte 
măsuri. Nu vor rămâne nefăcute. Vom mai 
avea în derulare un proiect de alimentare cu 
apă pe localităţile Mănăstire şi Berecuţa. Avem 
şi proiecte depuse pe Compania Naţională de 
Investiţii, o sală de sport la Birda, pentru care 
aşteptăm răspuns. Ar mai fi blocuri ANL, case 
pentru specialişti şi o extindere de şcoală şi 
grădiniţă. Aceste proiecte vor fi derulate prin 
Ministerul Educaţiei şi Învăţământului. Avem 
depuse cereri la ANL pentru 60 de unităţi, 
adică trei blocuri cu parter plus un etaj. Au fost 
cereri din partea tinerilor care doresc aceste 
locuinţe şi important este să putem să le punem 
în practică, să le finalizăm. În ceea ce priveşte 
satele aparţinătoare, avem un drum comunal 

reabilitat acum doi ani, Birda-Mănăstire, acolo 
avem o mănăstire sârbească, monument istoric, 
Mănăstirea „Sf. Gheorghe”. Anul acesta vrem 
să derulăm cu sârbii din Vârşeţ un proiect 
de renovare, în parteneriat. La Sângeorge şi 
Berecuţa trebuie să introducem alimentarea 
cu apă, canalizarea, sunt lucruri de strictă 
importanţă. 

– Fondurile extrabugetare sunt cele mai 
importante în aceste condiţii. La Birda care e 
situaţia investitorilor?

– Gheorghe Stoian: De anul acesta avem 
o firmă belgiană care face o investiţie de 
patru milioane de euro pe fonduri europene. 
Investitori mai avem, pe domeniile de creştere 
a animalelor. Avem şi ferma de porci de la 
Smithfield şi una de vaci. În domeniul agricol 
şi animalier avem investiţii, dar în producţie 
nu.

– Din punct de vedere imobiliar se fac mişcări, 
construcţii noi?

– Gheorghe Stoian: Au mai venit cetăţeni, 
nu am pierdut în detrimentul oraşului. Suntem 
la 45 km de Timişoara, s-au mai construit şi 
case pe la noi. Terenurile se vând cu 4-5 euro 
pe mp în localitate. Până la 10 euro. La case ar 
fi 20-30-000 de euro. 

– Comuna Birda a avut mulţi etnici germani. 
Mai vin acasă, vă ajută ca şi comunitate?

– Gheorghe Stoian: În august anul acesta 
am avut a doua ediţie a Kierwieh-ului. Se face 
din trei în trei ani, au fost aproximativ 200 de 
persoane din Germania, care au venit la eve-
nimentul intitulat „Întoarcerea fiilor satului în 
localitate”, a fost o întâlnire frumoasă. Ei în 
fiecare an când vin îşi renovează biserica cato-
lică, altfel ar rămâne în paragină, dacă nu ar fi 
ei ca să o renveze. Din fondurile primăriei sunt 
puţini bani şi greu se pot întreţine şi lăcaşele 
de cult. Mai avem trei familii de nemţi, erau în 
proporţie de 60 la sută din localitate.

n A.S.

Reparaţii la infrastructura de drumuri
Pe parcursul anului 2010, Direcţia pentru Administrarea Drumurilor şi Podurilor 

Judeţene Timiş a efectuat o serie de lucrări de întreţine şi reparaţii la infrastructura 
de drumuri:
l reciclări ale îmbrăcăminţilor asfaltice (15, 5km), de ex. pe DJ 682 Dudeştii Vechi 

– Cheglevici, DJ 692 Carani – Bărăteaz, DJ 693 B Liebling – Stamora Română, DJ 
694 Mâtnicu Mic-Fârdea, DJ 572 Topolovăţu Mare – Lucareţ
l covoare asfaltice (31,1 km), pe DJ 592 A Ghilad – Ciacova, DJ 692 Gelu-

Variaş-Periam, DJ 682 Sânnicolau Mare-Dudeştii Vechi, DJ 594 Jimbolia-Grabaţ, 
DJ 595 Giroc-Timişoara, DJ 693B Ciacova-Jebel, DJ 681 C Jurăşti-Bârna, DJ 609B 
Ţipari-Păru, DJ 594B Bulgăruş-Lenauheim, DJ 591 Diniaş-Peciu Nou, DJ 584 A 
Găvojdia-DN6
l straturi bituminoase foarte subţiri (9km) pe DJ 594 Jimbolia-Grabaţ
l tratamente bituminoase (58,5 km)
l refacerea podeţului pe DJ 692 la Bărăteaz şi a podului pe DJ 682D la Temereşti 

n A.S.

De peste un an, Consiliul Judeţean Timiş este 
partener în proiectul „People” („Oameni”), finanţat 
în cadrul programului de cooperare interregională 
INTERREG IVC. Este un program de 3,8 milioa-
ne € implicând şapte regiuni europene: Andaluzia 
(Spania ), Anglia (UK), Veneţia (Italia), Noord-Bra-
bant (Olanda), Malopolska (Polonia), Stockholm 
(Suedia) şi Timiş (România). Scopul proiectului 
„People” este explorarea posibilităţilor pentru noi 
forme de angajare şi pentru bunăstare şi coeziune 
în cadrul schimbărilor demografice şi sociale. Mini-
programul pentru care bugetul Timişului este de 
120.000 de euro, este coordonat, la nivel european 
de Junta de Andalucia, iar la nivel local de consilie-
rul judeţean Cătălin Tiuch.  „Scopul proiectului este 

acela de a realiza, pe şase subproiecte, relaţionarea la 
locul de muncă şi viaţa privată, e-sănătate şi auto-
nomie, impactul persoanelor de vârsta a treia asupra 
economiei, socialul şi e-incluziunea, antreprenoria-
tul social şi întărirea capacităţii ONG-urilor. Pentru 
aceste şase obiective se realizează două axe. Una în 
care cei şapte parteneri identifică bune practici în 
aceste domenii, s-au identificat deja, şi sunt propu-

se ca bune practici pentru a fi promovate şi la ni-
vel european”, a explicat Tiuch. Timişul a devenit 
exemplu de bune practici care pot fi preluate la nivel 
european prin utilizarea unui card de sănătate emis 
de o firmă privată şi parteneră în proiect.  

