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Iecea Mare

Mașloc

STRATEGII ŞI REGLEMENTĂRI 
ÎN AGRICULTURA ROMÂNEASCĂ

Una dintre cele 
mai mici comune 
din Timiş pune 
accentul pe 
dezvoltarea 
turistică

„Tot ce strângem 
de la cetăţenii 
comunei 
reinvestim 
în localitate”

„Nu refuzăm 
niciun 
investitor serios!”

Prin muncă 
şi consecvenţă

Grijă 
deosebită 
pentru 
copiii cu 
nevoi speciale

Fibiș

l  Timişul are cea mai mare 
investiţie de acest gen 
din România

Recepţia la terminarea lucrărilor la 
„Sistemul integrat de management al 
deşeurilor – depozitul de deşeuri nepe-
riculoase comuna Ghizela, judeţul Ti-
miş” a început în 6 iunie 2011. Printr-o 
dispoziţie a preşedintelui Consiliului 
Judeţean Timiş, dl Constantin Ostafi -
ciuc, a fost stabilită componenţa acestei 
comisii, ea fi ind condusă de vicepre-
şedintele CJ Timiş, dl. Adam Crăciu-
nescu. La recepţie au fost invitaţi să ia 
parte consilieri judeţeni, reprezentanţi 
ai instituţiilor implicate în acest pro-
iect, printre care Agenţia de Mediu, 
Primăria Timişoara, Inspectoratul de 
Stat în Construcţii. 

continuare în pagina 8

Sistemul de management al deşeurilor 
de la Ghizela este în faza de recepţie
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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”

Ambasada Bulgariei în România a deschis, în 29 aprilie 2011, un 
nou consulat onorific, la Timişoara. „Agenda CJ Timiş” anunţa acest 
eveniment încă din toamna anului trecut. Consul este Gheorghe Nacov 
(foto), primarul din Dudeştii Vechi, comuna unde trăieşte cea mai im-
portantă comunitate de bulgari din judeţ, iar sediul consulatului este la 
Uniunea Bulgarilor din Banat, situată în Piaţa Unirii, pe strada Palanca. 

„Mă onorează numirea mea la conducerea Consulatului Onorific 
al Bulgariei la Timişoara. Voi face tot ce îmi va stă în putinţă pentru 
a ajuta comunitatea”, a declarat Gheorghe Nacov. La ceremonia ofici-
ală de deschidere au participat mai mulţi reprezentanţi ai comunităţii 
bulgare din ţară şi din străinătate. „Prin deschiderea acestui consulat 
dorim să atragem cât mai mulţi turişti în Bulgaria. Anual, în ţara noas-
tră vin aproximativ un milion de turişti români. Dorim şi să revigorăm 
comerţul cu mărfuri între cele două ţări”, a motivat secretarul perma-
nent din cadrul Ministerului Afacerilor Externe  al Bulgariei, Maxim 
Gaytandjiev. 

Consulatul Onorific al Bulgariei este cea de-a 13-a reprezentanţă 
străină deschisă la Timişoara, după cele ale Germaniei, Serbiei, Ţărilor 
de Jos, Austriei, Cehiei, Franţei, Indiei, Italiei, Republicii Moldova, Su-
ediei, Tunisiei şi Ungariei. 

A.S.

Lepa Brena va cânta la Lugoj la ruga 
din 15 august

Primăria Lugoj a anunţat că la Ruga oraşului, din 15 august, va cânta 
celebra artistă Lepa Brena. Concertul va avea loc în Piaţa Victoriei, în 
ziua de 15 august, între orele 21.45 - 23.15. Tot la ruga vor mai susţine 
recitaluri Nicoleta Voica, Ramona Ilieş şi Petrică Miulescu-Irimică. În 
paralel, pe Platoul Casei de Cultura a Sindicatelor vor cânta formaţiile 
Blue Station (20.30 - 21.30) şi Queen-Real-Tribute (Beograd - Serbia), 
cea mai în vogă formaţie din Serbia. 

A.M.

Prefectura Timiş monitorizează  
cheltuirea banului public

Prefectura Timiş va centraliza trimestrial raportările primăriilor din 
teritoriu către Ministerul Dezvoltării pentru a nu se mai pierde banii 
guvernamentali alocaţi unor lucrări de infrastructură. Subprefectul Ma-
rossy Zoltan a declarat că deşi par voluminoase şi birocratice, “aceste 
raportări sunt necesare şi obligatorii dacă primarii vor să primească bani 
pentru lucrările de infrastructură şi modernizare a localităţilor rurale. 
Potrivit acestuia, programul a demarat în 2006, iar banii s-au alocat de 
Guvern din 2008, astfel că lucrările au ajuns în diferite etape în derulare 
şi nu pot fi finalizate dacă nu primesc fondurile aferente.

A.P.

Primarul din Dudeştii Vechi este consul 
onorific al Bulgariei la Timişoara

Concursul a debutat şi în acest an, conform tradiției, după 
Sărbătorile Pascale cu fazele zonale care s-au desfăşurat deja în 
7 mai 2011 la Buziaş, cu participarea formațiilor din localitățile: 
Darova, Boldur, Racoviţa, Niţchidorf, Tormac, Sacoşu Tur-
cesc, Moşniţa Nouă, Chevereşu Mare, Criciova, Gavojdia,  
Ştiuca, V.V. Delamarina, Nădrag şi Buziaş; 14 mai 2011 la Re-
caş; cu participarea formațiilor din localitățile: Ghiroda, Reme-
tea Mare, Topolovăţu Mare, Belinţ, Ghizela, Brestovăţ, Buco-
văţ, Secaş şi oraşul: Recaş, 21 mai 2011 la Sânandrei şi Carani, 
cu participarea formațiilor din localitățile: Sânandrei, Dumbră-
viţa, Giarmata, Pişchia, Fibiş, Bogda, Maşloc, Orţişoara, Săcă-
laz; 28 mai 2011 la Sânnicolau Mare, cu participarea formațiilor 
din localitățile: Becicherecul Mic, Dudeşti Noi, Biled, Satchi-
nez, Şandra, Variaş, Pesac, Periam, Lovrin, Sâmpetru Mare, Sa-
ravale, Cenad, Dudeştii Vechi, Valcani, Beba Veche şi oraşul: 
Sânnicolau Mare, 4 iunie 2011 la Sânmihaiu Român şi Utvin, 
cu participarea formațiilor din localitățile: Sânmihaiu Român,  
Giroc, Şag, Pădureni, Jebel, Voiteg, Ghilad, Foeni, Giulvăz,  
Peciu Nou, Otelec, Uivar, Parţa, Livezile şi Ciacova. 

Secțiunile pentru care se desfăşoară concursul: 
I. Datini şi obiceiuri folclorice, dansuri populare, alte genuri 

artistice ce implică elemente sau tablouri coregrafice.
II. Expoziţii, gastronomie, recitatori dialectali, publicaţii şi 

cărţi de autori locali.

III. Coruri şi grupuri corale, solişti vocali şi instrumentişti, 
orchestre, tarafuri, alte genuri muzicale.

 Faza zonală se va desfăşura pe parcursul lunii iunie 
2011 după următorul program:

-11 iunie 2011 – Moraviţa, Stamora Germană
 Secțiunea:  I – orele 10 – Moraviţa
 Secțiunea:  II – orele 12 – Moraviţa
 Secțiunea:  III – orele 11 – Stamora Germană
Participă comunele: Birda, Giera, Banloc, Denta, Moraviţa, 

Jamu Mare, Liebling şi oraşele: Gătaia şi Deta;
-18 iunie 2011 – Făget, Băteşti
 Secțiunea:  I – orele 10 – Făget
 Secțiunea:  II – orele 12 – Făget
 Secțiunea:  III – orele 11 – Băteşti 
Participă comunele: Pietroasa, Tomeşti, Curtea, Margina, 

Bârna, Fârdea, Dumbrava, Traian Vuia, Coştei, Balinţ, Bethau-
sen, Mănăştiur, Bara, Ohaba Lungă, şi oraşul: Făget;

- 25 iunie 2011 – Cărpiniş, Iecea Mică 
 Secțiunea:  I – orele 10 – Cărpiniş
 Secțiunea:  II – orele 12 – Cărpiniş
 Secțiunea:  III – orele 11 – Iecea Mică 
Participă comunele: Comloşu Mare, Lenauheim, Gotlob, 

Cărpiniş, Iecea Mare, Cenei, Checea, Teremia Mare, Tomnatic 
şi oraşul: Jimbolia.

Trebuie remarcată implicarea mai bună în acest an a Con-
siliilor Locale, a referenților culturali, a şcolilor şi a altor factori 
de decizie în organizarea festivalului, mai ales că în acest an a 
crescut nivelul calitativ al actului artistic, practic acest festival 
are toate şansele să devină cea mai importantă manifestare în 
acest domeniu din județul Timiş. 

Direcția Cooperare și Informatică
Director executiv Răzvan Hrenoschi

FESTIVALUL CONCURS „LADA CU ZESTRE” ediţia a V-a, 2011
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– În unele dintre comunele ju-
deţului există cazuri în care liderii 
administraţiei aşteaptă să f ie ajutaţi 
mai mult de la CJ Timiş. Cum se pot 
ele descurca singure, să nu depindă de 
ajutorul de la judeţ?

– CJ Timiş poate să dea bani 
doar pe Criteriul IV, respectiv 
pentru lucrări de infrastructură, 
apă, canal, drumuri, pentru a aju-
ta cele 99 consilii locale. Fiecare 
primar trebuie să fie cu adevărat 
gospodar şi să fie un bun mana-
ger. Trebuie să aibă curajul şi ei 
să facă nişte împrumuturi banca-
re. Au posibilitatea de a deschide 
o linie de credit, mai ales că ori-
ce primărie are un patrimoniu cu 
care poate să garanteze. Dacă ştii 
că ai un proiect pe care ştii că pri-
meşti banii înapoi, mergi la bancă, 
precum orice firmă. Credibilitatea 
unui consiliu local este mai mare 
decât a unei firme, unde riscul e 
mai crescut să dea faliment. O pri-
mărie nu are cum să dea faliment. 
După ce are o hotărâre de consiliu 
local, cu acest patrimoniu poate să 
împrumute bani de la bancă, ştiind 
că acoperă linia apoi. Aşa va avea 
acces la proiect.

– Ce pot face ei pentru a atra-
ge investitori care să creeze locuri de 
muncă?

– Cele mai importante lucruri 
pentru săteni sunt apa, drumul, ca-
nalul. Pentru a le avea însă, trebuie 
accesate fonduri, trebuie să învă-
ţăm că acestea sunt indispensabile 
pentru dezvoltarea oricărei regi-
uni din Europa. E clar că fiecare 
Consiliu Local îşi ştie necesităţile 
şi priorităţile şi poate crea în func-
ţie de acestea anumite facilităţi, în 
cadrul legal, pentru anumiţi inves-
titori. De exemplu, poate să pună 
gratuit la dispoziţia unui investitor 
terenul, desigur cu nişte obligaţii 
ca acel teren să fie folosit în scopul 
pentru care s-a primit aprobare, 
să creeze locuri de muncă. Aces-
tea imediat aduc beneficii la bu-
getul local, sunt impozite şi taxe, 
sunt sume care rămân la dispoziţia 
Consiliului Local. Fiecare trebuie 
să se gândească să aducă investi-
torii. Dacă stai cu mâinile în sân 
şi cu picioarele pe birou, cu ghili-
melele de rigoare, jucând X şi 0 pe 
calculator sau alte minuni, e greu 
să aduci investitori. Ei trebuie că-
utaţi. Iar primarii au fost aleşi în 
ideea de a face treabă. 

– Totuşi, sunt zone unde s-au 
concentrat investiţii, în altele nu s-a 
dus nimeni...

– Sunt multe zone unde se pot 
face mai multe, aşa este. E im-
portant ca în administraţie să nu 
conteze culoarea politică, fiindcă 
cetăţenii, indiferent cu cine sim-
patizează, trăiesc toţi la un loc şi 
în aceeaşi comunitate. Mai trebuie 
spus că există legea parteneriatului 
public privat şi care trebuie acce-
sată pentru a găsi investitori.

A consemnat Alina SABOU

Municipalitatea timişoreană 
a preluat spaţii ale Ministerului 
Apărării pentru a construi locuinţe

Terenul a două foste unităţi militare din Timişoara a trecut, din luna mai, 
în posesia Consiliului Local. Destinaţia terenurilor este pentru a se construi 
circa 900 de locuinţe, dintre care 320 pentru cadrele militare angajate din 
oraş. Transferul suprafeţei de zece hectare s-a realizat în baza unui protocol 
de predare-primire semnat de primarul Gheorghe Ciuhandu şi generalul de 
brigadă, Gheorghe Simina, comandantul Brigăzii 18 Infanterie Banat, în 
prezenţa secretarului de stat pentru Politica de Apărare şi Planificare, Viorel 
Oancea.

„Pe aceste terenuri vor fi construite locuinţe şi funcţiuni complementa-
re spaţiilor de locuit, prin programe derulate de Agenţia Naţională pentru 
Locuinţe. Consiliul Local al Municipiului Timişoara va transfera în dome-
niul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, 
conform legii, un procent de 33% din numărul de locuinţe realizate, dar nu 
mai puţin de 300 de unităţi locative şi terenul aferent acestora. Sperăm ca 
în cea de-a doua jumătate a anului să demarăm lucrările şi să le finalizăm în 
maximum 18 luni”, a declarat Ciuhandu. Procesul de transfer a unor imobile 
către Consiliul Local Timişoara a început în martie 2010. „Ministerul Apă-
rării a fost de acord să transfere unele spaţii ce i-au aparţinut către adminis-
traţiile locală şi judeţeană. A fost dată o Hotărâre de Guvern pentru cedarea 
către Consiliul Judeţean a spaţiilor pe care se vor construi locuinţe ce le vor 
fi atribuite şi militarilor”, a declarat Oancea.

H.O.

În urma licitaţiilor publice au fost închi-
riate în Bastionul Theresia următoarele spaţii:

•	 în Corpul A – Art Cafe + expozi-
ţii temporare (241,16 mp) – spaţiu 
licitat de SC LOM PREP SRL, 
SC METROPOLITAN 2000 şi 
G&R EVOLUTION. Câştigător al 
licitaţiei: societatea comercială ME-
TROPOLITAN 2000. Licitaţia a 
fost adjudecată la preţul de 73 lei/
mp/lună, preţul de pornire fiind de 
65 lei/mp/lună

•	 în Corpul C – Centru cultural (216,95 
mp) - spaţiu licitat de SC METRO-
POLITAN 2000 şi G&R EVOLU-
TION. Câştigător al licitaţiei: G&R 
EVOLUTION. Licitaţia a fost ad-
judecată la preţul de 41 lei/mp/lună, 
preţul de pornire fiind de 40 lei/mp/
lună

•	 în Corpul C – Florărie (53,63 mp) 
- spaţiu licitat de I.I. LALA CRIS-
TIAN, SC CONGARDEN SRL 
şi SC GLOBAL S VINCZE. 
Câştigător al licitaţiei: SC GLOBAL 
S VINCZE. Licitaţia a fost adjude-
cată la preţul de 78 lei/mp/lună, pre-
ţul de pornire fiind de 40 lei/mp/lună

Comisia de licitaţie a respins cererile celor 
două societăţi TRAVEL ADDICT şi MK 
SOLUTIONS care vizau Spaţiul Info (26,66 
mp) din Corpul B parter, pe motiv că nu au 
prezentat toate documentele solicitate prin 
Caietul de sarcini. De asemenea, din aceeaşi 
cauză a respins şi cererea I.I. DANIELA 
TANASCIUC pentru spaţiul din Corpul C 

(Florărie). 
În afara spaţiilor adjudecate, au mai fost 

depuse cereri de către ETNO ART pen-
tru alte două spaţii, respectiv în Corpul A, 
spaţiul Expoziţi temporare şi în Corpul B par-
ter, pentru spaţiul Galerie de Artă şi de către 
LOMPREP SRL pentru un spaţiu Cafenea + 
Depozit cafenea + Sală seminar + Editare foto/
video + Terasă. 

Conform Caietului de sarcini, aprobat 
prin Hotărârea CJ Timiş nr. 39 din 28 martie 
2011, în cazul spaţiilor pentru care nu sunt 
înscrişi cel puţin 2 ofertanţi/spaţiu, s-a orga-

nizat o nouă licitaţie în data de 17 mai. Spaţi-
ile adjudecate au fost: în Corpul A – Expozi-
ţii temporare (74,41 mp) – spaţiu licitat de SC 
ETNO ART şi de SC PREMIUM FOOD. 
Câştigător al licitaţiei: societatea comercială 
ETNO ART. Licitaţia a fost adjudecată la 
preţul de 69 lei/mp/lună, preţul de pornire 
fiind de 40 lei/mp/lună; în Corpul B parter – 
Spaţiu info (26,66 mp) – spaţiu licitat de SC 

TRAVEL ADDICT şi de SC MK SOLU-
TIONS. Câştigător al licitaţiei: TRAVEL 
ADDICT. Licitaţia a fost adjudecată la preţul 
de 41 lei/mp/lună, preţul de pornire fiind de 

40 lei/mp/lună; în Corpul B parter – Galerie 
de artă (80,23 mp) – pentru acest spaţiu a fost 
depusă o singură ofertă, a societăţii comercia-
le ETNO ART. Conform caietului de sarcini, 
aprobat de plenul CJ Timiş prin Hotărârea 
39/2011, fiind cea de-a doua licitaţie orga-
nizată, în cazul în care este înscris un singur 
ofertant, comisia de licitaţie negociază preţul 
de închiriere şi se adjudecă numai dacă se 
oferă un preţ mai mare sau egal cu preţul de 
pornire al licitaţiei. În aceste condiţii, s-a tre-
cut la negociere directă, iar spaţiul respectiv 
a fost adjudecat la preţul de 42 lei/mp/lună 
(preţul de pornire fiind de 40 lei/mp/lună); în 
Corpul E – Spaţiu expo (75,30 mp) – pentru 
acest spaţiu a fost depusă o singură ofertă, a 
societăţii comerciale GLOBAL S VINCZE. 
Ca urmare a negocierii directe, spaţiul respec-
tiv a fost adjudecat de GLOBAL S VINCZE 
la preţul de 44 lei/mp/lună (preţul de pornire 
fiind de 40 lei/mp/lună)

Pentru concesionarea imobilului situat în 
municipiul Lugoj, str. Banatului nr. 8A a fost 
depusă o singură ofertă, a Asociaţiei Legă-
mântul Harului, condiţii în care licitaţia a fost 
reprogramată. Comisia a decis ca următoarea 
licitaţie, atât pentru închirierea spaţiilor de la 
Bastionul Theresia, cât şi pentru concesiona-
rea imobilului situat în municipiul Lugoj, str. 
Banatului nr. 8A, să aibă loc în 23 iunie 2011. 
Depunerea ofertelor se poate face până în 22 
iunie, ora 12.00. 

