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ACATRINEI PE SIMEZELE 
PALATULUI ADMINISTRATIV

Preşedintele Consiliului Judeţean 
Timiş, Constantin Ostafi ciuc, a fost 
prezent în perioada 30 martie-1 aprilie 
2011 la Bruxelles, unde s-au desfăşurat 
sesiunea plenară a Comitetului Regiu-
nilor (CoR), şedinţele Biroului CoR şi 
Biroului Grupului EPP şi o întâlnire a 
Delegaţiei Naţionale a României.

În cadrul şedinţei Delegaţiei Ro-
mâniei la Comitetul Regiunilor au avut 
loc discuţii privind revizuirea bugetului 
Uniunii Europene, discuţii la care a luat 
parte şi Reprezentantul Permanent al 
României pe lângă Uniunea Europea-
nă, Excelenţa Sa Mihnea Ioan Motoc. 
De asemenea, au fost abordate teme le-
gate de stabilirea unei proceduri interne 
privind validarea propunerilor de amen-
damente şi desemnarea coordonatorilor 
politici din partea Delegaţiei pentru cele 

6 comisii ale CoR, inaugurarea Grupu-
lui interregional în domeniul sănătăţii al 
CoR şi rolul autorităţilor locale şi regio-
nale în procesul decizional, politic şi in-
stituţional, referitor la Strategia Europa 
2020.

Cu prilejul sesiunii plenare a Comi-
tetului Regiunilor au fost prezentate şi 
dezbătute aspecte vizând cetăţenia eu-
ropeană şi comunicarea descentralizată, 
contribuţia autorităţilor locale şi regio-
nale la Strategia Europa 2020, Platfor-
ma europeană de combatere a sărăciei şi 
excluderii sociale, Politica de siguranţă 
rutieră 2011-2020, avize privind revizu-
irea bugetului Uniunii Europene, Fon-
dul social european după 2013, etc.”

continuare în pagina 16

Bruxelles

Sesiunea plenară a Comitetului Regiunilor (CoR)

“Pentru oraş şi culori!”
FC Timişoara a terminat la egalitate, 

scor 0-0, meciul disputat, sâmbătă, 2 apri-
lie 2011, pe stadionul „Dan Păltinişanu”, în 
compania formaţiei Steaua Bucureşti,  (echi-
pa care a câştigat cele mai multe campionate 
şi cupe ale României, prima din estul Euro-
pei şi singura din România care a câştigat 
Cupa Campionilor Europeni. La meciul 
disputat în  cadrul etapei a 23-a a Ligii I   
au asistat aproximativ 33.000 de spectatori, 
biletele fi ind vândute ca pâinea caldă înain-
te de meci. Cu un asemenea public, nu au 
lipsit coregrafi ile incendiare şi la propriu şi 
la fi gurat. Înainte de începerea partidei, su-
porterii timişoreni de la Peluza Sud au avut 
o coregrafi e cu folii albe, negre şi violete, re-
prezentând un labirint în care traseul cel bun 
e trasat cu violet. Fanii au afi şat următorul 
mesaj: „N-am încetat să credem, am luptat / 
Un singur drum e bun şi l-am urmat”.”

continuare în pagina 13

“Spectacol în tribunele stadionului 
„Dan Păltinişanu”
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Compartimentele de specialitate 
din aparatul propriu:

- în zilele lucrătoare între orele 
10.00 – 14.00;

Registratura Consiliului Judeţean 
Timiş

- în zilele lucrătoare între orele 
9.00 – 14.00;

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

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

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

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

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

R. H.

AUDIENŢE ŞI RELAŢII
CU PUBLICUL

A. COMISIA ECONOMICĂ

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

VALENTINA MILUTINOVICI, 
LELICA CRIŞAN, GH. PREUNCA

B. COMISIA DE URBANISM, AMENAJAREA
TERITORIULUI ŞI LUCRĂRI PUBLICE

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

CU, ŞTEFAN IOAN SZATMARI, 
HORIA BĂCANU, DORIN CUTU

C. COMISIA PENTRU CULTURĂ, ÎNVĂŢĂMÂNT,
TINERET ŞI SPORT

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

MIE, ADRIAN NEGOIŢĂ

D. COMISIA PENTRU SĂNĂTATE ŞI PROTECŢIE
SOCIALĂ

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

VASILE ROTĂRESCU

E. COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
LOCALĂ

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

MOZA, ELISABETA SPĂTARU

F. COMISIA PENTRU RELAŢII ŞI COOPERARE
INTERREGIONALĂ

PREŞEDINTE: IOSIF CÂNDEA
SECRETAR: NICOLAE BITEA
MEMBRI:   FLORIN RĂVĂŞILĂ,  

COSMIN COSTEA, OANA GAITA
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C.J. Timiş sprijină apariţia
revistei Bibliotecii Judeţene Timiş,

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

interculturalitate în DKMT”

Ministrul agriculturii, Valeriu Tabă-
ră, s-a întâlnit recent la sediul Ministe-
rului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
(MADR) cu reprezentanţii Ligii Utiliza-
torilor de Apă pentru Irigaţii din Româ-
nia şi cu cei ai Ligii Asociaţilor Producă-
torilor Agricoli din România (LAPAR) 
pentru a discuta aspecte privind începerea 
campaniei de irigaţii de la jumătatea lu-
nii aprilie a acestui an.    În cadrul aces-
tei întâlniri s-au finalizat unele probleme 
privind încheierea contractelor de livrare a 

apei între Administraţia Naţională de Îm-
bunătăţiri Funciare (ANIF) şi Organiza-
ţiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii 
(OUAI).

Cu această ocazie, s-a solicitat de către 
OUAI o intervenţie din partea MADR 
pentru obţinerea de energie mai ieftină, 
cu livrare de la Hidroelectrica sau de la 
Nuclear Electrica. Totodată, s-a stabilit ca 
până la data de 31 martie să se definitiveze 
de către ANIF toate contractele de livra-
re a apei pentru irigaţii. Pentru eventua-

lele concilieri, reprezentanţii OUAI s-au 
prezentat joi, 31 martie 2011, la sediul 
MADR. 

S-a stabilit ca penalităţile aferente 
anului 2009 să fie suportate de la bugetul 
de stat, în acest sens făcându-se demer-
suri la Ministerul Justiţiei şi la Ministe-
rul de Finanţe, pentru elaborarea de acte 
normative în acest sens.  O altă problemă 
discutată la această întâlnire a fost cea a 
preluării de la ANIF de către OUAI a 
amenajărilor de irigaţii şi desecare, la so-
licitarea acestora. 

Dr. Tiberiu LELESCU

Ziua Mondială a Apei, marcată în 22 
martie, a prilejuit o întrunire a autorităţilor 
locale din Timiş şi Caraş-Severin, în şedin-
ţa Comitetului de Bazin Banat. A fost un 
prilej pentru mulţumiri şi aprecieri pentru 
toţi specialiştii care lucrează în sectorul hi-
drotehnic din Banat, dar şi pentru evocarea 
proiectelor, realizărilor şi dorinţelor. Direc-
torul Administraţiei Bazinale de Apă Ba-
nat, Titu Bojin, a declarat, în acest context, 
că nu a renunţat la o idee mai veche, aceea 
de a readuce Porţile de Fier 1 şi 2 în admi-

nistrarea ABAB. „Vrem să reîntregim spa-
ţiul hidrografic al Banatului cu Porţile de 
Fier 1 şi Porţile de Fier 2 şi să aducem ală-
turi de noi apele din judeţul Arad, pentru o 
gospodărire mai bună. Este doar o chesti-
une de operativitate”, a declarat Titu Bojin. 
Intrarea Porţilor de Fier în administrarea 
Apelor Banat va însemna independenţa 
financiară. „Ar fi vorba de 300 de miliarde 
de lei vechi pe care i-am administra şi ne-
ar asigura independenţa financiară. Acum 
primim subvenţii de la stat”, a precizat Bo-
jin. Prezent la şedinţă, preşedintele Consi-

liului Judeţean Timiş, Constantin Ostafi-
ciuc, care este şi preşedinte al Comitetului 
Bazinal Banat, a vorbit despre eforturile 
care s-au făcut în Timiş după inundaţiile 
din 2005, dar şi despre finanţarea de aproa-
pe 120 de milioane de euro câştigată de so-
cietatea Aquatim pentru realizarea staţiilor 
de epurare şi a reţelelor de apă în comunele 
periurbane. „Ne-am ocupat de apărare şi 
consolidare, dar apa înseamnă şi necesitate. 
Proiectul câştigat pe POS Mediu are o va-
loare de 118 milioane euro, în prima etapă, 

se poate ajunge şi la 300 de 
milioane de euro. Sunt bani 
care vor fi injectaţi în do-
meniul apei. Totuşi, trebuie 
să recunosc că nu am reuşit 
să dăm forma finală pentru 
zona Surduc. Am discutat la 
minister şi sunt prinşi nişte 
bani pentru acest an. Este 
nevoie de lucrări de protec-
ţie şi pentru transformarea 
zonei în scop de agrement. 

Surducul este şi rezervă de apă pentru Ti-
mişoara”, a spus Ostaficiuc.

Hărţi pentru zonele cu risc la 
inundaţii, în Banat

După inundaţiile grave din 2005 din 
Banat, autorităţile locale au accesat fon-
duri de tot felul pentru a preveni efectele 
unor asemenea dezastre. Un ultim proiect 
este desfăşurat de Administaţia Bazinală 
de Apă Banat, care lucrează la realizarea 
unor hărţi de hazard pentru regiunea de 

vest. Obiectivul general al proiectului este 
reducerea riscului la inundaţii şi stabilirea 
exactă a măsurilor ce trebuie luate pentru a 
preveni catastrofele.

„Nu am avut niciodată hărţi care să ne 
dea posibilitatea de a reacţiona prompt în 
caz de cutremure sau inundaţii. Vrem să 
avem configuraţia terenului bine delimitată 
şi scenariile pe care le putem pregăti antici-
pat, pentru a dirija acţiunile. Vrem să ştim 
unde să tăiem digul, unde să rupem drumul, 
ce cale ferată ne poate ajuta pe post de dig, 
ce posibilităţi avem în situaţii de urgenţă, să 
ştim ce e de făcut dacă vin 100 metri cubi 
de apă pe secundă. Ce se poate întâmpla 
în acest caz, se inundă Timişoara sau ajun-
ge apa până la Ghiroda? Sunt previziuni 
foarte exacte pentru a calcula riscurile”, a 
declarat Titu Bojin, directorul ABA Banat. 
În termeni mai tehnici, elaborarea hărţilor 
de hazard constă în modelarea terenului, 
folosind mijloace aeropurtate şi mijloace 
terestre, cât şi modelarea hidrodinamică pe 
toate cursurile de apă prin rularea debitelor 
maxime cu diverse probabilităţi. Proiec-
tul trebuie finalizat până la 31 decembrie 
2012. Finanţarea proiectului este asigurată 
în proporţie de 80% din fondurile Uniunii 
Europene, restul de 20% fiind asigurat de 
la bugetul de stat. Valoarea totală a pro-
iectului este de aproape 20 de milioane de 
lei noi, cu tot cu TVA. Hărţile de hazard 
la inundaţii vor constitui suportul realizării 
hărţilor de risc la inundaţii, responsabilitate 
care revine Consiliilor Judeţene.

Alina Sabou

Ziua Mondială a Apei, celebrată la Timişoara“AGORA -2010”
În luna martie 2011, la Centrul Cultural Românesc din 

oraşul Jula, Ungaria, a fost lansat numărul doi al revistei 
“Agora- şcoală şi interculturalitate în DKMT”. Publicaţie 
anuală, “Agora”  este editată de un grup de  profesori din 
Timişoara  (Şcoala cu clasele I-VIII “Vincenţiu Babeş” Ti-
mişoara şi Colegiul Naţional C.D. Loga”) şi Jula, Ungaria 
(Şcoala generală şi Liceul “Nicolae Bălcescu”). Cu un con-
ţinut diversificat, “Agora” nr. 2 2010 găzduieşte semnăturile 
unor oameni dedicaţi promovării interculturalităţii ca mod 
de a gând şi aplica în Euroregiunea DKMT: Consuela Gri-
gorescu, Sorin Precup, dr. Tiberiu Lelescu, Emeric Vamoş, 
dr. Ludwig Holczinger, Kovacs Katalin, Alexandra Ivăni-
că, Alexandra Mircov, Diana Modog-Crăsneanu, Camelia 
Maniu, Alina Melnic, Mihaela Tomiţa, Rodica Ivan, Ion 
Marin Almăjan, Greta Rusza ş.a. Revista “Agora - şcoală şi 
interculturalitate în DKMT” apare cu sprjinul Centrului de 
Cultură şi Artă al Judeţului Timiş.

Şi tot în luna martie, la Jula, a avut loc Balul de bine-
facere al Fundaţiei “Pro Discipulis”, în scopul adunării de 
fonduri pentru susţinerea elevilor Şcolii generale şi Liceului 
“Nicolae Balcescu” din Jula.  Fondurile sunt adunate prin 
vânzarea biletelor de participare la Bal  şi din tombola or-
ganizată cu acest prilej. La serată au participat elevii şcolii, 
părinţii acestora, dascăli, înalte feţe bisericeşti ale Bisericii 
Ortodoxe Române din Jula, oficialităţi al oraşului, reprezen-
tanţi ai Consulatului General al României la Jula, oameni 
de afaceri, ziarişti. Consiliul Judeţean Timiş a pus la dis-
poziţia organizatorilor un triptic pictat de maestrul Ştefan 
Popa (Popa’S), adjudecat în urma tombolei de elevul julan 
Martin Roxin.

M.B.

NEVOIA DE ENERGIE IEFTINĂ
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În şedinţa Consiliului Judeţean Timiş din 
28 martie au fost aprobate următoarele pro-
iecte de hotărâre: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
contului de încheiere a exerciţiului bugetar 
pentru bugetul propriu al judeţului Timiş şi a 
situaţiilor financiare pe anul 2010; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
„Agendei principalelor manifestări cultural – 
artistice şi sportive”

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
achitării cotizaţiei către Asociaţia „Baschet 
Club Timişoara”

4. Proiect de hotărâre privind finanţarea 
unor structuri sportive

5. Proiect de hotărâre  pentru modificarea 
şi completarea anexei la Hotărârea CJT nr. 
105/2010 privind aprobarea taxelor judeţene 
pentru anul fiscal 2011

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea 
preţurilor medii ale unor produse agricole 
pentru anul fiscal 2010

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
proiectului „Proiect pilot de implementare a 
sistemului de învăţământ alternativ Step by 
Step la clasele V – VIII”

8. Proiect de hotărâre  privind aprobarea 
implementării proiectului „Împreună con-
struim o şcoală pentru fiecare”

9. Proiect de hotărâre privind propunerea 
de modificare a unor prevederi ale Actului 
constitutiv al „Asociaţiei pentru Manage-
mentul Energiei Timiş”

10. Proiect de hotărâre pentru modifi-
carea şi completarea anexei la Hotărârea CJ 
Timiş nr. 117/2010 privind aprobarea obiec-
tivelor de interes judeţean la care se execută 
paza prin Direcţia de Prestări Servicii Timiş

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
alipirii unor parcele de teren situate în muni-
cipiul Timişoara, str. Sfântu Ioan nr. 1

12. Proiect de hotărâre privind darea în 
folosinţă gratuită a unui imobil către Muzeul 
Banatului Timişoara

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea 

„Regulamentului de exploatare şi întreţinere 
a spaţiilor din Bastionul Theresia”

14. Proiect de hotărâre privind darea în 
administrare a unor spaţii din imobilul Basti-
onul Theresia către Muzeul Banatului Timi-
şoara

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea 
închirierii unor spaţii din imobilul Bastionul 
„Theresia”

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea 
prelungirii contractului de închiriere a Stadi-
onului „Dan Păltinişanu” Timişoara

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea 
studiului de oportunitate şi a concesionării 
imobilului, situat în municipiul Lugoj, str. 
Banatului, nr. 8A

18.Proiect de hotărâre pentru aprobarea 
Regulamentului de implicare a publicului în 
elaborarea sau revizuirea planurilor de ame-
najare a teritoriului iniţiate sau aflate în com-
petenţa de aprobare a Consiliului Judeţean 
Timiş

19.Proiect de hotărâre  privind modifica-
rea comisiei de concurs la concursul de pro-
iecte de management pentru ocuparea pos-
tului de manager la Teatrul pentru Copii şi 
Tineret „Merlin” Timişoara

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea 
unor măsuri în legătură cu managementul 
Bibliotecii Judeţene Timiş

21.Proiect de hotărâre privind desemna-
rea membrilor comisiei de evaluare şi comisiei 
de soluţionare a contestaţiilor pentru evalua-
rea anuală a performanţelor manageriale ale 
managerului Muzeului Banatului Timişoara 
şi managerului Muzeului de Artă Timişoara

22.Proiect de hotărâre privind modifica-
rea Planului de ocupare a funcţiilor publice al 
aparatului de specialitate al Consiliului Jude-
ţean Timiş pe anul 2011

23.Proiect de hotărâre privind aproba-
rea încheierii unui Protocol de colaborare cu 
Asociaţia Partida Romilor „Pro – Europa” – 
Centrul Judeţean Timiş.

Jana Lavrits

PLENUL CJ TIMIS MARTIE 2011

– Domnule vicepreşedinte, sprijină adminis-
traţia judeţeană cetăţenii care-şi doresc un loc de 
muncă stabil? 

– Consiliul Judeţean  nu creează în mod 
direct locuri de muncă. Însă, prin investiţiile 
realizate, putem crea  multe locuri de mun-
că, evident în mod indirect. Aceasta a şi fost 
strategia noastră de abordare a lucrurilor: o 
creştere a investiţiilor 
care să aducă de la sine 
noi locuri de muncă, 
absolut necesare, mai 
ales într-o asemenea 
perioadă prin care trece 
societatea românească. 
Pot spune că nivelul 
investiţiilor a crescut 
de la an la an, ajungând 
în 2011 la peste 30 de 
milioane de euro. Nu-
mai în ceea ce priveşte 
reparaţia şi întreţinerea 
drumurilor judeţene, 
bugetul alocat este cu 
25 la sută mai mare 
decât înainte. Sper ca 
la următoarea rectificare bugetară să  putem 
aloca sume suplimentare, pentru că experien-
ţa din iarna trecută ne-a arătat că putem avea 
mari necazuri. Ne axăm pe covoare asfaltice, 
acestea asigurând un confort sporit participan-
ţilor la trafic.

Pot spune că la nivelul judeţului Timiş 
există premise dătătoare de optimism. Sis-
temul integrat de management al deşeurilor, 
modernizările de drumuri judeţene, reabili-
tarea şi consolidarea Muzeului Banatului şi 
construirea corpului administrativ la Muze-
ul Satului Bănăţean, sunt  investiţii impor-
tante care vor da posibilitatea firmelor care 
implemen t ează aceste proiecte să-şi sporească 
numărul de angajaţi. Cred că astfel rezolvăm 
în bună măsură şi parte din problematica  soci-

ală a judeţului nostru, venind în întâmpinarea 
persoanelor care se află în căutarea unui loc de 
muncă stabil.

– În acest context, ce alte oportunităţi aveţi în 
vedere? 

– Vom face o rectificare de buget, întrucât 
s-au primit anumite sume de la guvern, tot 
pentru drumuri judeţene, şi au apărut unele 

proiecte la instituţii-
le din subordine, dar 
pentru care nu aveam 
încă aprobată cofinan-
ţarea necesară. Acestea 
vor duce, iarăşi, la cre-
area unor noi locuri de 
muncă. De asemenea, 
am câştigate  proiecte 
pentru împădurirea a 
peste 200 de hectare, cu 
finanţare din fondul de 
mediu, iar luna viitoare, 
în mai 2011, vom depu-
ne noi proiecte, pentru 
împădurirea a altor 200 
de hectare. Sperăm să 
ajutăm în acest fel uni-

tăţile administrativ teritoriale şi din punctul de 
vedere al îmbunătăţirii calităţii mediului.

– Cum vedeţi relaţia dintre administraţie şi 
politică în Consiliul Judeţean Timiş? 

– Să vă dau un exemplu. Sumele acordate 
primăriilor s-au bazat pe proiectele existente, 
iar dacă pare că au fost defavorizate unele pri-
mării,  aceasta s-a întâmplat pentru că primă-
riile respective au beneficiat de alte sume, acor-
date direct din rezerva guvernului. De aceea, 
noi a trebuit să asigurăm un echilibru, pentru 
că dorim o dezvoltare armonioasă a tuturor 
localităţilor judeţului. În politică, trebuie să 
faci compromisuri în favoarea administraţiei, 
pentru ca toţi cetăţenii, toată comunitatea, să 
beneficieze de măsuri luate cu înţelepciune.

C.T.

– Consiliul Judeţean Timiş intenţionează 
înfiinţarea unui Muzeu al Ştiintei şi Tehnicii. 
Despre ce este vorba şi care este scopul muzeului? 