Al doilea segment de care se ocupă acest 
proiect este acela de a finanţa idei şi parteneriate a 
actorilor interesaţi din regiunile partenere pentru a 
depune proiecte pentru aceste obiective. Alte două 
modele sociale la care se lucrează cu parteneri din 
alte ţări sunt „ShareIT” şi „T-Cares”. Primul dintre 
acestea se ocupă de cazurile de „euro-orfani”, adică 
acei copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă 
în străinătate şi sunt lăsaţi în ţară în grija rudelor. 
Aceşti tineri sunt incluşi în societate şi prin cursuri 
de IT, iar legătura cu familia este menţinută şi prin 
intermediului computerului, pe care copiii învaţă să 
îl folosească. 

Cel de-al doilea proiect, „T-Cares”, ar revoluţiona 
sistemul de îngrijire al persoanelor vârstnice, bolnave 
sau cu dizabilităţi, dacă ar fi introdus şi la noi în ţară 
după model englez. „Este vorba despre sănătate 
prin sisteme de telemedicină, proiect introdus 
într-o localitate mai mică din Anglia. S-au montat 
cel puţin zece tipuri de senzori la persoane cu 
dizabilităţi sau persoane vârstnice. Aceşti senzori pot 
sesiza, de exemplu, dacă un pacient a căzut sau s-a 
mişcat din pat. Se dă un semnal către operator, către 
medicul de familie, online sau prin telemedicină.  
Sunt şi senzori de incendii, de inundaţii, modalităţi 
de luare a tensiuni şi a diferitelor analize sau ale 
mişcării pacienţilor. Le-am văzut în Anglia. În 
cadrul proiectului studiem posibilitatea ca ele să 
fie folosite şi în România şi vom vedea dacă ar fi 
utilă prezenţa lor în centrele noastre de asistenţă”, a 
precizat Cătălin Tiuch. În ambele proiecte parteneri 
sunt şi societatea civilă, dar şi firme de specialitate. 
La nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială şi pentru 
Protecţia Copilului Timiş există echipe care se ocupă 
de cele două proiecte amintite. 

n S.A.

Mănăstirea „Sfântul Gheorghe”  
va fi reabilitată 

în parteneriat cu sârbii

Modele de bune practici gândite 
în Timiş şi propuse în UE

AGROSTAR: Program de formare 
ocupaţională adresat femeilor 
din mediul rural

Începând cu septembrie 2010, Federaţia Agrostar lansează programul de formare 
ocupaţională adresat femeilor din mediul rural din 4 regiuni de dezvoltare ale Ro-
mâniei, respectiv Regiunea de sud-est, Regiunea sud-Muntenia, Regiunea sud-vest 
Oltenia şi Regiunea de vest. Femeile din mediul rural care nu au avut un loc de 
muncă anterior sau au renunţat la el dedicându-se familiei au şansa participării la 
programe de calificare gratuite organizate în cadrul proiectului strategic E-Word 
(Empowering WOmen for Rural Development) - Emanciparea Femeilor pentru 
Dezvoltare Rurală. Emancipare, Ocuparea Forţei de Muncă, Antreprenoriat. Pro-
iectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sec-
torial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi implementat de către Federaţia 
Agrostar în parteneriat cu Asociaţia Femeilor şi Familiilor din Mediul Rural din 
Galiţia (Spania) şi Asociaţia Femeilor şi Familiilor din Mediul Rural (România) 
Într-o primă etapă, proiectul urmăreşte calificarea/recalificarea a 500 de femei din 
mediul rural care nu au un loc de muncă în una din următoarele meserii: manichiu-
rist/pedichiurist, patiser, îngrijitor copii, lucrător în comerţ, lucrător la fabricarea con-
servelor din legume şi fructe. Cursurile sunt gratuite şi vor fi organizate de furnizori 
autorizaţi de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor. 

Informaţii suplimentare: oana Calenciuc - coordonator tehnic, tel. 0213111686, 
e-mail: oana.calenciuc@federatiagrostar.eu
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La mijlocul  lunii august 2010, îndeosebi 
în  zilele  în 14 şi 15 august, prin graniţa din-
tre Macedonia şi Albania aflată pe malul lacu-
lui Ohrid, nu departe de mănăstirea închinată 
Sfântului Naum, protectorul armânilor din 
Balcani, treceau maşini şi autocare pline ochi  
care se îndreptau spre capitala de altădată a 
machidonilor, Moscopole, aşezare aflată în 
apropierea  oraşului albanez Korce. 

La Moscople, pe un platou aflat între 
munţi, la 15 august, de Sfânta Maria Mare, s-

au adunat mii de armâni (machidoni) pentru a 
asista la un moment special din viaţa lor. Aici, 
în prezenţa reprezentanţilor comunităţilor ar-
mâneşti din Albania, Grecia, România, Fosta 
Republică Yugoslavă Macedonia, Serbia şi 
Bulgaria, Consiliul Ar-
mânilor a adoptat urmă-
toarea „REZOLUŢiE: 
Consiliul Armânilor 
solicită tuturor statelor 
din Balcani unde trăiesc 