Jana LAVRITS

SPAŢII ÎNCHIRIATE LA BASTIONUL THERESIA

„Primarii trebuie să aibă curajul să 
facă împrumuturi bancare”

l Interviu cu consilierul judeţean Daniel Preunca, membru în Comisia Economică a CJT
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Campania de cercetare arheologică care se desfăşoară în 
curtea interioară a Castelului Huniade din Timişoara (a patra 
de acest gen) a scos la iveală noi vestigii despre obiectivul cel 
mai vechi din oraş. Cea mai importantă descoperire o consti-
tuie trei piloni, care reprezintă poarta de intrare în Castelul 
Huniade („casa” Muzeului Banatului), de acum şase veacuri, 
realizată din piatră sculptată, bogat ornamentată în marmură.

„Arheologii au început să lucreze în partea de nord-vest a 
curţii interioare, unde ştiam că vom face descoperiri. Pe baza 
unor indicii fundamentate ştiinţific, ne aşteptam ca aici să gă-
sim o parte din zidurile vechi ale castelului. Este o porţiune 
importantă a zidurilor vechi descoperite aici, care ne va ajuta 
în clarificarea evoluţiei planimetrice şi a cronologiei castelului 
medieval. Intrarea de secol XV era foarte impozantă, după cum 

o arată aceste 
a n c ad r a m e n -
te de piatră şi 
marmură sculp-
tată”, a declarat 
arheologul Ko-
peczny Zsuzsa-
na, coordonato-
rul şantierului 
arheologic. Au 
mai fost des-
coperite vârfuri 
de săgeţi de ar-
baletă, o ladă de 

săgeţi excelent conservată în absenţa oxigenului, o brăţară oto-
mană, o monedă din 1566 şi alte obiecte medievale.

În urmă cu doi ani, arheologii de la Muzeul de Istorie a 
Banatului au descoperit un donjon medieval (turn principal al 
unui castel, cel mai bine fortificat - n.r.) din veacurile XIV - 
XV, de pe vremea lui Carol Robert de Anjou. Tot atunci a fost 
descoperită o fântână medievală în curtea interioară. Potrivit 
legendei, în fântână, Selim Paşa ar fi ascuns comori inestima-
bile, în momentul în care turcii au fost nevoiţi să se refugieze 
din faţa trupelor lui Eugeniu de Savoya, la 13 septembrie 1716.

A.P.R.

Muzeul de Artă Timişoara a avut  
onoarea de a primi în prima decadă a 
lunii iunie 2011 vizita descendenţilor 
familiei lui Zsigmond Ormos, una 
dintre personalităţile marcante ale 
Timişoarei din a doua jumătate a se-
colului al XIX-lea. Doamnele Pósa 
Gabriella, Horváth Zoltánné, Szilvay 
Gézáné şi domnul Horváth Zoltán 
au donat Muzeului de Arta un por-
tret al lui Ormos semnat T. Szamossy, 
tablou cu dimensiuni de 170/130 cm.

Cu această ocazie, Muzeul de 
Artă a organizat o întâlnire cu presa, 
în Sala Barocă, ziariştii având astfel 
posibilitatea de a cunoaşte personali-
tăţile venite din Ungaria si de a admi-
ra lucrarea donată muzeului. Alături 
de oaspeţii menţionaţi anterior, au 
participat prof. dr. Gyorgy Mateko-
vits, dl. Ioan Szekernes, preşedintele 
UAP Timiş, Prof. Dr. Marcel Tolcea, 
directorul Muzeului de Artă, şi Elena 
Miklosik, muzeograf. 

Conform muzeografului  Ele-
na Miklosik, „Ormos a primit în 
dar acest portret, care surprinde un 

moment important al vieţii sale. În 
1872, împăratul Franz Josef a vizitat 
Timişoara şi a poposit chiar aici, în 
Palat, în aripa unde se aflau came-
rele comitelui. După această vizită, 
Împăratul i-a trimis medalia Sfântul 
Ştefan, pe care Ormos Zsigmond o 
poartă în acest portret. (…) Artistul 
care a pictat tabloul îi era bun pri-
eten lui Ormos Zsigmond, pe care 
l-a şi iniţiat în cultura plastică şi în 
tainele colecţiei de artă. Portretul 
acesta s-a întors acum într-un fel 
acasă, în spaţiul în care a fost iniţial 
expus”, a subliniat muzeograful Ele-
na Miklosik.

 Personalitate complexă care a 
marcat istoria secolului XIX în co-
mitatul Temes, Zsigmond Ormos s-a 
remarcat ca politician, diplomat şi om 
de cultură. Detractat post-mortem de 
către regimul comunist pentru spi-
ritul său liberal, a fost şters din con-
ştiinţa locului şi aruncat (la propriu 
– mormântul şi osemintele fiindu-i 
distruse) în uitare.

Născut în 1813, la Pecica (judeţul 

Arad) şi adoptat la vârsta de 10 ani de 
unchiul său mai înstărit din Sacoşul 
Turcesc, Ormos a urmat studiile în 
Timişoara, Szeged, Oradea şi Pesta, 
îndreptându-se înspre o carieră în ad-
ministraţie. În anul 1934 a fost trimis 
la Dieta de la Bratislava ca grefier al 
comitatului Temes, acolo unde a sta-
bilit primele contacte cu mişcarea li-
berală şi a legat o prietenie stabilă cu 
revoluţionarul Sava Vukovics. După 
un deceniu, s-a întors la Timişoara, 
unde a fost numit vicenotar al co-
mitatului, apoi pretor al comunelor 
Recaş şi Buziaş. În anul Revoluţiei de 
la 1848, Ormos era singurul liberal al 
comitatului Temes (ca pretor de Ci-
acova).  În urma revoluţiei  – cu ale 
cărei deziderate s-a identificat – şi a 
prieteniei cu Sava Vukovics, Ormos 
a fost arestat şi închis timp de 9 luni 
în cazematele din Timişoara. După 
ispăşirea pedepsei, a ieşit din politi-
că şi s-a retras la moşia de la Buziaş 
(moştenită de la unchiul său), unde 
şi-a redescoperit o mai veche pasiu-
ne: scrisul. Totuşi, constant persecutat 

şi percheziţionat, decide să-şi vândă 
averea şi să plece din ţară. A călătorit 
în Europa de Vest şi Ialia. În timpul 
sejurului de la Veneţia, Ormos i-a în-
tâlnit pe pictorul Szamossy Elek şi pe 
sculptorul Kugler Pal Ferencs. Aceştia 
au devenit călăuzitorii săi săi în lumea 
artelor şi amici pentru toată viaţa. S-a 
dedicat istoriei artei, cu precădere 
studiului artei italiene, dar şi a şcoalii 
germane. 

În această perioadă, Ormos a în-
ceput să achiziţioneze obiecte de artă. 
Un adevărat Mecena, Ormos a reuşit 
să creeze o colecţie de obiecte de artă 
universală de mare valoare. De ase-
menea, a încurajat şi artiştii autohtoni, 
achiziţionand picturile acestora – fra-
ţii Vizkelety, Szamossy, Carlo Pelz sau 
Nicolae Popescu. 

Ormos a revenit în ţară în 1960 
şi a reluat cariera administrativă, 
ajungând prefect al comitatului Te-
mes. În anul 1872, împreună cu un 
grup de pasionaţi intelectuali,  a pus 
bazele Societăţii de Istorie şi Arheo-
logie din Banat, cu scopul de a proteja 

ruinele existente în această zonă, de 
a realiza hărţi adecvate a locurilor de 
importanţă arheologică şi de a între-
prinde cercetări viitoare. Societatea a 
constituit un prim pas în proiectul de 
constituire a Muzeului Banatului. În 
1889, cu ocazia inaugurării festive a 
muzeului, Ormos a donat acestei in-
stituţii un număr de aproximativ 1000 
de obiecte – picturi, sculpturi, minia-
turi, bijuterii, piese numismatice, cărţi 
şi reviste ştiinţifice, obiecte care fac 
parte astăzi din patrimoniul Muzeu-
lui de Artă Timişoara. 

Bogdan NĂDĂŞTEAN

PORTRETUL LUI ZSIGMOND ORMOS
DONAŢIE:

Vestigii din veacul al XV-lea, 
descoperite în curtea Muzeului 
Banatului

Concursul de mountainbike LIMAN BIKE RACE a 
programat în prima duminică a lunii mai 2011, cu startul 
de la complexul Valea lui Liman, cea de-a şasea ediţie, în 
formula organizatorică Puiu Muntean, Alin Roşu, Cosmin 
Roşu şi Clubul Sportiv Tibiscus. Şi de această dată, eveni-
mentul s-a desfăşurat în cadrul unui proiect cofinanţat de 
Consiliul Judeţean Timiş.

Având drept scop principal promovarea ciclismului în 
zonă, competiţia s-a bucurat de potenţialul traseelor de 
cross-country din zona munţilor Poiana Ruscă. Concuren-
ţii au avut de parcurs un traseu de 12 km pentru copiii până 
în 14 ani, un traseu de 70 km pentru categoria HERO şi 
unul de 35 km pentru ceilaţi concurenţi. Doar copiii sub 
10 ani au scăpat mai uşor, traseul lor având doar 2 km.

Cei 300 de concurenţi prezenţi la această ediţie au 
primit diplome de participare, apă, fructe, ciocolată şi ia-
urt. Ocupanţii locurilor pe podium au fost recompensaţi 
cu diplome, medalii, premii în bani, produse şi materiale 
sportive, toate cu ajutorul sponsorilor şi partenerilor eve-
nimentului. Nu au lipsit nici surprizele, printre care ploaia 
sâcâitoare şi o demonstraţie de trial pentru spectatori.

Cele mai bune rezultate au fost obţinute de:
 l Categoria HERO: Locul I: Oprea Tudor (Pro 

Cycling Geiger Team Sibiu); Locul II: Jugănaru 
Răzvan (Dinamo Bucureşti); Locul III: Bălănescu 
Ciprian (Ride Competition)

 l Categoria BĂRBAŢI PESTE 40 ANI: Locul 
I: Cristofaletti Corrado (AS Bike Alpine Arad); 
Locul II: Tipuriţă Mihai (Pro Cycling Geiger 
Team Sibiu); Locul III: Speth Ladislau

 l Categoria BĂRBAŢI 31-40 ANI: Locul I: 
Saroşi Francisc (Pro Cycling Geiger Team Sibiu); 
Locul II: Jidovu Cristian (DHS Tibiscus Team 
Timişoara); Locul III: Speth Martin (DHS Tib-
iscus Team Timişoara)

 l Categoria BĂRBAŢI 19-30 ANI: Locul I: Ko-
vacs Robert Cristian (Pro Cycling Geiger Team 
Sibiu): Locul II: Gândilă Fabian (Pro Cycling 
Geiger Team Sibiu); Locul III: Pufan Alexandru 
(DHS Tibiscus Team Timişoara)

 l Categoria BĂIEŢI 15-18 ANI: Locul I: Crăciun 
Cosmin (DHS Tibiscus Team Timişoara); Locul 
II: Gornic Andrei (AS Flacăra Făget); Locul 

III: Crivineanţu Cătălin (DHS Tibiscus Team 
Timişoara)

 l Categoria FEMEI PESTE 18 ANI: Locul I: 
Curuţa Anda (Pro Cycling Geiger Team Sibiu; 
Locul II: Covaciu Ramona (DHS Tibiscus Team 
Sibiu); Locul III: Terniceanu Sorina

 l Categoria FETE 15-18 18 ANI: Locul I: Plumbotă 
Vanessa (DHS Tibiscus Team Timişoara); Locul 
II: Stanomir Laura

 l Categoria BĂIEŢI 10-14 ANI: Locul I: Stan-
ciu Codrin; Locul II: Burţa Roberto; Locul III: 
Neamţ Alex

 l Categoria FETE 10-14 ANI: Locul I: Homojdi-
an Ioana; Locul II: Capotescu Florina; Locul III: 
Grecu Alina

 l Categoria BĂIEŢI SUB 10 ANI; Locul I: Faur 
Vlad Alexandru; Locul II: Suma Adam; Locul III: 
Străuţ Sebastian

 l Categoria FETE SUB 10 ANI; Locul I: Popo-
vici Cristiana; Locul II: Pătrulescu Iulia-Cristiana; 
Locul III: Hăulică Anca Elena, iar la ECHIPE: 
Locul I: Pro Cycling Geiger Team – Sibiu; Locul 
II: DHS Tibiscus Team – Timişoara; Locul III: 
AS Bike Alpine - Arad 

Pentru informaţii, clasament, poze, vă rugăm să vizi-
taţi site-ul concursului la adresa: www.ciclism.tibiscus.ro/
limanbikerace 

Marius KARNYANSZKY
 – președinte C.S.Tibiscus

 co-organizatori ai Liman Bike Race 2011

LIMAN BIKE RACE 2011 – UN REAL SUCCES!
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   Joi, 2 iunie 2011, Galeria Helios din Timişoara a găzduit 
vernisajul unei  frumoase expoziţii: Matei Gaşpar a expus nişte 
lucrări senzaţionale. Cuvântul de întâmpinare l-a rostit domnul 
Szekernyes Janos, preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici, Filia-
la Timişoara. Despre lucrările remarcabilului artist a vorbit prof. 
univ. dr Carol David. Acesta l-a comparat pe Matei Gaspar cu 
Paul Neagu si Bata Marianov. Domnul David a spus că “perso-
nalitatea artistică consecventă, cercetarea şi creaţia sa artistică, se 
desfăşoară în mod evident pe un plan ascendent, reprezentând 
valenţe calitative, solide si capabile, prin opere precis executate, 
nimic la voia întâmplării, lucrări din care nu mai poţi să scoţi sau 
să adaugi nimic... Această stăpânire a materialului şi a formei, ge-

nerată adânc din tradiţia anticipată a zonei natale şi cultura pre-
lucrării materialelor e desăvârşită mai ales de formaţia academică 
de ceramist...În lucrările lui, domină spaţialitatea...”

La expoziţia domnului Matei Gaspar a participat un public 
numeros. Au fost de faţă la eveniment Suzana Fântânaru, Glo-
ria Grati, Emil Grama, Lihor Laza Vasile, Vlad Corban, Radu 
Crituinea, dar şi Ştefan Kelemen, Gabriel Kelemen şi Camil Mi-
hăescu, un trio care vineri, 3 iunie, la Muzeul de Artă, au avut 
o expoziţie de sculptură, desen şi fotografie, prezentată de Marcel 
Tolcea, directorul instituţiei care a găzduit manifestarea la care a 
fost lume multă, oameni de artă şi cultură, vipuri, jurnalişti. Mar-
cel Tolcea i-a prezentat publicului pe cei trei iluştri artişti:  “E un 
lucru care mi se pare că trebuie să-l vedem atunci când reuşim să 
facem cel puţin de două ori turul expoziţiei, anume, e vorba de 
ciclicitate, de drumul spre centru, de labirint, de încercare de gă-
sire a drumului... La început am vrut să spun că această expozitie 
este una descrescătoare în vârstă şi înalţime. Acum, normal că este 
crescătoare !” a afirmat Tolcea.

Despre ŞTEFAN KELEMEN, preşedintele UAP Timi-
şoara, Szekernyes Janos a spus: “În sculptura bazată pe propriile 
reguli a lui Stefan Kelemen, compoziţia plastică este distinsă în 
totalitate, alocă atenţie evidenţiată fracţionării logice a formelor 
si efectelor ce provin din mânuirea sensibilă a suprafeţelor. În 
sculpturile lui, lucrate cu atenţie, caută şi creează, cu consecvenţă 
încăpăţânată, unitatea materialului şi a formei. În creaţiile lui exa-
minează şi fructifică relaţiile şi legitatea formelor ce se nasc din 

material, cu inventivitate şi ingeniozitate ce atrage atenţia...”
Prof. univ. dr Constantin Prut, a afirmat despre GABRIEL 

KELEMEN: “... Pe baza unor aprofundate studii fizice şi chi-
mice, el lărgeşte campul investigaţiilor cognitive spre secretele 
materiei, urmărind efectele diverselor tipuri de unde în mase flu-
ide. Imaginile rezultate devin obiectul unor exerciţii configura-
tive, impresionante prin plasticitate şi prin angajarea unor forţe 
imaginative. Gabriel Kelemen refuză comoda situare în noutatea 
formală, căutând resorturile profunde ale restructurării limbajului, 
la graniţa demersului ştiinţific in plină ascensiune...”

Referindu-se la talentatul CAMIL MIHAESCU, directorul 
Marcel Tolcea a constatat: “Cochilia de melc reprezintă un tip 
de exprimare luminoasă, geometrică şi biologică a urmei, a unei 
urme de un anumit tip. Evul mediu de pildă avea în simbolistica 
pelerinajelor o bonetă care se chema “le coquille de Sait-Jacques”, 
scoica al cărei desen reia helixul melcului. A te orienta înseamnă 
a te îndrepta înspre centru, nu spre răsărit. Orientarea vine din alt 
desen care este natural şi care din secolul al XII-lea a fost ca un 
desen de planşă arhitecturală celestă. Axele cardo şi decumanus 
au dat orientarea tuturor catedralelor într-o cartografie ce ţine de 
ordinea cosmică. Formele cochiliei de melc fac parte din aceeaşi 
familie, numai că ele nu sunt forme dobândite, ci sunt născute...”

Cei trei artişti au dezvăluit detalii din secretele creaţiilor lor. 
Degustarea unui pahar de vin a dat savoare în plus unei seri ar-
tistice desăvârşite.

Emeric VAMOS BARBU

 ATITUDINI... TENSIUNI... ŞI CONFLUENŢE

Roxana Sandu, elevă în clasă a XI-a la liceul „Iulia Haş-
deu” din Lugoj, a obţinut Premiul I la olimpiada naţională de 
biologie, iar apoi, în urmă barajului, s-a calificat pe cea de-a 
două poziţie în lotul naţional care va reprezenta România la 
olimpiadă internaţională din Taiwan. 

„Sunt mândră de rezultatele acestei fete, care este cu ade-
vărat o reprezentantă a tinerei generaţii. Sunt mândră că este 
elevă a şcolii noastre, ceea ce dovedeşte faptul că la noi în şcoală 
se munceşte şi se obţin rezultate deosebite, aşa cum sunt mân-
dră că este lugojeană. Oraşul nostru nu a mai avut o asemenea 
performanţă de pe vremea când eram eu însămi elevă, în anul 
1977, când un alt lugojean - Gheorghe Silberberg - a repre-

zentat România 
la Olimpiadă In-
ternaţională de 
Matematică de la 
Viena”, a declarat 
Camelia Puţinelu, 
directoarea Co-
legiului Naţional 
„Iulia Haşdeu”. 