– În comunitatea timişoreană, dar şi în 
cea bănăţeană, au existat de-a lungul timpu-
lui mai multe iniţiative de creare a unui muzeu 
reprezentativ care să reflecte realizările teh-
nice – unele premiere europene – ale econo-

miei din aceste locuri. Printre alte iniţiative, şi 
Consiliul Judeţean a demarat prin intermediul 
ADETIM o astfel de idée de proiect. Ceea ce 
vrem noi să facem, în parteneriat cu mediul 
academic, dar şi cu cel economic, va repre-
zenta  materializarea unui concept modern si 
anume: conservarea  patrimoniului muzeistic 
din domeniul ştiinţei şi tehnologiei din Banat 
şi educarea  informaţională a cetăţenilor prin 
participare interactivă asigurându-se astfel va-
lorificarea superioară a cunoştiinţelor. Astfel 
de muzee există în mai multe oraşe cu tradi-
ţie din Europa, dar şi în alte ţări din Lumea 
Nouă. Amintesc aici: Deutsches Museum din 
Munchen, Muzeul „Leonardo da Vinci” din 
Milano etc. Este timpul sa avem si noi unul, 
aici in Banat!

– Fondurile europene câştigate de administra-
ţiile locale necesită cofinanţare, bani care nu sunt, 
uneori, uşor de dat de către primării. Cum se poate 
rezolva situaţia în folosul câştigării şi finalizării 
acestor proiecte?

– Există mai multe programe operaţionale 
sectoriale care se adresează administraţiei lo-

cale. Indiferent însă de problematica abordată, 
toate programele finanţează proiectele câştiga-
te după principiul parteneriatului. Adică majo-
ritatea sumei este asigurată de UE, dar o mică 
parte, de obicei 2%, reprezintă contribuţia so-
licitantului, în cazul de faţă a unei primării sau 
a unui Consiliu Judeţean. De exemplu, dacă 
valoarea totală eligibilă a unui proiect este de 
300.000 euro, cofinanţarea este de 6.000 euro. 
Ceea ce pentru o primărie reprezintă totuşi o 
sumă. Atunci când se demarează implementa-
rea unui proiect, este necesară o anumită pre-
finanţare, un împrumut dacă vreţi, asigurat fie 
de o bancă, fie de guvern. Pentru a ajuta pri-
măriile să acceseze cu succes fonduri europene 
pentru proiecte de dezvoltare a localităţilor, e 
nevoie de abordare unitară la nivel de politică 
publică a CJT prin ADETIM, dar şi asigura-
rea unor fonduri, evident rambursabile, care să 
asigure susţinerea proiectelor.

– O parte dintre comunele Timişului sunt la 
limita supravieţuirii financiare. Cum dezvăţăm 
mediul rural de „abonamentul” la fondurile jude-
ţene sau naţionale? Este de preferat să fie indepen-

denţi sau sunteţi de părere că ar trebui susţinute 
financiar în cea mai mare parte de către CJT?

– Da, într-adevăr, multe dintre comunele 
judeţului Timiş sunt la limita subzistenţei nu 
datorită unor obiceiuri sau mentalităţi păgu-
boase, ci datorită unei legislaţii financiare care 
nu a fost gândită în spiritul descentralizării. 
Dezvoltarea socio-economică locală, la nivel de 
unitate administrativ-teritorială, se bazează pe 
un complex de factori dintre care bugetul local 
reprezintă doar o parte. În toate statele euro-
pene cu o legislaţie financiară bine structura-
tă, există un parteneriat între comună şi judeţ, 
la fel ca şi între comună şi stat. Există întot-
deauna un capitol bugetar care este constituit 
în scopul intervenţiei nivelului administrativ 
superior pentru a suplimenta la nevoie bugete-
le locale. Pe cale de consecinţă, independenţa 
financiară trebuie să se oprească acolo unde 
orice cheltuială poate fi mai bine suportată de 
nivelul administrativ superior. Raportul dintre 
contribuţia locală şi cea de la judeţ se stabileşte 
după mecanisme economice a căror expresie se 
regăseşte în legislaţie.

Alina Sabou

„Trebuie să asigurăm fonduri comunelor pentru 
susţinerea proiectelor”

Vicepreşedintele Adam Crăciunescu:

“INVESTIŢIILE FĂCUTE DE CONSILIULUI 
JUDEŢEAN TIMIŞ CREEAZĂ NOI LOCURI DE MUNCĂ” 

Interviu cu Viorel Coifan, consilier judeţean 
şi preşedintele Comisiei de Administraţie
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Tinerii cu sindrom 
Down s-au întâlnit 
cu liderii din 
Palatul Administrativ

Reprezentanţii Fundaţiei „Pentru Voi” 
din Timişoara şi zece din cei peste treizeci de 
suferinzi de sindromul Down din oraş s-au 
întâlnit, în 21 martie, cu preşedintele Consi-
liului Judeţean Timiş, Constantin Ostaficiuc, 
şi cu subprefectul Marossy Zoltan, cerându-
le sprijinul să lucreze. Persoanele bolnave cu 
Down nu au drept de muncă, iar autorităţile 
au promis că le vor acorda ajutor. 

„Mi se pare o cerinţă absolut corectă ca 
în Codul Muncii să apară şi acea excepţie 
prin care să li se permită celor care sunt sub 
interdicţie să lucreze, respectiv, să fie scoşi 
de sub interdicţie şi să lucreze în zone pro-
tejate. Ei doresc să-şi câştige singuri exis-
tenţa. Fundaţia „Pentru Voi”, în parteneriat 
cu mai multe organizaţii, a asigurat diferite 
locuri de muncă, dar, fiind sub această in-
terdicţie, practic, ei lucrează, dar nu pot fi 
salarizaţi. Am cerut un document pentru a-l 
înainta, chiar prin amendarea noului Cod”, 
a afirmat Ostaficiuc. 

Directorul Fundaţiei „Pentru Voi”, 
Laila Onu, a declarat că, deşi a avut mai 
multe întâlniri cu reprezentanţi ai Par-
lamentului şi ai Ministerului Muncii, nu 
s-a obţinut niciun rezultat în favoarea 
acestui grup de persoane cu dizabilităţi. 
„Am primit doar promisiuni, de peste tot. 
Am cerut ajutorul conducerii judeţului, 
care ne-a promis că va interveni la Guvern 
şi prin parlamentarii de Timiş. Preşedintele 
Consiliului Judeţean şi subprefectul ne-au 
promis că vor încerca să modifice, încă o 
dată, Codul Muncii”, a conchis Onu.

A.P.

La Adăpostul de Zi şi Noapte Pentru Copiii Străzii din 
Timişoara a venit primăvara. Căldura soarelui şi aerul curat 
i-a mobilizat pe copii şi împreună, cu mic şi mare, au ieşit în 
grădina terapeutică a instituţiei să-şi demonstreze calităţile 
de gospodari pe care le-au dobândit de-a lungul anilor în 
cadrul activităţilor pe care educatorii le desfăşoară.

Pentru copii, aceste activităţi sunt foarte benefice din mai 
multe puncte de vedere, odată că le oferă posibilitatea de a 
învăţa lucruri care îi pot ajuta în viitor, învaţă să preţuiască 
munca, să fie ordonaţi, să-şi organizeze în mod corect ac-
tivitatea de zi cu zi, pe de altă parte îi ajută să înlocuiască 
comportamentul adictiv pe care l-au dobândit pe stradă cu o 
activitate plăcută şi educativă.

Copiii sunt foarte entuziasmaţi de ideea de a avea pro-
pria grădină în care ei cu mâna lor au posibilitatea să cultive 

legume, să îngrijească pomişorii pe care tot ei i-au plantat în 
anii trecuţi. Ca planuri de viitor copiii şi-au propus să crească 
şi câţiva iepuri şi păsări într-un spaţiu pe care urmează să 
şi-l amenajeze singuri cu materiale pe care le vor lua tot din 
natură.

Antal Francisc,
educator specializat CPRU Timişoara

Spune „NU” drogurilor
Tinereţea poate fi în egală măsură vârsta visurilor şi 

idealurilor măreţe, dar şi aceea a rătăcirilor, a iluziilor, a 
dependenţelor şi pierderii libertăţii sau sănătăţii. Este 
concluzia formulată la sfârşitul celor două activităţi desfă-
şurate cu tinerii din Centrul pentru Sprijinirea Integrării 
Familiale şi Profesionale a Tinerilor Timişoara la 10 şi 24 
martie 2011, pe tema consumului de droguri şi consecinţe-
lor acestuia. Activităţile au fost organizate în colaborare cu 
două instituţii cu competenţe şi responsabilităţi în materii, 
respectiv Direcţia de Sănătate Publică şi Centrul Regional 
de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Timişoara.

Cu aceste ocazii invitaţii au făcut expuneri prezentând 
situaţii, statistici, pliante şi afişe precum şi filme ilustrând 
cazuri reale de persoane dependente, subliniind consecin-
ţele pe planul sănătăţii fizice şi psihice, drama personală, 
dar şi a familiilor celor în cauză.

Calitatea prezentărilor, materialele utilizate, caracterul 
interactiv au fost tot atâtea motive pentru a aprecia că ac-
ţiunile au fost receptate corespunzător stârnind interesul 
tinerilor participanţi determinându-i pe aceştia să poată 
spune un categoric „NU” acestor tentaţii.

Prof. Ioan Herbei ,
Şef Centru C.S.I.F.P.T. Timişoara

Technology Cares (T-Cares) este un subproiect în cadrul pro-
iectului „People”, programul european INTERREG IV al cărui scop 
constă în încurajarea şi îmbunătăţirea sistemelor de teleîngrijire, de-
monstrând că soluţiile şi serviciile care vor rezulta din acest pro-
gram îi vor ajuta să se menţină activi în societate şi să rămână mai 
mult timp independenţi şi conectaţi social.

Proiectul va ajuta societăţile europene să răspundă mai bine ne-
voilor cu care se confruntă seniorii noştri, va crea noi posibilităţi de 
afaceri şi va oferi soluţii autorităţilor publice în încercarea de a asigura 
în viitor, viabilitatea sistemelor de asistenţă medicală şi socială.

Activităţile principale pentru România, în acestă perioadă, vizează 
realizarea unui studiu în cadrul Centrului de Îngrijire şi de Asistenţă 
Ciacova, ce constă în crearea unui algoritm de diagnosticare şi de re-
cuperare a afaziilor consecutiv accidentelor vasculare cerebrale ische-
mice. Cercetarea presupune explorarea unui domeniu prioritar in me-
dicina clinică şi în cercetarea aplicată, legat de studiul tulburărilor de 
limbaj de tip afazic la pacienţii cu patologie cerebro-vasculară prin: 

- optimizarea metodelor de diagnostic precoce şi de recuperare a 
afaziilor, aceasta contribuind la reintegrarea socio-familială mai rapidă 
a pacienţilor respectivi;

- analizarea nevoilor beneficiarilor şi a specialiştilor centrului cu 
privire la serviciile de teleîngrijire şi telemedicină, pentru crearea de 
sisteme optime de îngrijire în cazul afaziilor;

- crearea unui material de prezentare a metodelor de lucru cu be-
neficiarii afazici din centrele rezidenţiale.   

Examinarea iniţială a afaziilor s-a realizat calitativ, în conformitate 
cu trei parametri:

- fluenţa exprimării
- înţelegerea (comprehensiunea)
- vorbirea repetată

Examinarea ulterioară, laborioasă, a afaziilor s-a realizat cantita-
tiv, cu testul Western Aphasia Battery (W.A.B.) (Kertesz, A.) (1980);  
versiunea în limba română (Ştefania Kory-Calomfirescu şi Marilena 
Kory-Mercea) (1996). Această posibilitate de testare a tulburărilor de 
limbaj de tip afazic se bazează pe principiile neurolingvisticii moderne 

şi pe modelul neuro-anatomic al limbajului, în acest fel obţinându-se 
datele necesare pentru stabilirea unui prognostic al terapiei afazicilor.

Rezultatele finale ale cercetării urmăresc:
- realizarea unei monografii pe tema afaziilor care să cuprindă in-

formaţii complexe privind nivelul actual pe plan naţional şi internaţi-
onal al cunoştintelor în domeniu, precum şi a celor dobândite în urma 
derulării acestui proiect

- propuneri cu privire la achiziţionarea de echipamente de teleîn-
grijire ce vin în sprijinul recuperării persoanelor cu afazie

- ameliorarea calităţii vieţii pacienţilor afazici
- îmbunătăţirea şi eficientizarea metodelor de lucru cu aceste per-

soane în cadrul centrelor rezidenţiale.
Proiectul doreşte să demonstreze utilitatea folosirii sistemului de 

teleîngrijire pentru influenţarea procesului evolutiv al bolii, astfel încât 
persoanelor aflate în dificultate socială să li se poată identifica cele mai 
bune condiţii mentale, fizice şi sociale, încât ei să se poată menţine şi 
să-şi reia un loc cât mai normal în societate.   

Dalina Truică – DGASPC Timiş

Pe data de 21 martie se sărbătoreşte în toată lumea Ziua 
Internaţională a Copiilor Străzii.  Aceasta zi a fost stabilită în 
1998, prin rezoluţia Forumului Internaţional “Prietenii copi-
ilor străzii”, desfăşurat la Varşovia.

Pentru a marca această zi, Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Timiş, cu sprijinul Kinderhilfe 
International e.V. Koln, a organizat o zi de sărbătoare pen-
tru minorii din cadrul Adăpostului de zi şi de noapte pentru 
copiii străzii din Timişoara. Astfel, în această zi, toţi copiii 
prezenţi în acest centru ce aparţine de DGASPC Timiş au 
servit masa la McDonald’s, iar ulterior au petrecut două ore 
vizionând un film de animaţie la Cinema City.

În cadrul acestui Adăpost, copiii străzii beneficiază de 
toată susţinerea necesară pentru a lăsa în urmă viaţa de pe 
stradă şi a începe o viaţă nouă. Pe lângă adăpost, hrană sau 
îmbrăcăminte, copiii beneficiază de asistenţă medicală, con-

siliere psihologică, educaţie (alfabetizare), integrare socio-
profesională, activităţi recreative. Capacitatea Adăpostului 
de zi şi de noapte pentru copiii străzii este de 14 locuri.

Smaranda Marcu

T-Cares - tehnologia digitală inovatoare 
destinată persoanelor asistate social

21 martie – Ziua Internaţională a Copiilor Străzii

Hărnicia la ea acasă
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An de an, Babel Education îşi doreşte 
să facă un bine celor care au nevoie de el.  
Având frumoasa experienţă a proiectului 
1500 cărţi – Biblioteca Copiilor (o bibliote-
că cu cărţi în 7 limbi străine adresată copii-
lor din judeţul Timiş) şi în anul 
2011 ne-am îndreptat interesul 
spre copii. Patruzeci de copii cu 
vârste cuprinse între 5 si 13 ani 
din Centrul de Plasament din 
Recaş se bucură acum de atenţia 
şi grija noastră. Cele două eve-
nimente de Crăciun, „Christmas 
Market” şi „Advent Event”, or-
ganizate de Babel Center, ne-
au ajutat să strângem fondurile 
necesare pentru amenajarea unei 
camere minunate cu cărţi.

Unindu-ne forţele, Babel 
Education şi Centrul de Pla-
sament din Recaş, am participat cu mic cu 
mare la crearea Camerei cu cărţi. Foarte 
motivaţi şi harnici au fost copiii atunci când, 
împreună, am vopsit pereţii camerei, iar cei 
mai mari s-au dovedit a fi foarte pricepuţi la 
montarea mobilei. Tot împreună am aşezat 
cărţile pe rafturi şi am stabilit regulile spa-
ţiului. Odată amenajat spaţiul, activităţile 
puteau începe.

În fiecare săptămână pornim la drum 
împreună cu voluntarii spre Recaş, acolo 
unde copiii ne aşteaptă voioşi şi nerăbdători 
să afle ce le-am pregătit de data asta. Tolă-
niţi pe covor, ascunşi în cort sau încălecaţi 
pe-o buburuză, copiii ascultă cu mare interes 

poveştile spuse de noi, iar mai apoi urmea-
ză distractiva punere în scenă a poveştii. Nu 
plecăm niciodată până nu hotărâm cărţile 
săptămânii ce aşteaptă să fie răsfoite şi citite 
de copii.

Rezultatele sunt vizibile şi încurajatoare. 
Am conceput un spaţiu nou în cadrul cen-
trului, special dedicat copiilor în care aceştia 
să se poată bucura, (re)descoperind lectura 
ca şi activitate reconfortantă. De acest me-
diu se bucură şi voluntarii Babel Education 
care interacţionează cu copiii, desfăşurând 
împreună cu ei activităţi şi jocuri interactive 
şi educative cu şi despre cărţi.

Este minunat să-i avem în jurul nostru 
pe aceşti copii deosebiţi şi să le oferim mo-
mente de linişte prin intermediul cărţilor.

Alexandra Horea, coordonator Babel 
Education

În cadrul subproiectului Shareit, după 
„Tehnologie, artă şi comunitate în Timişoa-
ra” şi „Pregătire proiect pilot”, a urmat work-
shopul „Connecting gadgets”. Întâlnirea a 
fost organizată în zilele de 17 şi 18 martie 
a.c. cu sprijinul domnului Radu Ticiu din 
cadrul Incubatorului de afaceri software Ti-
mişoara. Şi de data aceasta, întâlnirea a fost 
coordonată de către Rob van Kranenburg, 
partener principal în cadrul sub-proiectului 
„Shareit”.  Totul a pornit de la una dintre 
concluziile cercetării realizate în cadrul sub-
proiectului, cercetare care a evidenţiat pro-
blemele pe care le întâmpină la nivel emo-
ţional copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la 
muncă în străinătate. Plecând de la această 
concluzie, a apărut ideea creării unui „gad-
get” care să răspundă acestei probleme. Aşa a 
apărut ideea de a folosi metoda Scotty.

Ce presupune Scotty ne-a explicat 
chiar Bas Withagen din partea Waag So-
ciety (www.waag.org), care a creat proiectul 
Scotty. Waag Society descrie acest proiect 
astfel: „Formele non verbale de comunicare 
sunt esenţiale în a păstra caracterul intim/

personal al unei relaţii. Proiectul Scotty a 
cercetat posibilităţile de a utiliza tehnolo-
gia informaţiei şi comunicării pentru a crea 
intimitatea virtuală între persoane aflate la 
distanţă”. (http://www.waag.org/project/
scottie)

Sub coordonarea lui Rob van Kranen-
burg au fost puse bazele unei viitoare cola-
borări care implică membrii echipei Shareit 
şi colaboratorii noştri în acest proiect.  Alex 
Iovanovici, unul dintre colaboratorii noştri 
explică: „În perioada următoare, în cadrul 
acestui proiect, mă voi ocupa de adaptarea 
aplicaţiei pentru  a răspunde mai bine cerin-
ţelor noastre.  În toată această perioadă vom 
colabora cu laboratorul ACSA (Advanced 
Computer Studies and Achitectures) din ca-
drul Universităţii Politehnica din Timişoara, 
care cu generozitate ne pune la dispoziţie 
infrastructura disponibilă şi cărora doresc să 
le mulţumesc pe această cale.  Întregul expe-
riment va fi susţinut din punct de vedere şti-
inţific de Dr. F.A. Sava din cadrul Facultăţii 
de Sociologie şi Psihologie, UVT, iar Vlad 
Fiscutean din partea „Fmedia” va sprijini 

proiectul transformând 
„informaţia, produsul şi 
campania de conştienti-
zare într-un limbaj uşor 
inteligibil publicului că-
ruia ne adresăm folosind 
design, branding şi mar-
keting”.

Manager subproiect 
”Shareit”

De la primele scrieri la multimedia 

Expoziţia intitulată “De la primele scrieri la multimedia“ 
îşi încheie itinerariul — început în 2010 —la Muzeul de Artă 
Timişoara. Cu un succes răsunător obținut în țară, la muzeele 
din Deva, Sighişoara, Cluj-Napoca, Sibiu, dar şi peste hotare, la 
sediul mondial al Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor  
(Geneva), evenimentul se doreşte o premieră absolută, atât din 
punct de vedere istoric, cât şi tehnologic.

Organizată de Institutul Multimedia Româno-Elveţian 
şi Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Ro-
mane din Deva, expoziţia este o re-
flecţie asupra a tot ceea ce a dezvol-
tat societatea comunicării de-a lungul 
veacurilor, în întreaga sa dimensiune 
şi diversitate istorică. Expoziţia a adus 
în  atenţie o multitudine de secţiuni 
tematice a căror abordare evolutivă 
permite o înţelegere mai nuanțată a 
realităţii  de la primele forme de co-
municare ale umanității până la radio, 
televiziune, multimedia.