Armânii (Albania, Grecia, România, Repu-
blica Macedonia, Serbia, Bulgaria) ca factorii 
decizionali, constituţionali şi autorităţile pu-
blice cu atribuţii în materia drepturilor omu-
lui să intervină pentru a asigura respectarea, 

protejarea şi afirmarea sistemului de valori şi a 
identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religi-
oase a Armânilor; Consiliul Armânilor solici-
tă recunoaşterea Armânilor ca popor regional 
şi autohton în Balcani; Consiliul Armânilor 
solicită tuturor statelor din Balcani unde tră-
iesc Armânii să adopte o hotărâre în acord 
cu normele europene şi internaţionale care 
asigură drepturile ce li se cuvin Armânilor ca 

etnie distinctă; Consiliul Armânilor solicită 
un dialog deschis, democratic, cu toate guver-
nele statelor balcanice unde trăiesc Armânii, 
pentru a găsi soluţii pentru viitorul limbii şi 
culturii armâneşti, respectiv introducerea lim-
bii în şcoli, mass-media şi biserică. Prezenta 
Rezoluţie a fost adoptată astăzi, 15.08.2010, 
la Moscopole, la Marea Adunare a Armânilor. 
15 August 2010, Moscopole, Albania.

Preşedintele Comunităţii Armânilor din 
România, dl Steriu Samara, a precizat că 
machidonii răspândiţi în Balcani sunt fideli 
şi recunoscători ţărilor în care s-au născut, 
trăiesc şi muncesc şi că demersul Comunităţii 
este acela ca armânii  să-şi poată păstra limba 
şi cultura pe care o au din moşi-strămoşi.

Au fost prezenţi la Marea Adunare de la 
Moscopole europarlamentarul George Becali 
şi deputatul Constantin Canacheu, iar din 
Timiş o delegaţie condusă de Stelian Toza, 
preşedintele Comunităţii Armâne din Banat, 
delegaţie din care au făcut parte, printre alţii, 
Gheorghe Duma şi Stere Duma din  Sânan-
drei,  Caxi Veronica, Mihaela Sabău şi Ata-
nase Muşi   din Dudeştii Noi, Marius Manca, 
Ştefan Poţa şi   familia Ferestrăoaru din Jim-
bolia. Din partea Institutului Intercultural 
Timişoara a fost prezent la adunare dl Eugen 
Gherga, manager de proiecte.

n D. B.

– Cum stau lucrurile prin Topolovăţu Mare?
– Primarul iosif neşcu: Nu sunt bani, asta e cea mai mare 

problemă. Până la ora actuală, am colectat pe la 80 la sută din 
taxe şi impozite şi avem câteva proiecte pe acest an, dar sunt mul-
tianuale. Avem un proiect de asfaltare drum comunal şi străzi 
interioare în localitatea Şuştra, reabilitare coloană de apă în To-
polovăţu Mic. Este vorba de 3,2 km pentru asfaltare şi 1,6 km 
la reabilitare coloană de apă, pentru că acolo avem sistem de ali-
mentare cu apă, dar e reţea veche. O să fie staţie de pompare, re-
zervor. Alimentările cu apă pe comună sunt terminate. Avem în 
program lucrări la alei pietonale pe doi km la Topolovăţu Mare. 
Mici lucrări au fost şi la şcoli, dar au fost renovate toate. În con-
trucţie avem o grădiniţă, dar ar mai fi nevoie de 6 mld. lei vechi să 
o terminăm până la finele anului. Promisiuni mai sunt, dar până 
acum nu am avut parte de nicio rectificare de buget pozitivă. Ul-
tima dată ni s-au luat 30 de mld. de lei vechi din cotele defalcate. 
Avem un proiect eligibil, dar fără finanţare pe măsura 322, pentru 
2,5 milioane euro. Am fost 36 de primării care am avut depus 
proiect, au câştigat primăriile din zonele mai defavorizate. Eu nu 
înţeleg criteriul de selecţie pentru aceste comune, nu ştiu cât de 
rapid se vor dezvolta ele, cine se va întoarce în aceste comune? 
În maximum 10 ani poate se depopulează, iar până atunci poate 
nu au cu ce plăti facturile şi atunci vor sta tot la mila Consiliului 
Judeţean pentru a-i sprijini. 

– V-aţi gândit să faceţi proiectele separat, pe bucăţi?
– Primarul iosif neşcu:  Dacă aş reuşi, aş vrea, dar dacă rec-

tificările se fac tot în minus... Măcar să am bani să fac proiectul 
tehnic şi atunci să încep pe cont propriu. Vreau să merg prima 
dată pe canalizare, pentru că nu mă pun să asfaltez şi apoi să vin 
să bag canalizarea. Sunt bani aruncaţi. Aş vrea, în măsura în care 
mai am ceva bani, să demarez proiectul tehnic ptentru canalizare 
şi anul viitor să mai solicit ceva fonduri şi dacă nu, mă apuc pe 

cont propriu. La anul aş vrea să începem şi o să văd cât voi reuşi 
să fac, 300 – 400 de metri, un km, eşalonat să reuşesc să fac. Pro-
iectul pentru 322 mai cuprindea asfaltare şi un after school. 

– Care este aportul firmelor la situaţia economică a comunei?
– Primarul iosif neşcu:  E o problemă în acest an pentru că 

am avut două firme puternice. Unii se ocupau cu lemn lamelar 
şi construcţii metalice, aveau în jur de 130 angajaţi. Cealaltă 90-
100 persoane, făceau sistemele de aerisire. S-au închis amândouă. 
Erau nişte venituri importante, iar oamenii aveau unde să lu-
creze. Nu erau toţi de lucru din comună, dar cel puţin 100 erau, 
aveau salarii acele familii. În agricultură avem investitori, acolo 
nu mă plâng. Avem două firme franţuzeşti şi încă două italiene 
care merg foarte bine şi cultuvă pământul. Din cele două firme 
franceze una are 700 ha în arendă, cealaltă are 600 ha. O firmă 
italiană are 800 ha, iar cealaltă are 1.500 ha. Sunt şi mai mici, la 
200-300 ha, dar se preocupă, muncesc. Există şi terenuri nelu-
crate pentru că populaţia e îmbătrânită, sunt familii care nu au 
arendat, dar 90 la sută dintre ei arendează terenuri, pentru că nu 
mai pot să lucreze. 