„Sper să repre-
zint cu succes şi 

mai departe şcoală, oraşul şi mai ales ţara. Am muncit foarte 

mult, inclusiv cât timp am fost la Cluj, la pregătirea lotului lăr-
git, unde pregătirea se desfăşura de dimineaţă până seară, in-
clusiv la sfârşit de săptămână”, a spus eleva. Pe Roxana Sandu 
a felicitat-o şi primarul Francisc Boldea. „Ştiu foarte bine ce 
înseamnă aceste rezultate şi câtă muncă a fost necesară. Când 
am fost director de şcoală la Oţelu Roşu, în anii 1989 - 1990, 
am avut un elev care a obţinut de două ori Locul I la faza in-
ternaţională la fizică, fiind în acelaşi timp în echipa naţională 
de volei la juniori I şi juniori II. De aceea, ştiu câtă muncă şi 
ambiţie este necesară pentru obţinerea acestei performanţe”, a 
spus edilul din Lugoj. 

Andreea MĂRGINEANŢU

Efortul educativ la Muzeul Sa-
tului Bănățean Timişoara se concre-
tizează prin activități educaționale 
de pedagogie muzeală propuse co-
piilor din grădinițele, şcolile cu cla-
sele I-VIII şi liceele din Timişoara 
şi județele Timiş, Arad şi Caraş-
Severin cu care muzeul nostru are 
parteneriate educaționale.

Copiii sunt consumatorii cultu-
rali importanți ai muzeului nostru. 
Ca urmare, demersul educativ muze-
al pe parcursul anului 2011 continuă 
eforturile din anii precedenți printr-
o ofertă culturală ce vizează obiec-
tive muzeale țintă de sensibilizare a 
publicului foarte tânăr (preşcolarii) 
şi tânăr (elevii din ciclurile pri-
mar, gimnazial, liceal) cu privire la 
importanța cunoaşterii, promovării 
şi păstrării valorilor tradiționale ale 
satului bănățean, unele materiali-
zate în patrimoniul muzeului. De 
asemenea, ne interesează şi educarea 
şi formarea estetică a vizitatorilor 
mai mici şi mai mari, începând cu 
preşcolarii, chiar de la grupa mică, 
până la adolescenți şi în acest scop, 
suntem atenți la imaginile cultura-
le pe care muzeul le conține. Vizita 

tematică este anunțată la clasă, iar 
copiii sunt pregătiți de dascăli cu pri-
vire la ceea ce vor vizita şi face la mu-
zeu. Muzeograful şi dascălul îşi aduc 
aportul la atingerea obiectivelor viza-
te. Finalitățile de didactică muzeală 
apar ca urmare a vizitei programate 
la muzeu, cu o durată de 2 ore, care 
include două părți: vizita comentată, 
cu tema aleasă de către cadrul didac-
tic însoțitor al grupului, din oferta 
muzeală şi o activitate de exprimare 
a creativității sub amprenta ludicului. 
Astfel, muzeul devine un spațiu al 
cunoaşterii, al creativității, al jocului 
şi al recreerii. De cele mai multe ori, 
creațiile copiilor sunt expuse în mu-
zeu, în sala de clasă a Şcolii de la Bâr-
na. Anul trecut, unele creații, cum ar 
fi machetele, releveele şi interpretări-
le plastice ale bisericii din muzeu, re-
alizate de elevii de la Colegiul Tehnic 
Ion Mincu din Timişoara, şi-au găsit 
spațiul de expunere şi la Muzeul Ca-
tedralei Mitropolitane din Timişoara 
şi la CJTimiş. Publicul tânăr vine la 
muzeu din martie până-n noiembrie, 
când condițiile meteo sunt favorabi-
le desfăşurării activităților sub cerul 
liber.

Iată pe scurt, activitățile 
educaționale de pedagogie muzeală 
pornite în această primăvară şi, tot-
odată, şcolile şi grădinițele de unde 
provin participanții activi, copiii. 
În 10 şi 11 martie elevii de la Co-
legiul Silvic „Casa Verde” au con-
tinuat proiectul „Mai mult verde” 
pentru muzeu plantănd 33 de arbori 
(sponsorizați de firma Continental). 
În 9 aprilie 2011 elevii de la Colegiul 
Tehnic „Ion Mincu” au fost într-o 
excursie de culegere de date (desene, 
măsurători, fotografii) despre 7 bise-
rici, în proiectul în parteneriat cu mu-
zeul, finanțat de CJ Timiş, Biserici 

de lemn din zona 
etnografică Făget, 
pentru realizarea 
machetelor, releve-
elor şi a interpre-
tărilor plastice ale 
acestora ce se vor 
constitui mai întâi 
într-o expoziție 
itinerantă, iar apoi 
într-una perma-
nentă la muzeu. 
În 28 aprilie 2011, 
un grup de elevi de 

la Colegiul Silvic „Casa Verde” au 
sădit plante perene în curțile unor 
gospodării din muzeu în proiec-
tul finanțat de CJ Timiş, „Ocupații 
tradiționale: Amenajarea grădinii cu 
flori”. În 29 aprilie 2011, în proiectul 
„Ouăle de Paşte-bucuria copiilor” la 
Grădinița cu P.P. nr. 14 Timişoara cei 
mici au învățat să vopsească ouă. În 3 
şi 7 mai 2011, elevii clasei a XI-a A 
de la Colegiul Tehnic Ion Mincu au 
„adoptat” Gospodăria de la Căvăran 
în proiectul „Voluntariat 2011” ce cu-
prinde diverse activități gospodăreşti 
începute deja cu săditul unor plante 
cu flori şi cu cositul ierbii din curtea 

gospodăriei. În 5 mai 2011 elevii cla-
sei a IV-a de la Colegiul Teoretic W. 
Shakespeare Timişoara şi oaspeții lor 
de la Lviv Linguistik Gymnasium şi 
de la Grupul Şcolar Agricol Biled au 
vizitat casele de pe ulița etniilor din 
muzeu şi au participat la activități de 
creativitate în cadrul parteneriatului 
educațional internațional Ucrai-
na –România Cultural Diversity. În 
12 mai 2011 copiii de la Grădinița 
cu PP nr. 4 Timişoara au început să 
învețe olăritul după ce anul trecut 
au vizitat Casa de olar de la Birchiş 
şi au aflat câte ceva despre acest 
meşteşug. În 13 mai 2011, 60 de 
copii de la Grădinița cu P.P. nr. 23 
din Timişoara şi Grădinița cu P.N. 
Parța au participat la vizita tematică 
„Să cunoaştem etniile din Banat” şi 
la activități de creativitate. Fotografia 
surprinde activitățile din această zi. 
Şi vizitele continuă...

Puteți afla mai multe căutând pe 
Google, „Pedagogie muzeală apli-
cată la Muzeul Satului Bănățean 
Timişoara”.

Melania CĂLĂRĂŞANU

O elevă din Lugoj va reprezenta România la Olimpiada Internaţională de Biologie

Muzeul Satului Bănăţean şi publicul tânăr

Palatul Baroc
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Cazacu junior, medalie de bronz la 
naţionalele de powerlifting

Peste 400 de kilograme ridicate la 14 ani neîmpliniţi, în trei probe 
de concurs! Aşchia nu sare departe de trunchi… De curând, delegaţia 
clubului timişorean Argus MAG s-a întors de la Campionatele Naţio-
nale de juniori desfăşurate la Alba Iulia, unde, deşi nu a împlinit 14 ani,  
Alexandru Cazacu a intrat în concurs alături de competitori mult mai 
mari (18 – 23 ani!), reuşind să obţină o merituoasă medalie de bronz 
la categoria 74 de kilograme, la genoflexiuni. Fiul cunoscutului multi-
plu campion timişorean Sorin Cazacu, maestru al sportului la disciplina 
haltere, a ridicat 172,5 kg. De asemenea, cu 75 kg la împins din culcat, 
respectiv 155 kg la îndreptări, Alexandru a obţinut un total de 402,5 kg, 
rezultat excepţional pentru categoria sa de vârstă.

Ovidiu FORAI 

Desprinsă în 2004 din Maşloc, comuna Fibiş învaţă să stea 
pe propriile picioare, deşi vremile nu sunt dintre cele mai bune, 
măcar din punct de vedere economic. Totuşi, lucrurile cele mai 
necesare pentru locuitori încep să apară, iar tinerii arată inten-
ţia de a nu lăsa, cu toţii, mediul rural pentru lumea de la oraş.

– Dle primar, cum s-a dezvoltat comuna pe care o conduceţi în 
ultimii ani? Ce investiţii s-au făcut?

– Cea mai mare investiţie este reţeaua de apă în localita-
te, pe programul guvernamental 577. Este finalizată reţeaua, 
acum se racordează oamenii la ea. Investiţia a început în ia-
nuarie 2009. Am mai făcut un parc de joacă pentru copii, 7,5 
km de trotuare, terenul de sport vrem să îl reamenajăm pentru 
o echipă de fotbal. Aşteptăm o investiţie destul de mare, pe 
viitor, pentru asfaltarea drumurilor din localitate şi aşteptăm 
aprobare. E vorba de drumul  care iese în şoseaua judeţeană, 
sunt vreo 5 km, documentaţia a fost depusă. Am mai făcut 
un studiu pentru canalizare. Sperăm să prindem şi finanţare, 
costurile sunt ridicate, dar trebuie să facem proiectul, pentru 
că dacă nu avem asta, nu putem aştepta nici finanţare. S-a 
făcut şi un plan urbanistic zonal pentru locuri de case. Vrem 
să facem şi planul urbanistic general, ca să nu se mai plătească 
scoaterea din circuitul agricol. Sunt 60 de locuri de case pen-
tru tineri, aveam aproape 50 de solicitări de la ei. Cred că dacă 
o să mai vadă că se primesc, o să mai vină şi cei care împlinesc 
18 ani. 

– De primit e mai uşor, apoi e greu să înceapă construcţia...
– Trebuie să aibă şi bani, pentru că altfel pot avea degeaba 

plaţul. Într-un an de zile trebuie să înceapă lucrarea şi în ce-
lălalt an să o ridice. 

– Ce se întâmplă dacă, în actualele condiţii, tinerii încep să 
construiască, dar nu reuşesc să ducă lucrarea prea departe?

– Atâta timp cât putem prelungi autorizaţia, este în regulă. 
Ar trebui să se cedeze înapoi terenul la primărie, iar construc-
ţiile se pot lua de către proprietar. Aceasta ar fi procedura. 
Încă nu am dat loturile tinerilor, le-am mai dat un termen de 
completare a cererilor cu diferite acte pe care nu le aveau.

– V-aţi desprins din Maşloc în 2004. Cum este faţă de perioa-
da anterioară? Sunt mai mulţumiţi oamenii?

– Pentru cetăţeni este mai bine. Nu e drum lung până 
la Maşloc, dar dacă omul are nevoie de ceva pierde aproa-
pe toată ziua. Acum, că primăria e în localitate, e bine că nu 
pierzi timp. Avem poliţie în sat, farmacie, sunt beneficii. Toate 
fondurile pe care le adunăm se investesc aici. Nu avem sate 
aparţinătoare, e un avantaj pentru noi şi tot ce strângem rein-
vestim în localitate. Dezavantaje nu văd să fie.

– Cum a fost bugetul pe anul acesta?
– Se simte mai tare criza ca anul trecut, dar ne descurcăm, 

având în vedere că e numai un sat, avem şcoala cu clasele I-
VIII, grădiniţa, nu avem alte cheltuieli. 

– Ce investitori aveţi în comună?
– Avem investitori, chiar la intrare se va construi o moa-

ră, o brutărie, chiar şi un peco. Este în derulare un schimb 
de teren între primărie şi persoana respectivă ca să îşi poată 
construi la şosea. Mai avem o fabrică de mobilă, care produce 
pentru comenzi, dar la care s-a resimţit criza şi au rămas cu 
mai puţini muncitori. Sperăm să se facă investiţii mai multe.  
Localnicii lucrează cel mai des în agricultură, terenurile sunt 
lucrate peste 90 la sută. Nu avem nici străini care să fi cumpă-
rat teren şi să nu îl lucreze, iar cei care l-au cumpărat l-au dat 
în arendă. Se ocupă şi cu creşterea animalelor. În mare parte 
ce ne-am propus s-a realizat. Asfaltarea ar fi o realizare foarte 
mare, mai avem şi vreo 3 km de trotuare, care nu s-au făcut.

– Cum faceţi cu salubrizarea? Unde duceţi gunoiul acum?
– La Buziaş. Asta este o problemă delicată, au fost multe 

discuţii, oamenii sunt nemulţumiţi că e scump, 13 lei pe fami-
lie. Nu e foarte scump faţă de alte localităţi, dar deocamdată 
asta este, am scos serviciul la licitaţie şi am avut doar o firmă 
şi ăsta a fost preţul. Am întrebat noi şi la Arad şi la Timi-
şoara, dar nu a vrut altcineva. Noi avem contractul pe 5 ani 

cu firma aceasta, dar avem clauze că facem parte din ADID 
şi că se poate rezilia contractul. Dacă oamenii ar plăti lunar 
sau trimestrial, poate ar plăti mai puţin. E 13 lei pe lună, dar 
oamenii plătesc de 2-3 ori pe an şi atunci e mult, mai ales în 
comparaţie cu impozitul pe casă, care pe un an e mai mic de-
cât taxa la gunoi şi atunci li se pare prea mult. 

A consemnat 
Alina SABOU

Primăria oraşului Deta a organi-
zat miercuri, 25 mai 2011, o activi-
tate de promovare a proiectului cu 
finanţare europeană „Centre suport 
de dezvoltarea a IMM-urilor în lo-
calităţile Plandiste (Serbia) şi Deta 
(România)”. Evenimentul a avut loc 
la Timişoara, în Sala de Conferin-
ţe a Instituţiei Prefectului - Judeţul 
Timiş. Beneficiarii acestui proiect 
sunt oraşul Deta şi comună Plandis-
te. Finanţarea va permite realizarea 
unui incubator de afaceri la Plandis-
te şi realizarea studiului tehnic pen-
tru înfiinţarea unui parc industrial 
la Deta. Valoarea totală a proiectu-
lui „Centre suport de dezvoltarea a 
IMM-urilor în localităţile Plandiste 
(Serbia) şi Deta (România)” este de 
350.740 euro din care 140.740 euro 
reprezintă bugetul alocat oraşului 
Deta. Durată proiectului este de 12 
luni de zile. 

 Principalele trei obiective ale 
acestui proiect sunt îmbunătăţirea 
şi creşterea nivelului activităţilor 

economice în regiunile Plandiste 
şi Deta, creşterea competitivităţii 
întreprinderilor şi crearea de con-
diţii pentru o dezvoltare economică 
sustenabilă a mediului rural. Prin-
tre cele mai importante activităţi 
ale proiectului amintim schimbul 
de experienţă în industria textilă la 
Deta, realizarea unui incubator de 
afaceri la Mileticevo, Plandişte şi 
realizarea studiilor tehnice pentru 
construirea unui parc industrial în 
Deta.  

 Tot în cadrul proiectului se vor 
desfăşura două conferinţe de pro-
movare a oportunităţilor de afaceri 
în Plandiste şi Deta, două expoziţii, 
una la Pancevo şi una la Timişoara, 
alături de activităţi de promovare şi 
publicitate a proiectului şi realizarea 
de materiale de vizibilitate. Prezent 
la lansarea proiectului, prefectul de 
Timiş, Mircea Băcală a spus că ora-
şul Deta este de apreciat pentru fe-
lul în care ştie să acceseze fondurile 
europene. 

„Primăria din Deta poate fi luată 
că exemplu de către toate adminis-
traţiile din Timiş pentru profesio-
nalismul cu care tratează proiectele 
europene. Acest proiect ne dove-
deşte că administraţia din Deta este 
preocupată de susţinerea mediului 
economic şi de crearea de noi locuri 
de muncă”, a spus prefectul Mircea 
Băcală.  

 Primarul oraşului Deta a menţi-
onat că acest proiect transfrontalier 
este doar o parte dintr-o strategie 
amplă de dezvoltare a întregii regi-
uni. „Am accesat fonduri europene 
împreună cu administraţii din Un-
garia şi acum facem acelaşi lucru cu 
localităţi din  Serbia. Aceste opor-
tunităţi nu înseamnă doar câteva 
proiecte finanţate disparat, ci sunt 
parte dintr-un plan de dezvoltare 
economică pentru întreagă zonă de 
frontiera”, a declarat primarul Petru 
Roman. 

Pentru o bună cunoaştere a re-
alizărilor proiectului, calendarul de 
activităţi cuprinde două evenimen-
te de promovare a proiectului, rea-
lizarea unui web-site al proiectului 
şi promovarea prin media în mod 
repetat. Acest proiect este cel de-al 
zecilea proiect pe care oraşul Deta 
îl accesează în cadrul programelor 
transfrontaliere cu Ungaria şi Re-
publică Serbia, începând din anul 
2004 şi este al doilea proiect obţinut 
pe fonduri structurale. 

Ioan IOVAN, 
manager de proiect

FIBIŞ „Tot ce strângem de la cetăţenii comunei  
reinvestim în localitate” Interviu cu primarul Gheorghe Carcea

Deta - un lider al proiectelor transfrontaliereLa doar 13 ani,

Alexandru Cazacu, bronz la naţionalele de juniori, încadrat de tatăl şi 
mentorul său sportiv Sorin Cazacu (dreapta) şi Daniel Pastor, campion 
naţional la powerlifting, categoria plus 120 de kilograme (stânga).
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lemnului şi Consiliul Local a oferit 
teren în localitatea Charlottenburg. 
Avem un teren de 3 ha, ca un fel 
de parc industrial, unde se vor pu-
tea dezvolta şi ridica firme care să 
îşi desfăşoare activitatea. Am stabi-
lit amplasamentul pentru respecti-
va zonă industrială, este acces de la 
şosea, energie electrică. Dacă avem 
firme interesate, facem lucrările pen-
tru utilităţi, altfel cheltuim bani şi 
nu vine nimeni. Firmele ies tot mai 
mult înspre mediul rural. La oraş a 
crescut concentrarea economică şi 
poluarea şi vor să iasă din acel me-
diu. La mulţi le convine aici, le place 
şi zona. În ultimul timp am văzut 
că vin tot mai mulţi, avem oferte pe 
creşterea animalelor şi chiar pentru 
realizarea unui complex pentru ani-
male sălbatice. Ar vrea să îngrădeas-
că o suprafaţă de pădure şi un teren 
al primăriei şi pe acel complex să 
crească mistreţi sau cerbi care să fie 
recoltaţi în orice perioadă a anului, 
să nu fie sub restricţia sistemului de 
vânătoare. Suntem în tratative cu ei 

pentru că dacă aplicăm tarifele din 
ordonanţa privind concesionarea noi 
câştigăm foarte puţin, e 3 euro pe 
hectar. Ne-am gândit şi le-am pro-
pus primarului şi viceprimarului şi 
consilierilor, să facem un parteneri-
at, să avem o cotă din ceea ce se va 
obţine acolo. Interes este pentru asta. 
Unii vor să facă şi pensiune, să se în-
chirieze şi să fie şi pensiune unde se 
vor servi preparate cu specific vână-
toresc. Ar dori să concesioneze 200 
de hectare de pădure. Noi la primă-
rie avem 482 de hectare. 240 de ha e 
într-un loc şi este şi păşune”, a deta-
liat secretarul Sârbu. 