Evenimentul se bucură de înaltul 
patronaj al Ambasadorului Elveţiei 
în România, Excelenţa Sa Livio Hür-
zeler, şi al domnului Kelemen Hunor, 
Ministrul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional, desfăşurându-se sub egida 
Ministerului Afacerilor Externe al 
României şi al Institutului Cultural 
Român. Curatorul expoziției este 
Domnul Dr. Laurent Chrzanovski, 
arheolog, directorul  proiectului ,,De 
la primele scrieri la multimedia’’

Piesele expuse aparţin unora dintre cele mai dintre cele mai 
reprezentative colecţii muzeale din Transilvania şi Banat: Mu-
zeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, Muzeul  Naţional 
Brukenthal Sibiu, Muzeul Banatului Timişoara, Muzeul de 
Istorie Sighişoara şi Muzeul Naţional de Istorie a Transilvani-
ei Cluj-Napoca. Multe din piesele expuse includ elemente cu 
caracter estetic, ceea ce propune expoziţia şi  publicului iubitor 
de artă.

O secție specială, interactivă — dezvoltată de Universitatea 
Haute-Ecole Art din Saint-Imier (Elvetia)   — este dedicată 

tehnologiilor de avangardă.  Ele-
mentul novator al expoziţiei constă 
în faptul că ea poate fi vizionată, în 
premieră pentru publicul din Româ-
nia, cu ajutorul telefonului mobil şi al 
tehnologiilor informatice  elveţiene 
de ultimă generaţie. Codul de bare 
2D, aplicat exponatelor şi materiale-
lor de suport ale evenimentului (pa-
nouri, afişe, flyere, postere stradale), 
oferă o interfaţă uşoară (telefonul 
mobil-internet) şi stabileşte o punte 
între lumea reală şi informaţiile pro-
venite din site-urile WAP şi WEB. 
Astfel, vizitatorul  expoziţiei îşi va 
putea folosi telefonul mobil pentru 
a afla mai multe informaţii despre 
fiecare exponat, vitrină sau  temati-
că abordată în cadrul numeroaselor 
secţiuni propuse. Expoziția poate fi 
vizitată virtual pe site-ul www.mul-
timediahistory.org.

Bogdan Hădăştean

Expoziție retrospectivă

JULIUS PODLIPNY
— 11 martie – 30 aprilie —

Julius Podlipny este 
considerat unul dintre cei 
mai importanţi artişti plas-
tici ai Banatului. Artistul de 
origine cehă s-a născut la 
Pressburg (actualul Bratis-
lava), în Imperiul Austro-
Ungar şi a studiat la Aca-
demia Maghiară de Artă 
din Budapesta.  În 1926 s-a 
stabilit la Timişoara, unde 
a condus Şcoala de Pictură, 
înainte de a deveni profesor 
la Şcoala de Artă Deco-
rativă – ulterior Liceul de Artă. A colaborat cu revista de 
avangardă maghiară Ma publicată la Viena de către artistul 
socialist Kassák. A creat în manieră expresionistă. A fost 
un remarcabil pedagog, pregătind generaţii întregi de artişti 
plastici bănăţeni. Lucrări semnate Julius Podlipny se află 
în expunerea permanentă a Muzeului de Artă Timişoara.  

 Expoziţia a fost deschisă de artistul plastic Ştefan Câl-
ţia, Janos Szekernyes, preşedintele UAP Timiş şi Marcel 
Tolcea, directorul Muzeului de Artă Timişoara. În cadrul 
evenimentului, a avut loc prezentarea volumului “Da-sein/
Conte. Schiţe dintr-un secol” (Memoriile lui Podlipny) de 
Annemarie Podlipny Hehn. Au prezentat Cornel Ungu-
reanu şi Karl Singer. În data de 12 aprilie (când se cele-
breaza 113 ani de la naşterea artistului), în spaţiul expoziţi-
onal va avea loc un simpozion organizat de elevi şi prieteni, 
aduceri aminte cu poveşti şi proiecţii de filme. Cele două 
expoziţii se vor afla pe simezele Muzeului de Arta până în 
data de 30 aprilie 2011 şi pot fi vizitate zilnic între orele 
10-18 (lunea închis).

B.N.

Muzeul de Artă Timişoara

Expoziţii temporare

Camera cu cărţi 
în Centrul de Plasament din Recaş

„Connecting gadgets” în sub-proiectul 
„Shareit”
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În cursul anului acesta va începe un pro-
iect de reparaţie capitală a pistei de decolare 
şi aterizare de la Aeroportul Internaţional 
„Traian Vuia” din Timişoara, se vor iniţia 
procedurile pentru construcţia unui nou 
terminal şi se va proiecta construcţia unui 
hotel pentru pasageri.

Directorul Cornel Sămărtinean a decla-
rat că „priorităţile pentru 2011 sunt repara-
ţia capitală a pistei de decolare şi aterizare, 
care va începe în 2011 şi se va termina cel 
mai probabil anul viitor, dezvoltarea căilor 
de rulare şi a platformei pentru aeronave, 
extinderea parcării şi modernizarea celei 
existente, demararea procedurilor pentru 
construcţia unei noi aerogări, modernizarea 
aerogării existente, demararea proiectului 
de construire a unui hotel în vecinătatea ae-
roportului”.

Ridicarea unui nou terminal este nece-
sară deoarece aeroportul din Timişoara are 
doar 30 la sută din spaţiul cerut de normele 

europene raportat la numărul de pasageri 
care au tranzitat anul trecut această aeroga-
ră şi care s-a ridicat la peste 1,1 milioane 
de persoane. În ceea ce priveşte construcţia 
unui hotel, Sămărtinean a afirmat că acesta 
ar putea fi ridicat în parteneriat public-pri-
vat şi ar trebui să aibă minimum trei stele, 
urmând să deservească pasagerii aflaţi în 
tranzit prin Aeroportul Internaţional din 
Timişoara. 

Aeroportul Internaţional din Timişoa-
ra a avut, în 2010, un flux de 1.136.000 de 
pasageri, în creştere cu 17 procente faţă de 
anul precedent, ceea ce plasează aerogara 
timişoreană pe locul al treilea în topul ce-
lor mai tranzitate aeroporturi din România, 
după Bucureşti Otopeni şi Bucureşti Bănea-
sa. De asemenea, Aeroportul din Timişoara 
a înregistrat un venit de peste 11 milioane 
de euro şi un profit de peste 3 milioane de 
euro, în 2010.

S.I.

Muzeul Poştei, inaugurat la Timişoara
Muzeul Poştei a fost inaugurat, de 1 martie, în oraşul de pe Bega, acesta prezentând 

vizitatorilor o succintă istorie a acestui gen de comunicaţii, prin poze, caricaturi sau ilustrate 
şi uniforme ale curierilor de odinioară, până la aparatele folosite în munca specifică, în urmă 

cu mai bine de un veac, toate, în stare de func-
ţionare, deşi trecerea timpului le marchează. 

Iniţiativa are drept scop atragerea de noi cli-
enţi care să folosească serviciile de curierat ale 
Poştei Române, cât şi aplecarea spre cultură a 
celor care păşesc în acest spaţiu. Spaţiul expozi-
ţional poate fi vizitat pe tot parcursul zilei, in-
trarea fiind liberă. „Am decis să creăm în sediul 
Regionalei de Poştă un centru expoziţional. In-
vităm toate societăţile care doresc să-şi prezinte 
produsele pe plan cultural, de la caricatură sau 
pictură până la carte şi orice altceva care se re-
feră, în primul rând, la acest fond cultural, să ex-
pună produsele în mod gratuit în holul Poştei”, 

a declarat Nelu Balaş, directorul Regionalei de Poştă Timişoara. La îmbogăţirea zestrei expo-
ziţionale şi-au adus contribuţia angajaţi ai Poştei - activi sau pensionari - din tot vestul ţării.

O.T.

Vinul „Solo quinta”, produs de Cramele 
Recaş, a câştigat, la finele lunii februarie, la 
o competiţie care a avut loc la Paris, trofeul 
pentru cel mai bun vin alb sec. Acesta este cel 
mai prestigios concurs european, unde au fost 
înscrise peste 3.000 de vinuri din 40 de ţări. 
Trofeul a fost prezentat de către preşedintele 
Consiliului Judeţean, Constantin Ostaficiuc. 

 Gheorghe Iova, unul dintre directorii de 

la Cramele Recas, a declarat că acest premiu 
pentru un vin alb sec este obţinut pentru prima 
data în Europa de Est. „Este o realizare de-
osebită a Cramelor Recaş”, a spus Iova. Ioan 
Georgiu, directorul general al Cramelor, a 
menţionat că lipsa solurilor calcaroase din Ti-
miş este compensată prin măsurile tehnologice 
speciale. „Am ţinut cont în strategia judeţului 
de companiile care să ne reprezinte, să facă in-
vestiţii şi să aducă locuri de muncă. Este un 
succes remarcabil”, a precizat Constantin Os-
taficiuc. Concursul oenologic este considerat 
de specialişti drept un „Oscar” al vinurilor. 

Premiul de la Paris a fost urmat de o Di-
plomă de Excelenţă acordată de ministrul 

Agriculturii, Valeriu Tabără, cramei bănăţene. 
„Dintre toate proiectele Ministerului Agricul-
turii cu finanţare din fonduri europene, cele pe 
restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole 
merg cel mai bine, toţi banii fiind cheltuiţi cu 
folos. Strategia de dezvoltare a sectorului viti-
vinicol românesc pentru perioada 2006-2015 
vizează şi creşterea suprafeţelor apte să  pro-
ducă vinuri cu denumire de origine controlată 

(DOC), asociată cu o mărire a ponderii vinuri-
lor de calitate şi evident cu scăderea producţiei 
de vin de masă”, a spus Tabără.  

A.S.

La librăria Cartea de nisip din oraşul flo-
rilor Timisoara, a fost lansată cartea Roze de 
Timişoara - pagini din istoria trandafirilor în 
Banat, semnată de doi autori, dr. ing. Vasile 
Ciupa, director la Primăria Timişoara la Di-
recţia de Mediu şi jurnalistul Lucian-Vasile 
Szabo. Apărută în condiţii grafice deosebite, 
cartea reprezintă o pagină “din istoria Bana-
tului şi a Timişoarei, modul cum au apărut 
gradinile publice ale oraşului, amenajate sub 
forma parcurilor, dar şi în fastuoase aranja-
mente horticole în spatiu privat”... “Horticul-

tori locali aveau un renume bun în lume, flo-
rile lor fiind solicitate la curtea imperială de la 
Viena, iar talentul lor de peisagişti avea să fie 
dovedit prin amenajări realizate la resedinţele 
unor capete încoronate ori cu titlu nobiliar”... 
Prezentarea cărţii a fost făcută de scriitorii 
Daniel Vighi şi Viorel Marineasa, ambii lă-
udând iniţiativa autorilor, amintindu-şi de 
renumele binemeritat al Timişoarei ca oraş al 
trandafirilor, dar aducând şi critici la situaţia 
de azi, când pe locurile vechilor parcuri, apar 
construcţii, hoteluri şi alte cele. Apoi au vor-
bit autorii. Amândoi, foarte sensibili şi iubi-
tori de frumos... de flori... de trandafiri. Vasile 
Ciupa a invitat să ia cuvantul specialiştiii prof. 
dr. agronom Alexandru Moisiuc, autor a 24 
de cărţi şi 179 de lucrări ştiintifice a spus: “...
îmi cer scuze, dar eu sunt profesor de iarbă. 
Sunt iubitor de verde. De aceea, le mulţumesc 
domnilor colegi pentru aeasta carte. Să facem 
Timişoara un oraş cu plămâni. Să dăm ceza-
rului ce-i al cezarului şi naturii ce-i al naturii, 
să lăsăm Timişoara să fie întotdeauna un oraş 
al florilor!”

Spicuind din carte, aflăm despre trandafi-
rii din oraşul de pe Bega că “istoria lor începe 

cu sosirea la Timişoara în anul 1867, a tâna-
rului pe atunci Wilhelm Muhle. Născut în 21 
septembrie 1844, Wilhelm dobândise cunoş-
tinţe temeinice de grădinărit de la maeştri din 
Cehia şi Germania. Înainte de Timişoara pe-
trecuse doi ani în Banatul sârbesc... Pasiunea 
acestuia au reprezentat-o rozele, cărora le-a 
acordat o atenţie deosebită. Şi-a populat tere-
nul şi serele cu soiuri luate de la alţi grădinari 
din apropiere sau din colţuri mai îndepărtate 
ale Europei, dar şi-a pus în valoare talentul şi 
cunoştinţele pentru a le ameliora şi pentru a 
produce soiuri noi. Momentul cel mai impor-
tant este cel din anul 1891, când Timişoara 
se prezintă capetelor încoronate, în frunte cu 
Franz Josef,  dar şi oamenilor veniţi din lumea 
largă în toată splendoarea amenajărilor sale 
peisagistice cu ocazia marii Expoziţii agricole 
şi industriale şinută pe malul Begăi, chiar în 
locul ocupat astăzi de Parcul Rozelor şi, mai 
ales, de Parcul Copiilor. Fiul cel mare, Arpad 
Muhle ajunge deosebit de apreciat atât în ţară 
cât şi în afara ei. Talentul său de arhitect pe-
isagist este dovedit prin amenajările pe care 
le realizează atât în Imperiul Habsburgic, cât 
şi la Sofia, la Bucureşti sau la Sinaia sau mai 

departe. Edilii Bucureştiului aveau să-l che-
me pentru a le acorda consultanţă ştiinţifică 
în realizarea arhicunoscutului Parc Cişmigiu. 
De acolo merge la Sinaia, chiar în vremea 
când localitatea începe să-şi trăiască anii de 
glorie ca loc de vilegiatură, aici fiind plasate şi 
reşedinţele de odihnă ale Coroanei Români-
ei... La Sinaia, Arpad Muhle este peisagistul  
care avea să realizeze parcul public al staţi-
unii. Urmează aventura sa peisagistică din 
capitala Bulgariei, parcul principal din Sofia 
fiind realizat în stil... japonez !”

Alte informaţii interesante puteţi  afla afla 
cumpărând  volumul “Roze de Timişoara”  de 
la librăria Cartea de nisip, tel. 0256/433094, 
e-mail: carteadenisip@gruplibrarium.ro sau 
împrumutând-o de la Biblioteca Judeţeană 
Timiş.

La sfârşit, autorii au dat autografe, mo-
ment urmat de o degustare de vinuri din zona 
Minişului. Albe si roşii.  Dr.ing. Vasile Ciupa 
a primit cadou de la colegele de serviciu din 
Primăria Timişoara un frumos portret sem-
nat de maestrul Ştefan Popa - Popa’s.

Emeric Vamos Barbu

ROZE DE TIMIŞOARA

Un „Oscar” pentru crama 
bănăţeană de la Recaş

AEROPORTUL INTERNAŢIONAL TIMIŞOARA

Planuri pentru anul 2011: 
un hotel şi un nou terminal!
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Născut în 11.02.1946, la Vor-
niceni, Botoşani, România.  Înain-
te de anul 1989, pictura era pentru 
el doar un hobby. A pictat însă 
mult, a făcut-o după model şi, la 
un moment dat, vindea bine ase-
menea lucrări comandate de cei 
doritori, aşa că poate spune liniştit 
că  tablourile realizate în  acea pe-
rioadă au ajuns prin aproape toată 
fosta RFG şi asta l-a susţinut fi-
nanciar în acele vremuri tulburi.

După anul 1989, s-a împlinit 
artistic, fiind de o tenacitate dem-
nă de urmat. Trece de la statutul 
de artist amator la cel de artist 
platic profesionist.   După ce ab-
solvă  Facultatea de Arte şi De-
sign a Universităţii de Vest Timi-
şoara, devine  membru al Uniunii 
Artiştilor Plastici din România 
- Filiala Timişoara. Are  expoziţii 
personale la  Galeria de artă Bas-
tion, Galeria Buzunar,  Casa A.M. 
Guttenbrun, Galeria Orchideea, 
Galeria Pro Armia, Galeria Helios 
etc. Participă la numeroase expo-
ziţii de grup şi tabere de creaţie.  

Iată, pe scurt, biografia artis-
tului plastic  timişorean Victor 
Acatrinei, biografie care a pri-
mit recent un nou reper, odată cu 
vernisajul expoziţiei de pictură  
organizată pe simezele Palatului 
Administrativ, în colaborare şi cu 
sprijinul CJ Timiş. La vernisaj au 
participat preşedintele UAP Fili-

ala Timiş, dl Janos Szekernyes, şi, 
în calitate de gazdă, dr. ing. Viorel 
Coifan, consilier judeţean.  Mo-
ment graţios prezentat de criticul 
şi istoricul de artă prof. univ. dr. 
Ioan Iovan drept unul al “grădi-
nilor fără apus şi al simetriilor”, 
fie acestea din urmă vegetale sau 
vieneze. Acatrinei expune la Pa-
latul Administrativ din Capitala 
Banatului pânze fastuoase pe care 

pictorul  le identifică drept repre-
zentative pentru perioada artistică 
prin care trece: aceea a unei pic-
turi plate cu accente grafice şi  pe 
care Victor Acatrinei o consideră 
ca aparţinându-i de drept  ca mod 
inovator de exprimare. 

Criticul de artă Ioan Iovan 
este cel care desluşeşte secvenţial 
fiorul creaţiei în opera domnului 
Victor Acatrinei, fior pe care-l 
vede dezvoltându-se în mai multe 
acte: “Întâi există momentul pen-
tru văzut, când observaţia se află la 

post, apoi urmează un  moment al 
înregistrării când este cernut prin 
sita sufletească ce este reţinut, apoi 
vine un moment al transfigurării 
când formele reţinute sunt schim-
bate în forme stătătoare, apoi, în 
sfârşit se ajunge la momentul re-
alizării, la producerea atunci când, 
după aspusele păictorului, ivirea 
imaginii durează foarte puţin.” 

D.B.

Ziua Internaţională a Poeziei, oficializată de 
UNESCO în data de 21 martie, a fost sărbătorită la 
Timişoara, de către Fundaţia Culturală „Orient Latin”, 
pentru al şaselea an consecutiv. Celelalte ediţii, care au 
avut loc la Clubul „The Note”, Teatrul „Merlin”, Tea-
trul Naţional Timişoara, şi Filarmonica „Banatul”, au 
prilejuit onorarea, prin recitaluri şi proiecţii, a  memo-
riei unor scriitori ai cetăţii intraţi, nemeritat, într-un 
con de umbră: Damian Ureche, Adrian Derlea, Nico-
lae Romândaşu, Dan Emilian Roşca, Cătălin Isman, 
Victor Ţache Ţintoi, Iosif Costinaş, Virgil Şchiopescu, 
Marius Munteanu sau Ion Dumitru Teodorescu.

De asemenea, Fundaţia Culturală „Orient Latin”, 
din anul 2007, acordă premii de excelenţă unor perso-
nalităţi literare cu operă şi statut, care, din varii motive, 
nu sunt membre ale Uniunii Scriitorilor. Iată laureaţii: 
2007 – criticul şi prozatorul Adrian Dinu Rachieru, 
criticul şi poetul Ionel Bota, directorul Teatrului Vechi 
din Oraviţa; 2008 – prozatorul şi criticul Gheorghe 
Secheşan, poeta şi prozatoarea Maria Bologa; 2009 – 
poetul şi jurnalistul Constantin Mărăscu, poetul şi cri-
ticul Valeriu Drumeş, 2010 – prozatorul Marcel Luca. 
Premiul „Horia Ionescu”, care se acordă unui actor cu 
inserţii în viaţa poeziei timişorene, la ediţia I (2010), 
i-a fost înmânat lui Doru Iosif, poet şi muzician. Tre-
buie să completăm că, între timp, primii trei laureaţi au 
devenit membri ai Uniunii Scriitorilor din România – 
Filiala Timişoara. 

Consecventă ideii de păstrare a unei imagini ne-
deformate a literaturii timişorene, Fundaţia Culturală 
„Orient Latin”, în afară de revista trimestrială de li-
teratură şi arte, care apare neîntrerupt din anul 1993, 
a tipărit volumele „Poezii alese”, de Damian Ureche, 
„Ţache” de Victor Ţintoi, „Teatru”, de Iosif Costinaş şi 
„Treisprezece poeţi timişoreni vii”. La cele cinci ediţii 
de până acum, Ziua Poeziei s-a bucurat de colaborarea 
a numeroşi actori şi muzicieni de prim rang ai urbei, 

care au asigurat o înaltă ţinută acestor întâlniri. 
Ediţia a VI-a  Zilei Internaţionale a Poeziei s-a 

desfăşurat în sala de spectacole a  Centrului Judeţean 
de Cultură şi Arte Timiş, în 21 martie 2011,  prilej 
pentru  prezentarea noului număr al revistei de lite-

ratură şi arte „Orient Latin” (an XVIII, nr. 1, 2011, 
publicaţie trimestrială timişoreană de literatură şi arte, 
care apare, neîntrerupt, din 1993). Au fost acorda-
te premiile anuale de excelenţă literară ale Fundaţiei 
„Orient Latin” şi Premiul „Horia Ionescu” (ed. a II-
a). Premiul de excelenţă literară, ex-aequo, le-a fost 
înmânat la doi tineri scriitori care, în   anul 2010, au 
primit distincţii naţionale: Lucian Adam (reşiţean, 
câş ti gătorul premiului,   pentru volum de debut, la 
concursul „Porni Luceafărul…”), şi Adelina Dozescu 
(studentă  timişoreană în vârstă de douăzeci de ani, co-
lecţionară de premii literare – 43 în patru ani). Premiul 
„Horia Ionescu”, care se atribuie unui actor timişorean 
implicat în poezia  timişoreană, i-a fost înmânat ma-
estrului Vladimir Jurăscu. Diploma i-a fost înmânată 

de către Călin Ionescu, fiul regretatului actor şi 
regizor. Au urmat trei lansări  de carte: „Poeţi 
din Basarabia”, de Adrian Dinu Rachieru; „Fe-
tele oraşului tău”, de Marian Oprea; „Contabilul 
eşecurilor”, de Victor Georoceanu.