– Aveţi şi un sat de vacanţă, la Cralovăţ...
– Primarul iosif neşcu: Da, la Cralovăţ avem un sat de 

vacanţă, al unei o societăţi non profit, cu circuit închis, pentru 
elevi, dar vin şi grupuri de copii olandezi, norvegieni, suedezi. Au 
cumpărat trei terenuri pe care le-au unit şi au făcut o construcţie 
nouă, funcţionează de vreo şase ani. Încet, s-au dezvoltat, mă bu-
cură. Alte obiective turistice nu am avea în zonă.  

– Ce mişcări imobiliare au avut loc în Topolovăţu Mare în ul-
timii ani?

– Primarul iosif neşcu: Anul trecut am finalizat planul ur-
banistic general şi am extins vatra satului pentru a da posibilita-
tea de a se construi locuinţe, pe un teren de 86 de ha. Avem 17 
cereri pentru tinerii căsătoriţi şi am prevăzut în planul urbanistic 
şi zona industrială. Pe aici va traversa autostrada, culoarul IV, şi 
având drumul judeţean Berzovia – Buziaş – Topolovăţ -  Lipova,  
am obţinut o descărcare pe autostradă. Am făcut un memoriu că-
tre Ministerul Transporturilor şi ni s-a acceptat, tocmai în ideea 
că va face legătura între cele trei judeţe. Chiar în nordul comunei 
am prevăzut zona industrială, acolo am inclus în intravilan 75 de 
ha, pentru diverse construcţii, magazii, depozite, hale, fiind inel 
de descărcare pe autostradă vor avea un mare potenţial. Vedeţi 
că toate firmele se mai retrag din oraş, de aici sunt 30 km până 

la Timişoara. Cred că anul viitor 
deja încep lucrările la autostradă, 
exproprierile s-au terminat şi se va 
începe lucrarea şi pe ruta Timişoa-
ra – Lugoj. Am observat că în ulti-
mii doi ani, populaţia migrează spre 
comuna noastră. Suntem la centru între 
Timişoara şi Lugoj, pe DN6. Acum nu sunt case de vânzare pe 
Topolovăţ. Mulţi din Timişoara şi-au achiziţionat căsuţe pe aici. 
Nu ne lipseşte nimic, avem autobuz, sunt tot felul de mijloace de 
transport. Avem gară, iar aeroportul e aproape. 

– În ceea ce priveşte activitatea din primărie, cum vă des-
curcaţi?

– Primarul iosif neşcu: Concedierile printre bugetari nu ne-
au afectat. Eram subdimensionaţi, am fost un caz fericit. Acum 
sunt 12 angajaţi, de la primar la femeia de serviciu. Organigrama 
a fost aprobată şi avem minimum 17 posturi. Ne descurcăm foarte 
greu, avem şi postul de secretar vacant, care e foarte important 
într-o primărie. Acum este asigurat interimat, dar ar trebui să pu-
tem angaja. Nu vom merge pe maximum de angajaţi, să ne călcăm 
pe picioare, dar cu 17-18 persoane ne-am descurca. Am mai dori 
un inginer-arhitect, un jurist, secretarul, încă o persoană sau două 
la personal contractual, pentru că sunt atâtea lucruri de făcut. 

– În anul acesta şcolar aţi rămas fără o şcoală, la Iosifalău. Cum 
se descurcă micuţii cu transportul?

– Primarul iosif neşcu: Da, la şcoala de la Iosifalău ciclul 
gimnazial s-a desfiinţat. Acum se fac 4 km naveta cu cei 38 de 
copii. Avem un microbuz de la CJT, facem trei curse dimineaţa, 
ca să nu îl supraîncărcăm. Copiii sunt luaţi de la Cralovăţ, Şuştra, 
Ictar Budinţ, Topolovăţu Mic şi Iosifalău. Noi am prevăzut la în-
ceput de an, pentru că  am avut câteva terenuri în zona autostră-
zii, am fost expropriaţi şi am primit banii. Am cerut în şedinţa de 
consiliu să ne permită să cumpărăm microbuz pentru transportul 
elevilor. Ca orice primar, nu prea ai da banii de la tine, e vorba de 
1,8 mld. lei vechi, i-am fi folosit la alei, canale, aveam unde. Tot 
am lungit boala pentru că am ţinut neapărat să avem microbuz. 
Am făcut tot felul de adrese să mai primim un microbuz, dar 
Ministerul Educaţiei nu mişcă absolut nimic, aşa că dacă nu se 
întrevede nicio soluţie de a se rezolva prblema, am făcut licitaţie 
şi cumpărăm noi un microbuz. 

A consemnat Alina Sabou

TOPOLOVĂŢU MARE
Topolovăţu Mare, o comună aflată la mijlocul drumu-

lui dintre cele două municipii ale Timişului – Timişoa-
ra şi Lugoj, are în „subordine” cinci sate (Cralovăţ, Ic-

tar-Budinţ, Iosifalău, Şuştra şi Topoplovăţu Mic), mai 
multe etnii şi problemele curente ale traiului în mediul 

rural, în perioadă de criză. Primarul Iosif Neşcu spune, 
într-un interviu, care sunt aspectele administrative cu 

care se confruntă localitatea pe care o conduce.

ARMÂNI DIN JUDEŢUL TIMIŞ, ÎN PELERINAJ LA MOSCOPOLE

Foto: Deputatul Constantin Canacheu în costum 
tradiţional armânesc (primul din stânga).  