Tabăra uitată...

Ce timişorean tânăr nu a auzit 
de tabăra de la Bogda? Trebuie că 
mulţi dintre cei cu vârsta de peste 
30-33 de ani să fi fost chiar oaspeţi 
ai taberei, pe vremea când erau elevi. 

Din păcate, de vreo 20 de ani, locul 
de petrecut vacanţele şcolare nu mai 
funcţionează. Secretarul ne-a re-
latat că în urmă cu 2 ani, Consiliul 
Judeţean Timiş a solicitat Primăriei 
Bogda să preia în concesiune tabăra, 
cererea fiind trimisă de la Ministerul 
Lucrărilor Publice, acum Ministerul 
Dezvoltării. Consilierii locali au fost 
de acord să preia locul, dar urma să 
se facă şi o hotărâre de Guvern, care 
însă nu a mai apărut.  „E păcat că 
acest loc nu mai funcţionează de 20 
de ani, clădirile s-au degradat, inves-
tiţiile vor trebui să fie luate de la în-
ceput. Cred că ministerele ar trebui 
să se implice mai mult în reabilitarea 
ei dacă nu vor să ne-o dea. Dacă ne-
ar fi dat-o, am fi rezolvat deja, noi 
am insistat, am revenit la adresă, dar 
nu s-a întâmplat nimic. Nu se ştie, 
nu se ştie, tot asta s-a spus. Tabăra 
este un obiectiv care la un moment 
dat ţinea zona. Toată lumea ştia de 
tabăra de copii de la Bogda. Era o 
etichetă pentru comună.  Au fost 
perioade când această tabără era o 

staţiune sezonieră pentru tratament 
de reumatism, erau ape terapeutice 
pe vremea austro-ungarilor. Atunci 
când s-a transformat în tabără, în 
anii 58-60, nu au mai funcţionat 
băile. Au fost vane, cazane de încăl-
zire a apei la anumită temperatură, 
se făceau şedinţe de tratament. Pu-
tea să aibă o destinaţie socială, ca la 
Călacea. Am fi rezolvat-o dacă am fi 
avut-o în administrare”, afirmă Mir-
cea Sârbu. 

Fostă comună populată cu şvabi, 
la Bogda a mai rămas un singur 
reprezentant al etniei, acesta fiind 
stabilit în satul Charlottenburg. La 
Sintar şi la Bogda, jumătate din po-
pulaţie era de etnie germană, în timp 
ce la Charlottenburg şi la Altringen 
erau majoritari. Din păcate, în ni-
ciunul din sate nu se mai păstrează 
nicio tradiţie veche, nemţească. 

Alina SABOU

Una dintre cele mai  
mici comune din Timiş pune 
accentul pe dezvoltarea turistică

Fără îndoială, Bogda este una 
din cele mai frumoase comune ale 
Timişului, judeţ sărac în oferte cu 
potenţial turistic. În nord, spre gra-
niţa către Arad însă, deşi mai depar-
te de municipiul-reşedinţă de judeţ, 
răsare încet-încet o aşezare moder-
nă, într-un cadru liniştit, relaxant, 
de vacanţă. Nici nu e de mirare că, 
în ultima vreme, s-au atribuit peste 
100 de terenuri pentru case de va-
canţă, marea majoritate fiind timi-
şoreni, ne spune secretarul Primări-
ei din Bogda, Mircea Sârbu.

Populaţia se dublează la 
final de săptămână

Dar cum se pregăteşte mica 
localitate ascunsă printre dealurile 
Lipovei pentru orăşenii dornici de 
evadare? „Anul trecut s-au finalizat 
alimentarea cu apă în Buzad şi pen-
tru 2011 avem aprobat drumul co-
munal Şarlota – Buzad, au început 
deja lucrările. Extinderea alimen-
tării cu apă se va face în Comeat, 
unde nu erau racordaţi la sistemul 
de alimentare cu apă centralizat. 
Sunt investiţiile cele mai impor-
tante pentru acest an”, afirmă Sâr-
bu. Bugetul propriu a fost destul de 
auster, fiind mai mic decât anul pre-
cedent şi asta pentru că populaţia 
din Bogda este formată cu prepon-
derenţă din pensionari, care nu mai 
lucrează terenurile agricole, aşa că 
nu mai au nici surse de venit pentru 
a putea achita taxele şi impozitele. 
Dările se achită numai atunci când 
oamenii au nevoie de acte pentru 
diferite probleme.

„Oamenii se ocupă cu activităţi 
legate de pădure, lucrează la exploa-
tarea lemnului, creşterea animalelor, 
câţiva au oi, vaci, dar majoritatea 
sunt pensionari. Suntem o zonă de 
agrement, mai mult. Primăria Bog-
da a concesionat şi a vândut terenuri 
din domeniul privat al comunei, în 
vederea construirii de care pentru 

vacanţă. Multe case deja s-au făcut 
şi aşteptăm să se construiască în 
continuare. Au suprafeţe de la 200 
la 550 mp. Şi în continuare ne-am 
axa tot pe asta, pentru a aduce veni-
turi la Consiliul Local, pe acest sis-
tem. Pentru terenurile care se pre-
tează şi sunt solicitate drept case de 
vacanţă, facem PUZ-uri, şi le con-
cesionăm sau le vindem. Dacă sunt 
ale statului, le concesionăm, dacă e 
proprietatea privată a localităţii, le 
vindem. Până în prezent avem vreo 
110 amplasamente deja atribuite.  
Case s-au ridicat cam vreo 25 deja. 
Cei care au primit în concesiune 
trebuie să înceapă construcţia în 
termen de un an. Am avut şi situaţii 
în care cei care au concesionat nu 
au reuşit să se încadreze şi atunci 
şi-au pierdut dreptul de concesiune. 
Pensiuni este doar una, la Altrin-
gen, deocamdată”, ne spune Mircea 
Sârbu. 

În 1997, administraţia din Bog-
da a înfiinţat asociaţia montană 
„Banatica”, cu scopul de a dezvol-
ta zona pentru agrement şi agro-
turism. S-au stabilit şi nişte trasee 
pe care să le realizeze în pădure, cu 
amenajări de drumuri pietonale, 
pentru ATV-uri sau motociclete. 
„Vrem să fie trasee pietonale, să nu 
fie zgomot şi deranj pentru cei care 
vin aici. Zona este foarte bună din 

punctul de vedere al sănătăţii, este 
un aer foarte curat. Doar avem pes-
te 8.000 şi ceva de hectare de pădu-
re împrejur!”, subliniază secretarul. 

Bogda este una din cele mai 
mici comune ale Timişului, cu o 
populaţie de 435 locuitori, dar nu-
mărul de gospodari este dublu pe 
finele săptămânii, când vin la case-
le de vacanţă şi timişorenii sau alte 
persoane care deţin o proprietate. 
Unul din satele aparţinătoare, Co-
meat, are doar 17 locuitori. 

Oportunităţi de afaceri 
interesante

Secretarul comunei menţionea-
ză că, de ceva vreme, la Primărie se 
primesc tot mai multe propuneri de 
afaceri din partea unor investitori 
interesaţi de zonă. De exemplu, o 
investiţie care pare să intre pe un 
făgaş favorabil este deschiderea 
unei fabrici de îmbuteliere a apei şi 
a sucurilor naturale, pe raza satului 
Charlottenburg, în locul fostului 
CAP. Consiliul Local a aprobat 
concesionarea unui teren către fir-
ma interesată, s-a prezentat un plan 
de afaceri, care prevedea şi angaja-
rea a 15 localnici. 

„A mai venit o firmă care doreş-
te să aibă activitate în prelucrarea 

BOGDA

Autorităţile locale din comuna 
Liebling, membră a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Apă-
Canal Timiş (ADI), au hotărât să de-
lege gestiunea serviciilor de alimenta-
re cu apă şi de canalizare în favoarea 
operatorului regional, Aquatim SA. 
Hotărârea autorităţilor a avut la bază 
Legile 51/2006 şi 241/2006 care pre-
văd că serviciile de alimentare cu apă 
şi de canalizare din mediul rural tre-
buie gestionate fie de către unităţile 

administrativ-teritoriale în baza unor 
hotărâri şi a unei licenţe eliberate de 
Autoritatea Naţională de Reglemen-
tare pentru Serviciile Comunitare de 
Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.), fie de 
către un operator regional prin dele-
garea gestiunii serviciilor către acesta.

În cele mai multe situaţii, unită-
ţile administrativ-teritoriale care se 
ocupă de gestionarea infrastructurii 
de apă şi canalizare din mediul rural 
nu îndeplinesc condiţiile necesare 

pentru obţinerea licenţei A.N.R.S.C. 
Conform legii, furnizarea sau presta-
rea unui serviciu de utilităţi publice 
fără licenţă sau fără contract de de-
legare a gestiunii către un operator 
regional atrage după sine sancţiona-
rea cu amendă a autorităţilor din lo-
calitatea respectivă. În urma delegării 
serviciilor către Aquatim, localitatea 
Liebling a fost arondată sucursalei 
Deta.

L.L.

Primăria Bogda

Aquatim asigură gestiunea serviciilor de alimentare 
cu apă şi de canalizare din Liebling

Şarlota, satul rotund
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Recepţia la terminarea lucrărilor la „Sis-
temul integrat de management al deşeurilor 
– depozitul de deşeuri nepericuloase comu-
na Ghizela, judeţul Timiş” a început în 6 iu-
nie 2011. Printr-o dispoziţie a preşedintelui 
Consiliului Judeţean Timiş, dl Constantin 
Ostaficiuc, a fost stabilită componenţa acestei 
comisii, ea fiind condusă de vicepreşedintele 
CJ Timiş, dl. Adam Crăciunescu. La recep-
ţie au fost invitaţi să ia parte consilieri jude-
ţeni, reprezentanţi ai instituţiilor implicate în 
acest proiect, printre care Agenţia de Mediu, 
Primăria Timişoara, Inspectoratul de Stat în 
Construcţii. 

Membrii Comitetului de Monitorizare 
pentru POS Mediu au vizitat deponeul la 
finele lunii mai şi au fost mulţumiţi de in-
vestiţie. Despre deponie a vorbit şi Laszlo 
Borbely, ministrul Mediului, care a fost pre-
zent la Timişoara: “Din iulie am înţeles că 
se poate depune gunoiul la Ghizela. Tot în 
iulie sperăm să semnăm planul integrat de 
deşeuri pentru tot judeţul, în valoare de 50 
milioane de euro”. Valoarea lucrărilor achita-
te de CJ Timiş pentru deponeu se va ridica, 
pe final, la circa 22 de milioane de euro, 14 
milioane fiind deja achitaţi. „Comisia POS 
Mediu a apreciat investiţia. Suntem în faza 
finală şi mulţumesc echipei care a lucrat la 
proiect. Prin acest deponeu asigurăm pen-
tru următorii cel puţin 40 de ani un sistem 
centralizat de gestiune a deşeurilor în Timiş. 
Toate aceste lucrări au fost făcute exclusiv din 
bugetul propriu al CJT. Urmează ca banii să 

fie recuperaţi din fonduri europene. Dacă ne 
mişcăm repede, prima tranşă din finanţarea 
de 50 de milioane de euro va ajunge în curând 
la noi, de la Uniunea Europeană”, a precizat 
preşedintele CJ Timiş, Constantin Ostaficiuc 
în cadrul Plenului din 31 mai 2011. 

Cu o asemenea valoare, sistemul de gesti-
onare al deşeurilor din Timiş devine cea mai 
mare investiţie de acest gen din România. 
„Realizarea acestei investiţii a implicat un 
efort substanţial din partea Consiliului Jude-
ţean Timiş, atât din punct de vedere financiar, 
cât şi din punctul de vedere al implementării 
proiectului. Sunt convins că deponeul de la 
Ghizela va răspunde cerinţelor actuale pri-
vind managementul deşeurilor. Suntem pre-
ocupaţi în continuare de obţinerea finanţării 
pentru întregul sistem, şi mă refer aici la cele 
trei centre de colectare, staţia de transfer şi 
închiderea depozitelor neconforme de la Par-
ţa, Jimbolia, Buziaş, Sânnicolau Mare, Lugoj 
şi Făget”, a spus vicepreşedintele CJ Timiş, 
Adam Crăciunescu. 

Deponeul ecologic de la Ghizela are o ca-
pacitate totală de peste 5 milioane de metri 
cubi şi o capacitate de prelucrare zilnică de 
448 mc. Durata de viaţă a primei celule de 
depozitare va fi de 5 ani, iar durata de via-
ţă a celulelor II-V va fi de 9 ani fiecare. În 
total, durata de funcţionare a depozitului de 
deşeuri va fi de 41 de ani. Deponeul de la 
Ghizela poate deservi 700.000 de locuitori, 
adică întreg judeţul Timiş, iar localităţile vor 
fi împărţite în 5 zone de colectare: 0. Ghize-

Comuna Maşloc se deosebeşte în peisajul rural timişean 
prin cel puţin două aspecte: unul este că în această localitate 
vin bolnavi din toată ţara la un centru de terapii alternative, 
o clinică discretă deschisă de circa 14 ani, iar al doilea pentru 
grija acordată elevilor care au cerinţe speciale de învăţătură. În 
incinta şcolii cu clasele I-VIII din localitate funcţionează, de 
doi ani, Centrul „Zâmbet de copil”, printr-un proiect lansat de 
Fundaţia „Speranţa”. Prin Open Society Institute, s-a primit o 
finanţare pentru a implementa un centru pentru copii cu ce-
rinţe educative speciale în mediul rural. Fundaţia „Speranţa” a 
ales locaţia de la Maşloc şi a sprijinit comunitatea să deschidă 
acest centru.

„Este un centru care deserveşte 74 de copii în recuperarea 
decalajelor la învăţătură şi tulburări de tip scris, citit, socotit. 
Proiectul a fost iniţial propus a se derula şi finanţa pe un an de 
zile. Ulterior, prin spijinul doamnei Letiţia Baba, proiectul s-a 
mai prelungit pe încă un an, în şcoală desfăşurându-şi activita-
tea un psiholog şi un logoped. Proiectul se încheie în iunie 2011, 
dar, în paralel, am obţinut de la Inspectoratul Şcolar Judeţean 
tot sprijinul în a prelua o parte din terapeuţi. Cred că este un 
demers unic în judeţul Timiş în mediu rural. Ni s-a oferit tot 
sprijinul de către Inspectoratul Şcolar, care a fost de acord să 
se preia acest centru prin normarea posturilor pe şcoală”, ne-a 
detaliat Aura Danielescu, directoarea şcolii din Maşloc. 

Cadrele didactice lucrează pe grupe de câte 10-12 elevi şi 
desfăşoară activităţi de recuperare şi terapie cognitivă. Elevii 
merg la centrul „Zâmbet de copil” cu plăcere, se lucrează pe pla-
nuri individualizate şi sunt evaluaţi de o comisie de expertiză. 
Se face integrarea în clasă, cât şi muncă pe cabinete. „Interven-
ţiile” se fac de la clasele mici, pentru că este mai benefic, rezul-
tatele sunt mai evidente şi se lucrează pe recuperare la română 
şi matematică, pe cele 17 laptopuri, ceea ce le permite psihote-
rapeuţilor să lucreze foarte uşor cu copiii, iar ei să aibă tot felul 

de imagini, jocuri didactice. „Noi îi pregătim pentru ca ei să fie 
integraţi bine în societate şi să se descurce pe parcursul anilor, 
când debutează adolescenţa şi când devin adulţi. Recuperarea 
copiilor, majoritatea din Maşloc, se face în programul de şcoală, 
copii sunt luaţi de la ore şi se face terapia de cabinet, sau la clasă, 
cu sprijinul profesorului”, a mai spus Danielescu.

Dezvoltare lentă, din lipsă de fonduri

Administraţia din Maşloc, condusă de primarul Dorel Au-
rel Mic, şi-a făcut planuri pentru a introduce reţea de apă şi în 
satele aparţinătoare, Alioş şi Remetea Mică. „Am depus pro-
iecte, dacă primim bani se fac. Am depus proiecte şi pentru 
canalizare în toate localităţile comunei. Avem un proiect pentru 
asfaltare şi am primit bani pentru pietruire. Mai avem o investi-
ţie care este a Ministerului Mediului, o platformă de depozitare 
a gunoiului de grajd la Maşloc. Valoarea investiţiei este de pes-
te 400.000 de euro, pentru tractor, remorci, cisternă, vidanjă şi 
construirea unei platforme de gunoi, betonată. La Maşloc sunt 
mulţi nitraţi în pământ, de altfel e aşa în toată zona”, ne-a spus 
primarul.

Una dintre problemele comunei este neplata unei sume de 
11 miliarde de lei vechi pentru construirea grădiniţei noi, bani 
care trebuia achitaţi de Ministerul Mediului către constructor. 
Pentru că plata nu s-a mai făcut, copiii nu pot folosi noua gră-
diniţă, clădirea fiind închisă. „Acum copiii stau la o grădiniţă 
într-o casă privată. Nu ni s-a luat chirie, dar ne-au trimis recent 
o făcut adresă că au vândut casa şi nu o putem folosi decât până 
în toamnă fără bani. Am tot fost pe prima listă la Ministerul 
Educaţiei, cu cei 11 miliarde de lei necesari pentru a achita da-
toria, dar lista s-a tot schimbat şi nu s-au mai primit banii”, 
precizează Mic. 

O dovadă că lucrurile se rezolvă în timp este investiţia în 
fermele Smithfield, primită cu revoltă şi reticenţă de localnici. 
Acum, taxele achitate de concernul american se ridică la 760 de 
milioane de lei vechi anual, jumătate din cât se încasează de la 
localnici pentru impozite. „A fost mare scandal când au venit 
cu investiţia aici. Oamenii credeau că o să fie ca la Comtim îna-
inte, să lucreze 50-100 de oameni, dar sunt numai trei, unul la 
computer şi doi urmăresc ce se întâmplă, iar regulile sunt stric-
te, nici nu se intră acolo. Alţi investitori nu avem, toţi cer apă, 
canal, gaz şi drumuri pentru a investi. Acum avem un austriac 
care s-a mutat aici şi vrea să facă un Peco cu parcare. Vrea să 

investească un milion de euro, are 2,5 hectare. Soţia lui este din 
Maşloc şi s-a mutat aici de curând. Nu mai e Peco de la Lipova 
încoace”, încheie primarul Aurel Dorel Mic.