Spectacolul a continuat cu un recital  din vo-
lumul „Dedicaţii- ş’alte graţii” de Dinu Barbu 
(carte  ilustrată de graficianul Zoltan Vamos- 
Zoff ), recital desfăşurat cu concursul actorul 
Doru Iosif şi al autorului. 

Au urmat rememberul închinat  regretatului 
poet Ioan Crăciun (cu concursul actriţei Simona 
Vintilă), recitalul folk  susţinut de fraţii gemeni 
Adrian şi Cristian Ilie şi medalionul in memori-
am „George Drumur, la centenar” (cu participa-
rea lui Marian Drumur, fiul regretatului scriitor, 
şi a actorului Vladimir Jurăscu). Filmul inedit din 
arhiva Victor Popa – „Vis cu Nichita Stănescu” şi 
recitalul susţinut de Radu Stoica (chitară şi voce) 

şi Florin Ferchiu (violoncel) au încheiat spectacolul 
oferit de Fundaţia „Orient Latin” cu prilejul Zilei In-
ternaţionale a Poezie 2011.

Ilie Chelariu

Ziua Internaţională 
a Poeziei la Timişoara

ACATRINEI PE SIMEZELE PALATULUI 
ADMINISTRATIV

Cel mai important centru de calcul din Europa de S-E 
va fi la Universitatea de Vest

Cel mai important centru de calcul din Sud-Estul Europei va fi la Universitatea de Vest din Timişoara, după 
ce instituţia academică a achiziţionat, prin licitaţie, un supercomputer în valoare de un milion de euro. Com-
puterul va fi folosit pentru activitatea de cercetare, dar şi pentru prestarea de servicii pentru diferite societăţi 
comerciale. „Achiziţionarea acestui supercomputer face parte dintr-un proiect european în valoare de peste 10 
milioane de euro, care are ca scop principal construirea unui sediu cu dotarea completă pentru un Institut de 
Cercetări Avansate de Mediu, o infrastructură de cercetare de excelenţă la standarde internaţionale”, a declarat 
rectorul UVT, Ioan Talpoş.

A.S.



8 CJTIMIŞ

AGENDĂ martie-aprilie 2011

În comuna Jamu Mare, nu sunt, acum, bani 
pentru continuarea lucrărilor la reţeaua de ali-
mentare cu apă. Dar administaţia din localitate 
nu vrea să lase lucrurile aşa, neterminate, cu lu-

crarea realizată în proporţie de 37%, ci se caută 
soluţii. Varianta gândită este de contractare a 
unui împrumut de 8 miliarde de lei vechi, de la 
o bancă, durata creditului urmând să fie de mi-
nimum 5 ani. Banii ar ajunge pentru îndepli-
nirea unui vis pentru localnicii din Jamu Mare: 
să aibă acces permanent la sursa de apă.

„La Jamu Mare ne-am gândit să obţinem 
un credit la o bancă, nu avem altă soluţie. Ne 
gândim şi la varianta asta pentru a înainta cu 
lucrarea, pentru că oamenii se întreabă de ce 
unii au apă şi de ce alţii nu au. Vom face asta 
dacă nu vin banii pe Ordonanţa 7. Nu avem 
încă aprobarea Consiliului Local, dar la prima 
şedinţă o să punem pe ordinea de zi. Băncile cer 
gaj, noi ne ferim de asta, dar cu banii pe care îi 
colectăm ne-ar rămâne şi pentru salarii şi ilu-
minat, şi am putea plăti şi rata. Un credit de 8 
miliarde de lei vechi ne-ar ajunge ca să dăm 
drumul la forajul nou şi să extindem reţeaua în 
tot satul. Ne-am gândit la o perioadă de 5 ani, 
avem mai multe oferte, dar vrem să o luăm pe 
cea mai bună. Pe acest an nu mai putem con-
tracta creditul, pentru că nu am prins în buget 
această opţiune. Lucrările la reţeaua de apă au 
început în 2009. Forajul e făcut, uzina de apă la 

fel”, spune viceprimarul Sandu Belea.
Alimentarea cu apă este o prioritate şi 

pentru satele aparţinătoare. La Clopodia, lu-
crarea a ajuns la un stadiu de 27%, bani fiind 

primiţi prin Consiliul Judeţean şi 
din bugetul comunei. Investiţia 
se ridică la 8,3 miliarde lei vechi, 
adică 830.000 lei şi până pe finalul 
anului se estimează că se va ajunge 
la peste trei sfert de reţea termina-
tă. La Ferendia, alimentarea cu apă 
este în faza de studiu de fezabilitate 
şi s-au pus deoparte 347.000 de lei. 
La Lăţunaş se doreşte extinderea 
reţelei de apă, sunt cişmele stradale 
şi se va face racordul la ele pentru 
a se extinde reţeaua. La Gherman, 
fiind un sat mai mic, sunt două 
foraje, unul este al primăriei, iar 
celălalt făcut de un operator privat, 

iar oamenii şi-au tras apa în case. Majoritatea 
localnicilor au apă, numai cine nu a vrut nu s-a 
racordat. La Clopodia sunt 785 de locuitori, 
la Ferendia - 528, Gherman – 249, Lăţunaş – 
335, ne spune viceprimarul.

Planuri şi probleme

În toamnă, la Jamu Mare se va da în fo-
losinţă şi noua grădiniţă, lucrare începută în 
2008, dar întârziată în funcţie şi de cum au ve-
nit banii. Pe fonduri europene s-a accesat pro-
gramul dedicat mediului rural, pe măsura 322, 
dar deşi proiectul este eligibil, nu este finanţare 
pentru el. Edilii din Jamu Mare doreau să re-
alizeze canalizarea, să se asfalteze drumuri, să 
se amenajeze un after school şi un muzeu al 
localităţii, cu războaie de ţesut, porturi popula-
re de pe timpuri şi alte obiecte care se află prin 
casele sătenilor. Viceprimarul spune că o pro-
blemă mare este lipsa unui mijloc de transport 
al elevilor către şcoală. „Am avut un autobuz 
care s-a defectat. Noi transportăm de la Feren-
dia şi Clopodia 65 de elevi către Jamu Mare. 
Am primit de la Inspectoratul Şcolar un mi-
crobuz de 19 persoane, dar trebuie să facă două 

curse, de la Ferendia la Jam şi apoi se întoarce 
în Clopodia. Copiii stau înghesuiţi. Dacă am 
putea fi ajutaţi cu un autobuz, ar fi foarte bine. 
De la Consiliul Judeţean avem un microbuz, 
pe care îl vom înmatricula, are 8 plus 1 locuri, 
cu care aducem elevii de la Gherman şi Lăţu-
naş. Ar fi bine să avem un autobuz, aşa copiii 
trebuie să se scoale de dimineaţă, apoi trebuie 
să stea prin Jamu Mare, la plecare. Autobuzul 
era vechi, din 1985, o dată l-am reparat, dar 
s-a stricat motorul, blocul motor şi altele, a 
mai funcţionat din mai până în noiembrie anul 
trecut. Nu ne-am risca să luăm un autobuz la 

mâna a doua, nu ştii ce iei şi poate se strică, 
iar trebuie bani. Am căutat şi pe internet, am 
văzut şi în Germania, dar cu taxa de primă în-
matriculare e foarte scump şi nu ne permitem”, 
precizează Belea.

Bugetul propriu al comunei pe 2011 este 
cu 35% mai mic decât cel din 2008, mai 
spune viceprimarul, dar egal cu cel de anul 
trecut. În comună sunt multe firme care fac 

agricultură, aşa că se mai strâng taxe şi im-
pozite utile la buget. „Mai sunt nişte italieni 
care au adus vaci de rasă din Italia, numai 
pentru carne, dar lucrează şi teren. Sunt şi 90 
de hectare de vie, un investitor care face şi o 
cramă şi face şi agricultură ecologică. Până 
acum 2-3 ani nu prea lucrau pământurile, dar 
de ceva vreme a crescut preţul la cereale şi 
atunci obţin profit şi li se rentează. Oamenii 
lucrează şi la Deta, au transport asigurat, dar 
şi la Timişoara, unde fac naveta”, mai spu-
ne viceprimarul. Piaţa imobiliară din Jamu 
Mare a îngheţat complet de vreo doi ani şi 
acum nu mai interesează pe nimeni casele 

sau terenurile. O casă la Jamu Mare ar fi cam 
la 20.000 de euro, cu 3 camere, bucătărie, 
curte, grădină.

Conacele boiereşti, vândute şi... 
cam părăsite

Rămânând la partea imobiliată, viceprima-
rul ne spune că, la Clopodia, căminul cultural a 
fost retrocedat şi Primăria ar vrea să îl cumpă-
re de la persoana care l-a câştigat, dar trebuie 
să se facă o evaluare şi să se cadă de acord la 
un preţ. Acum proprietar este cineva din Ti-

mişoara, bunicii acelei persoane 
au stat în comună, alte bunuri nu 
mai are acolo, aşa că omul vrea să 
vândă.

Conacul cunoscut sub nu-
mele de „Petala” a a ajuns în 
proprietarea unor doamne din 
Timişoara, Maria Luminiţa Toth 
şi Cornelia Lăcrămioara Lupse 
Turpan, clădirea fiind iniţial câş-
tigată în instanţă după 1990 de 
Marie Rose Mociorniţă, străne-
poată a a fostului proprietar, ge-
neralul Vintilă Petala.  „Conacul 
a fost împrejmuit ca pe timpuri, 
dar în rest nu s-a mai făcut nimic. 

Acolo a funcţionat punct sanitar, şcoală, birt, 
magazin, s-au ţinut şi viermi de mătase acolo!”, 
spune Belea. 

Un alt conac care ar fi putut fi o atracţie tu-
ristică este conacul „Manase”, care a fost cum-
părat de un cetăţean din Bucureşti, Alexandru  
Bărboi cu 40.000 de euro. „Mai repară la conac 
şi încearcă să îi păstreze arhitectura. A fost re-
trocedat către doi nepoţi a lui Manase (boierul 

Gyorgy Manaszy, n.r.), unul e în Germania, 
altul în România, dar nu au avut bani să aibă 
grijă de el. Acum stă o persoană în casă, care 
se ocupă de îngrijirea imobilului. Când eram 
eu copil, lumea lua apă de acolo, era un izvor 
puternic. Era şi un lac, sunt platani, era un loc 
foarte frumos. Acolo a fost şi creşă”, îşi amin-
teşte viceprimarul din Jamu Mare.

 Zona Jamu Mare-Clopodia-Ferendia  era 
cunoscută în anii 70 pentru livezile sale. Tra-
diţia nu a mai continuat însă, pomii îmbătrâ-
nind, fiind furaţi sau, pur şi simplu, „înghiţiţi” 
de pădure… 

Alina Sabou

JAMU MARE Alimentarea cu apă, 
o prioritate pentru comună 

O ÎNTREBARE 
PENTRU PRIMARUL IOAN DOREL DEMEA

– Aţi definitivat bugetul  comunei pe anul  2011? 
– I.D. Demea: Executivul Primăriei Sânandrei, împre-

ună cu consilierii locali, a reuşit să întocmească, zic eu, un 
buget echilibrat şi bun, buget care să dea perspective dez-
voltării în continuare a comunei, dar care să aibă în vedere 
şi locuitorii aşezării noastre, grei încercaţi de anii de criză. 
În acest sens ţin să menţionez că la iniţiativa mea şi prin 
votul consilierilor locali am menţinut taxele şi impozitele la 
nivelul anului trecut. Nu a fost simplu, dar trebuia să venim 
cu un sprijin concret în favoarea locuitorilor comunei. Să se 
simtă ocrotiţi de către cei pe care i-au ales, i-au votat… Nu 
am majorat taxele de anul acesta nici măcar cu rata inflaţiei 
şi, probabil, suntem printre puţinele comune din ţară care 

au reuşit această performanţă. Deci am îngheţat impozitul la nivelul anului trecut. Singurele 
majorări au fost pentru mijloacele de transport cu o capacitate cilindrică mai mare de 2.000 
cmc şi impozitul pe clădiri pentru proprietarii care deţin locuinţe în plus faţă de cea în care 
locuiesc, aici aplicându-se o lege dată la nivel naţional, respectiv modificarea Legii 571 din 
2003 privind Codul Fiscal. Şi am mai venit cu ceva în ajutorul locuitorilor comunei: am 
redus taxa de urgenţă pentru eliberarea certificatelor fiscale de la 100 de lei la 50 de lei, iar 
pentru 2011 am scos şi taxa de hingherit.

P.V.T.

Uzina de apă Jamu Mare

Primăria Jamu Mare

Conacul Petala, iar în medalion Conacul Manase
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– Cum a fost 2010 pentru adminstraţia pu-
blică lugojană şi ce perspective sunt pentru anul 
2011? 

– Anul 2010 a fost cred pentru toată lu-
mea un an greu, cu  multe minusuri la buge-
tul naţional. Şi totuşi, un an în care am reuşit 
să ducem la bun sfârşit cele mai multe dintre 
proiectele pe care ni le-am propus. În primul 
rând, 2010 a însemnat un nou început pentru 
una dintre cele mai importante instituţii ale 
lugojenilor: Spitalul Municipal. Cu o nouă 
echipă managerială şi prin implicarea tuturor 
concitadinilor noştri, sunt convins că vom re-
uşi împreună să redăm Lugojului un spital în 
care calitatea actului medical să poată concura 
cu succes orice clinică europeană. Rămânem 
tot în arealul vieţii sociale, unde am reuşit şi 
în anul care a trecut, să le arătăm preţuirea 
noastră seniorilor de vârstă ai oraşului. Am 
premiat şi sărbătorit aşa cum se cuvine per-
soanele care împlinesc vârsta de 90 de ani şi 
cuplurile la 50 de ani de căsătorie. Pentru 69 
de tinere familii lugojene, Sărbătorile de Paşti 
au însemnat mutarea în casă nouă, odată cu 
predarea celor două noi blocuri ANL. Toto-
dată, în acest an am reuşit să preluăm imobi-
lele şi terenul aferent de la Ministerul Apă-
rării Naţionale, urmând să demarăm lucrările 
de reamenajare a acestora, astfel încât alte 
zeci de familii să se poată bucura de o casă. 

Fără a putea să facem totul peste noap-
te, am intervenit în fiecare cartier din oraş, în 
funcţie de necesităţi. Au fost realizate câte-
va sute de noi locuri de parcare, s-au adoptat 
măsuri pentru fluidizarea traficului în cartie-
rele supraaglomerate, a fost înlocuit întregul 
sistem de iluminat public. Şi, mai ales, au fost 
reabilitate cele mai multe străzi din oraş, în 
cadrul unui amplu program de asfaltare pe 
care am reuşit să îl ducem la bun sfârşit înain-
te de venirea iernii. 

Tot în anul care a trecut, am dat comerci-
anţilor din Piaţa „George Coşbuc” un nou ba-
zar, care oferă condiţii decente. Mă bucur că 
am putut să redau lugojenilor trei simboluri 
ale oraşului: Ştrandul Municipal, Baza Hipi-
că şi Cinematograful Victoria. Nu am enu-
merat aici decât cele mai importante realizări 
ale ultimului an. Doar cine nu vrea nu vede că 
Lugojul a reînviat, că în fiecare zi se schimbă 
ceva, că începutul lui 2011 ne-a găsit într-un 
oraş mai curat, mai civilizat, mai european. 

– Mai sunt străzi neasfaltate în Lugoj? 
Când va fi tot municipiul asfaltat?

– Prin programul de reabilitare a străzi-
lor realizat în cursul anului 2010, am reuşit să 
intervenim pe 33 de străzi din municipiu, pe 
o suprafaţă care depăşeşte 25.000 mp. Astfel, 
s-au realizat lucrări de refacere a drumurilor 
asfaltate, prin plombare, lucrări care s-au im-
pus ca urmare a deteriorării stratului de uzură 
sau a unor lucrări de intervenţie la gospodăria 
subterană. În paralel, au fost executate lucrări 
de balastare, pe o suprafaţă de 20.000 m.p., 
respectiv pe 10 străzi din municipiu.

Municipalitatea a alocat, de asemenea, 
peste 60.000 lei pentru efectuarea unor lu-
crări de reparaţii şi întreţinere la străzile 
pavate din oraş. În total, s-a intervenit pe o 
suprafaţă de 1.500 mp. Unul dintre cartiere-
le în care am reuşit să demarăm programul 

de reabilitare a străzilor este Eftimie Murgu. 
Potrivit programului nostru, preconizăm anul 
2013 ca anul în care vor fi asfaltate toate stră-
zile din municipiu. 

– Care sunt problemele majore ale adminis-
traţiei lugojene?

– Principalele probleme cu care ne con-
fruntăm sunt legate de consecinţele crizei 
economice la nivel local. Cu toate acestea, 
pentru 2011 mi-am propus un program am-
biţios pentru municipiul Lugoj. Prioritar pen-
tru mine este în acest moment Spitalul Mu-
nicipal, pentru care am şi alocat o suma mai 
mare de la bugetul local atât pentru partea de 
investiţii, cât şi pentru cheltuielile materiale. 
Dorim să începem construcţia noului pod pi-
etonal între cartierul Ştrand şi Piaţa Agroali-

mentară, atât de necesar lugojenilor, dar şi să 
asfaltăm peste 40 de străzi, să realizăm 10 km 
de conductă magistrală. Mai dorim realizarea 
canalizării pe 16 străzi, reabilitarea clădirii 
Primăriei şi a Bibliotecii Municipale, dalarea 
trotuarelor din zona centrală a oraşului, în-
ceperea lucrărilor la baza de agrement de la 
Centrul Hipic, realizarea sensului giratoriu 
de pe strada Ion Huniade, amenajarea parcă-
rilor de reşedinţă, asigurarea tichetelor sociale 
pentru pensionari, realizarea unor piste pen-
tru biciclişti, premierea vârstnicilor. La toate 
acestea adăugăm o serie de alte obiective pe 
care sperăm să le realizăm în anul care tocmai 
a început. Mai mult decât atât, sunt încreză-
tor că le vom putea realiza deoarece, până în 
acest moment, avem şi sursa de finanţare asi-
gurată pentru majoritatea lucrărilor. Nu va fi 
deloc uşor să putem realiza tot ceea ce ne-am 
propus, având în vedere că ne aşteaptă un an 
greu, cu un buget naţional mai sărac.

– Cetăţenii satului Măguri nu au intabulate 
imobilele în care locuiesc. Despre ce număr de case 
este vorba şi cum se va rezolva problema?

– Într-adevăr, în cursul lunii martie, am 
participat la Adunarea Sătească a cetăţenilor 
din satul Măguri, împreună cu doamna Gra-
ţiela Jivan-Ciurescu, şef Serviciu Impozite şi 
Taxe Locale, respectiv cu domnul consilier 
Nicu Bădina. Comunitatea locală a fost re-
prezentată de reprezentantul sătesc domnul 
Ionel Ştefan. Au fost abordate trei probleme 
importante, prima dintre ele fiind legată de 
situaţia celor 51 de imobile din sat încă ne-

intabulate. De comun acord, am stabilit un 
program de sprijin pentru intabularea acesto-
ra. Le-am comunicat modelul de cerere, re-
spectiv cel de adeverinţă, urmând ca cetăţenii 
să plătească doar jumătate din preţul actelor, 
acesta poate fi achitat în trei rate.

Cea de-a doua problemă abordată este le-
gată de faptul că nu au fost încheiate actele de 
succesiune între generaţii, ceea ce a împiedi-
cat dealtfel intabularea imobilelor. 

O altă problemă discutată este cea legată 
de starea proastă a drumului care traversează 
satul. În urma discuţiilor purtate cu vicepre-
şedintele CJT, domnul Adam Crăciunescu, 
am dat deja avizul pentru începerea lucrărilor 
de asfaltare la drumul din sat, respectiv de la 
intrarea în Măguri, până la ieşirea din locali-
tate, spre Cireşu. 

De asemenea, în prezent analizăm posibi-
litatea mutării Centrului de zi în cadrul şcolii 
din localitate, pentru ca toţi copiii că aibă ac-
ces la calculatoare, iar cei mici să nu mai fie 
nevoiţi să se deplaseze între cele două locaţii. 
Astfel se va eficientiza activitatea şcolii şi a 
Centrului, urmând să fie deschis apoi un ca-
binet medical pentru locuitorii satului. 

– Ce proiect are loc zona Hipodrom a muni-
cipiului şi care este scopul reamenajărilor?