Steriu Samara, preşedintele Comunităţii  
Armânilor din România, al treilea din stânga,
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Lucrările de renovare  la Bastionul Theresia din Timişoara, 
începute în 2008, sunt aproape finalizate. Preşedintele Consi-
liului Judeţean Timiş (CJT), Constantin Ostaficiuc, a declarat 
că lucrările au decurs mai anevoios, în prima parte a anului, 
atât datorită vremii nefavorabile, cât şi numărului insuficient 
de muncitori angajaţi în şantier. „Este o lucrare frumoasă, care 
a meritat eforturile”, a spus Ostaficiuc. Reabilitarea fortificaţiei 
Bastionului Theresia s-a realizat prin finanţare PHARE 2005 
de dezvoltare regională, valoarea contractului de execuţie fiind 
de 9,7 milioane de euro, din care 5 milioane din fonduri PHA-
RE, 1,6 milioane de euro de la Guvern, iar peste 3 milioane de 
euro reprezintă finanţarea Consiliului Judeţean (2,3 milioane 
euro) şi a Consiliului Local Timişoara (756.000 euro).

Potrivit planului administraţiei judeţene, în curtea Basti-
onului va funcţiona un amfiteatru cu scenă pentru spectacole, 
terase în trepte, spaţii comerciale, iar pe clădire vor fi amenajate 
terase. Alte intervenţii s-au referit la structura clădirii, prin con-
solidarea fundaţiilor, a zidăriei şi a bolţilor, refacerea tâmplăriei, 
planşee de lemn parţial la parter şi scări circulare de acces pe 
terasă. Totodată, vor putea funcţiona pavilioane sezoniere pe 
terasă, din structuri metalice modulate şi vor fi amenajate tra-

see pietonale cu acces controlat pe terasă. Şi reţeaua de alimen-
tare cu apă şi canalizare a fost înlocuită, precum şi instalaţiile 
termice, cele electrice, de ventilaţie şi sanitare. 

Funcţiunile propuse pentru Bastionul reabilitat sunt, cu 
preponderenţă, culturale. Funcţiunea majoră este cea de muzeu, 
localizată în corpul etajat (P+E+M), fiind susţinută de funcţi-
uni adiacente, localizate la nivelul parterului şi al subsolului. 
La nivelul subsolului (în spaţiile obţinute în urma excavării), 
spaţiile sunt amenajate sub formă de cluburi, cafenele literare 
cu terase temporare extinse în spaţiul exterior. La nivelul par-
terului, organizarea funcţională are un caracter flexibil, bazat 
pe formularea unui set de funcţiuni dezirabile şi a proporţiei 
acestora în raport cu suprafaţa de închiriat.

Obiectivul bănăţean a fost ridicat în urmă cu aproape trei 
veacuri şi face parte din sistemul de fortificaţii de tip Vauban 
târziu, fiind cel mai mare dintre cele nouă bastioane ale Cetăţii 
Timişoara (Carol, Francisc, Theresia, Iosef, Hamilton, Caste-
lul, Mercy, Eugeniu şi Elisabeth). Bastionul Theresia a servit 
ca depozit de grâne. Ulterior, între anii 1758 - 1790, aici a avut 
reşedinţa Episcopia Romano-Catolică, până la începutul seco-

lului trecut, după care Bastionul îşi deschide porţile adăpostind 
mai multe ateliere şi depozite, o şcoală de ucenici, una de echi-
taţie, o şcoală de etnografie, o şcoală de scrimă, o tipografie, 
internate şcolare ori arhivele statului. După 1970, aici au fost 
mutate colecţiile de etnografie bănăţeană ale Muzeului Bana-
tului, un muzeu tehnic, colecţiile vechi ale Bibliotecii Judeţene. 
Actualul Bastion Theresia, de formă stelară, este cea mai mare 
parte de zid care a rămas în picioare din vechea Cetate Timi-
şoara, fragmente existând şi în curtea Parcului Botanic.

n A.S.

Pe lângă infrastructură, adică drumuri, 
reţele de apă şi canalizare, deponeu 

ecologic, soluţii pentru ca urmările crizei 
economice să nu afecteze semnificativ 

proiectele administrative ale judeţului, 
pe lângă asistenţa şi protecţia socială, 

contactele cu forurile europene sau nea-
junsurile cu privire la licitaţiile contes-

tate, activitatea Consiliului Judeţean 
Timiş înseamnă şi spijin pentru viaţa 
culturală a judeţului şi implicare ma-
sivă, atât fizic, precum şi financiar în 

menţinerea unor locuri importante unde 
arta şi fenomenul cultural să fie la ele 

acasă. Preşedintele Consiliului Judeţean 
Timiş, Constantin Ostaficiuc, detaliază, 

în cele ce urmează, cele mai importante 
proiecte din zona centrală a Timişoarei, 

dar şi alte aspecte de acest gen aflate în 
subordinea instituţiei pe care o conduce.

– Complexul Bastion este aproape gata. În-
treaga zonă centrală a Timişoarei se va schimba. 
În ce alte proiecte este implicat Consiliul Jude-
ţean pe această linie culturală şi arhitecturală?

– constantin Ostaficiuc: Finalizarea an-
samblului Bastion, mergând mai departe cu o 
renovare şi o reaşezare a Pieţei Unirii, pe care 
eu o văd într-un alt concept, unde Muzeul de 
Artă are un rol esenţial, şi continuând cu tot 
traseul din centru până în Piaţa Maria nu poa-
te decât să scoată în evidenţă viata culturală şi 
importanţa arhitectonică a oraşului nostru şi a 
Banatului nostru, prin istorie, forţă şi valoare. 
Suntem prezenţi cu cel puţin patru obiecti-
ve în acest sens: primul este Bastionul, care 
în acest an îl vom finaliza şi vă garantez este 
într-adevăr o lucrare superbă. Mergem mai 
departe, la Muzeul de Artă, în acelaşi com-
plex, şi ajungem apoi la centrul multifuncţio-
nal în locul fostului Comisariat Militar. Acolo 
licitaţia s-a organizat, suntem în analiză, au 
fost opt societăţi care au participat la concurs 
pentru proiect tehnic şi studiu de fezabilitate. 
Intenţia este de a face o bibliotecă acolo, dar 
nu numai. Este prinsă şi o parcare subterană, 
dar ţinta principală a acestei locaţii este o bi-
blioteca virtuală, cu caracter permanent pen-