Alina SABOU

MAŞLOC Grijă deosebită  
pentru copiii cu nevoi speciale

Grădiniţa nouă nu poate fi folosită, însă, pentru că nu s-a achitat lucrarea
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Sistemul de management al deşeurilor de la Ghizela este în faza de recepţie
Timişul are cea mai mare investiţie de acest gen din România

Mansarda Facultăţii de Arte din Timi-
şoara a găzduit în luna mai 2011 un eveni-
ment deosebit: o conferinţă despre arta spa-
niolă ţinută de doamna Begoña Fernández 
Cabaleiro, critic de artă şi profesor la Uni-

versitatea Autonomă din Madrid.
Distinsa doamnă Begonia a prezentat 

similitudini între arta clasică şi cea con-
temporană. În urma cercetărilor sale a des-
coperit aceleaşi scene în film şi în pictură. 
De exemplu scena “Scărilor” din Odessa din 
Crucişătorul Potemkin al lui Serghei Eisen-
stein, ţiganul ţinând în braţe copilul strivit 
de mulţime , apare şi în “Guernica” lui Pi-
casso...

Publicul spectator a fost foarte plăcut 
impresionat de expunere. Doamna Begonia 
a fost insoţită de jurnalistul lugojan Cornel 
Drinovan, directorul publicaţiei Universul 
Românesc din Madrid, soţul universitarei 
spaniole.

Emeric VAMOS BARBU

Begoña Fernández Cabaleiro la Timişoara

foto: Valentina Sarosi

la, 1. Timişoara, 2. Jimbolia, 3. Deta, 4.Făget. 
Vor exista trei centre de colectare, la Jimbolia, 
Deta, Făget şi o staţie de transfer la Timişoa-
ra. Închiderea actualelor depozite de deşeuri 
orăşeneşti de la Jimbolia, Buziaş, Sânnicolau 
Mare, Lugoj şi Făget implică un cost de circa 
4 milioane de euro, sumă necesară şi pentru 
asanarea fostei gropi de gunoi de la Parţa-Şag.

Suprafaţa totală a deponeului este de 
aproape 60 ha, din care depozitarea se va face 
pe 35 de hectare. Groapa de gunoi este aşeza-
tă complet pe o membrana dintr-un material 

care împiedică scurgerile toxice în pământ. 
De asemenea, deponeul va fi împrejmuit de 
o perdea verde, iar copacii se vor întinde pe o 
suprafaţă de aproape 7 hectare. Executantul 
lucrării a fost SC Confort SA, care a avut un 
subcontractant, SC Iridex Group SRL. Exe-
cuţia lucrării a început în martie 2010. În pe-
rioada următoare trebuie să aibă loc şi licitaţia 
pentru alegerea operatorului care se va ocupa 
de gestionarea deponiei.

Alina SABOU
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Prin experienţa sa de peste 15 ani în domeniul iniţierii, deru-
lării şi al managementului unor proiecte de dezvoltare economică 
locală ADETIM - Agenţia de Dezvoltare Economico-Socială 
Timiș contribuie permanent la punerea în practică a unor pro-
iecte de importanţă pentru dezvoltarea viitoare a judeţului Timiş. 
Complexitatea rolului de promotor economic judeţean al ADE-
TIM a crescut treptat, prin abordarea unor proiecte care au reuşit 
să sprijine administraţia publică locală din judeţ in rolului acesteia 
de a-şi valorifica propriile politici de dezvoltare, în corelaţie cu re-
sursele şi potenţialele locale. Agenţia colaborează cu autorităţi ale 
administraţiei publice, Agenţia de Dezvoltare Regională, instituţii 
şi servicii publice, agenţi economici, organisme neguvernamentale 
şi persoane juridice şi fizice din ţară şi străinătate interesate în dez-
voltarea economico - socială a judeţului Timiş.

De la înfiinţarea sa şi până în prezent, ADETIM, în calitate 

de serviciu public specializat al Consiliului Judeţean Timiş pentru 
promovare şi dezvoltare economică a judeţului, a reuşit, să concre-
tizeze în interesul instituţiilor şi agenţilor economici, iniţiative şi 
cooperări valoroase ale administraţiei publice judeţene. ADETIM 
a iniţiat sau sprijinit prin implicare directă proiecte cu caracter de 
dezvoltare economică locală, multe din aceste proiecte în premieră 
naţională.

Unul dintre cele mai importante domenii pe care se bazea-
ză viitoarea dezvoltare a judeţului este cel al energiei regenerabile. 
ADETIM s-a implicat în iniţierea şi derularea mai multor proiec-
te din acest domeniu. Le amintim pe cele mai importante:

- RENREN - Reţeaua Regională de Promovare a Energiilor 
din Surse Regenerabile 

- Studiu de evaluare a potenţialului de producţie energie alter-
nativă în Regiunea Vest România şi valorificarea acestuia în relaţi-
ile de cooperare transfrontalieră România - Ungaria

- ILETE – Traininguri pentru eficientizare energetică în Eu-
ropa 

- Agenţie pentru mangementul energiei în judeţul Timiş
- Parcul judeţean pentru producţie fotovoltaică – Covaci
- Parcul tehnologic pentru energie alternativă Timişoara
Începem prin a vă prezenta proiectul RENREN - Reţeaua 

Regională de Promovare a Energiilor din Surse Regenerabile.
RENREN este rezultatul colaborării a 6 regiuni importante 

preocupate să aibă un rol în acţiunile legate de climatul global şi 
asigurarea resurselor de energie şi care doresc să îmbunătăţească 
procesul de luare a deciziilor la nivel regional în vederea cultivării 
resurselor de energie regenerabilă (RES). Pentru aceasta s-a sem-
nat o Cartă în Aprilie 2007. În vederea dezvoltării unui parteneriat 
în cadrul Uniunii Europene şi a răspândirii beneficiilor proiectu-
lui RENREN, în 2008 s-a hotărât să fie cooptaţi noi membrii şi 
să se ceară finanţare prin programul INTERREG IVC pentru a 
coordona în mod optim schimburile de experienţă din cadrul RE-
NREN.

Proiectul a fost demarat in ianuarie 2010 şi durează 36 de luni, 
acum fiind în stadiu de implementare. Programul care finaţează 
acest proiect este INTERREG IV C – apelul al II-lea iar valoarea 
proiectului este de 2.095.359,85 euro din care 1.646.507,20 euro o 
reprezintă finanţarea nerambursabilă.

Obiectivul general al RENREN este îmbunătăţirea politicilor 
regionale astfel încât structurile regionale existente să fie optimi-
zate din punctul de vedere al stimulării şi îmbunătăţirii resurselor 
de energie regenerabilă (RES) şi în special
•	 Să permită principalelor instituţii publice regionale din reţea să 

facă schimburi de experienţă;

•	 Să stabilească relaţii de cooperare strategică în ce priveşte noi 
abordări, proiecte şi soluţii, şi astfel să permită transferul desco-
peririlor în cadrul politicilor regionale privind RES.
RENREN este bine echilibrat din punct de vedre geografic 

şi înglobează diferite nivele de experienţă. Partenerii au o expe-
rienţă deosebită şi/sau preocupare faţă de una sau mai multe re-
surse de energie regenerabilă (RES). Sunt regiuni experte în forţa 
vântului (Schleswig-Holstein, Navarre), energie solară-termală /
fotovoltaică (Cyprus, Navarre), biomasă (Styria, Jämtland), energie 
geotermală (Westfjords), energia oceanică a valurilor (Wales), şi 
hidroenergie (Styria, Jämtland), precum şi regiuni mai puţin ex-
perimentate (Lodz, Ustí, Timis, Central Macedonia, North Hun-
gary). Toate regiunile vor beneficia de pe urma schimbului de cu-
noştinţe datorită suprafeţei acoperite prin parteneriat şi a temelor 
ce vor fi abordate în cele 3 grupuri de lucru (WG): 

- WG1: puterea vântului, a oceanului şi a apei; 
- WG 2: energia geotermală, biomasă; 
- WG 3: energie solară-termală, fotovoltaică.
Deoarece forurile regionale sunt mai puţin conectate peste gra-

niţele naţionale decât statele membre UE, partenerii RENREN 
consideră că este necesară depăşirea acestei limitări, şi aceasta se 
poate face prin cooperarea inter-regională prin INTERREG IVC. 
Un acces mai larg la experienţa partenerilor va permite construcţia 
bazei pentru abordările celor mai bune politici în domeniul dez-
voltării RES. Aceasta va permite evitarea principiului „reinventării 
roţii” şi va facilita învăţarea constantă în cadrul personalul adminis-
trativ care lucrează cu industria RES şi cu comunitatea, pentru a da 
naştere la proiecte inovative în domeniul infrastructurii energetice, 
mai degrabă azi decât mâine. Numărul mare de profile regionale 
permite factorilor de decizie să aleagă acele profile care se potrivesc 
cel mai bine cu atributele individuale ale regiunilor lor (geoclima-
tice şi tehnico-economice).

Partenerii regionali ai RENREN îşi definesc propriile acţiuni 
şi strategii pentru atenuarea schimbărilor climatice şi asigurarea 
surselor de energie. Multe regiuni au propriile ţinte pentru RES şi 
emisii, dar parteneriatul a convenit că accesul la indicatori regionali 
le va permite o reevaluare constantă şi va ajuta regiunile să deter-
mine traiectorii fezabile către aceştia sau chiar dincolo de ei. Acest 
aspect este foarte important din punctul de vedere al modului în 
care ţintele naţionale de RES (pentru 2020) stabilite de UE vor 
ajunge să influenţeze planificarea regională a RES. Acest proiect 
se aliniază foarte bine cu prioritatea INTERREG IVC „Mediu 
şi prevenirea riscului”, subtema „Energie şi transport sustenabil”, 
deoarece are ca scop principal promovarea unei abordări mai cura-
te şi sustenabile din punct de vedere al mediului asupra asigurării 
furnizării de energie. Scopul final al regiunilor interesate este să 
contribuie eficient la acţiunile UE şi globale de luptă împotriva 
schimbărilor climatice.

Obiectivul general al RENREN este îmbunătăţirea sustenabi-
lă a politicilor regionale astfel încât structurile să fie optimizate din 
punctul de vedere al stimulării şi îmbunătăţirii resurselor de ener-
gie regenerabilă (RES). Aceasta va da naştere la creşterea ulterioară 
a RES în toate regiunile partenere, întărind poziţia regiunilor UE 
ca deschizător de drumuri în acest domeniu. Astfel, RENREN 
va sprijini regiunile în contribuţia lor la atingerea ţintelor UE de 
RES pentru anul 2020 şi în ultimă instanţă la acţiunile UE şi glo-
bale de luptă împotriva schimbărilor climatice, în strânsă legătură 
cu Directiva Parlamentului European şi a Consiliului propusă în 
vederea promovării utilizării de energie din surse regenerabile, pe 
baza COM(2008)30.

Mai mult, aceasta va contribui la reducerea dependenţei UE de 
importurile de energie, în special de importurile de gaz rusesc, ce 
va avea efect asupra creşterii economice indigene şi crearea de noi 
locuri de muncă. De asemenea, aceasta are o importanţă crucială 
în deschiderea de noi căi economice, dincolo de criza financiară 
recentă şi impactul ei.

Este foarte important ca reţeaua să fie percepută ca o reţea 
exemplară şi puternică de RES regionale din Europa şi dincolo de 
ea, şi să devină un punct de reper pentru alte organizaţii şi reţele.

S-au stabilit următoarele sub-obiective, în parte pe baza Cartei 
RENREN:
•	 Oferirea oportunităţii de schimb de experienţă şi cunoştinţe 

pentru părţile interesate din reţea, la nivel regional şi local;
•	 Stabilirea unei cooperări strategice în ceea ce priveşte noi abor-

dări, proiecte şi soluţii, şi astfel asigurarea transferului descope-
ririlor către politicile legate de RES regionale, în special către 

programele principale de Fonduri Structurale ale UE;
•	 Aducerea la un loc a personalului din cadrul celor mai impor-

tante autorităţi publice regionale într-un mod structurat, şi sta-
bilirea unei legături pe de-o parte între regiuni cu experienţă în 
fiecare dintre domeniile RES, şi pe de altă parte între regiuni cu 
experienţă şi regiuni mai puţin experimentate, pentru a facilita 
reducerea disparităţilor;

•	 Punerea accentului pe o puternică comunicare şi diseminare a 
proiectului, astfel încât tot mai multe regiuni europene să fie 
stimulate să folosească outputurile şi rezultatele activităţilor 
proiectului, dând naştere la acceptarea de către consumatori şi 
stârnirea interesului acestora faţă de soluţii de RES eficiente fi-
nanciar şi sustenabile pentru gospodării, firme şi industrie;

•	 Asigurarea unei reţele active şi eficiente care va exista şi dincolo 
de durata proiectului INTERREG IVC, cu accent pe dezvolta-
rea în continuare a reţelei (incluzând Suedia de Nord şi Austria 
de Sus), stabilirea unei cooperări active cu alte proiecte şi reţele 
existente (de ex. Fedarene, More4NRG) şi jucători cheie din 
domeniul RES (de ex. EREC, EWEA, clustere existente, cum 
ar fi CeWind din Schleswig-Holstein);

•	 Dezvoltarea a două seturi de politici de recomandări, semnarea 
unei declaraţii RENREN şi elaborarea unui raport de progres 
şi de rezultat.
Din 2007 de când Carta RENREN pentru stabilirea unei re-

ţele regionale de promovare a energiilor din surse regenerabile a 
fost semnată, noi membrii s-au alăturat. Co finanţarea INTER-
REG IVC este necesară pentru a putea trece de la activităţi de 
natură generală la îndeplinirea unui plan detaliat. 

Politici comprehensive vor fi recomandate şi o declaraţie RE-
NREN actualizată va fi semnată de parteneri la conferinţa de 
închidere, un angajament formal de colaborare ulterior încheierii 
proiectului şi la utilizarea recomandările rezultate din aceasta.

Partenerii şi-au dovedit deja implicarea lucrând împreună şi 
fără finanţare INTERREG IVC. Finanţarea va ajuta la adâncirea 
cooperării, creând baze solide pentru o cooperare şi după încheie-
rea proiectului.

Politica regională a fost baza dezvoltării reţelei regională de 
promovare a energiilor din surse regenerabile, conducând la perfor-
manţe extraordinare de schimburi între aceste regiuni. Westfjords 
(geotermal), Cyprus (solar, termal), Schleswig-Holstein (eolian), 
Navarre (eolian, fotovoltaic), Jämtland (biomasă, hidroenergie), 
Wales (puterea oceanică a valurilor). Dar mai sunt încă multe lu-
cruri care pot fi făcute în toate aceste regiuni, şi rezultatele acestui 
proiect se încadrează în eforturile permanente ale regiunilor parte-

nere şi ale altora vizate de proiect.
Durabilitatea rezultatelor RENREN va fi atinsă cu ajutorul/

datorită:
•	 Accentului clar pe administraţiile regionale şi angajamentului 

lor de a folosi cunoştinţele câştigate în politicile viitoare. De 
unde şi faptul că deşi această propunere de proiect nu este pro-
iect de capitalizare, partenerii vor depune eforturi să exploateze 
rezultatele acestuia pentru programele operaţionale viitoare. 

•	 Toţi cei implicaţi vor încerca să instituţionalizeze cunoştinţele 
acumulate, devenind centre Know how în cadrul administraţi-
ilor proprii.

•	 Intensei cooperări dintre reţelele deja existente, între asociaţii 
sau între proiecte. 

•	 Măsuri durabile de comunicare 
•	 Dezvoltarea planului de activitate şi dincolo de durata proiec-

tului.
Sergiu BĂLAŞA - director ADETIM,  

coordonator proiect

RENREN - Reţeaua regională de promovare a  
energiilor din surse regenerabile
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„Nu refuzăm  
niciun investitor serios!”, afirmă  
primarul Ioan Delvai

„Ne ducem crucea cu păcatele din urmă”, 
au fost printre ultimele vorbe ale primarului 
din Giarmata, Ioan Delvai, la discuţia pe care 
am avut-o, la mijlocul lunii mai, despre comu-
na pe care o conduce pentru un prim mandat. 
Este o concluzie bună pentru dialogul des-
făşurat anterior şi în care Delvai a prezentat 
comuna ca pe una care tocmai iese dintr-o 
negură şi dă de lumină. La doi paşi de Timi-
şoara, în zona metropolitană, la Giarmata nu 
sunt decât 2 km de drum asfaltat, ne-a spus 
primarul, nu este reţea de apă, canalizare la fel, 
iar gaz nici gând. Toate facilităţile indispensa-
bile vremurilor actuale încep să se proiecteze 
de-abia acum, în timp ce investitorii au ales 
să înceapă afaceri, după ce au „sufocat” Timi-
şoara şi celelalte comune de la periferie. Cum 
de la peste 20 de ani de la Revoluţie, într-una 
din cele mai mari comune timişene, cu peste 
7.500 de locuitori, se văd de-abia acum lu-
miniţele de la capătul tunelului, ne-a explicat 
chiar primarul.
Cum era înainte şi cum e acum

Fostul primar Gavril Roşian este cel des-
pre care actualul primar, Ioan Delvai, spune că 
a oprit dezvoltarea comunei, fiind mânat de 
interesele personale. Este la latitudinea orga-
nelor de cercetare să verifice acuzaţiile pe care 
politicienii şi le aduc, însă. Cert este că doar 
în vremurile de acum se vede că pentru locui-
tori sunt îmbunătăţiri ale vieţii. Deocamdată, 
e drept, doar pe hârtie, pentru că s-au rezolvat 
doar lucrurile mai mici: s-a modernizat cămi-
nul cultural, iar acum se pot ţine nunţi şi bote-
zuri; s-a făcut iluminatul străzilor de legătură 
din comună, s-a finalizat o sală de sport cu 
parcare şi se doreşte să înceapă o lucrare de 
anvergură pentru un complex sportiv. „Sunt 
650 de copii în comună. Am finalizat proiec-
tul bazei sportive, cu stadion, toate formează 
complexul sportiv Giarmata. Am dori să fa-
cem un parteneriat public privat. Deja avem 
deja firme interesate şi poate o să avem o cotă 
parte de la CJT sau Guvern. Este o prioritate 

pentru noi, deoarece sunt mulţi copii şi foarte 
mult tineret. Giarmata a avut întotdeauna co-
pii foarte mulţi, nu prea auzi de familii cu un 
copil-doi, sunt puţini în aşa situaţii, majorita-
tea au 3-4, alţii au chiar 10 şi avem şi un caz 
al unei femei cu 15 copiii. De aceea trebuie 
să creăm o bază de agrement, fiindcă altfel îi 
culegem din cârciumi şi de la jocuri de noroc”, 
a motivat Delvai. 