– În anul 2010 a demarat un proiect de 
mare importanţă pentru oraşul nostru, şi 
anume realizarea unei noi zone de agrement 
pe locaţia fostei Baze Hipice de pe strada 
Traian Vuia. În primă fază, a fost elaborată 
deja documentaţia tehnică. Intenţionăm ca 
lucrările de investiţii pe care le presupune 
acest proiect să fie finanţate din fonduri eu-
ropene, prin intermediul Programului IPA 
de Cooperare Transfrontalieră România – 
Serbia. 

Proiectul noii baze de agrement prevede 
următoarele transformarea halei existente în 
Centru SPA dotat cu două bazine de înot 
acoperite, unul mare şi unul pentru copii, sau-
nă, jacuzzi, vestiare etc. În prezent se lucrează 
la realizarea unei bălţi artificiale cu dimensiu-
nea de 100 x 100 metri pe care va fi amplasat 
un ponton pentru ambarcaţiuni care va avea şi 
un mini-bar acvatic. De asemenea, va fi ame-
najat aici un complex sportiv format din pa-
tru terenuri de tenis (cu balon pentru iarnă), 
două terenuri de baschet, două terenuri de 
volei, trei terenuri de fotbal (cu posibilitatea 

amenajării de balon pentru iarnă) şi un teren 
de fotbal cu gradene, zone pentru practicarea 
tenisului de masă, precum şi un turn de es-
caladă. Zona de agrement va mai avea alei şi 
piste de biciclete, un labirint din gard viu, un 
turn belvedere (care permite admirarea de la 
înălţime a zonei), parcări, bănci pentru odih-
nă, locuri special amenajate pentru copii, etc. 
În vecinătate este prevăzută şi o suprafaţă de 
teren destinată construirii unui hotel. 

Noul centru de agrement se va întinde pe 
o suprafaţă de 9 hectare. Crearea în Lugoj a 
unei asemenea zone va dezvolta un puternic 
interes pentru oraşul nostru în toată regiunea, 
lucru ce va duce la o dezvoltare turistică fără 
precedent a Lugojului.

– Ce investitori s-au mai stabilit la Lugoj şi 
în apropierea municipiului în ultima perioadă şi 
care este valoarea investiţiilor?

– Recent, pentru a combate efectele nega-
tive ale crizei financiare internaţionale, dar şi 
pentru a veni în sprijinul mediului de afaceri 
local, am propus o serie de măsuri şi facilităţi. 
Astfel, în funcţie de tipul investiţiei, de valoa-
rea acesteia şi de numărul locurilor de mun-
că create, am solicitat o reducere a taxelor şi 
impozitelor pentru a atrage alţi investitori la 
Lugoj, în contextul emulaţiei create în rândul 
acestora.

În ceea ce priveşte investitorii aflaţi deja la 
Lugoj, am solicitat menţinerea la acelaşi nivel 
a taxelor şi impozitelor pe terenuri şi clădiri. 
Prin această acţiune, am urmărit sprijinirea 
firmelor care asigură lugojenilor un loc de 
muncă în vederea depăşirii perioadei de criză. 
De altfel, sunt convins că trebuie să dăm o 
mână de ajutor întregului mediu antrepreno-
rial din municipiu.

În acest context, în urma discuţiilor pur-
tate cu reprezentanţii a două societăţi multi-
naţionale, acestea au deschis filiale de lucru 
în municipiul Lugoj. Este vorba despre firma 
Eybl Automotive Romania SRL, care asigură 
300 noi locuri de muncă. Obiectul de activita-
te al acestei firme este confecţionarea de huse 
pentru autovehicule. De asemenea, suntem 
în stadiu avansat privind aducerea în oraşul 
nostru a unei alte firme din domeniul textil 
care va asigura 200 noi locuri de muncă. Cred 
că aceste două firme vor duce la dezvoltarea 
economică a oraşului în această perioadă când 
criza economică afectează pe toată lumea. O 
a treia firmă care a investit în oraşul nostru 
este Selto Recycling, care construieşte o fa-
brică în domeniu producţiei sacilor menajeri. 
În urma discuţiilor purtate cu Klaus Christi-
an Breneke, consulul Germaniei la Timişoa-
ra, respectiv Carlsten Seiler, patronul firmei, 
aceasta oferă 50 noi locuri de muncă. Anga-
jările au început la data de 1 decembrie 2010, 
firma urmând să îşi desfăşoare activitate, în 
primă fază, în fosta hală de turnătorie din in-
cinta IURT-ului, pe o suprafaţă de 4.000 mp. 
Societatea preia toate PET-urile din zona 
Lugojului, care sunt reciclate în procesul de 
producţie a sacilor menajeri. În urma acestor 
măsuri întreprinse la nivelul administraţiei 
publice locale, rata şomajului la Lugoj este în 
prezent de doar 2,5%. 

A.S.

„Trebuie să dăm o mână de ajutor întregului mediu 
antreprenorial din municipiu”
Interviu cu primarul municipiului Lugoj, Francisc Boldea
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Conducere nouă 
la Biblioteca 
Judeţeană Timiş

Biblioteca Judeţeană Timiş are un nou 
director, după retragerea la pensie a lui 

Paul Eugen 
Banciu. În 
urma orga-
nizării unui 
concurs de 
către Consi-
liul Judeţean 
Timiş, câşti-
gător a fost 
Tudor Cre-
ţu, scriitor, 
realizator de 
televiziune 
şi absolvent 

de Jurnalistică din 2002. În ultima şedinţă 
de plen a CJ Timiş, consilierii au aprobat 
proiectul managerial şi mandatul lui Cre-
ţu pentru perioada 11 aprilie 2011 – 31 
decembrie 2014. Printre obiectivele pro-
puse de noul manager sunt realizarea de 
proiecte cu finanţare europeană, promo-
varea identităţii şi fondului de patrimoniu 
dedicat minorităţilor, atragerea cititorilor 
din alte categorii socio-profesionale pe 
lângă elevi şi studenţi etc. „Aş vrea să văd 
un suflu nou şi o nouă viziune la Bibliote-
ca Judeţeană”, a spus preşedintele CJ Ti-
miş, Constantin Ostaficiuc, la şedinţa de 
plen în care a fost aprobat mandatul lui 
Creţu. Biblioteca Judeţeană Timiş a fost 
fondată la 29 octombrie 1904. Instituţia 
îşi desfăşoară activitatea în 14 sedii, în 14 
locaţii diferite.

A.S.

Ministrul Sănătăţii, Cseke Attila, a decla-
rat, la Timişoara, că ministerul intenţionează 
să transforme în institut oncologic o clădire 
din municipiu care a fost ridicată de Primă-
rie, dar nu a fost finalizată şi care iniţial avea 
destinaţia de Spital Municipal. El a afirmat că 
pentru începerea lucrărilor la clădirea viitoru-
lui Institut Oncologic de la Timişoara trebuie 
ca, mai întâi, Primăria să o predea Direcţiei de 
Sănătate Publică şi trebuie realizat un studiu 
de fezabilitate care va costa 1,1 milioane de lei, 
bani pe care ministerul i-a alocat deja. 

„După Iaşi, va fi a doua prioritate pe on-
cologie şi pot să promit că vom sprijini acest 
lucru. Dacă ar fi după mine, aş da bani şi mâine 
pentru acest lucru, dar nu pot, pentru că docu-
mentaţia nu este pregătită. Dar sper ca până în 
a doua jumătate a anului şi protocolul şi stu-
diul de fezabilitate să fie făcute pentru a putea 
fi inclus în buget”, a spus ministrul Sănătăţii 
care s-a aflat la Timişoara în 11 martie. 

Pe de altă parte, în ceea ce priveşte coma-
sarea unor spitale, în judeţul Timiş, Ministe-
rul Sănătăţii propune un număr de trei unităţi 
spitaliceşti pentru aceste măsuri, iar alte două 
pentru reprofilare în cămine de bătrâni. Astfel, 
Spitalul de Obstetrică-Ginecologie şi Spitalul 
de Pneumoftiziologie din Timişoara urmează 
a fi transformate în secţii ale Spitalului Ju-
deţean de Urgenţă Timişoara, iar Spitalul de 
Psihiatrie din Jebel va funcţiona în continuare 
în cadrul spitalului cu acelaşi profil din Găta-
ia.  „Noi nu putem impune nimănui cu forţa 
să comaseze sau să închidă spitale. Unităţile 
sanitare aflate pe lista Ministerului Sănătăţii 
au ajuns acolo în urma efectuării unor anali-
ze atente de către specialişti în domeniu. Însă, 
fiind vorba în mare parte de unităţi descentra-

lizate, noi nu putem decât să propunem auto-
rităţilor locale punerea în aplicare a măsurilor 
în cauză” a explicat Cseke Attila.

Măsuri pentru îmbunătăţirea 
sistemului spitalicesc

Ministrul Sănătăţii a atras atenţia asupra 
faptului că a avea un spital de primă categorie 
la Timişoara este foarte important din două 
puncte de vedere: se schimbă criteriile de fi-
nanţare, astfel pacienţii vor avea acces la ser-
vicii îmbunătăţite şi complexe, al doilea motiv 
este faptul că recent a fost adoptat de către 
Uniunea Europeană actul normativ privind 
asistenţa transfrontalieră. „În urma acestui act 

normativ european, spitalele din vestul ţării 
sunt în pericol de a-şi pierde pacienţii pen-
tru că asistenţa transfrontalieră presupune ca 
orice cetăţean din UE are dreptul la tratament 
în orice ţară europeană. Dacă nu luăm urgent 
măsuri de îmbunătăţire a sistemului spitalicesc 
din România, intrarea în vigoare a acestei di-
rective ne va prinde total nepregătiţi. Există 
un pericol real ca cetăţenii din această zonă să 
plece în Ungaria pentru servicii medicale pe 
banii statului român, ajungându-se astfel în si-
tuaţia ca banii din sistemul sanitar autohton să 
fie şi mai puţini”, a spus ministrul Sănătăţii la 
Timişoara.

Alina Sabou

Şcoala cu Clasele I-VIII din Liebling,   
în colaborare cu Asociaţia „Pro Liebling”, 
având ca partener Fundaţia Ateneul Cultu-
ral „Ştefan Goanţă” din localitate, a derulat 
în 27 martie, sub egida Sărbătorii Mondiale 
a Teatrului, activitatea „Copiii din Liebling 
se familiarizează cu  teatrul”.

Cuvântul de deschidere, rostit de către 
profesoară Irina Goanţă, a avut în vede-
re istoricul acestei mari sărbători a culturii 
universale, cu accent pe mesajul internaţi-
onal al scriitorului 
brazilian Augusto 
Boal, om politic şi 
director de teatru, 
fondator al Teatru-
lui Oprimaţilor şi 
al Teatrului Forum, 
în care se spune: 
„Noi suntem tea-
trul. Nunţile şi în-
mormântările sunt 
„spectacole”, dar 
şi ritualuri   zilnice 
atât de familiare, 
încât nici nu le mai 
conştientizăm[ ...]
Teatrul nu este 
doar un eveniment, 
ci un mod de viaţă. Suntem cu toţii actori: 
a fi cetăţean înseamnă nu doar a trăi într-o 
societate, ci a o schimba”. 

Echipa de teatru coordonată de către 
profesoara Nicoleta Mărghitaş a prezentat 

piesa de teatru „L-am visat pe nenea Ian-
cu”, de Dumitru Stanciu, care s-a bucurat 
de aplauzele colegilor şi părinţilor. În final, 
a fost vizionată microexpoziţia de fotogra-
fie artistică „Ştefan Goanţă – actor şi regizor”. 
La eveniment au fost prezenţi şi designerul 
Leontina Prodan şi profesorul universitar dr. 
Bogaty-Olah Zoltan, de la Asociaţia Cultu-
rală „Tradiţii, Identitate şi Succes” din Timi-
şoara. Beneficiarii principali ai proiectului 
sunt copiii şi tinerii care, prin practicarea 

teatrului,  îşi  vor însuşi aptitudini de com-
portament în societate, vor comunica lejer 
cu cei din jur şi, nu în ultimul rând, îşi vor 
îmbogăţi cultura generală. 

Prof. Nicoleta Mărghitaş

Zăcăminte de petrol la Jimbolia
Un proiect al companiei Zeta Petroleum România pentru anul 2011 scoate la iveală fap-

tul că oraşul timişean Jimbolia stă pe un zăcământ de ţiţei parafinos de foarte bună calitate, 
evaluarea preliminară indicând existenţa unor rezerve de cel puţin 1,5 milioane de barili, dar 
care pot ajunge chiar la 6 milioane de barili.

„Marea provocare pentru 2011 este de a găsi cele mai bune soluţii pentru exploatare, în 
condiţii de maximă securitate, a operaţiilor petroliere şi de protecţie a mediului. În urma testelor 
din 2010, am evidenţiat existenţa unor nivele saturate cu amestecuri de gaze bogate cu bioxid 
de carbon, cu înaltă presiune, iar în acest moment suntem în faza în care derulăm diferite studii 
pentru a identifica cele mai potrivite soluţii pentru exploata-
rea petrolului subiacent în condiţii de siguranţă”, a declarat 
Bogdan Popescu, director general Zeta Petroleum România.

Licenţa Jimbolia cuprinde două câmpuri descoperite în 
anii ‘80: Jimbolia Veche şi Jimbolia Vest, acumulări de pe-
trol şi gaze pe care Zeta le evaluează în vederea readucerii 
lor în producţie. 

A.S.

Comasări de spitale în judeţ şi înfiinţarea
unui Institut Oncologic

Copiii din Liebling se familiarizează cu teatrul

Preţurile medii ale unor produse agricole
În conformitate cu prevederile art. 62, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fis-

cal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru stabilirea venitului net anual din cedarea 
folosinţei bunurilor, în cazul în care arenda se exprimă în natură, evaluarea în lei se va face pe 
baza preţurilor medii ale produselor agricole stabilite prin hotărâri ale Consiliilor judeţene.

Luând în considerare propunerile privind preţurile medii a unor produse agricole trans-
mise de Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Timiş, Consiliul Judeţean a stabilit preţurile 
medii ale produselor agricole. Aceste preţuri sunt următoarele: Grâu şi secară - 0,51 lei/kg; 
orz şi orzoaică - 0,47 lei/kg; porumb boabe - 0,54 lei/kg; floarea-soarelui - 1,66 lei/kg; soia 
- 0,92 lei/kg; cartofi - 1,80 lei/kg; tomate de câmp - 3,40 lei/kg; struguri de vin - 1,0 lei/kg; 
carne de porcine în greutate vie - 6,50 lei/kg; carne de bovine în greutate vie - 3,20 lei/kg; 
carne de ovine şi caprine în greutate vie - 5,20 lei/kg; carne de pasăre în greutate vie - 5,40 
lei/kg; ouă pentru consum - 0,29 lei/buc; lapte de oaie şi capră - 1,80-1,90 lei/ litru; lapte 
proaspăt de vacă şi bivoliţă - 0,98 lei/litru; miere de albine - 9,00 lei/kg. 

A.S.
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La Editura Excelsior Art din 
Timişoara a vazut lumina tiparului 
volumul semnat de Diana Dincă, 
Moştenirea antică în tradiţia po-
pulară românească.

“Punctul de plecare al cercetă-
rii l-a reprezentat, pentru noi, 
similitudinea ce se observă 
la o privire cât de cât mai 
atentă, între ritualurile 

populare ale românilor, legate de 
nuntă, naştere şi înmormântare, 
obiectul interesului nostru, şi cele 
descrise de scriitorii antichităţii, 
greci şi latini – afirmă autoarea 
în capitolul introductiv. Suntem 
într-o continuă căutare, vrem să 
descoperim lumea şi pe noi ca fă-
când parte din ea, vrem să plutim, 
să zburăm, să pătrundem în tărâ-
mul celălalt, din sete de cunoaştere, 
din dorinţa de perfectare spirituală. 
Am gustat din fructul cunoaşterii, 

am simţit gustul dulceag al desă-
vârşirii şi, mai mult decât orice, îl 
vrem în întregime al nostru. Vrem 
să fim desăvârşiţi, să ne cunoaştem 
sufletele (oricâte considerăm că am 
avea – în funcţie de ariile cultura-

le din care facem parte), să 
transformăm infinitul în 

finit, să ţărmurim ne-
mărginitul, să dăm 
nume nenumitului 
din nevoia de a adu-
ce totul la nivelul 
înţelegerii noastre.”

Dr. Diana Din-
că este autoarea a 

numeroase studii si 
cercetări în domeniul 

culturii bănăţene si coau-
toare a Dicţionarului de scriitori si 
lingvişti timişoreni.

Prof. univ. dr. Doina Benea, 
referindu-se la carte arată că „stu-
diul de faţă ne propune o analiză a 
ciclului vietii, fiind o cercetare care 
se situează între istorie antică şi 
antropologie culturală, prin analiza 
comparată pe care o impune relaţia 
izvor antic-tradiţie culturală mo-
dernă. O astfel de abordare implică 
cunoaşterea izvoarelor literare an-
tice, înţelegerea mesajelor acestora, 
interpretarea lor şi numai apoi în-
cercarea de regăsire a lor în formă 
integrală sau modificată în ritualu-
rile culturii tradiţionale româneşti.” 
Cartea Dianei Dincă se găseşte la 
Librăria Excelsior Art (tel.: 0256 
201078, www.excelsiorart.ro). 

Emeric Vamos

NAŢIONALA TIMIŞOREANĂ A ROMÂNIEI
Echipa naţională a României de powerlifting a fost prezentă în luna 

martie 2011 la ediţia a XIX-a a concursului internaţional de power-
lifting „Cupa Dunării”, desfăşurată în Bulgaria la Gorna Oreahoviţa. 
Lotul României a fost alcătuit în exclusivitate din sportivi timişoreni, le-
gitimaţi la CS Argus MAG şi antrenaţi de maestrul sportului la haltere 
Sorin Cazacu. Echipa naţională a obţinut rezultate bune şi foarte bune.  
Adela Voişian a ocupat locul 1 şi medalia de aur la categoria 63 kg, cu 
un total de 307,5 kg, la feminin. La masculin, Levente Revesz (cate-
goria 93 kg) a obţinut medalia de argint, cu un total de 605 kg. Argint 
a obţinut şi sportivul-antrenor al lotului, Sorin Cazacu (categoria 120 
kg), cu un total de 862,5 kg iar Silviu Popa, la aceeaşi categorie, a ocupat 
locul 5 cu un total de 755 kg.  La categoria 120 kg a fost o concurenţă 
teribilă,  învingătorul fiind un fost campion mondial!

Naţionala “timişoreană” a României va fi prezentă la  Campionatele 
Europene de Powrlifting care se vor desfăşura în Cehia, la Plsen între 
3 şi 7 mai, competiţie la care Sorin Cazacu îşi doreşte să poată intra  în 
primii şase la categoria lui, dacă nu chiar mai mult…

M.B. 

Diana Dincă - Moştenirea antică 
în tradiţia populară românească

Deşi este localitate de graniţă, la Moraviţa, situaţia 
nu este la fel de prosperă ca în vecinătatea Ungariei. 
Comuna a devenit, din păcate, celebră în toată ţara 
pentru contrabanda cu ţigări. Apropierea de Serbia nu 
a adus alt gen de privilegii pentru locuitorii din Mora-
viţa, dovadă şi lipsa investitorilor, dar şi bugetul comu-
nei, tot mai mic de la an la an.  Viceprimarul Francisc 
Hopitean ne spune că anul trecut se planificase un bu-
get de aproape 7,2 milioane de lei noi, dar s-au realizat 

doar circa 4,3 milioane noi. Anul acesta edilii au fost 
mai realişti şi au planificat un buget de circa 3,63 mi-
lioane lei noi. Hopitean spune că nu s-au primit banii 
pentru canalizare, pe care îi planificaseră.  Lucrarea de 
canalizare a început acum trei ani şi mai e de finalizat 
20% din reţea, la Moraviţa şi Stamora Germană, staţia 
de epurare fiind gata. 

Dintre realizările de anul trecut, viceprimarul 
aminteşte că s-a derulat un proiect de conversie pro-
fesională, unde au fost 146 de absolvenţi care s-au re-
calificat în alte meserii decât cea pe care o practicaseră 
până atunci. Tot în 2010 s-au amenajat parcurile din 
Stamora Germană, Gai şi Dejan, precum şi biserica 
din Dejan, care s-a reconstruit aproape total, din buget 

local. În acest an, administraţia se preocupă de imagi-
nea comunei, se fac trotuarele din Stamora Germană 
şi Moraviţa, centrul va fi pavat şi străzile vor fi asfalta-
te. Crearea de zone împădurite este un alt plan pe care 
îl pomeneşte Hopitean. 