tru copii, tineret şi oamenii din Timişoara. 
– Ce va fi special la această bibliotecă?
– constantin Ostaficiuc: Va fi o biblio-

tecă în care să găsim tot ce s-a întâmplat în 
Timişoara în toate domeniile, cultural, educa-
tiv, sportiv, învăţământ, o bibliotecă virtuală la 
care să avem acces la cele mai noi cunoştinţe 
are tehnologiei în domeniul IT. Asta este o 
ţintă principală pentru mine în acest proiect. 
Nu s-a întâmplat încă în România, sper să iasă, 
să văd ce soluţii ne dau proiectanţii arhitecţi. 
Asta este ţinta principală, o lume a tehnologi-
ei cu acces direct din stradă, nu la propriu. 

– Să nu uităm de Castelul Huniade...
– constantin Ostaficiuc: Un ultim obiec-

tiv important este 
Castelul Huniade, 
în acest concept de 
dezvoltare a cen-
trului Timişoarei 
şi a unui concept 
de reaşezare într-
o altă lumină. Am 
câştigat proiectul, 
suntem în acest 
moment în aştep-
tarea certificatu-
lui de urbanism şi 
a autorizaţiei de 
construcţie de la 
Primăria Timişoa-
ra. Aşteptăm toată 
acestă documenta-
ţie pentru a semna 
contractul de 8 mi-
lioane de euro cu Ministerul Dezvoltării, de 
a atrage primii bani şi de a organiza licitaţia. 
Ţinta acolo este un castel, nu un muzeu, un 
castel cu viaţa lui, aşa cum aţi văzut în alte 
părţi, să se poată ridica şi să poată trăi cu via-
ţa lui de zi cu zi şi prin tradiţii. Luând de la 
un capăt la altul zona istorică, dedicăm aceste 
patru evenimente timişorenilor şi nu numai, 
dar în primul rând celor implicaţi în viaţa cul-
turală. Mi-ar plăcea un parteneriat cu toate 
şcolile şi facultăţile interesante, cu toţi artiş-
tii şi oamenii de cultură care se pot implica 
în organizarea de evenimente, pornind de la 
curtea interioară a Bastionului, care este de-
dicată unor evenimente care se pot întâmpla 
ad hoc sau cu o anumită regularitate. Se pot 

organiza expoziţii, evenimente punctuale, pot 
exista zone în care să ai toţi studenţii la Arte 
Plastice care să îşi facă diferite acţiuni acolo. 
Ar fi o zonă a pictorilor care pot face o cari-
catură turiştilor, o zonă cu suveniruri ce pot 
crea legături între vizitatori şi cel care poate să 
producă acest eveniment. 

– Consiliul Judeţean Timiş se implică şi în 
evenimentele muzicale. În ce sens?

– constantin Ostaficiuc:  Ca un exem-
plu, vom comemora 20 de ani a Festivalului 
de Jazz care îşi va schimba denumirea în acest 
an şi se va numi Gala Kamo, după numele lui 
Bela Kamocsa, cel care a iniţiat acest festival 
de jazz-blues pe care vrem să îl continuăm. De 

fiecare dată l-am susţinut ca un loc de întâl-
nire al lumii muzicale, culturale de valoare din 
zona blues jazz, din această pare a Europei, 
m-am gândit şi la maghiari şi la sârbi, la acest 
areal euroregional. Acest festival, „Gala Kamo” 
se va întâmpla în noiembrie, ca în fiecare an, 
la Liceul de Muzică „Ion Vidu”. Amintesc şi 
că am oferit Muzeul Satului pentru Festivalul 
„Plai”, pentru a continua un proiect început 
acum patru ani la care nimeni nu îi dădea 
foarte multe şanse şi care a reuşit să aducă 
oameni reprezentativi în Timişoara, într-o lo-
caţie inedită. Cred că acest proiect e unul ce 
poate continua, ca reprezentativitate pentru 
Timişoara. Sunt câteva evenimente care sunt 
în Timişoara şi unde CJT şi-a dedicat o par-

te din acţiuni pentru susţinerea lor în absolut 
toate domeniile, într-un spectru foarte larg 
din zona culturală, de la muzică, spre artă şi 
cele componente şi mergem pe zona literară 
sau spectacol. E important să menţinem şi să 
fim motoarele vieţii culturale din Timiş, a fost 
unul din obiectivele persoanale ca preşedinte 
al CJT în toată perioada de când sunt aici. Pu-
nerea în valoare a culturii e importantă pentru 
Timişoara şi judeţul Timiş.

– La Muzeului Satului Bănăţean situaţia 
nu este aşa cum v-aţi dori. De ce?

– constantin Ostaficiuc: Muzeul Satu-
lui nu este încă o problemă rezolvată. Acolo 
trebuie schimbat managementul şi oamenii 
trebuie aduşi într-o realitate. Ei încă trăiesc 
într-o zonă atemporală. Muzeul Satului Bă-
năţean trebuie să devină o emblemă pentru 
Banat. Sunt 16 hectare de teren într-o zonă 
extraordinară, trebuie mutată expoziţiile care 
au fost la Bastion în noul pavilion administra-
tiv, nu sunt finalizate toate casele tradiţionale, 
zona lacului nu e finalizată, sunt morile sparte, 
dacă aş fi director acolo aş şti ce să fac chiar 
acum, dacă m-aş ridica de pe scaun.  Postul de 
director va fi scos la concurs. Există un model 
în ţară din punctul de vedere al managemen-
tului: Dumbrava Sibiului (foto). Cine a văzut 
Dumbrava Sibiului a văzut un muzeul al satu-
lui transilvan adevărat, care face cinste întregii 
zone, este expresiv şi îşi atinge scopul pentru 
care a fost creat. Existând un exemplu deja e 
mult mai uşor să faci un management pe o 
activitate de acelaşi fel. Eu o văd altfel toată 
zona aceea, chiar dacă este o zonă la marginea 
oraşului, unde se pot muta o parte din eveni-
mentele care se întâmplă aici în oraş.