Baza investiţiilor este infrastructura, dru-
murile, reţeua de apă, uzina de tratare a apei. 
În urma proiectelor depuse de Primăria Gi-
armata la Ministerul Dezvoltării, s-au avizat 
câteva proiecte care se referă la construirea a 
26 km de canalizare, lucrări care vor începe în 
2011, dă asigurări edilul. „Pentru drumuri, se 
va începe asfaltarea în vară, iar pentru acest an 
avem prevăzută suma de 2,5 miliarde de lei 
vechi de la CJ Timiş, pentru uzina de tratare 
a apei. Giarmata nu are alte drumuri asfaltate, 
decât cei 2 km, din 2009. Oamenii vor vedea 
anul acesta şi primele săpături pentru canali-
zare, iar finalizarea proiectului va fi după 2 ani. 
Intră în procedură de licitaţie şi podul de la 
Cerneteaz, peste pârâul Beregsău, dar şi dru-
mul comunal Giarmata – Bencecu de Sus”, ne 
explică primarul din Giarmata.

Buget modest, dar cu potenţial de 
creştere de la an la an

Bugetul propriu al comunei este de 59 
de miliarde lei vechi, pentru 2011. La Gi-
roc, spune primarul, bugetul este de aproape 
300 de miliarde de lei vechi. „Giarmata din 
păcate nu avem buget ca la Ghiroda ori Gi-
roc. Prima investiţie făcută, de-abia acum, este 
o fabrică. De la Dumbrăviţa încoace e zonă 
moartă investiţional. De când am venit eu pri-
mar, am aprobat investiţia unde va fi fabrica 
de componente auto, dar a venit criza şi au 
stopat lucrările. Anul trecut, în septembrie, 
au reînceput să o pună pe picioare, acum se 
ridică al doilea modul. Este o fabrică ce va 
produce faruri auto, o firmă din Franţa. Este 

dezvoltată pe trei module, cu 1.000 de locuri 
de muncă prevăzute. O firmă de construcţii 
din Timişoara ridică aceste construcţii, este şi 
proprietar de clădire, iar francezii au contract 
pe 9 ani de zile pentru acel spaţiu. Mai avem 
o fabrică de pantofi care numai în septembrie 
începe demararea lucrărilor şi în apropiere s-a 
mai depus un proiect de către o firmă care îşi 
face parc logistic. Avem 127 de hectare pre-
văzute pentru zona industrială în Giarmata şi 
Primăria dispune încă de teren pentru inves-
tiţii serioase în acest spaţiu. Mai avem o soli-
citare de la o firmă foarte puternică din Italia 
care vrea să producă 11 megawaţi pe 90 ha 
de parcuri fotovoltaice. Acelaşi trust se ocupă 
şi de fabrica de pantofi. Pe Cerneteaz a venit 
o firmă care produce europaleţi. Vor fi 20 de 
locuri de muncă, acum începe construcţia, este 
un început pentru cei fără pregătire profesio-
nală”, se mândreşte edilul din Giarmata. 

Explicaţia pentru faptul că bugetul este 
mic este legată şi de faptul că mare parte din 
localnici sunt cazuri sociale ori rromi fără car-
te, mai ales la Cerneteaz. „Sunt mulţi oameni 
nevoiaşi şi cu handicap, care nu contribuie 
în niciun fel la bugetul local, ci iau bani din 
buget. La taxe locale, o casă din cărămidă are 
un tarif dublu faţă de casele din pământ, cum 
avem noi la Giarmata. Casele moderne aduc 
la bugetul consolidat al comunei contribuţii, 
dar avem de recuperat din urmă bani grei, 
de la cei care nu îşi pot plăti taxele”, afirmă 
Delvai. Primăria are în vedere în primul rând 
ca localnicii să fie primii care vor profita de 
investiţiile viitoare, aşa că înainte de a-şi da 

acceptul pentru ca o investiţie să se stabileas-
că pe raza comunei s-au pus şi nişte condiţii: 
„Încercăm crearea locurilor de muncă pentru 
femeile între 40 şi 55 de ani. Am făcut o înţe-
legere şi vom parafa un document cu patronii 
de la fabrica de pantofi ca să facă angajări de 
pe raza comunei. Discuţii am purtat cu cei 
de la firma care a construit clădirea şi ei au 
propus ca mare parte din angajaţi să fie de pe 
raza comunei. Noi le-am dat hotărâri care să 
le scadă taxele, dar nu intră în vigoare decât 
atunci când firma are sediul la Giarmata şi va 
angaja persoane de pe raza comunei. Vreau 
să îi implic pe cei fără loc de muncă de aici. 
Acesta a fost obiectivul meu principal. Aşa se 
întorc şi banii la bugetul local, plătesc oamenii 
şi taxele. Acum îmi spun că nu au un chior 
în buzunar şi au situaţii grele”, explică Delvai.

Autostrada la doi paşi şi sute de locuri 
pentru case

Peste 700 de cereri s-au depus la Primăria 
Giarmata de către tinerii care doresc terenuri 
pentru case în baza legilor existente. În acest 
sens, Primăria a făcut un plan urbanistic zo-
nal şi a prevăzut aproape 480 de parcele, si-
tuate aproape de drumul judeţean Timişoara 
– Pişchia. „Trebuie să căutăm sursa de finan-
ţare pentru infrastructură totuşi. Îi vom grupa 
pe cei care se grăbesc şi au banii într-o zonă 
unde putem veni cu început de infrastructură 
şi apoi vrem să încercăm să aducem din altă 
parte sursa de finanţare. Solicitări de terenuri 
sunt multe, sunt şi oameni din oraş, avocaţi, 

GIARMATA

În data de 
03-04.06.2011 a avut loc la 
USAMVBT a treia ediţie a 
Expo Venatoria organizată 
de Facultatea de Horticultu-
ră şi Sivicultură în colaborare 
cu Consiliul Judeţean Timiş, 
C.I.C. (consiliu internaţio-
nal al vânătorii) şi Clubul de 
Vânătoare Timişoara. Este o 
tradiţie deja ca acest eveni-

ment să vină în sprijinul studenţilor si vânătorilor din Timiş, 
Caraş Severin Arad şi Hunedoara, să beneficieze în fiecare an 
de o evaluare la cel mai înalt nivel de către experţi CIC din 
Serbia şi România. În fiecare an se evaluează trofee de căprior 
şi mistreţ, specii specifice zonei de câmpie în care ne aflăm. Şi 
în acest an au fost evaluate 130 de trofee de căprior din care 
45 au fost medaliate cu diplome şi medalii de aur, argint şi 

bronz în funcţie de puncta-
jul obţinut cât si 67 de trofee 
de mistreţ din care 30 me-
daliabile. Au fost expuse şi 
trofee de selecţie , pentru a 
prezenta publicului impor-
tanţa scoaterii din terenul de 

vânătoare a exemplarelor care pot transmite gene de proastă 
calitate şi astfel rolul specialiştilor în cinegetica care trebuie să 
se ocupe de gestionarea durabilă a fondurilor de vânătoare. Au 
fost prezentate studenţilor şi auditoriului metoda de evaluare 

CIC, una din cele mai exacte metode de apreciere a trofeelor.
Expoziţia a stârnit un real interes. Printre cei care au ono-

rat evenimentul s-au numărat, Cornel Lera, directorul AJVPS 
Timiş, prof. univ. dr. Alexandru Moisuc, rectorul Universităţii 
de Ştiinte Agricole si Medicină Veterinara a Banatului, dr. ing. 
Adam Crăciunescu, vicepreşedinte al C.J. Timiş, prof. univ. dr. 
Aurel Lăzureanu, decanul Facultăţii de de Horticultura si Sil-
vicultură, Traian (Puiu) Oprea, directorul Clubului de Vână-
toare Timişoara  

Cosmin MARIŞ

Expo Venatoria
ediţia a-3-a

Autostrada este în lucru
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MADR elaborează strategii şi 
reglementări specifice în domeniile 
sale de activitate, în cadrul politicii 
Guvernului şi în conformitate cu re-
glementările Uniunii Europene şi cu 
principiile Politicii Agricole Comune 
(PAC). 

Pentru sectorul vegetal au fost 
promovate schemele de susţinere 
prevăzute de R(CE) nr. 73/2009 de 
stabilire a unor norme comune pen-
tru sistemele de ajutor direct pentru 
agricultori în cadrul politicii agricole 
comune şi de instituire a anumitor 
sisteme de ajutor pentru agricultori, 
a căror aplicare se continuă până în 
anul 2013. În completarea acestor 
scheme, pentru perioada 2010 - 2013 
au fost adoptate politicile naţionale 
de susţinere a fermierilor prin ajutoa-
re de stat. 

Absorbţia fondurilor comunitare 
alocate, prin aplicarea schemelor de 
plăţi pe suprafaţă, al căror cuantum a 
fost de 131 euro/ha în anul 2010, faţă 
de 115 euro/ha în anul 2009. Plata 
unică pe suprafaţă (SAPS) de 80,36 
euro/ha, respectiv plăţile naţionale 
complementare directe (CNDP)  de 
50,64 euro/ha.

Implementarea schemelor de 
ajutor de stat: Subvenţionarea accizei 
la motorina utilizată în agricultură 
pentru anul 2010 schema s-a aplicat 
pentru o cantitate de peste 159 mili-
oane litri, resursele financiare alocate 
fiind de peste 185 milioane lei.

Sprijinul pentru asigurarea pro-
ducţiei agricole - Se subvenţionează 
50 la sută sau 70 la sută din prima 
de asigurare în funcţie de riscurile 
asigurate.

Subvenţionarea dobânzilor la 
credite - Schema constă în subven-
ţionarea ratei dobânzii la creditele 
bancare contractate de producătorii 
agricoli cu instituţiile de credit sau 
cu instituţiile financiare nebancare 
până la data de 31 decembrie 2011 
inclusiv.

Acordarea de ajutor specific pen-
tru îmbunătăţirea calităţii produselor 
agricole în sectorul de agricultură 
ecologică acordat exploataţiilor din 
sectoarele vegetal şi animalier aflate 
în perioada de conversie către agri-
cultura ecologică. Suma alocată pen-
tru anul 2010 este de 3.098.000 euro. 

Plata la hectar pentru tomate 
destinate procesării acordată produ-
cătorilor ce au un contract încheiat 
cu un procesator recunoscut şi livrea-
ză pentru procesare cel puţin echiva-

lentul a 8.000 kg/ha tomate. Pentru 
anul 2010, prin HG nr. 273/2010 
cuantumul care se acordă este de 
1725 euro/ha.

Sprijin financiar acordat gru-
purilor de producători recunoscute 
preliminar şi organizaţiilor de pro-
ducători în sectorul fructe şi legu-
me, în perioada 2009-2013: pentru 
constituire, sprijin pe cinci ani (ma-
ximum 100 mii euro/an) în procent 
anual din valoarea producţiei  co-
mercializate (VPC) de respectiv 
10%,10%,8%,6%,4%; pentru inves-
tiţii din planul de recunoaştere, se 
acordă 75% din volumul investiţiilor; 
Organizaţiile de producători pri-
mesc: sprijin pe 3-5 ani în procent 
de 4,1% (poate ajunge la 4,6%)  din 
VPC (maximum 50% din cheltuieli) 
pentru finanţarea unor măsuri ce duc 
la accesarea fondurilor comunitare 
specifice sectorului.  

Sprijin pentru restructurarea sec-
torului vitivinicol în cuantum anu-
al de 42 milioane euro, pe perioada 
2009-2013 pentru restructurarea şi 
reconversia plantaţiilor viticole, asi-
gurarea recoltei, utilizarea  mustului 
de struguri concentrat şi/sau concen-
trat rectificat la creşterea tăriei alcoo-
lice naturale a vinurilor şi promova-
rea acestora pe pieţele  ţărilor terţe.

A fost reglementat regimul auto-
rizării importatorilor de seminţe de 
cânepă pentru alte întrebuinţări decât 
pentru semănat (HG nr. 230/2011).

Pentru domeniul zootehnic, prin 
înfiinţarea de exploataţii durabile şi 
competitive precum şi retehnologi-
zarea celor existente urmărind alini-
erea standardelor de calitate a pro-
duselor româneşti la nivelul celor din 
Uniunea Europeană (modernizarea 
tehnologiilor de creştere şi exploatare 

a animalelor prin accesarea măsurilor 
de investiţii din PNDR şi surse pro-
prii);

Ameliorarea efectivelor de ani-
male prin aplicarea celor mai eficien-
te metode de selecţie şi reproducţie 
(extinderea însămânţărilor artificiale 
şi a controlului oficial al producţiilor), 
în vederea îmbunătăţirii potenţialului 
genetic al raselor de animale;

Valorificarea superioară a produ-
selor de origine animală pentru a co-
respunde normelor europene privind 
calitatea şi igiena prin repartizarea 
uniformă a unităţilor de procesare 
pentru a sprijini producerea şi co-
mercializarea produselor de origine 
animală tradiţionale pe piaţa locală, 
în funcţie de capacitatea de aprovi-
zionare cu materie primă din zonă 
precum şi prin înfiinţarea de unităţi 
de colectare şi procesare de capacitate 
mică (microfabrici de procesare lap-
te şi abatoare de capacitate mică cu 
posibilitate de finanţare prin măsura 
123 din PNDR);

Atragerea investiţiilor în dome-
niu creşterii animalelor şi folosirea 
fondurilor structurale

Valorificarea superioară a resur-
selor furajere existente (pajişti şi pă-
şuni naturale, produse secundare din 
sectorul vegetal) – prin elaborarea 
proiectului de Lege a pajiştilor, care 
se află în Parlament pentru dezbate-
re;

Acordarea ajutoarelor de stat în 
conformitate cu legislaţia Uniunii 
Europene;

Pentru anul 2011, formele de 
sprijin pentru susţinerea activităţii 
zootehnice şi implicit a crescătorilor 
de animale sunt următoarele:

Ajutor de stat pentru ameliorarea 
raselor de animale, în limita sumei 

de 12.500.000 lei în anul 2011, acor-
dat astfel: (HG nr. 207/2011, prin 
care efectuarea Controlului Oficial 
al Producţiilor şi ţinerea Registrelor 
Genealogice se transferă la asociaţiile 
crescătorilor de animale);

Valoarea ajutorului de stat, acor-
dat pe cap de animal/an, pentru 
serviciile de întocmire şi menţinere 
a registrelor genealogice pentru fe-
melele adulte de reproducţie aflate 
în exploatare, este de maximum: 20 
lei pentru rasele de animale din spe-
ciile taurine, bubaline şi ecvine; 9 lei 
pentru rasele de animale din speciile 
ovine, caprine şi porcine.

Valoarea ajutorului de stat, acor-
dat pe cap de animal/an, pentru ser-
viciile de determinare a calităţii gene-
tice a raselor de animale, în funcţie de 
performanţele de producţie controla-
te, este de maximum: 80 lei, în cazul 
controlului performanţelor producţi-
ei de lapte, şi 5 lei, în cazul controlului 
producţiei de carne, pentru rasele de 
animale din speciile taurine şi buba-
line; 12 lei, în cazul controlului per-
formanţelor producţiei de lapte, 5 lei, 
în cazul producţiei de carne, 2,5 lei, 
în cazul producţiilor de lână, pentru 
rasele cu lână fină, şi 3,5 lei, în cazul 
producţiei de pielicele, pentru rasele 
de animale din speciile ovine şi ca-
prine;  8 lei, în cazul controlului per-
formanţelor de producţie la rasele de 
animale din specia porcine. Conform 
Regulamentului CE nr. 1857/2006, 
beneficiarii sunt numai Întreprinde-
rile Mici şi Mijlocii.

Ajutor de stat pentru bunăstarea 
porcinelor şi păsărilor, astfel:

PĂSĂRI: Valoarea maximă a 
sprijinului este de 722 lei/UVM pui 
de carne, 1063 lei/UVM pentru găini 
ouătoare, 1362 lei/UVM pentru gă-
ini de reproducţie rase grele, 2062 lei/
UVM pui de curcă, 1030 lei/UVM 
pentru boboci de gâscă, 866 lei /
UVM pentru boboci de raţă, dacă se 
accesează toate măsurile.

PORCI: Valoarea maximă a spri-
jinului este de 535 lei/UVM pentru 
porcii graşi, 1376 lei/UVM pen-
tru scrofiţe şi 415 lei/UVM pentru 
scroafe dacă se accesează toate mă-
surile;

Deoarece plata ajutoarelor de stat 
pentru bunăstarea porcinelor şi a pă-
sărilor se face anual, pentru a veni în 
sprijinul crescătorilor de animale, s-a 
creat cadrul legal prin care benefici-
arii sprijinului să poată accesa credi-
te în baza adeverințelor eliberate de 

APIA. 
Plăţi naţionale complementare 

directe pentru bovine, ovine şi capri-
ne, astfel:

OVINE şi CAPRINE: 
268.440.520 lei, pentru animalele 
eligibile din anul 2010;

BOVINE: 569.014.000 lei, pen-
tru animalele eligibile din anul 2010

Pentru anul 2011, a fost elaborat 
proiectul de Ordin MADR pentru 
CNDP ovine/caprine pentru stabili-
rea termenelor de depunere a cereri-
lor şi a perioadei de control (depune-
re 15 mai – 30 iunie, control 1 iunie 
– 31 august 2011), iar sumele se vor 
stabili până în luna octombrie, după 
emiterea Deciziei CE.

La specia bovine, după consul-
tarea cu reprezentanţii asociaţiilor 
de crescători de bovine, se va stabili 
modul de acordare şi perioadele de 
depunere a cererilor.

Finanţarea Programului Na-
ţional Apicol, în limita sumei de 
29.402.288,66 lei pentru anul 2011, 
cuprinde următoarele măsuri: Achi-
ziţionarea de medicamente, produ-
se biologice, suplimente nutritive, 
biostimulatori şi funduri de stupi 
pentru control sau funduri de stu-
pi antivarooa pentru rase de albine 
omologate în România din apicultu-
ra convenţională sau ecologică. Achi-
ziţionarea de mătci, roi la pachet, roi 
pe faguri şi familii de albine din rase 
omologate în România. Achiziţiona-
rea de stupi în vederea reformării stu-
pilor uzaţi în urma deplasării acesto-
ra în pastoral. Decontarea analizelor 
fizico-chimice care să ateste calitatea 
mierii. Decontarea tipăririi şi mul-
tiplicării Ghidului de bune practici 
pentru apicultură şi a materialelor 
informative, respectiv, afişe şi broşuri.