Agricultura este, oficial, ocupaţia de bază a morăvi-
ţenilor. Există  două firme care lucrează 800 de hectare 
de teren. O parte din tinerii comunei sunt plecaţi în stră-
inătate, la muncă, alţii se ocupau cu micul trafic, pentru 
că preţurile erau mai mici în Serbia decât în România. 
Închiderea duty-free-urilor de la punctul de frontieră, 
dar şi controalele care au avut loc în ultima vreme în 
zonă, au liniştit activitatea localnicilor, dar şi bugetul lo-
cal a avut de suferit. „Am avut la vamă nouă shopuri, dar 
sunt închise de anul trecut. Trebuie să primim 1% din 
realizări, ne-au mai ajutat banii aceştia, în ultima vreme 
nu i-am mai primit nici pe ăia. Suntem în judecată cu 
ei pentru că nu au plătit nici măcar chirie, nimic. O sin-
gură firmă ne plăteşte chirie şi ce trebuie, are parfumuri 
şi e singura care a rămas deschisă. Restul magazinelor, 
de doi ani, au rămas restante. Chiar dacă magazinele 
sunt închise, firmele trebuie să plătească 1.500 de euro 
chiria, aşa a fost convenţia cu ei”, precizează Francisc 
Hopitean. Pentru micul trafic se venea şi de la Timişoa-
ra, mai ales de când accesul în ţara vecină se face doar cu 
buletinul. Preţurile au crescut însă în pieţele sârbeşti, iar 
controalele la care au fost supuşi vameşii şi poliţiştii de 
frontieră au dus la un exces de zel şi asupra celor care îşi 
asigurau traiul din micul trafic local.

„Nu avem alţi investitori. Dacă am fi terminat cana-
lizarea am fi făcut alte treburi. Fabrica de lactate de la 
Izvin ar fi venit aici, au luat probe de lapte, de brânză, au 
primit şi spaţiu de la primărie, dar au plecat pentru că 
nu aveam canalizare. Odată cu terminarea canalizării se 
va putea construi o fabrică. În zonă avem ciobani care 
au peste 300 de oi. În Dejan sunt numai ciobani, acolo 
sunt crescători de animale”, mai spune viceprimarul. 

Alina Sabou

Duty-free-urile din zonă păgubesc 
bugetul comunei

Copii din Stamora Germană 
participanți la Lada cu zestre 2010

urmare din pagina 1

La începutul reprizei a doua, 
la peluză a izbucnit un incendiu 
după ce suporterii au aprins mai 
multe torţe şi au aruncat cu mii de 
role de hârtie. Suporterii au afişat 
şi bannere ce formau mesajul: „Pe 
stadion prezenţe interzise / mereu 
văzuţi drept infractori / întotdeau-
na torţe aprinse / pentru oraş şi 
culori”. Incendiul a fost stins după 
câteva minute.

„Trebuie să mulţumesc supor-
terilor, au fost fantastici. În final 
suntem mulţumiţi cu un punct, 
Steaua putea să marcheze, dar şi 
noi am avut situaţii clare. Vreau 
să-mi laud jucătorii, pentru că pe 
finalul meciului s-a văzut că au fă-
cut tot ce au putut pentru a câştiga. 
E păcat că nu am reuşit să marcăm, 
dar e bine că suntem la un punct de 
primul loc. Am avut probleme ma-
jore în formarea echipei de start, a 
lipsit aproape toată linia mediană 
din meciurile trecute. Cei care i-au 
înlocuit au reuşit să ţină nivelul jo-
cului, să lupte, şi asta le-am cerut”, 

a declarat Dusan Uhrin, antrenorul 
Timişoarei, după meci.

Stadionul, închiriat 
pentru încă un an

În ultima şedinţă de plen a 
Consiliului Judeţean Timiş, s-a 
decis prelungirea contractului de 
închiriere a stadionului către SC 
Fotbal Club Timişoara, pentru 
încă un an, cu începere de la 1 au-
gust 2011, până în 31 iulie 2012. 
Chiria lunară este de 42.000 lei 
(inclusiv TVA ) şi include cheltuie-

lile privind administrarea şi asigu-
rarea utilităţilor la stadionul „Dan 
Păltinişanu”. Consilierul judeţean 
Marcel Mihoc a cerut, în plen, ca 
responsabilitatea pentru ceea ce 
se petrece pe stadion să aparţină 
chiriaşului sau acelora care sub-
închiriază. Prin noul contract de 
închiriere se impune ca societatea 
care manageriază clubul de fotbal 
să facă un contract de asigurare de 
răspundere civilă pentru accidente-
le suferite de spectatori.

M.B.

Spectacol în tribunele stadionului „Dan Păltinişanu”

MORAVIŢA
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DETA

În apropiere de Deta, se află comuna Denta, condusă 
de primarul Iacob Slavoliub. O comună liniştită, în 
care trăiau cândva o parte naţiile Banatului şi încă 
altele în plus: unguri la Roviniţa Mare, nemţi la Ro-
viniţa Mică, bulgari la Breştea, sârbi şi polonezi la 
Denta. Oamenii trăiesc din agricultură şi muncesc la 
fabricile din Deta, oraş care a acaparat toată forţa de 
muncă din zonă. Bugetul a fost „întins” atât cât tre-
buie ca să ajungă pentru toate cele urgente, însă nevoi 
mai sunt. Despre acestea ne spune primarul Iacob Sla-
voliub, într-un interviu.

– Cum a fost anul 2010 pentru Denta şi la ce să se aştepte 
locuitorii Dentei în 2011?

– 2010 a fost ca pentru toată lumea, nu am oscilat din 
niciun punct de vedere, a fost greu, dar ne-am adaptat, nu 
am avut probleme legate nici de salarii, nici să rămânem cu 

datorii către firme, nici către plata curentului. Am fost la zi, 
fără nicio restanţă, am scos-o la liman. Pentru 2011, e cam 
aceeaşi problemă. Se pare că va fi greu şi acest an. Ca valoare, 
bugetul e mai mic decât anul trecut, nu am majorat taxele şi 
impozitele. Se colectează din puţinul pe care îl au, în procent 
de 94 la sută. Şi oamenii resimt criza. Aici în zonă sunt mai 
mulţi bătrâni şi se simte, dar nu sunt probleme deosebite. 

– Din punctul de vedere al investiţiilor în infrastructură 
cum stau lucrurile?

– Vom termina o investiţie începută în 2010, podul pes-
te Bârzava, cu o valoare de 32 miliarde lei vechi. E achitat 
11 miliarde din el. Mai avem o sumă destul de importantă, 
sperăm ca anul acesta să îl terminăm. Avem promisiuni de 
la preşedintele CJT că ne va mai sprijini cu fonduri în limi-
ta posibilităţilor. Podul se finanţează din bugetul local, din 
sumele pe criteriul IV. Este construcţie nouă. Denta e îm-

părţită în două de râul Bârzava. Singurul pod nu poate fi uti-
lizat de crescătorii de animale şi utilaje agrciole, e pe drumul 
european, aşa că era normal să ne gândim la o altă variantă 
pentru ei, pentru a se putea deservi comunitatea. Cred că s-a 
făcut o investiţie necesară. Acolo a mai fost un pod de lemn 
şi lumea aşa s-a obişnuit, de prin anii 60. Am mai terminat 
5 km de trotuare, la Denta. S-a construit o grădiniţă nouă în 
2009, iar acum se amenajează parcul de joacă. Vechea grădi-
niţă a funcţionat într-un spaţiu al Parohiei Ortodoxe Sârbe 
şi a fost retrocedată. La Roviniţa Mare s-a desfiinţat şcoala, 
pentru că era un număr mic de copii şi s-a decis să fie trans-
portaţi la Denta, distanţa e de 5 km, drumul e asfaltat. Cu 
microbuzul îi ducem şi pe liceeni la Deta. Roviniţa Mică e 
tot mai mică de la an la an, mai trăiesc acolo doar 6 oameni. 
Era sat nemţesc şi după exodul din anii '60 satul a rămas 
aproape gol şi s-a distrus. Mai sunt 4 case. Avem promisiuni 
de la CJT pentru reabilitarea reţelei de apă, care s-a făcut 
prin anii 65-66 şi de atunci nu s-a mai reparat nimic şi avem 
probleme cu reţeaua, nu mai corespunde cerinţelor. La Breş-
tea e reabilitată reţeaua, la Roviniţa este lucrare din 2001. 

– Există şi proiectele europene... Le-aţi accesat?
– Da, pentru canalizare şi e ca la toată lumea, s-a depus 

proiect pe 322, este eligibil, dar nu este finanţare. Nu înţeleg 
cum se face departajarea, dacă ai acelaşi punctaj. Ai 65 de 
puncte şi unul e pe locul 10, altul pe 32. Explicaţia a venit 
sec: cursul valutar din momentul în care s-a depus proiectul. 
Când am început să fac proiectul, era un curs valutar, iar 
cel care face pe ultima sută de metri un proiect ajunge pe 
primele locuri. Când te uiţi la televizor, vezi că suntem acu-
zaţi că autorităţile locale nu fac proiecte. Nu e adevărat, sunt 
făcute şi stau degeaba! Problema cea mai mare e că nu este 
cotă parte, dacă prindem un proiect, de unde asigurăm cofi-
nanţarea? Să sperăm că va veni şi rândul nostru. Am cheltuit 
nişte bani serioşi cu proiectele şi toată documentaţia. De ce 
am fost forţaţi şi ni s-a impus să facem proiecte, ni s-a spus 
că nu mai ştim ce să facem cu banii? Dacă „sparg” proiectul 
în altele mai mici, trebuie făcute alte studii, deci alţi bani. 
Am mers pe varianta să nu despărţin proiectul, ci să folosim 
banii pentru altceva. Pentru canalizare, cei de la Deta voiau 
să reabiliteze staţia lor de epurare, dar trebuia să asigure la 
10.000 de locuitori. Atunci noi, ca să nu facem staţie proprie, 
am spus că ne legăm cu oraşul şi împreună facem 10.000 şi 
era treaba rezolvată pentru amândouă localităţile. Proiectul 
este scris, dar nu s-a mai făcut nimic. Am mai depus proiect 
pentru drum agricol, pentru cetăţenii din Roviniţa Mare, să 
nu mai treacă prin Denta, pentru a ajunge direct la Deta. 
Este vorba de 8 km de drum. Trebuie şi un pod peste Bâr-
zava acolo,  e unul de lemn, dar proiectul este nefinanţabil 

încă. Primăria nu poate lua credite bancare. Eventual dacă 
prindem un proiect... 

– Aţi avut probleme şi cu inundaţiile la Roviniţa în 2005. 
Au mai fost necazuri de atunci încoace?

– Din 2005 nu am mai avut probleme cu inundaţiile şi 
sper să nu mai avem. S-au şi făcut lucrări pe Bârzava. Când 
vor ajunge cu lucrările la noi, sigur acest coşmar o să fie ceva 
de domeniul trecutului. Mai fuseseră inundaţii şi în 67, la fel 
ca şi cele din 2005, apoi prin 78. Apa vine de la Gătaia, pe 
câmp, de câte ori am fost luaţi prin surprindere, era de acolo 
apa, fără a învinovăţi pe nimeni. 

– Cu ce se ocupă localnicii din Denta?
– Iacob Slavoliub: Oamenii lucrează la Deta, în cea mai 

mare parte. La Denta este o societate care confecţionează 
scări metalice. Este o firmă cu capital românesc. Mai sunt 
firme agricole, dar şi italienii care au deschis o fermă de vaci. 
Mai sunt în construcţie, pentru că se tot extind, ca să mă-
rească populaţia de animale. Nu comercializează aici, le cresc 
şi le duc în Italia, pentru carne. Ferma e de 2 ani la Denta. 
Avem o zonă industrială prevăzută în PUG, dar nu este a 
primăriei. Este un cetăţean italian care are teren între Denta 
şi Deta, 15 ha, acolo a făcut un PUZ, cu zona industrială, 
locuinţe, dar văd că acum nu se mai face nimic. Sunt convins 
că dacă va intra Serbia în UE se vor schimba toate radi-
cal, pentru că zona asta este acum moartă, dar s-ar mai găsi 
oportunităţi şi terenuri şi forţă de muncă, ar da năvală inves-
titorii. Ghinionul nostru că Serbia a trecut prin ce a trecut. 
Dacă ar mai veni ceva investitori s-ar schimba lucrurile. 

– Aveţi o comunitate mare de bulgari la Breştea, a doua după 
comuna Dudeştii Vechi. Câţi sunt, mai păstrează tradiţiile, în-
vaţă în limba bulgară la şcoală?

– Este o comunitate mare, aproape ca la Dudeştii Vechi. 
Au venit cam în aceeaşi perioadă. Sunt 535 de persoane de 
naţionalitate bulgară la Breştea. Au început să mai fie şi că-
sătorii mixte, iar copiii sunt pe la oraşe. Greu pătrundeai 
în comunitatea lor, mai ales dacă era vorba de căsătorii. La 
şcoală, nu mai fac decât o oră sau două pe săptămână în 
limba bulgară însă. Ca tradiţii respectă, la fel ca la Dudeştii 
Vechi. Cred că sunt singurii din zonă care respectă tradiţiile 
şi cultura, sunt destul de conservatori. Şi dl deputat Nicu-
lae Mircovici îşi dă interesul pentur comunitate. A reabilitat 
Casa bulgară, au şi  un teren sintetic de fotbal la Breştea, 
chiar are grijă de ei.

A consemnat Alina Sabou

„Îmbunătăţirea cooperării 
transfrontaliere şi oferta turistică co-
mună a oraşelor Vârşeţ şi Deta - apli-
carea de noi tehnologii în iluminare” 
este proiectul al cărui beneficiari sunt, 
de partea română, Parohia Romano-
Catolică Deta, Parohia Ortodoxă 
Română Deta, Parohia Ortodoxă 
Română Opatiţa şi oraşul Deta. Cele 
trei lăcaşe de cult şi Turnul Pompie-
rilor vor fi iluminate arhitectural, din 
bani europeni, cu scopul includerii 
lor în circuitul turistic regional. Tot 
în cadrul proiectului sunt prevăzute 
activităţi de îmbunătăţire a imaginii 

turistice a oraşului Deta, cea mai im-
portantă dintre ele fiind construcţia 
un brand al localităţii, înregistrat la 
OSIM, care alături de actuala siglă a 
oraşului vor sta la bază acţiunilor de 
promovare turistică.

„Nu vreau ca Deta să fie un oraş 
exclusiv industrial. Este foarte bine 
că am reuşit să atragem investitori 
şi fabrici care să ne asigure locuri de 
muncă, însă asta nu înseamnă că tre-
buie să rămânem un oraş şters, fără 
culoare şi lipsit de viaţă. Bisericile 
au fost întotdeauna un reper isto-
ric şi moral în viaţa locuitorilor din 

Deta”, a spus primarul Petru Roman. 
„Proiectul este unul dintre cele trei pe 
fonduri structurale pe care le desfă-
şurăm cu Ungaria şi Serbia. Avem o 
echipă foarte bună la primărie pentru 
atragerea banilor europeni, actualele 
proiecte vin în continuarea celor şase 
mari proiecte din fondurile de prea-
derare. Mai ales acum când bugetul 
local este limitat, încercăm să supli-
nim lipsa unor capitole bugetare cu 
ajutorul banilor europeni”, a continu-
at primarul oraşului Deta.

Valoarea totală a proiectului „Îm-
bunătăţirea cooperării transfrontalie-

re şi oferta turistică comună a oraşelor 
Vârşeţ şi Deta - aplicarea de noi teh-
nologii în iluminare” este de 865.855 
euro, din care 260.000 revin oraşului 
Deta. Durata proiectului este de 12 
luni, iar implementarea se va face si-
multan în Deta, România si la Vârşeţ, 
Serbia. De partea sârbă a proiectului, 
beneficiarii vor fi Parohia Ortodoxă 
Română, Parohia Romano-Catolică, 
Parohia Ortodoxă Sârbă, alături de 
cele trei biserici din Vârşeţ urmând 
să fie iluminată arhitectural şi „Cula” 
din Dealul Vârşeţului.

D.T.

„FACEM PROIECTE ŞI ELE
STAU DEGEABA!”

DENTA

Noi tehnologii de iluminare arhitecturală 
pentru promovarea turismului

Foto: Constantin DUMA
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Fonduri nerambur-
sabile prin 
Programul 
Operaţional 
Regional

Regiunea Vest beneficiază de un nu-
măr important de proiecte ce solicită 
sau au obţinut deja finanţare prin Regio 
–   Programul Operaţional Regional. La 
sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regi-
onală Vest (ADR Vest) au fost depuse, în 
vederea solicitării de finanţare nerambur-
sabilă prin Regio, un număr total de 695 
proiecte. Alocarea financiară pentru Regi-
unea Vest, gestionată de ADR Vest, este 
de 416,52 milioane euro.

Regiunea Vest a reuşit, până la finele 
lunii martie 2011, contractarea unui nu-
măr de 134 de proiecte cu o valoare to-
tală de aproximativ 346,10 milioane euro, 
250,84 milioane de euro reprezentând 
valoarea finanţării nerambursabile. 397 de 
proiecte se află în diferite faze de evalua-
re şi selecţie sau precontractare, având o 
valoare totală a finanţării de aproximativ 
774,91 milioane euro, dintre care apro-
ximativ 562,61 milioane euro reprezintă 
valoarea finanţării nerambursabile.  

A.S.

Sectorul Creativ este un factor esenţial pen-
tru creşterea şi dezvoltarea economică. Pentru 
maximizarea potenţialului de afaceri din secto-
rul creativ o condiţie necesară este existenţa po-
liticilor solide în domeniu şi unor mecanisme de 
sprijin funcţionale pentru dezvoltarea afacerilor. 
Proiectul Creative Growth prin acţiunile deru-
late doreşte să sprijine antreprenorii creativi în a 
face afaceri profitabile din creativitate. Proiectul 
Creative Growth oferă factorilor de decizie şi 
implementatorilor cunoştinţe bazate pe dovezi 
cu privire la politicile şi mecanismele de sprijin 
de care are nevoie sectorul creativ pentru a ma-
ximiza potenţialul de creştere.

În cadrul proiectului se discuta situaţia in-
dustriile creative, ca parte a politicii de inova-
re şi, în special, ca parte a inovării în sectorul 
serviciilor. Ce a declanşat interesul DG Între-
prinderi şi Industrie asupra industriilor creati-
ve? În primul rând, sectorul este foarte inovator 
şi a demonstrat o creştere mare în ultimii ani. 
Toţi experţii sunt de acord că acest sector are un 
potenţial imens pentru inovare şi creştere eco-
nomică în viitor. În al doilea rând, sectorul are 
mari efecte colaterale în restul economiei, ceea 
ce face să devină de importanţă strategică.

Ştim că industriile creative sunt destul de 
eterogene şi sunt reprezentate  de mai multe 

sub-sectoare. Toate acestea sunt alimentate prin 
creativitate, iar acest lucru este ceea ce îi uneş-
te. Prin proiect susţinem eforturile de a defini 
mai bine acest sector, cu scopul de a înţelege 
mai bine impactul său economic şi specificul 
acesteia. Un studiu în conformitate cu Raportul 
privind competitivitatea, publicat anual de către 
DG Întreprinderi şi Industrie, va analiza aceste 
întrebări. Prin aceasta, se va face un alt pas im-
portant în vederea instituirii industriile creative 
ca un sector industrial în dreptul său propriu. 
Acest lucru este important din punct de vedere 
cultural, şi va fi de asemenea o mai bună cale de 
a demonstra cât de semnificativ este acest sector 

atât în termeni de competitivitate, noi locuri de 
muncă cât şi de creştere economică.

Pentru a susţine în continuare dezvoltarea 
industriilor creative în Europa, este important 
să înţelegem particularităţile acestui sector şi 
care sunt barierele existente, care împiedică 
transformarea creativităţii şi a ideilor noi în 
produse şi servicii inovatoare. Un răspuns poate 
fi că industriile creative trebuie să se transforme 
şi să devină mai antreprenoriale şi orientate spre 
piaţă. O a doua abordare ar fi multiplicarea  mai 
intensă a  efectelor colaterale din industriile cre-
ative în alte industrii.

Cu privire la întrebările de actualitate: Unde 
este valoarea adăugată europeană? Cum putem 
defini o strategie de inovare pentru industriile 
creative? S-a lucrat cu colegii din echipa proiec-
tului în această privinţă şi acum există o aborda-
re. La nivel european se doreşte să se stabilească 
“European Creative Industries Alliance” - un 
“parteneriat” între cei care cred în industriile 
creative ca motor pentru competitivitate şi crea-
re de locuri de muncă în oraşele lor, regiuni sau 
state membre şi care se angajează să parieze pe ei 
pentru viitor. DG Întreprinderi şi Industrie prin 
Unitatea de Inovare ar trebui să sprijine iniţia-
tivele. În momentul de faţă, nu există legătură 
între iniţiativele din domeniu, iar mulţimea de 
cunoştinţe în acest domeniu este fragmentată.

Există încă o necesitatea în a pregăti iniţia-
tiva în detaliu. Cartea verde a Comisiei: Deblo-
carea potenţialului industriilor culturale şi crea-
tive, care a fost publicată recent, ne va permite 
să identificăm mai bine nevoile specifice ale 
sectorului şi să le luăm în considerare. Ambiţia 
noastră este să se creeze reţele de parteneriat şi 
analiză a impactului real şi a rezultatelor prac-
tice în urma implementării proiectului. Sperăm 
că vom merge pe acest drum împreună şi în 
continuare. 