– Există o strategie a Consiliului Judeţean 
pentru promovarea bisericilor monument istoric 
din Timiş?

– constantin Ostaficiuc: Da, sunt 17 în 
zona Făget, vorbim de bisericile de lemn de 
acolo. Cinci sunt prinse în program de reabili-
tare. Am avut o discuţie cu Mitropolia şi cu o 
echipă de cercetători care sunt axaţi pe această 
temă. Există deja studii şi proiectul de reface-
re, aştept finanţarea cel puţin pe cele cinci care 
au fost prinse în hotărâre de guvern pentru a 
fi refăcute. 

A consemnat Alina SAbou

„E important să menţinem şi să fim motoarele vieţii culturale din Timiş”
A declarat Constantin Ostaficiuc, preşedintele CJ Timiş

RECEPŢIE LA BASTIONUL THERESIA
Trei veacuri de istorie



1�
septembrie-octombrie 2010CJTIMIŞ

AGENDĂ

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş şi 
Preşedintele Delegaţiei Romaniei la Comitetul 
Regiunilor, Constantin Ostaficiuc,  a prezentat în 30 
septembrie, la Tournai (Belgia), în cadrul reuniunii 
comisiei COTER a Comitetului Regiunilor, proiectul 
de aviz privind „Politica de coeziune: raport strategic 
pentru anul 2010 privind punerea în aplicare a pro-
gramelor pentru perioada 2007-2013”.

Prin acest document de poziţie, Constantin Osta-
ficiuc, în calitate de raportor al Comitetului Regiuni-
lor, a  propus într-o maniera proactivă recomandări în 
direcţia maximizării la nivel local şi regional a efectelor 
politicii de coeziune a Uniunii Europene. 

Actuala criză economico-financiară constituie 
o oportunitate de a regândi modelul de dezvoltare 
europeană, iar politica de coeziune reprezintă un vector 
în această direcţie. Prin elaborarea acestui aviz, rapor-
torul şi-a propus să ofere, în timp real, o contribuţie 
importantă la dezbaterile din cadrul instituţiilor euro-
pene cu privire la modalitatea de creştere a eficienţei 
politicii de coeziune în teritoriu şi la evaluarea valorii 
adăugate a acesteia.

Documentul a fost realizat în funcţie şi de aşteptările 
instituţiilor Uniunii Europene în ceea ce priveşte 
eficienţa intervenţiilor, monitorizarea şi evaluarea pu-
nerii în practică a programelor operaţionale, dar şi ale 
administraţiilor locale şi regionale privind simplifica-
rea politicii, caracterul strategic al măsurilor impuse şi, 
nu în ultimul rând, implicarea acestora ca parteneri ai 
instituţiilor comunitare în stabilirea priorităţilor şi a 
cadrului de implementare, gestionare şi control al pro-
gramelor operaţionale.

După adoptarea Comisiei COTER a Comitetului 
Regiunilor, proiectul de aviz va fi supus adoptării ple-
nului Comitetului Regiunilor, în cadrul sesiunii de la 
Bruxelles din 1-2 decembrie 2010, transmis apoi celor-
lalte instituţii europene şi publicat în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.    

Menţionăm că domnul Constantin Ostaficiuc este 
primul preşedinte de consiliu judeţean din delegaţia 
României care devine raportor la Comitetul Regiuni-
lor de la aderarea din 2007 până în prezent.

n Diana AMZA

În prima decadă a lunii septembrie 2010 , d-nul Florin 
Răvăşilă - consilier judeţean şi d-ra Diana Amza – inspector 
asistent în cadrul Serviciului de Cooperare Interregională şi 
Europeană, s-au deplasat în Italia, la Majano, alături de un 
grup de 6 tineri atleţi legitimaţi la Liceul cu program sportiv 
“Banatul” din Timişoara şi 14 copii cu dizabilităţi din cadrul 
Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pen-
tru Copii din Lugoj.  

Această vizită s-a înscris în acţiunile pe care, de comun 
acord, autorităţile din judeţul Timiş şi Provincia Udine, le-
au stabilit printr-un protocol de colaborare semnat în luna 
februarie a anului 2008, protocol ce vizează dezvoltarea de 
activităţi în sectorul economic, de formare profesională, de 
informare, sportiv şi social.  Cu această ocazie, delegaţia Con-
siliului Judeţean Timiş s-a întâlnit cu reprezentanţi ai autori-
tăţilor Provinciei Udine pentru a purta discuţii referitoare la 
organizarea şi funcţionarea serviciilor sociale, în special a celor 
dedicate persoanelor cu dizabilităţi. Delegaţia udineză a fost 
compusă din: d-nul Claudio Zonta – primarul oraşului Maja-
no, d-nul Adriano Piuzzi – consilierul regional pentru politici 
sociale, d-na Loredana Ceccotti – responsabilă cu inserarea 
în câmpul muncii a persoanelor cu handicap, d-na Federica 
Rolli – coordonatoare socio-sanitară la Întreprinderea pentru 
Servicii Sanitare nr. 4 Medio Friuli, d-nul Pietro Valent – pre-
şedintele Cooperativei Sociale “La Cjalderie” şi d-nul Daniele 

Damele – responsabil cu dezvoltarea economică, politicile so-
ciale şi forţa de muncă. 