Ajutor de stat pentru colecta-
rea cadavrelor de animale de până 
la 100% din costul activităţii de co-
lectare a cadavrelor de animale, re-
spectiv de maximum 213 lei/tona 
de cadavre de animale colectate, în 
limita bugetului aprobat. Ajutor de 
stat pentru conservarea patrimoniu-
lui genetic animal pe cale de dispa-
riţie - 7.750 mii lei/2011. Sprijin 
comunitar pentru crescătorii de 
vaci de lapte din zone defavoriza-
te - 22.447.205 euro/an, în perioada 
2011-2013. Sprijin comunitar pentru 
depozitarea privată a cărnii de porc - 
1.300.000 euro/2011.

Dr. Tiberiu LELESCU

STRATEGII ŞI REGLEMENTĂRI ÎN AGRICULTURA ROMÂNEASCĂ

stomatologi, notari, procurori, le-am acceptat 
cererile. Avem şi doi oameni de afaceri fran-
cezi care s-au stabilit la Giarmata şi le place 
foarte mult. Problema aici este că apa este in-
festată cu materii fecale, cu nitraţi, din pânza 
freatică, pentru că oamenii nu aveau canaliza-
re şi au făcut fose, iar casele sunt dese. Fosele 
nefiind betonate, s-a scurs tot în pânza freati-
că”, mai dezvăluie Ioan Delvai. 

„Păcatele” comunei vor dispărea, în scurt 
timp, crede acesta, pentru că marele noroc al 
Giarmatei este că pe raza sa va trece viitoarea 

autostradă Nădlac – Arad – Timişoara – Lu-
goj – Deva. „Pe lângă toate păcatele pe care 
le-a avut comuna Giarmata până azi, datorită 
lipsei de investitori, autostrada le va recupera, 
dar în timp. Odată cu descărcarea nodului de 
autostradă la noi, terenurile devin mai căutate 
şi investiţiile se îndreaptă spre noi. Sunt con-
vins că şi cu ajutorul dlui preşedinte Constan-
tin Ostaficiuc vor veni investitori de marcă la 
Giarmata”, spune optimist primarul.

Până la accesul pe autostradă însă, local-
nicii au probleme să ajungă în Timişoara, asta 

pentru că firma care are contractul de trans-
port nu mai satisface cerinţele, iar Delvai cre-
de că firma respectivă are ori grave probleme 
de organizare, ori are probleme financiare. 
„Au modificat preţul biletelor, s-au scumpit 
abonamentele fără să întrebe, întârzie cu ore-
le, nu ţin cont de părerea noastră, s-au şi scos 
autobuze de la unele ore, nu este normal să se 
întâmple aşa ceva. Directorul nici nu ne mai 
răspunde la telefon. Ni s-a cerut din nou ac-
ceptul pentru a folosi staţiile de autobuz, iar 
Consiliul Local a refuzat, la solicitarea mea. 

Eu sunt nemulţumit de activitatea lor. Mi s-a 
confirmat de Registrul Auto Român că va in-
tra un nou transportator, care va deservi mai 
performant aceste trasee. Dacă nu, vom soli-
cita să concesionăm la altă societate transpor-
tul. Pentru a avea acces la autobuzele Regiei 
Autonome de Transport Timişoara trebuie să 
subvenţionăm transportul şi noi, ca primărie, 
nu avem acei bani”, a precizat Ioan Delvai.

Alina Sabou
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Ioan Ovidiu Codrescu s-a născut la data de 
5 septembrie 1975, în oraşul Jimbolia. Şcoala 
primară şi gimnazială le-a făcut la Iecea Mare, 
iar liceul, profilul medicină veterinară, la Liceul 
Agroindustrial Ciacova. Studiile superioare le-a 
absolvit la Universitatea din Arad – Facultatea 
de Drept. Este căsătorit şi are doi copii. A lucrat 
ca tehnician veterinar o bună bucată de vreme la 
Comtim Beregsău, iar după reorganizarea com-
binatului a revenit la Iecea Mare, ca tehnician 
veterinar, unde a avut prilejul să se reîntâlnească 
cu foştii colegi de şcoală, dar şi să cunoască mai 
bine oamenii locului şi comuna. Om gospodar şi 
harnic, se ocupă şi de agricultură, atât de cultiva-
rea plantelor, cât şi cu creşterea animalelor. După 
cum spune: “Eu nu am timp să mă plictisesc ni-
ciodată. Timpul îmi este drămuit. După ce îmi 
termin programul la Primărie, îmbrac hainele de 
lucru şi conduc tractorul sau hrănesc animalele”.

Primăria Iecea Mare este una dintre pri-
măriile viabile reînfiinţate în anul 2004, după 
ce, în 1968, samavolnic şi după o împărţire 
teritorială arbitrară, a fost trecută ca sat apar-
ţinător comunei Cărpiniş. La reînfiinţarea 
din 2004, din păcate, locuitorii din satul Iecea 
Mică, sora geamănă a comunei Iecea Mare, în 
urma unui referendum, au hotărât să rămână 
din punct de vedere administrativ, în conti-
nuare, sub tutela comunei Cărpiniş, astfel că, 
astăzi, comuna Iecea Mare este alcătuită doar 
din satul cu acelaşi nume. Spune primarul 
Ioan Ovidiu Codrescu: „În urma reorganiză-
rii, am plecat de la zero. Comuna nu avea ni-
mic. A trebuit să găsim sediu pentru Primărie, 
pentru Poliţie, apoi să le dotăm cu toate cele 
necesare. A fost foarte greu, dar am reuşit prin 
muncă şi consecvenţă”.

- Cum staţi cu infrastructura în localitatea 
Iecea Mare?

În localitatea Iecea Mare am introdus 
11 kilometri de conductă de apă, conform 
proiectului fiind cuprinse în această acţiune 
cişmelele stradale şi hidranţii necesari. Chiar 
în aceste zile se lucrează, tot în cadrul proiec-
tului, la o staţie de potabilizare a apei, o staţie 
de pompare şi la amenajarea unui rezervor de 
200 de metri cubi pentru apă. Acest rezervor 
a fost prevăzut pentru cazurile de urgenţă, ca 
o rezervă de apă în situaţii de urgenţă, calami-
tăţi naturale sau altele asemenea. Din puţuri, 
apa va fi pompată în acest rezervor, iar de aici 
– direct către consumatori. Tot în această pe-
rioadă se lucrează la un puţ care va fi forat la 
peste 200 de metri adâncime, pentru a servi la 
acoperirea necesarului de apă. 

- Ce ne puteţi spune despre drumuri?

- O parte dintre drumurile din interio-
rul comunei au fost reabilitate în anii trecuţi, 
iar în această perioadă continuăm lucrările la 
străzile care nu au fost cuprinse până acum 
în planul de reparaţii. Se lucrează la strada 
Sportului, la strada Lacului şi strada Mihai 
Eminescu, pe o lungime totală de aproximativ 
doi kilometri. De asemenea, menţionez că în 
anii trecuţi am amenajat o parte dintre trotu-
arele comunei şi vom continua aceste lucrări, 
în funcţie de fondurile pe care le vom avea la 
dispoziţie.

- Ce aţi realizat la capitolul învăţământ?

- Şcoala are trei corpuri de clădire, dintre 
care două sunt în activitate. Unul dintre cor-
puri este închis, pentru că nu avem suficienţi 
şcolari. Un corp de clădire funcţionează cu 
elevii claselor I-IV, grădiniţa şi sala de sport, 
iar în celălalt se desfăşoară învăţământul gim-
nazial. Cele două corpuri de clădire funcţio-
nale au fost reabilitate în totalitate. Ele sunt 
dotate cu încălzire centrală pe combustibil 
solid, dispun de grupuri sanitare moderne, 
iar tâmplăria a fost schimbată în totalitate cu 
tâmplărie PVC. Aceasta atât pentru a asigura 
temperatura necesară, cât şi izolaţia fonică în 
şcoală. De asemenea, o parte dintre clase au 
fost dotate cu mobilier nou şi modern. 

- Cum aţi ajutat cultele din comună?

- La Biserica Ortodoxă am introdus încăl-
zirea centrală, tot printr-o centrală pe com-
bustibil solid, iar celelalte biserici au fost spri-
jinite cu diferite materiale de construcţie, în 
funcţie de cereri.

- Care ar fi alte obiective îndeplinite în  
comuna dumneavoastră?

- Suntem spre finalizarea unei noi remize 
de pompieri, care a fost dotată cu două ma-
şini de intervenţie, în stare perfectă de func-
ţionare. Maşinile sunt primite din Germania, 
în urma unei donaţii făcută cu sprijinul unor 
foşti locuitori ai comunei, pe care nu pot să 
nu-i amintesc: Beizser Francisc şi fiica şi gine-
rele acestuia, Matilde şi Titi. Remiza noastră 
de pompieri este dotată cu toate cele necesare 
desfăşurării activităţilor în situaţii de urgenţă. 
Pe lângă cele două maşini, am mai primit şi o 
serie de materiale din Franţa.

De curând, am amenajat un cabinet sto-

matologic, spre a veni în ajutorul cetăţenilor 
din localitatea noastră. Am amenajat Postul 
de poliţie în fosta clădire a Primăriei din 1968 
şi vreau să vă spun că un vis al meu este acela 
de a reabilita în întregime această clădire şi a 
muta Primăria pe vechiul amplasament. 

Tot la acest capitol aş aminti că am refăcut 
iluminatul stradal, avem trei staţii de autobuz 
şi am achiziţionat pubele pentru toate gospo-
dăriile din comună, costurile fiind suportate 
de Primărie. Nu în ultimul rând, am amenajat 
un spaţiu pentru un târg săptămânal la Iecea 
Mare. Târgul are loc vinerea şi aici locuitorii 
comunei, dar şi cei din localităţile învecina-
te, pot să-şi expună produsele, să vândă sau să 
cumpere ceea ce doresc.

- Ce ne puteţi spune despre cultură şi sport?

- La Iecea Mare este o bogată activitate 
culturală, având formaţii de cântece şi dansuri 
populare, care au participat la concursul „Lada 
cu zestre”, unde anul trecut au şi obţinut lo-

curi întâi la secţiunea dansuri populare. Vor-
bind despre sport, precizez că avem o echipă 
de fotbal în Campionatul Promoţie, care se 
bucură de un teren corespunzător şi de tot 
sprijinul nostru.

- Care sunt proiectele dumneavoastră de  
viitor?

- Avem un studiu de fezabilitate pen-
tru canalizare. De asemenea, avem un pro-
iect pentru construirea unei noi grădiniţe cu 
program normal, care să aibă două săli de 
clasă. Mai pot aminti şi un proiect depus la 
Ministerul Dezvoltării, pentru modernizarea 
străzilor din localitatea Iecea Mare, adică as-
faltare şi construire de podeţe pe o suprafaţă 
de 11,5 kilometri. Tot în acest proiect este cu-
prinsă şi reabilitarea Căminului Cultural din 
localitate, precum şi construirea unui Centru 
Social de Zi.

După ce drumul care făcea legătura în-
tre Iecea Mare şi Lenauheim a fost asfaltat, 
am revenit şi am depus un proiect pentru a fi 
îmbunătăţit prin aplicarea unui strat de uzu-
ră pentru a-l consolida şi a-l face mai durabil. 
Acest drum a fost făcut, în parte, cu fonduri 
obţinute prin Ordonanţa 577, dar şi prin aju-
torul personal al preşedintelui Consiliului Ju-
deţean Timiş, domnul Constantin Ostaficiuc.

A consemnat,
Petru Vasile TOMOIAGĂ

Prin muncă şi consecvenţă
De vorbă cu primarul comunei IECEA MARE, Ioan Ovidiu Codrescu.

IECEA MARE

Comunicat de presă
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Joi, 2 iunie 2011, la ora 15, a avut loc, în 
sala festivă a Cercului Militar din Timişoara, 
deschiderea oficială a celei de-a XXI-a ediţii 
a Simpozionului internaţional „COLUMNA 
2000”, ediţie dedicată zilei eroilor neamului 
românesc. Manifestarea a fost organizată de 
Asociaţia Naţională „Cultul Eroilor” din Ro-
mânia-Filiala Timiş, Fundația pentru Cul-
tură şi Învățământ „Ioan Slavici” Timişoara, 
Universitatea „Ioan Slavici” Timişoara, Gar-
nizoana Timişoara, Centrul Militar Zonal 

Timiş, Des-
părţământul 
„ I o a c h i m 
Miloia” Ti-
m i ş o a r a 
al Astrei, 
S oc i e t a t e a 
C u l t u r a l ă 
„Patrimoniu” 
T imişoara , 
S ind i c a tu l 
Independent 
al Învăţă-
m â n t u l u i 

Preuniversitar din județul Timiş - Federaţia 
„Spiru Haret”, Centrul de Cultură şi Artă al 
județului Timiş, sub egida Consiliului Jude-
ţean Timiş, care a cofinanțat prin Agenda sa 
culturală, pe anul 2011, acest simpozion. 

Programul manifestării a cuprins: Ceremo-
nial de deschidere; Binecuvântarea simpozio-
nului de către Prea Onoratul Părinte dr. Ioan 
Bude, Protopop al Protopopiatului Timişoara 
I; Cuvânt de salut din partea organizatorilor 
(dipl. ing. Răzvan Hrenoschi, director execu-
tiv al Direcției de Cooperare şi Informatică 
din cadrul Consiliului Judeţean Timiş), lt.col. 
Mihaela Ionescu, şeful Statului Major al Cen-
trului Militar Zonal Timiş; lt.col. jr.Nicolae 
Drăgan, şef al Cercului Militar Timişoara; 
prof. Virgil Popescu, preşedinte al Sindicatului 
Independent al Învăţământului Preuniversi-
tar din județul Timiş - Federaţia „Spiru Ha-
ret”; prof. univ. dr. Dumitru Mnerie, rector al 
Universității „Ioan Slavici” Timişoara; Aurel 
Turcuş, preşedinte al Societăţii Culturale „Pa-

trimoniu” Timişoara şi al Despărţământului 
„Ioachim Miloia” Timişoara al Astrei; conf. 
univ. dr. Tiberiu Ciobanu, preşedinte al Asoci-
aţiei Naţionale „Cultul Eroilor” din România 
- Filiala Timiş, responsabil de proiect); Pre-
zentarea invitaţilor de onoare: Prea Onoratul 
Părinte dr. Ionel Popescu, vicar administrativ 
al Mitropoliei Banatului; Prea Onoratul Pă-
rinte drd. Zaharia Pereş, consilier cultural al 
Mitropoliei Banatului; Prea Onoratul Părin-
te dr. Ioan Bude, protopop al Protopopiatu-
lui Timişoara I; general de brigadă (r) Mihai 
Bivolaru, membru în Biroul Permanent al 
Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Mili-
tare în Rezervă şi în Retragere 
- Filiala Timiş „col. Ion 
Enescu”; prof. univ. 
dr. Adrian Bejan, 
şef al Catedrei de 
istorie a Facultă-
ţii de Litere, Is-
torie şi Teologie 
din cadrul Uni-
versităţii de Vest 
Timişoara; dr. Ioan 
Haţegan, cercetător 
ştiinţific I la Institutul de 
Studii Banatice „Titu Maiores-
cu” al Academiei Române-Filiala Timişoara, 
preşedinte al Societăţii Culturale „Banatul” 
din Timişoara; prof. univ. dr. Doina Benea, 
director al Centrului de Studii de Istorie şi 
Arheologie al Universității de Vest Timişoara; 
prof. univ. dr. Radu Păiuşan, preşedinte al 
Asociației Istoricilor Bănățeni, preşedinte de 
onoare al Societății de Ştiințe Istorice din Ro-
mânia - Filiala Timişoara; lect. univ. ing. Mir-
cea C. Popa, preşedinte al Asociației Foştilor 
Refugiați, Strămutați şi Expulzați din Ar-
dealul de Nord A.R.D.E.A.N. din Timişoara 
şi vicepreşedinte al Federației Naționale a 
Românilor Persecutați Etnic „Pro Memoria 
1940-1945” ; prof. ing. Stelu Iordache, director 
general al TV Europa Nova Timişoara; prof. 
univ. dr. Ştefan Buzărnescu, director al Progra-
mului de Management Educaţional Şcolar, Fa-
cultatea de Sociologie şi Psihologie din cadrul  

Universităţii de 
Vest Timişoara; 
prof. dr. Ludwig 
Holczinger, di-
rector adjunct al 

Liceului Teoretic 
„Nikolaus Lenau” 

Timişoara; drd. Lau-
renţiu Nistorescu, istoric, 

redactor la cotidianul „Renaş-
terea Bănăţeană” Timişoara; Dorin Davi-

deanu , tehnoredactor la Editura Eurostam-
pa Timişoara; poeta Corina Rujan, membru 
al Uniunii Scriitorilor din România; Elena 
Posa, contabil şef S.C. Linde Gaz România 
S.R.L.; poeta Ana Caia; prof. Ionel Cion-
chin, vicepreşedinte al Asociației Istoricilor 
Bănățeni; prof. Alexandru Gyuris, preşedinte 
al Asociației Profesorilor de Istorie din Româ-
nia „Clio” - filiala Timiş; poeta Ana Ghiaur; 
prof. dr. Viviana Milivoievici, istoric cultural; 
prof. Petru Şandor, inspector de specialitate la 
I.S.J. Timiş; prof. Diana Sarca, vicepreşedinte 
S.I.I.P. Timiş „Spiru Haret”, prof. Otilia Bre-
ban, vicepreşedinte S.I.I.P. Timiş „Spiru Ha-
ret”; Simona Tolvai, asistent în Relații Publice 
şi Comunicare S.I.I.P. Timiş „Spiru Haret” şi 
alţii); Comunicări ştiinţifice în plen (susţinu-
te de: Doina Benea, Adrian Bejan, Ioan Ha-

ţegan, Dumitru Mnerie, Aurel Turcuş, Virgil 
Popescu, Radu Păiuşan şi Tiberiu Ciobanu) 
şi pe secţiuni; Lansare editorială (revista de 
cultură Columna 2000, nr. 45-46/2011 pre-
zentată de Ioan Hațegan şi Aurel Turcuş). 
Cu ocazia acestei acțiuni a fost anunțat pu-
blic, de către preşedintele S.I.I.P. Timiş 
„Spiru Haret”, domnul prof. Virgil Popescu, 
faptul că organizația sindicală pe care o con-
duce a făcut o substanțială donație, constând 
în aparatură IT (aparat fax, laptop, impriman-
tă multifuncțională, cameră photo, computer 
PC), Societătii Literar Artistice „Tibiscus” din 
Uzdin, Voivodina-Serbia (care are atât editură, 
cât şi un ziar ce apare lunar),  în vederea spriji-
nirii desfăşurării în condiții optime a activității 
de răspândire a cuvântului scris, în limba ro-
mână, printre frații noştri trăitori în țara vecină 
şi prietenă. 