Agneta KARDOS

Proiectul Creative Growth

Industriile creative în centrul politicii europene

Dl Nicolae Pleşa, originar din Melineşti, 
judeţul Dolj, s-a pensionat sărbătoreşte luni, 
5 aprilie 2011, la Timişoara, capitala Bana-
tului.  Au fost alături de “nea Nicu” colegi 
de muncă, prieteni, şefi. Nicolae Pleşa a fost 
până mai ieri cel mai  vechi angajat al Con-
siliului Judeţean Timiş. “42 de ani, 6 luni şi 
24 de zile. Atât am lucrat în administraţia  
publică, că am început să muncesc la 19 ani, 
atunci am început, ca şi conducător auto, ca 
şofer la Consiliul Popular Timiş. I-am dus cu 
maşina de serviciu şi  pe Petre Dănică şi pe 
Viorica Boiboreanu, erau “ştabii” cei mari de 
atunci de la “judeţ”, asta fu prin anii ’70-‘80. 
Am fost ”împrumutat” câţiva ani şi la Primă-
ria Timişoara şi i-am cărat cu maşina pe pri-
marul Petre Moţ şi pe vicele Laurenţiu Rujoi, 
că primăria nu avea pe atunci în dotare auto-
turisme, lumea parcă era mai modestă, acu’ 
au acolo o grămadă!  Numai noi, la Consiliul 
Popular, aveam în acea vreme  maşini mici, 
aşa că deserveam şi Primăria Timişoara.”

Aşa îşi aminteşte Nicolae Pleşa, cel care, 
după Revoluţie, l-a avut în grijă, ca şofer pro-
fesionist, pe Decebal Anastasescu, primul 
primar (prefect) al  judeţului Timiş, ales în 
funcţie la 26 februarie 1990, de către CPUN 
Timis, prin vot deschis. Nea Nicu a fost apoi 
şoferul personal al prefectului Florentin Câr-
panu, a urmat vicepreşedintele Consiliul Ju-
deţean Timiş Henric Drobny, secretarul Pe-

trişor Nădăştean, 
vicepreşedintele 
Marius Popovici. 

Hâtru, Nicu 
Pleşa îşi aminteşte 
de o întâmplare pe-
trecută pe drumul 
către  Germania, 
când conducea cu 
mare grijă o maşi-
nă în care se aflau 
vicele Popovici şi alţi patru şefi ai PNŢCD 
Timiş, toţi consilieri judeţeni, iar nea Nicu 
s-a rugat din suflet Bunului Dunezeu ca 
drumul să se sfârşească cu bine, dus-întors, 
că era acolo, la el în maşină, un întreg partid, 
nu alta…

Şi-a încheiat cariera de şofer profesionist 
slujind maşina vicepreşedintelui C.J. Timiş, 
dr. ing. Adam Crăciunescu. “Am bătut tot ju-
deţul cu domnu’ Crăciunescu, cel mai mult 
am fost cu dânsul, în ultimul an, la Ghizela, 
ştiu drumul până acolo şi cu ochii închişi. În 
vară aş fi făcut trei ani de când i-aş fi fost şo-
fer vicelui Adam. Da’ acu’ m-am pensionat şi 
o să vină altul mai tânăr în locul meu. Asta-i 
viaţa”. 

Aşa povesteşte nea  Nicu Pleşa, cel care a 
lucrat 42 de ani, 6 luni şi 24 patru de zile în 
acelaşi loc. Lucru mai rar în zilele noastre… 

D.B.  

Nicolae Pleșa și foștii săi șefi

Nicolae Pleșa, 
gardat de urmașii săi la volan

În perioada 28-31 martie 2011, la Debreţin, în Ungaria, la Agen-
ţia de Dezvoltare Regională Észak-Alföld, s-a desfăşurat în cadrul 
Proiectului Creative Growth Seminarul Interregional, tema abordată  
fiind   „Industriile creative în centrul politicii europene”. România, 
prin Consiliul Judeţean Timiş, a fost reprezentat la Debreţin de o 
delegaţie formată din dipl. ing. Răzvan Hrenoschi, consilier supe-
rior, director executiv al Direcţiei de Cooperare şi Informatică din 
cadrul C.T Timiş, şi consilierii superiori Agneta Kardos şi Violeta 
Ciobanu.  

După şedinţa finală a grupului director de pregătire a Seminarului 
Interregional (desfăşurată luni, 28 martie), participanţii la  seminar 
s-au implicat  în diferite activităţi specifice unui asemenea proiect. 
Astfel, marţi, 29 martie, delegaţii au putut dezbate diverse tema-
tici,  precum tehnologia informaţiei (Cluster IT) sau transferul de 

cunoştinţe (cu exemplificare regională Facultatea de Mass-Media a 
Universităţii din Debreţin), pentru ca miercuri, 30 martie, să aibă loc 
prezentarea rapoartelor grupurilor de lucru tematice, ca şi a activită-
ţilor pilot desfăşurate de către reprezentanţii Italiei, Spaniei, Marii 
Britanii şi Danemarcei. Seara, participanţii la Seminarul Interregi-
onal au fost invitaţi la un concert de percuţie susţinut de ansamblul  
„Talamba” (Ungaria).

Joi, 31 martie, a avut loc întâlnirea Comitetului Director în ve-
derea pregătirii următoarelor întâlniri în cadrul Proiectului Creative 
Growth. Comitetul Director a aprobat ca dată de desfăşurare a Se-
minarului Internaţional de la Timişoara zilele de 24 şi 25 mai 2011, 
tema acceptată fiind „Strategia de dezvoltare a activităţii creative a 
Consiliului Judeţean Timiş, parte integrantă a strategiei culturale 
a C.J. Timiş pentru perioada 2009-2013, modele de implementare 
şi finanţare, Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş-expo-
nent al acestei implementări”.  

Ca argument al alegerii municipiului Timişoara ca loc de desfăşu-
rare a Seminarului Interregional din 24-25 mai 2011, delegaţia româ-
nă a prezentat celor de faţă lucrarea „Brief Guide of Timis County” 
(„Scurt ghid al judeţului Timiş”) realizată de prof. Dinu Barbu, con-
silier în cadrul C.J. Timiş). Discuţiile în cadrul Comitetului Director  
au fost întreruptă vreme de câteva minute pentru „studiul individual 
” al ghidului, ceea ce a determinat intervenţia dnei Ana Jacobson, 
conducătoarea proiectului, care a cerut elegant reluarea dezbaterilor...

Răzvan Hrenoschi

42 DE ANI, 6 LUNI ŞI 24 DE ZILE
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Legea nr. 202/2010 privind une-
le măsuri pentru accelerarea soluţi-
onării proceselor, cunoscută şi sub 
denumirea de “mica reformă în jus-
tiţie”, aduce modificări importante 
unui număr de 21 de acte normative, 
inclusiv Regulamentului privind or-
ganizarea şi funcţionarea adminis-
trativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, care va trebui modificat în 
mod corespunzător până la data de 
10 decembrie 2010.

În ceea ce priveşte instituţia Avo-
catul Poporului, Legea nr. 202/2010 
prezintă importanţă în materia re-
cursului în interesul legii, întrucât se 
reglementează o nouă competenţă 
în sarcina Avocatului Poporului în 
scopul eficientizării şi dinamizării 
soluționării acestei căi extraordinare 
de atac. 

Astfel art. 1 pct. 32 şi art. XVIII 

pct. 57 din Legea nr. 202/2010 in-
stituie îndatorirea Avocatului Popo-
rului de a cere Înaltei Curţi de Ca-
saţie şi Justiţie să se pronunţe asupra 
problemelor de drept care au fost 
soluţionate diferit de instanţele ju-
decătoreşti. Aceste dispoziţii legale 
au intrat în vigoare de la data de 26 
noiembrie 2010.

Aşa cum rezultă chiar din dis-
poziţiile art. 329 alin 1 C. proc. civ., 
modificat prin Legea nr. 202/2010, 
legitimarea procesuală activă în pro-
movarea unui recurs în interesul legii 
aparţine procurorului general al Par-
chetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, din oficiu sau la 
cererea ministrului justiţiei, colegiu-
lui de conducere al Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, colegiilor de con-
ducere ale curţilor de apel, precum şi 
Avocatului Poporului.

Petenţii se pot adresa astfel In-
stituţiei Avocatul Poporului cu so-
licitarea de promovare a unui recurs 
în interesul legii cu condiţia de a 

prezenta hotărârea judecătorească 
cu menţiunea irevocabilă/definitivă 
pronunţată în cauza lor şi de a men-
ţiona şi celelalte hotărâri prin care o 

altă instanţă judecătorească s-a pro-
nunţat diferit în aceeaşi problemă de 
drept.

Susţinerea recursului în interesul 
legii în faţa Înaltei Curţi de Casaţie 
şi Justiţie se va face de către Avoca-
tul Poporului sau de către un repre-
zentant al acestuia, potrivit Legii nr. 
202/2010.

De precizat că hotărârile care se 
pronunţă în cadrul recursului în in-
teresul legii, nu au efect asupra hotă-
rârilor judecătoreşti examinate şi nici 
cu privire la situaţia părţilor în acele 
procese. Dezlegarea dată probleme-
lor de drept judecate este obligatorie 
pentru instanţe şi vizează uniformi-
zarea practicii judiciare.

Roxana Marcu
Expert coordonator

Biroul Teritorial Timişoara

La fiecare sfârşit de an vine momentul bilanţului şi al do-
rinţelor pentru următoa rea perioadă.

În ceea ce priveşte activitatea Biroului Teritorial Ti-
mişoara al instituţiei Avocatul Poporului în 2010, cele mai 
multe cazuri s-au referit la încălcări ale dreptului de pro-
prietate privată, ale dreptului de petiţionare, ale dreptului 
la un nivel de trai decent, dreptul la muncă şi protecţia so-
cială a muncii si dreptul persoanei vătămate de o autoritate 
publică. 

Astfel, s-au prezentat în audienţă la sediul Biroului Teri-
torial Timişoara, pe parcursul anului 2010, 758 de persoane. 
Cu ocazia acestor audienţe au fost înregistrate petiţii prin 
care au fost sesizate încălcări ale drepturilor persoanelor fizi-
ce de catre autorităţi ale administraţiei publice şi regii auto-
nome sau, dacă problemele sesizate nu au fost de competenţa 
instituţiei noastre, petenţii au primit îndrumări necesare re-
zolvării problemelor ridicate. 

Întrucât nu se susţin audienţe în teritoriu, respectiv în 
Reşiţa şi Arad, un numar foarte mic de persoane din jude-
ţele Caraş-Severin şi Arad, aflate în raza de competenţă a 
Biroului Teritorial Timişoara, s-au adresat direct la sediul 
nostru din Timişoara (55 persoane). De menţionat sunt şi 
petiţiile venite din partea unor cetăţeni din Germania, Mol-
dova, Ungaria, S.U.A. şi Israel care au reclamat încălcări ale 
drepturilor lor de către autorităţile administraţiei publice din 
România.

Cu toate acestea, separat de audienţe, la dispeceratul Bi-
roului Teritorial Timişoara persoanele fizice s-au adresat şi 
telefonic la numărul 0256/220321, în special cei aflati la mari 
distante sau netransportabili, fiind receptionate 383 apeluri 
telefonice. Multe persoane au ales de asemenea să ne contac-
teze în scris sau pe adresa de mail a biroului avptimis@avp.ro

Astfel s-au înregistrat 256 de petiţii, din care 151 formu-
late de bărbaţi şi 105 formulate de femei. În comparaţie cu 
anul trecut s-a înregistrat astfel o creştere a numărului de pe-
tiţii cu aproximativ 10%, iar în 2011 se aşteaptă de asemenea 
un nivel ridicat al celor ce se vor adresa Avocatului Poporului.

Din totalul petiţiilor primite, 154 de petiţii au fost reţi-
nute spre soluţionare, ceea ce denotă o mai bună asimilare a 
acestei instituţii în rândul cetăţenilor, a atribuţiilor şi com-
petenţelor Avocatului Poporului în sfera relaţiilor cetăţean – 
instituţii publice. Cu toate acestea, imposibilitatea instituţiei 
Avocatul Poporului de a interveni în activitatea judecatoreas-
că şi de a asista cetăţeanul în litigiile aflate pe rolul instan-
telor, a nemultumit unele persoane care s-au adresat biroului 
nostru. Trebuie subliniat faptul că Avocatul Poporului este o 
instituţie a medierii, a dialogului şi nu o instituţie care să aibă 
putere de coerciţie asupra instituţiilor publice.

De asemenea, din totalul dosarelor au fost soluţionate fa-
vorabil 55 de dosare, restul primind răspuns negativ, sau fiind 
în curs de soluţionare.

De precizat că în cazul petiţiilor privind ridicarea de ex-

cepţii de neconstituţionalitate a unor legi sau ordonanţe ale 
Guvernului, competenţa este declinată către instituţia cen-
trală a Avocatului Poporului.

Ca o noutate legislativă, prin Legea nr. 202/2010 a fost 
introdusă o nouă prerogativă în sarcina instituţiei Avocatul 
Poporului, respectiv posibilitatea promovării unui recurs în 
interesul legii la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Legea fi-
ind publicată în luna octombrie, nu au fost înregistrate petiţii 
pe această temă în cursul anului 2010.

Ca drepturi constituţionale încălcate, cel mai des au fost 
reclamate încălcări ale  dreptului la proprietate privată (art. 
44 din Constituţie), dreptului la un nivel de trai decent (art. 
47), dreptului la muncă şi protecţiei sociale a muncii (art. 
41), dreptului la petiţionare (art. 51) şi dreptului persoanei 
vătămate de o autoritate publică (art. 52). 

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

Exemple cazuri rezolvate

Dosar nr. 220/14.05.2010 Mira (nume fictiv) ne-a sesizat 
în legatură cu pretinsa încălcare a prevederilor art. 31 din 
Constituţia României referitor la dreptul la informare.

În acest sens petenta ne-a relatat că este beneficiară a unei 
Decizii emisă de A.V.A.S. privind acordarea de măsuri repa-
ratorii prin echivalent, fiind întocmit un dosar în acest sens la 
Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor.

Petenta mai precizează că, prin adresa din 18.05.2009, 
ANRP îi comunica faptul că dosarul său a fost repartizat 
unui consilier în vederea analizării şi transmiterii unui eva-
luator autorizat.

Având în vedere durata nejustificat de mare pentru ana-
liza dosarului, petenta a revenit cu o nouă adresă în data de 
22.02.2010 pentru a i se comunica stadiul soluţionării dosa-
rului în cauză. Petenta precizează că nu a primit însă niciun 
răspuns la cererea sa.

Urmare a demersului întreprins de Biroul Teritorial Ti-
mişoara al Avocatului Poporului, Autoritatea Naţională pen-
tru Restituirea Proprietăţilor ne-a comunicat că, în vederea 
soluţionării dosarului petentei, aflat în lucru în cadrul Se-
cretariatului Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgu-
birilor, s-au întocmit în data de 13.07.2010 adrese nr. către 
A.V.A.S. şi respectiv către Industria Laptelui S.A. Reşiţa, 
jud. Caraş Severin.

Dosar nr. 256/07.06.2010 Ana (nume fictiv) ne-a sesizat 

în legătură cu pretinsa încălcare a prevederilor art. 41 şi art. 
52 din Constituţia României, referitoare la dreptul la muncă 
şi protecţia socială a muncii şi respectiv dreptul persoanei vă-
tămate de o autoritate publică.

În acest sens petenta precizează că în perioada 2004-
2007 a fost angajată la Primăria Şandra în funcţia de in-
spector asistent. Prin Hotărârea Consiliului Local Şandra nr. 
22/29.06.2009 s-a aprobat alocarea de fonduri pentru plata 
salariaţilor funcţionari publici, membri de sindicat, a dreptu-
rilor salariale reprezentând suplimentul postului şi suplimen-
tul treptei de salarizare, în cuantum total de 50% lunar, din 
salariul de bază, începând cu data de 01.04.2004. 

Petenta precizează că, deşi se încadra şi îndeplinea con-
diţiile necesare pentru plata acestor suplimente, la cererea sa 
nr. 1567/26.05.2010 privind plata acestora nu a primit nici 
un răspuns.

Urmare a adresei Biroului Teritorial Timişoara al Avoca-
tului Poporului, Primăria comunei Şandra ne-a comunicat că 
în şedinţa extraordinară a Consiliului local Şandra din data 
de 19.07.2010 a fost aprobată cererea petentei, prin adopta-
rea Hotărârii nr. 19/19.07.2010.

Dosar nr. 184/2010  Elisabeta (nume fictiv), ne-a sesizat 
în legătură cu încălcarea prevederilor art. 44 şi art. 51 din 
Constituţia României, referitoare la dreptul la proprietate şi 
respectiv dreptul la petiţionare.

În acest sens, petenta ne-a relatat că, prin adresa nr. 6223 
din 10 decembrie 2009, a solicitat Primăriei Comloşu-Ma-
re rezolvarea situatiei terenului aferent casei de la nr. 377, 
Comloşu Mare, jud. Timiş, înscris în CF nr. 400316, în speţă 
propunerea Primăriei Comloşu Mare pentru emiterea unui 
Ordin al Prefectului judeţului Timiş de atribuire în proprie-
tate a terenului în cauză, în conformitate cu prevederile art. 
36 din Legea nr. 18/1991. Petenta ne-a mai relatat că până 
în prezent nu i s-a comunicat niciun răspuns cu privire la 
stadiul cererii sale.

Faţă de cele sesizate de petentă, în temeiul art. 4 şi art. 
21 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţiona-
rea instituţiei Avocatul Poporului, modificată şi completată, 
am considerat oportun să ne adresăm Primăriei Comunei 
Comloşu Mare pentru a ne comunica care este stadiul do-
sarului şi dacă s-au luat măsuri pentru rezolvarea situaţiei 
reclamate. 

Urmare a adresei noastre, prin răspunsul cu nr. 
2534/04.06.2010, înregistrat la Biroul Teritorial Timişoara 
al Avocatului Poporului cu nr. 283/11.06.2010, ni s-a comu-
nicat că, documentaţia a fost înaintată Instituţiei Prefectului 
Timiş.

Roxana Marcu
Expert coordonator

Biroul Teritorial Timişoara

Noi competenţe în sarcina Avocatului Poporului
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– Ce priorităţi aveţi pe agenda de 
lucru, domnule primar?

– În ultimele zile am fost foarte 
preocupat de păstrarea în conti-
nuare a Centrului de Sănătate Cia-
cova. Este de la sine înţeles că este 
un obiectiv major şi de prioritate 
stringentă pentru oraşul nostru. E 
clar ca lumina zilei că pe oricine 
întrebi din localităţile Ciacova, Pe-
troman, Obad, Cebza şi Macedo-
nia îţi răspunde fără doar şi poate 
că doreşte să funcţioneze în conti-
nuare Centrul de Sănătate de aici. În 
timp ce unii bat drumurile Ciacovei 
pentru a aduna semnături, eu bat 
drumurile la Bucureşti şi la minis-
tere. După ce Ministerul Sănătăţii a 
propus transformarea Centrului de 
Sănătate actual în azil de bătrâni, la 
8 februarie 2011 m-am deplasat la 
Bucureşti, în audienţă la ministrul 
Sănătăţii, Attila Cseke, ocazie cu 
care i-am înmânat un memoriu şi 
am susţinut necesitatea continuării 
activităţii spitalului din Ciacova 
sub formă de secţie externă a Spi-

talului Judeţean Timişoara. Pentru 
că aceasta este singura variantă în 
care va mai putea supravieţui Cen-
trul de Sănătate Ciacova. Pentru a 
putea fi posibil un atare demers, am 
avut susţinerea Direcţiei de Sănătate 
Publică şi a Consiliului Judeţean 
Timiş, a Prefecturii şi a conduce-
rii Spitalului Judeţean. Toate aceste 
importante instituţii au susţinut şi au 
menţionat în scris, prin documente 
transmise Ministerului Sănătăţii, 
necesitatea ca unitatea medicală din 
Ciacova să-şi continue activitatea.

– Credeţi că veţi reuşi în demersu-
rile dumneavoastră?

– Este foarte dificil, dar eu sper să 
reuşesc… Oricum voi face tot ce este 
posibil pentru ca statutul centrului 
de Sănătate să nu se schimbe. Este 
de datoria mea faţă de cei care m-au 
ales şi au avut încredere în mine. De-
mersurile sunt anevoioase deoarece, 
conform noii Legi a sănătăţii, Casa 
de Asigurări nu mai încheie contract 
cu spitalul dacă acesta nu are cel 

puţin o linie de gardă formată din 
medici specialişti. O linie de gardă 
într-un spital este aprobată doar în 
anumite condiţii, condiţii pe care 
spitalul nostru nu le îndeplineşte, in-
clusiv în ceea ce priveşte finanţarea. 
De aceea am ales varianta de secţie 
externă a Spitalului Judeţean Timiş, 
variantă în care, dacă va fi aprobată, 
nu vom mai avea nevoie de linia de 
gardă formată din medici specialişti. 
În spitalul nostru, la ora actuală, în 
loc de linia de gardă funcţionează 
Centrul de permanenţă, alcătuit din 
medici de familie care sunt plătiţi 
din fondurile ministerului. 