Cu aceeaşi ocazie, tinerii atleţi din judeţul Timiş au par-
ticipat, alături de alte 19 echipe, la Concursul internaţional 

de atletism “Citta di Majano”, organizat anual de Provincia 
Udine. Ei au fost acompaniaţi şi pregătiţi pentru probele la 
care au concurat de către d-nul profesor Ilian Nicolae – Preşe-
dintele Asociaţiei Judeţene de Atletism Timiş. Mai mult, cei 
14 copii din cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Ne-
uropsihiatrică pentru Copii din Lugoj au participat la proba 
de 50 m plat alături de alţi copii cu dizabilităţi din Provincia 
Udine, clasificându-se pe primul loc şi fiind premiaţi cu me-
dalii. Copiii instituţionalizaţi din judeţul Timiş nu au fost la 

prima participare la acest concurs. Având la bază Protocolul 
de colaborare între judeţul Timiş şi Provincia Udine, anul tre-
cut, în premieră, mai mulţi tineri timişeni au fost prezenţi la 
Majano. 

La finalul acestei deplasări fructuoase, d-nul consilier ju-
deţean Florin Răvăşilă i-a invitat la Timişoara pe reprezen-
tanţii autorităţilor Provinciei Udine pentru a putea continua 
discuţiile tehnice şi a face schimb de bune practici cu privire 
la inserarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi, cu 
promisiunea de a facilita întâlnirea acestora cu specialişti timi-
şeni din domeniul social.

n Diana AMZA

MINISTRU AUSTRIAC LA C. J. TIMIŞ
Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Constantin Ostaficiuc, a avut 

la 24 septembrie 2010  o întrevedere cu ministrul economiei, turismului 
şi sportului din landul Austria Inferioară, d-na dr. Petra Bohuslav. La 
întâlnire au luat parte şi oameni de afaceri austrieci din domenii precum: 
biogaz, biomasă, staţii de epurare a apelor, instalaţii de tratare a deşeurilor, 
proiectare şi execuţie de micro şi hidrocentrale, materiale de izolare de 
înaltă eficienţă EPS, inginerie în construcţii în domeniile apă/canal, 
asanare, deponee.

Cu acest prilej, s-a dis-
cutat despre parteneriatul 
dintre Timiş şi landul 
Austria Inferioară. „Re-
laţiile dintre cele două 
regiuni sunt foarte bune, 
un exemplu al acestei co-
laborări fiind şi prezenţa 
la Timişoara a Biroului 
ECOPLUS”, a subliniat 
d-na dr. Petra Bohuslav. 

De altfel, în cadrul în-
trevederii s-a mai discutat 
despre dezvoltarea în con-
tinuare a acestor relaţii de 

colaborare. În acest sens, „am convenit ca în baza parteneriatului existent 
între Timiş şi Austria Inferioară, să stabilim un calendar al principalelor 
evenimente comune pe care le vom desfăşura pe parcursul anului viitor, în 
domenii care să vizeze promovarea afacerilor, a turismului, sportului sau 
culturii”, a precizat Constantin Ostaficiuc. 

Preşedintele CJT le-a prezentat oaspeţilor principalele proiecte 
ale administraţiei timişene în domeniul infrastructurii, energiilor 
regenerabile şi protecţiei mediului: deponeul ecologic, Parcul fotovoltaic, 
Parcul tehnologic destinat întreprinderilor care produc elemente pentru 
energie neconvenţională, Agenţia judeţeană de management a energiei 
regenerabile, Master-planul pentru apă şi canalizare. 

n Jana LAVRiTS

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, 
Constantin Ostaficiuc, a avut în, 23 septembrie, o 
întrevedere cu vicepreşedintele Consiliul Judeţean 
Rosenheim, Dieter Kannengießer. Cu acest prilej, cei 
doi au discutat  despre cooperarea bilaterală Timiş-
Rosenheim, menţionând bunele relaţii stabilite în 
urmă cu 10 ani şi care s-au dezvoltat permanent. 
Vicepreşedintele Consiliul Judeţean Rosenheim, 
Dieter Kannengießer s-a arătat interesat de investiţiile 
pe care le derulează CJ Timiş, dar şi de accesarea 
fondurilor europene pentru realizarea de proiecte, 
mai ales în domeniul infrastructurii de drumuri, apă 
şi canalizare.  „Am reuşit să accesăm fonduri europene 
pentru investiţii în infrastructura judeţului, iar în luna 
octombrie vom înainta către Bruxelles Master-planul 
de apă-canalizare, proiect care pentru o primă etapă 
se ridică la suma de 118 milioane de euro”, a subliniat 
Constantin Ostaficiuc. 

Oaspeţii din Rosenheim au avut, cu o zi înainte, 
o întâlnire şi cu vicepreşedintele CJT, Adam Crăciu-
nescu. După o scurtă prezentare a judeţului Timiş 
din punct de vedere economic, social, administrativ 
şi cultural, discuţiile s-au axat pe principalele investi-

ţii pe care le are în derulare Consiliul Judeţean Timiş. 
„Aceste bune relaţii de colaborare Timiş-Rosenheim 
au o istorie de 10 ani şi s-au dezvoltat permanent pe 

parcursul acestui deceniu. Mă bucur ca nu se rezumă 
doar la domeniul administrativ, şi aş aminti aici cola-
borarea dintre şcoli”, a precizat vicepreşedintele Dieter 
Kannengießer. În acest context, în cadrul întrevederii 
s-a discutat despre dezvoltarea cooperării între spitale 
din Timiş şi Rosenheim. 

n A.K.

PRIMUL PREŞEDINTE DE CONSILIU JUDEŢEAN DIN DELEGAŢIA 
ROMÂNIEI, RAPORTOR LA COMITETUL REGIUNILOR

Colaborarea cu Rosenheim continuă

Concursul Internaţional de atletism “Citta di Majano”