– Am înţeles că aţi fost la Bucureşti 
pentru demersurile necesare…

– Am vorbit despre Centrul de 
Sănătate şi nu doar despre el. Cu 
prilejul deplasării la Bucureşti am 
fost primit de premierul Emil Boc, 
căruia i-am prezentat memoriul şi 
i-am explicat situaţia din oraşul nos-
tru. De asemenea, am pus în discuţie 
şi alte probleme ale Ciacovei, din do-

meniul infrastructurii, şi am vorbit 
despre necesitatea aprovizionării cu 
apă în condiţii optime a localităţilor 
noastre, a canalizării şi a drumu-
rilor. În ziua următoare am fost 
la ministrul de finanţe Gheorghe 
Ialomiţianu, cu care am vorbit de-
spre buget, după care am fost primit 
la ministrul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, doamna Elena Udrea, 
cu care am vorbit despre locuinţele 
ANL şi despre drumurile comunale, 
pentru care am obţinut o finanţare 
pentru realizarea a 9,5 kilometri de 
drum. Am abordat această problemă 
şi nu am uitat o singură clipă de 
străzile din Ciacova şi localităţile 
aparţinătoare, dar acest proiect putea 
fi abordat acum, el făcând parte din-
tr-un program de finanţare al min-
isterului în care intră drumuri co-
munale şi judeţene, program pe care 
nu am vrut să-l pierd, fiind oportun 
pentru localităţile noastre.

Deşi unii vor să pară interesaţi 
de destinele localităţii noastre şi se 
erijează în binefăcători, acţiunile 

lor nu au nici o finalitate, fiind “praf 
în ochii alegătorilor”, mai precis 
încearcă să-şi creeze capital elector-
al. Nu prin strângere de semnături 
şi prin vorbe se poate realize ceva 
concret, ci prin fapte. Trebuie să vă 
spun că mă interesează mai mult ca 
pe oricine funcţionarea în continuare 
a Centrului de Sănătate şi am făcut 
toate demersurile posibile pentru 
păstrarea acestuia, atât la nivel local 
şi judeţean, cât şi la minister şi Gu-
vern.

A consemnat
Petru Vasile Tomoiagă

„Profitul nostru este sănătatea po-
pulaţiei!”, a spus primarul Iosif-Ionel 
Toma într-o întâlnire  cu specialişti 
străini şi români, la Primăria Giroc

Proiectul „Schimbările climatice 
şi impactul lor asupra aprovizionării 
cu apă” este finanţat prin Programul 
European de Cooperare Transnaţio-
nală din Sud-Estul Europei şi are 18 
parteneri din nouă ţări din sud-estul 
continentului: Austria, Bulgaria, Cro-
aţia, Grecia, Ungaria, Italia, România, 
Serbia şi Slovenia. Lider de proiect 
este primăria capitalei Austriei, Vie-
na. Obiectivul principal îl constituie 
asigurarea disponibilităţii şi siguranţei 
alimentării durabile cu apă a popula-
ţiei din diferite regiuni ale Europei în 
deceniile viitoare, în contextul schim-
bărilor climatice şi al schimbărilor uti-
lizării terenurilor.

În zona noastră, specialiştii im-
plicaţi în proiect au avut ca areal de 
studiu Câmpia Banatului, interfluviul 
Timiş-Bega. Între lunile noiembrie 
2009 – noiembrie 2010 s-au obţinut 
următoarele rezultate: sinteza ele-
mentelor despre structura geologică 
şi constituţia litologică şi zonarea teri-
toriului celor două unităţi fizico-geo-
grafice în funcţie de debitele specifice 
ale primului acvifer subteran; analiza 
chimismului apei freatice din Câm-
pul Leu-Rotunda cu privire specială 
asupra conţinuturilor în azotaţi în 
intervalul 1963-2010; prelevarea a 25 
probe de apă subterană  de pe Câmpul 

Leu-Rotunda şi a 50 probe apă subte-
rană din Câmpia Timişului şi evalua-
rea calităţii resurselor de apă subtera-
nă; calcularea resursei dinamice de apă 
subterană existentă în Formaţiunea de 
Dunăre; realizarea hărţilor de utilizare 
a terenurilor pentru cele două areale de 
studiu; identificarea şi analiza schim-
bărilor spaţiale şi calitative ale utiliză-
rii terenurilor; evaluarea schimbărilor 
climatice actuale prin calcularea unor 
indici specifici: Indicele Standardizat 
pentru Precipitaţii (ISP), Indicele de 
Umiditate Thornthwaite; aprecierea 
cerinţei de apă pentru irigaţii la prin-
cipalele culturi în Câmpia Olteniei; 
evaluarea impactului schimbărilor cli-
matice asupra structurii utilizării tere-
nurilor şi producţiei agricole.

Zilele trecute, o impresionantă 
delegaţie condusă  din dr. Gerhard 
Kuschnig de la  Primăria oraşului 
Viena, Austria, coordonator de pro-
iect; delegaţie formată din specialişti 
din Slovenia, Ungaria, Grecia, Serbia 
şi România (lector dr. Cătălina An-
cuţa, Departamentul de Geografie 
al Universităţii de Vest Timişoara, o 
fiică a Girocului) s-a aflat la primăria 
comunei timişene, unde s-au purtat 
discuţii cu primarul Iosif Ionel Toma.

Delegaţia, prin cercetările făcute 
în perioada amintită, a avut ca scop 
rezolvarea problemelor din Sud-Estul  
Europei, în special cele din România 
şi cu precădere cele din Câmpia Ol-
teniei şi Câmpia Banatului, pentru că 

aici s-au observat schim bări de climă. 
S-a făcut o documentare pentru a 
vedea calitatea şi cantitatea apei din 
zonă. S-a dorit să se facă un studiu 
asupra cantităţii de apă din zonă, asu-
pra rezervelor, precum şi asupra canti-
tăţii de apă folosite în agricultură.

În cuvântul său adresat oaspeţilor, 
primarul comunei Giroc a precizat, 
printre altele:

„Apa este o problemă mai veche 
a noastră. Trăind în socialism şi co-
munism aproape 50 de ani, problema 
apei a fost rezolvată în parte, în special 
în oraşe şi municipii. Cei care locuiesc 
în vecinătatea marilor oraşe, cum este 
şi cazul nostru, au beneficiat mai puţin 
de alimentarea cu apă. Localităţile mai 
îndepărtate de oraşe îşi asigură apa 
din resurse proprii, din puţuri forate 
sau săpate de obicei la mică adâncime, 
deoarece cele forate la mare adâncime 
sunt costisitoare. Problema e că stra-
turile de la suprafaţă sunt, de cele mai 
multe ori, infestate. În acest sens, aş 
aminti în judeţul nostru de existenţa 
Comtim-ului, timp de câteva zeci de 
ani, care a adus în solul de aici nistriţi, 
azotaţi etc. Acelaşi lucru l-a făcut şi 
agricultura intensivă de dinainte de 
1989, care a adus în sol îngrăşăminte 
şi amendamente care conţin azotaţi 
în cantităţi foarte mari. Ploile au adus 
aceste descompuneri din îngrăşămin-
te în straturile freatice şi ele se regă-
sesc acum în apa din satele care nu au 
un sistem de apă şi canalizare. (…) 

În aceste condiţii, pentru Giroc 
am încercat să asigurăm alimenta-
rea cu apă şi canalizarea de la sursele 
Timişoarei. Sigur, comunitatea euro-
peană, cu specialiştii pe care îi are, a 
întins o mână de ajutor locuitorilor 
din România, pentru a dezvolta infra-
structura de apă şi canal. Din păcate, 
puţini dintre primari se ocupă de acest 
lucru atât de important, fie din lipsă 
de experienţă şi pricepere, fie din lipsă 
de specialişti. Din aceste motive nu au 
fost absorbite fondurile necesare. Prin 
programul SAPARD, comuna Giroc 
a primit un milion de euro, care a fost 
folosit la canalizarea comunei, asigu-
rând eliminarea apei reziduale, după 
care am extins reţelele de apă potabilă. 

Tocmai de aceea, după părerea 
mea, dacă există resurse financiare 
trebuie demarate concomitent ambele 
investiţii: şi cea de canalizare, şi cea de 
aprovizionare cu apă potabilă. Pentru 
că nu avem încă un cult pentru grija 
de mediu, iar ce s-ar putea produce, ar 
putea deveni un dezastru, am avut în-
tâlniri cu reprezentanţi de la Bucureşti, 
care au avut grijă să analizeze situaţia 
pe judeţ, dar au lăsat soluţia în grija 
administraţiilor locale. Astfel, m-am 
văzut nevoit să înfiinţez o societate 
comercială care să se ocupe de aceste 
probleme. Astăzi avem utilajele nece-
sare, aduse din Germania şi Austria, şi 

nu avem nevoie de o intervenţie exter-
nă. Nu este un mod egoist de a privi 
lucrurile, dar sunt răspunzător direct 
de sănătatea celor pe care îi reprezint. 
Totalul investiţiilor pentru apă a atins 
peste două milioane de euro, sume 
provenite doar de la bugetul local, iar 
lungimea reţelei de apă potabilă de-
păşeşte 65 de kilometri. Canalizarea 
este la jumătatea acestei distanţe şi a 
fost realizată doar pe o parte a străzi-
lor, fiind mult mai greu de executat şi 
mult mai costisitoare. Facem analize 
asupra calităţii apei, iar acestea ne ara-
tă că investiţia a fost făcută bine. Deşi 
nu avem profit în bani, profitul nostru 
este sănătatea populaţiei. 

După cum se ştie, nitraţii produc 
leucemie la copii, iar noi nu am avut 
şi nici nu avem pe raza comunei astfel 
de cazuri, ceea ce este foarte impor-
tant. Avem însă o problemă cu zo-
nele rezidenţiale. Situaţia imobiliară 
explozivă, care a durat până la criza 
mondială şi care s-a răsfrânt şi asupra 
noastră, a făcut să se construiască mai 
mult şi mai repede decât a putut fi 
asigurată infrastructura de apă, canal 
şi drumuri. Încercăm să ajungem din 
urmă dezvoltarea urbană şi dorim să 
înlăturăm lipsurile care mai sunt în 
infrastructură. (…)”.

Petru VasileTomoiagă

CIACOVA

GIROC

Probleme şi soluţii la 
Primăria oraşului CiacovaDe vorbă cu primarul oraşului, Petru Filip

Schimbările climatice şi impactul lor 
asupra aprovizionării cu apă
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Judeţul Timiş prin Consiliul Judeţean 
Timiş este partener transfrontalier în cadrul 
proiectului intitulat  „Drumuri fără frontiere, 
revelaţii în Euroregiunea DKMT”. Proiectul 
este finanţat în cadrul Programului de Coope-
rare Transfrontalieră Ungaria – România 2007 
– 2013 şi are o durată de 18 luni (ianuarie 2011 
– iunie 2013). 

Consiliului Judeţean Timiş i-a fost alocat, 
în cadrul acestui proiect, un buget total în va-
loare de 11.700 euro, din care un procent de  
85 % sunt asiguraţi de FEDR, iar diferenţa 
de 15 % provine din cofinanţarea asigurată la 
nivel naţional (12,73 % de la Ministerul Dez-
voltării Regionale şi Turismului şi 2,27 % de la 
Consiliul Judeţean Timiş).

Bugetul menţionat va fi utilizat în mod 
eşalonat pe toată durata de implementare a 
proiectului

Obiectivul principal al Programului de 
Cooperare Transfrontalieră Ungaria – Româ-

nia 2007 – 2013 este acela de a apropia oame-
nii, comunităţile şi actorii economici din zona 
de frontieră, cu scopul de a facilita dezvoltarea 
comună a zonei de graniţă. 

În acest sens s-a stabilit ca  axă prioritară a 
proiectului - întărirea coeziunii sociale şi eco-
nomice în regiunea de frontieră, iar ca obiectiv 
principal al proiectului - elaborarea de pache-
te turistice comune, ce cuprind trasee situate 
de o parte şi de alta a graniţei, prezentând în 
mod unitar oferta specifică zonelor învecinate, 
în domeniile vizate de proiect şi anume mo-
numente istorice, respectiv vin şi gastronomie. 
Vor fi create două pachete turistice/oferte de 
călătorie, unul pentru o variantă scurtă (3 zile) 
şi unul pentru o variantă lungă (9 zile), pentru 
fiecare  tematică în parte. De asemenea se vor 
evidenţia, pentru ambele tematici date, toate 
atracţiile turistice, evenimentele, curiozităţile 
şi alte servicii, de pe ambele părţi ale fronti-
erei, care corespund nevoilor grupurilor ţintă 

vizate.
Traseele realizate în cadrul proiectului, ac-

tivităţile de promovare şi de marketing legate 
de acestea, vor creşte numărul de turişti care 
vizitează zona, contribuind, astfel, la creşterea 
competitivităţii turismului, iar o valorifica-
re eficientă a resurselor turistice ale judeţului 
Timiş reprezintă o şansă de dezvoltare eco-
nomică pentru zonele mai puţin vizibile din 
judeţ. Itinerariile create vor fi lansate pe piaţă 
cu ajutorul mai multor materiale de promovare 
(publicaţii, broşuri, material video, pagină de 
internet, expoziţii).

Elementul de noutate al acestui proiect 
constă în înşiruirea tematică a destinaţiilor in-
cluse în cadrul traseelor turistice propuse, iar 
faptul că aceste trasee trec peste frontiere re-
prezintă o curiozitate în Europa Centrală.

Daniela Pepa,
asistent manager proiect

În cursul anului 2011 societatea de 
utilitate publică nonprofit DKMT SRL 
derulează un proiect în domeniul apărării 
împotriva catastrofelor, al cărui obiectiv 
general este să contribuie la dezvoltarea 
sustenabilă a regiunii de frontieră prin re-
alizarea de pregătiri şi exerciţii comune de 
apărare împotriva inundaţiilor. În cadrul 
proiectului se vor organiza instruiri pentru 
populaţie, pentru angajaţii responsabili de 
coordonarea activităţilor de apărare din ca-
drul  autorităţilor publice locale şi pentru 
tineret în vederea însuşirii unor noţiuni pri-
vind apărarea în caz de inundaţii şi regulile 
de acţionare în aceste situaţii.  

În data de 17 ianuarie 2011 a avut loc 
la Szeged cursul de pregătire în ceea ce 
priveşte măsurile de apărare în situaţii de 
urgenţă destinat cadrelor didactice. Au par-
ticipat câte zece persoane din fiecare judeţ 
membru DKMT. La rândul lor, cadrele 
didactice participante vor pregăti echipe 
de elevi la concursul judeţean organizat în 
domeniu. Echipa câştigătoare la acest con-
curs va participa, alături de celelalte echipe 
câştigătoare, din celelalte judeţe DKMT,  la 
o tabără de tineret de 5 zile în Ungaria în 
vara anului 2011.

În perioada 22-23 februarie 2011 s-a 
desfăşurat un curs de două zile destinat 
angajaţilor desemnaţi pentru coordonarea 
activităţilor de apărare în caz de situaţii 
de urgenţă din cadrul autorităţilor locale. 
Cursanţii au avut posibilitatea de a-şi re-
împrospăta cunoştinţele în ceea ce priveşte 
sistemul de organizare a protecţiei civile, 
noţiunile de bază şi legislaţia aplicabilă. La 
sfârşit au luat parte la un exerciţiu de simu-
lare a unei situaţii de urgenţă. Seria de pre-
gătiri va continua în cursul lunii mai, când 
va avea loc la Kanjiza, în Serbia, o pregătire 
teoretică, respectiv o aprofundare a cunoş-
tinţelor în domeniul apărării în caz de situ-
aţii de urgenţă, cu o durată de 3 zile pentru 
membri DKMT Rescue Team. Acest curs 
va fi completat în luna august şi cu un exer-
ciţiu de simulare. 

Proiectul este finanţat din fondul co-
mun al DKMT, respectiv cotizaţia anuală 
a judeţelor membre. 

Eva Fenyvesi

Primăria Jimbolia, în parteneriat 
cu Primăria Makó din Ungaria şi cu 
Primăria Sânnicolau  Mare, alături 
de Comunitatea Minoritară Ma-
cau, în calitate de partener asociat, 
implementează pe durata a 12 luni, 
proiectul HURO /0901/194/2.5.1. 
cu titlul „Dans şi muzică fără fron-
tiere”, în valoare totală de 69.746 
euro, derulat prin Programul de Co-
operare Transfrontalieră Ungaria 
– România 2007 – 2013. Bugetul  
care revine Jimboliei este de 22.058, 
00 euro.

Lider de proiect este Primăria 
Makó din Ungaria, cu care Primăria 
Jimbolia are experienţa încheierii cu 
succes a unui alt proiect PHARE în 

anul 2006 şi cu care implementează 
în prezent proiectul „Fără frontiere 
– media care uneşte popoare”, în ca-
drul aceluiaşi Program de finanţare.

Scopul proiectului este de a 
prezenta valorile culturale loca-
le, cu accent pe tradiţiile muzical 
– artistice, prin organizarea în co-
mun a unor evenimente culturale. 
Menţionăm activităţile cele mai 
importante: stabilirea unui Forum 
Conciliator compus din primarii 
localităţilor de-a lungul frontierei şi 
organizarea de reuniuni periodice, 
organizarea de festivaluri folclorice 
şi organizarea de concerte de mu-
zică de cameră, marcând astfel tre-
cerea celebrului muzician Bartók 

Béla prin aceste localităţi. În zilele 
noastre se spune că muzica clasică 
îşi trăieşte a doua viaţă şi că oame-
nii au tendinţa să-şi descopere ră-
dăcinile. Bartók Béla  s-a născut la 
Sânnicolau Mare, a locuit şi la Jim-
bolia şi a concertat în Makó, unde 
liceul oraşului a primit numele ma-
relui compozitor. Prin organizarea 
concertelor de muzică de cameră 
oferim o călătorie în timp tuturor 
iubitorilor de muzică clasică din 
cele trei oraşe. Atât concertele, cât şi 
festivalurile vor fi organizate în fie-
care oraş după un grafic prestabilit. 
Comunitatea Minoritară din Makó 
va sprijini activităţile proiectului, 
oferind servicii de translatare ori de 

câte ori va fi nevoie.
Datorită activităţilor din acest 

proiect, locuitorii celor trei localităţi 
vor ajunge să-şi cunoască mai bine 
valorile culturale, relaţia formală 
dintre ei poate deveni informală, 
ajungând chiar să facă câte o încur-
siune în viaţa celor de dincolo de 
graniţă. Apropierea culturală dintre 
locuitorii celor trei oraşe şi Forumul 
Conciliator al Primarilor vine în 
sprijinul dezvoltării relaţiilor  cul-
turale şi economice dintre cele trei 
localităţi: Makó – Jimbolia – Sân-
nicolau Mare.

Prin acest proiect cele trei loca-
lităţi vor achiziţiona şi echipament 
tehnic, necesar desfăşurării eveni-

mentelor culturale.
Vineri, 25 martie 2011, a avut 

loc în Sala de consiliu a Primăriei 
din Jimbolia Conferinţa de lansare 
a proiectului, la care au fost invitaţi: 
partenerii, Comunitatea Minoritară 
din Makó, politicieni, mass media,  
consilieri şi cetăţeni interesaţi de 
acest proiect.

Kaba Gábor,
primarul oraşului Jimbolia

„Drumuri fără frontiere, revelaţii 
în Euroregiunea DKMT”

Cooperare DKMT 
în domeniul apărării 
împotriva catastrofelor

urmare din pagina 1

Cu ocazia vizitei sale la Bruxelles, Preşedintele Consiliului Jude-
tean Timiş a participat la expoziţia de caricatura „Feţe ale Europei”, 
semnată de maestrul Ştefan Popa Popa’s, căruia Cartea Recordurilor 
Guiness Book i-a acordat titlul de cel mai rapid caricaturist al lumii 
in anul 1995. Evenimentul a fost organizat la Parlamentul European 
şi a fost iniţiat de europarlamentarii Elena Băsescu şi Iosif Matula, 
din dorinţa de a promova extern valorile româneşti, fiind incontesta-

bil faptul că Ştefan Popa Popa’s este unul dintre cei mai reprezentativi 
ambasadori culturali ai ţării noastre în lume. Maestrul a fost însoţit 
la Bruxelles de consilierul judeţean Florin Răvăşilă şi de doi dintre 
caricaturiştii Academiei Popa’s, Leonte Năstase şi Ovidiu Ambro-
zie Bortă. Expoziţia s-a bucurat de un succes impresionant, cei trei 
caricaturişti fiind solicitaţi să realizeze portretele a sute de oficiali şi 
funcţionari din instituţiile europene.

Diana Amza, Jana Lavrits

Sesiunea plenară
 a Comitetului Regiunilor (CoR)

Florin Răvășilă, Elena Băsescu, Diana Amza și Iosif Matula

„Dans şi muzică fără frontiere”

Proiect transfrontalier româno-maghiar de promovare 
a valorilor culturale locale