Manifestarea s-a bucurat de un real inte-
res, la ea luând parte un număr foarte mare 
de persoane. Această ediţie a simpozionului 
„Columna 2000” (ca dealtfel şi cele preceden-
te) a fost puternic mediatizată în presa scrisă şi 
audio-vizuală locală şi naţională, aşteptându-
ne ca acest lucru să se întâmple şi în cea 
internațională, de limbă română.

conf. univ. dr. Tiberiu Ciobanu

Institutul de Formare Profesională 
- IFP şi-a propus să contribuie la perfecţi-
onarea personalului din învăţământul preu-
niversitar şi universitar prin derularea unor 
schimburi de experienţă în instituţii de învă-
ţământ din Uniunea Europeană. Scopul aces-
tora este de a deschide perspective de cola-
borare prin încheierea de parteneriate pentru 
realizarea unor activităţi şi proiecte comune. 

În acest sens în perioada 20 – 23 mai 2011 
a fost organizat schimbul de experienţă Cali-
tatea şi performanţa învăţământului din per-
spectiva europeană, în Suedia, la Stockholm, 
eveniment la care au participat 66 cadre di-
dactice din Judeţul Timiş. 

În cadrul schimbului de experienţă cadre-
le didactice au vizitat trei şcoli în care elevii 
de origine română au posibilitatea de a stu-
dia limba maternă. Prof. Raluca Simion (de 
limba română), ne-a prezentat sistemul de 
învăţământ suedez şi a punctat principalele 
diferenţe între sistemul de învăţământ din 
Suedia şi cel din România. Prima vizită şi se-
minar a fost la Vilans Skola unde profesorii 
români au fost primiţi de directorul adjunct 
care a prezentat  şcoala şi strategia de mana-

gement, iar după aceea participanţii au asistat 
la un atelier de lucru cu elevi din clasele a IV-
a, a V-a şi a VI – a. La  şcoala  Björknässkola 
prezentarea şcolii a fost făcută de domnul 
director Leif Högström, iar doamna Carina 
Ehn a ţinut o lecţie deschisă de limba engleză 
cu elevii clasei a V-a. A treia şcoală vizitată 

a fost Eklidens Skola, unde directorul şcolii 
a prezentat instituţia, apoi profesorii români 
au asistat la ore de matematică, fizică şi tea-
tru. La  toate aceste vizite şi seminarii au fost 
discutate posibilitatea realizării unor proiecte 
comune prin intermediul diferitelor progra-
me de finanţare. 

În cadrul acestui schimb de experienţă ca-
drele didactice au avut  ocazia să participe la 
o lansare de carte a scriitorului de origine 
română George Cristea, stabilit în Suedia de 
peste 30 de ani. Volumul „Regi şi diplomaţi 
suedezi în spaţiul românesc. Secolele XVII-XX” 
care a prezentat, printre altele, documente 
care atestă continuitatea şi latinitatea popo-
rului român în spaţiul carpato-danubiano-
pontic. 

În ultima zi participanţii au fost invitaţi 
la sediul Ambasadei României, unde au fost 
întâmpinaţi de Excelenţa Sa Ambasador Ră-
duţa Matache, care şi-a manifestat dorinţa 
de a sprijini colaborarile româno – suedeze şi 
a încurajat iniţiativele Institului de Formare 
Profesională din Timişoara.

Toate aceste activitati au fost coordonate 
de Institutului de Formare Profesională – IFP, 
prin intermediul doamnei prof. drd. ec. Ana 
Crasneanu, formator de formatori,  doamnei  
Radmila Petrov şi domnului preşedinte Cris-
tian Bele, experţi în formare profesională. 

Prof. Psih. Diana MODOG

„COLUMNA 2000” LA CEA DE-A XXI-A EDIŢIE

Schimb de experienţă: 

„Calitatea şi performanţa învăţământului din perspectiva europeană”
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În urmă cu câteva luni, la Direcţia 
de Cooperare şi Informatică din 
cadrul C.J. Timiş, reprezentanţii 
societăţii de cartografie Schubert 

& Franzke din oraşul Sankt 
Pölten (capitala landului austriac 
Niederösterreich, înfrăţit cu judeţul 
Timiş) a propus Consiliului 
Judeţean colaborarea într-un proiect 
cartografic individualizat. Aşa s-a 
realizat “Harta turistică a judeţului 
Timiş-County Tourist Map”, 
ediţie bilingvă, româno-engleză. La 
realizarea hărţii turistice a judeţului 
nostru au contribuit, cu imagini 
şi consultanţă de specialitate, 
artistul fotograf Constantin Duma, 
arhitectul clujean dr. Alexandru 
Baboş, dr. Kiss Andras, Milan 
Şepeţan, părintele consilier Zaharia 
Pereş, Sergiu Stoica din Comloşul 
Mare, herr Erhard Berwanger 
din Germania, Theophil Soltesz 
din Jimbolia, Flavius Ignea, Geo 
Câmpan din Sânnicolau Mare, 
Daniela Burtic, Vasa Stefanovici din 
Cenad, dipl. ing. Răzvan Hrenoschi, 
Răzvan Gavrilă, Andrei Medinschi, 
Andreea Gherase (Swiss Solutions) 
şi drd. Lucreţia Bociort (Apele 
Române Banat), o seamă de referenţi 
culturali, primari şi viceprimari 
din comunele şi oraşele judeţulului 

Timiş. 
În cuvântul de prezentare a Hăr-

ţii turistice a judeţului Timiş, preşe-
dintele Consiliului Judeţean Timiş, 
dl Constantin Ostaficiuc sublinia-
ză: “Dragi oaspeţi, Harta Turistică 
a judeţului Timiş e un bun prilej de 
a ne cunoaşte mai bine. Oferta tu-
ristică a judeţului nostru este varia-
tă, pornind de la şesul mănos către 
munţii Poiana Ruscă. Cei care în-
drăgesc turismul cultural pot găsi la 
Timişoara, primul oraş din Europa 
iluminat stradal în anul 1884, dar şi 
primul oraş din România pe ale că-
rui străzi a circulat tramvaiul electric, 
obiective demne de vizitat. Capitala 
judeţului Timiş găzduieşte Muzeul 
de Artă, Muzeul Banatului, Bastio-
nul Therezian, Opera Română, Piaţa 
Victoriei, locul în care, la 20 decem-
brie 1989, 100 000 de mii de timi-
şeni au declarat Timişoara - Oraş 
Liber de comunism. Apoi, Piaţa 
Unirii, cu minunatul său ansamblu 
arhitectonic din secolul al XVIII-
lea, ori Rosarium-ul, parcul cu sute 
de soiuri de trandafiri. 

Vizitaţi, dragi oaspeţi, Lugojul, 

al doilea municipiu al judeţului, unul 
dintre cele mai importante centre 
culturale din Banat, aici desfăşurân-
du-şi activitatea de-a lungul vremii 
importanţi compozitori, folclorişti 
şi artişti lirici. Oraşul Buziaş este 
staţiune balneară declarată oficial 
în anul 1819, Ciacova are în patri-
moniu Turnul de apărare din seco-
lul al XIV-lea şi Mănăstirea Cebza, 
Jimbolia găzuieşte Muzeul Presei 
“Sever Bocu”, o instituţie unicat în 
România, oraşul Recaş este renumit 
pentru vinurile sale de calitatea in-
ternaţională, aşa cum şi alte localităţi 
timişene au câte un punct de atracţie 
turistică demn de luat în seamă: cas-
tele, fortificaţii, conace, mănăstiri.   

Bisericile de lemn din zona 

Făget- Margina sunt de o frumuseţe 
rară, cu o arhitectură simplă, frumos 
pictate în interior de către pictori 
zugravi consacraţi ai locului şi ai 
veacurilor XVIII şi XIX. Peştera 
Româneşti găzduieşte toamna 
concerte de muzică clasică, dar şi de 
jazz sau rock, iar lacul Surduc este 
locul unde turistul se poate destinde 
în natură, aşa cum sunt şi alte locuri 
din judeţ: Lunca Pogănişului, 
Rezervaţia Naturală Lunca 
Mureşului, Mlaştinile Murani, 
Rezervaţia ornitologică Satchinez, 
pădurea şi lacul de acumulare de la 
Pişchia, etc . Cunoscându-ne mai 
bine judeţul, valorile timişene, sunt 
convins că veţi fi mai aproape de 
sufletul şi inimia noastră.”

“Harta Turistică a Judeţului  
Timiş - Timiş County Tourist 
Map” este pusă gratuit la dispoziţia 
bibliotecilor şcolare, publice şi 
universitare, a instituţiilor de artă şi 
cultură din judeţ, a primăriilor, ca şi 
în folosul turistului român sau străin 
care ne vizitează judeţul.

M.B. 

În perioada 25-26 mai 2011 mai a avut loc la Timişoa-
ra seminarul intitulat „Industriile creative în judeţul Timiş”, 
organizat de Consiliul Judeţean Timiş în cadrul proiectului 
„Creative Growth – Dezvoltare prin Creaţie”. La eveniment 
au luat parte reprezentantul partenerului suedez în proiect, 
Anna Jacobson, reprezentanţi ai CJ Timiş, ai unor instituţiilor 
de cultură timişene şi referenţi culturali din judeţ. 

Creative Growth este un proiect iniţiat de Consiliul Re-
gional al regiunii Ostsam din Suedia, vizează dezvoltarea sec-
torului creativ şi are o durată de 3 ani, pe perioada 2009-2011. 
Parteneriatul cuprinde 11 instituţii/organizaţii/universităţi/
administraţii publice din România, Suedia, Marea Brita-
nie, Danemarca, Ungaria, Lituania, Italia, Bulgaria, Spania. 
„Acest proiect va permite acomodarea noastră cu speranţe-
le Uniunii, aflarea valenţelor adevărate ale acestor tipuri de 
industrii şi din partea UE. Sunt convins că vom găsi multe 
puncte de colaborare care vor sprijini în continuare aceste in-
dustrii creative”, a spus Răzvan Hrenoschi, director executiv la 
Direcţia de Cooperare şi Informatică din Consiliul Judeţean 
Timiş şi manager de proiect. Seminarul a fost deschis de pre-
şedintele CJ Timiş, Constantin Ostaficiuc.

Industriile creative din zona de vest a României au fost 
reprezentate de confecţii, broderie, împletituri de paie, creaţie 
artizanală, design interior, design de modă, bijuterii, dar şi de 
designul de site-uri web. Scopul proiectului este de a con-
tribui la creşterea competitivităţii europene şi de a accelera 
dezvoltarea economică regională prin dezvoltarea sectorului 
creativ ca un nou domeniu de afaceri şi influenţarea politicii 
de dezvoltare regională şi locală prin direcţionarea de noi cu-
noştinţe şi bune practici în procesul de definire a politicilor. 
Proiectul are activităţi legate de dezvoltarea sectorului creativ 
ca motor al dezvoltării regionale şi anume studii şi cercetări, 
analize, schimburi de bune practici şi transfer de know-how.

Proiectul a fost aprobat în cadrul programului european 
de cooperare interregională INTERREG IV C şi are un bu-
get total dedicat judeţului Timiş de 56.070 euro, din care 85% 
(47.659,5 euro) sunt asiguraţi de FEDR (Fondul European 
de Dezvoltare Regională) şi 15% (8.410,5 euro) reprezintă 
cofinanţarea asigurată la nivel naţional.

A.S.

HARTA TURISTICĂ A JUDEŢULUI TIMIŞ – 2011

Industrii creative în judeţul Timiş  
şi în Banat Violenţa asupra copiilor poate fi întâlnită pretutindeni: vi-

olenţa fizică (pedeapsă corporală), neglijarea, violenţa sexuală, 
practicile tradiţionale dăunătoare (inclusiv căsătoriile timpurii 
sau forţate) violenţa psihologică (insultă, ignorare, respingere, 
ameninţare, indiferenţă emoţională). Violenţa pe care copiii 
o experimentează în cadrul familiei poate avea consecinţe pe 

termen lung pentru să-
nătatea şi dezvoltarea 
lor. Violenţa asupra co-
pilului se întâlneşte şi 
în şcoli şi în alte servicii 
educaţionale şi poate 
veni din partea cadrelor 
didactice, elevilor sau 
persoanelor din afara 
şcolii, manifestandu-se 
sub forma de pedepse 

fizice sau psihologice, intimidare, ameninţare cu arme. În co-
munitate sunt întâlnite, cel mai adesea, forme de violenţă îm-
potriva copiilor care trăiesc pe stradă.

În cadrul campaniei „Bătaia nu e ruptă din rai”, iniţiată în 
2005 de către Organizaţia „Salvaţi Copiii” România, a fost pro-
pus Parlamentului României proiectul de lege privind institu-
irea zilei de 5 iunie ca Zi împotriva Violenţei asupra Copilului 
în România. Legea a fost votată de către ambele camere ale 
Parlamentului, numeroşi parlamentari considerând-o bineve-
nită în condiţiile în care, de secole, mentalitatea românilor în-
curajează, într-o mare măsură, violenţa asupra copiilor. Legea a 
fost promulgată prin decretul nr. 1452 din 28 decembrie 2006.

Pentru a marca această zi, Direcţia Generală de Asistenţă 

5 iunie – Ziua împotriva violenţei asupra copilului
Socială şi Protecţia Copilului Timiş va organiza o campanie cu 
rol de sensibilizare a populaţiei cu privire la fenomenul abuzu-
rilor asupra copilului şi de informare a cetăţenilor cu privire la 
existenţa Telefonului Copilului – 0256-983. În acest sens, au 
fost editate un afiş de promovare a Telefonului Copilului  şi 
stickere cu Telefonul copilului, destinate copiilor. Aceste mate-
riale vor fi distribuite, în perioada imediat următoare, în întreg 
judeţul Timiş, ele fiind destinate cu precădere copiilor din şcoli, 
asistenţilor sociali din mediul rural, cadrelor didactice, educa-
torilor, altor persoane re referinţă din cadrul comunităţii locale.

Pentru sesizarea tuturor situaţiilor în care sănătatea şi sigu-
ranţa unui copil este pusă în pericol, DGASPC Timiş a înfi-
inţat serviciul specializat „Telefonul copilului”. Acest serviciu 
există în Timişoara din 2003, cu precizarea că din octombrie 
2005 funcţionează cu program non-stop şi cu echipă gata de 
deplasare în orice moment. Acest număr de telefon poate fi 
apelat în orice moment al zilei, de către orice persoană (adult 
sau copil) care doreşte să ne sesizeze cu privire la situaţia unui 
copil abuzat, neglijat, aflat în situaţie de risc sau în dificultate. 

La nivelul judeţului Timiş, până la data de 1 iunie 2011 
au fost înregistrate 332 de sesizări cu privire la abuzuri asupra 
copiilor. Din aceastea, 207 au fost confirmate, in 41 de cazuri 
impunându-se scoaterea de urgenţă a copilului din mijlocul 
familiei abuzatoare şi plasarea sa într-o instituţie de ocrotire 
sau la asistent maternal profesionist. Forma de abuz cel mai 
des întâlnită este neglijarea (mergând până la neglijare severă), 
fiind urmată de abuzul fizic, abuzul emoţional, abuzul sexual şi 
exploatarea copiilor prin muncă.

Smaranda Marcu

La Muzeul Satului Bănăţean, de la Pădurea Verde din Ti-
mişoara s-a desfăşurat duminică, 5 iunie 2011, a XIV-a ediţie 
a Festivalului Etniilor. Grupurile etnice din Banat şi-au pre-
zentat portul, dansul şi mâncarea tradiţională, aşa că fiecare 
participant s-a putut bucura de culoarea şi desenul costumelor 
naţionale, dar şi de sărmăluţe, prăjituri, tocăniţe, gulaş şi alte 
zeci de feluri tradiţionale pregătite cu măiestrie culinară.

Pe scena de la Muzeul Satului, în faţa unui numeros public, 
au evoluat Ansamblul sârbesc „Mihailo Andreivici” din Petro-
vaselo, Ansamblul ucrainean „Kalena” din Ştiuca, Ansamblul 
maghiarilor „Bokreta”, Fanfara din Recaş, Ansamblul „Palu-
cenka” din Dudeştii Vechi, Ansamblul profesionist „Banatul” 
din Timişoara, Ansamblul Uniunii Rromilor din Măguri, Co-
munitatea Evreilor din Timişoara, Asociaţia Cehilor din Banat, 

Comunitatea Evreilor din Timişoara. Au suţinut spectacole şi 
Grupul Folcloric Forgaria din Italia şi Ansamblul Românilor 
din Torac (Serbia).

M.B.

Festivalul Etniilor 
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În secolul al XVII-lea cronicarul Mi-
ron Costin (1633-1691) referindu-se la 
români/valahi consemna: «Iaste vechiu, 
la toate istoriile cele mai vechi latineşti de 
pre Ital, craiul lor. Nemţii italianului zicu-i 
valios şi noauo, moldovenilor şi muntenilor 
iară aşa valios. Franţozii italianului zâcu-i 
valaşhos, noao şi muntenilor valaşhos, leşii 
italianului vloh, iar noao voloşini, iar mun-
tenilor acu s-au luat leaşii după apa Oltului 
şi au mai adaos tiparnicii lor o slovă: M de 

la molteni, adecă ‘olteni’, ungurii italianului ‘olasu’, iar moldovea-
nului şi munteanului olah. Şi ţării Italiei leaşii zic Vlosca Zemlea, 
adică Ţara Vlohului, iar ţării noastre Volosca Zemlea». În letopi-
seţ Miron Costin menţiona: “Nemţii italienilor le zic Wälschen şi 
nouă moldovenilor şi muntenilor tot aşa Walachen; franţezii ita-
lianului îi zic vallon şi nouă moldovenilor şi muntenilor vallaques; 
leşii italianului îi zic wloch, iar nouă, moldovenilor şi muntenilor 
woloszyn.

Savant român de formaţie enciclopedică şi de renume euro-
pean, Dimitrie Cantemir (1673-1723) a demonstrat cu argumente 
istorice şi lingvistice originea, continuitatea, dar şi unitatea româ-

nilor de pe întreg spaţiul locuit de ei: „Astfel astăzi moldovenii, 
muntenii, vlachii transalpini, mysienii, basarabenii și epiroţii 
se numesc pe sine cu toţii un nume cuprinzător nu «vlahi», ci 
«români», iar limba lor neaoșe îi spun «limba română»; iar dacă 
un moldovean, un muntean, un mysian ş.a.m.d. l-ar întreba pe un 
străin sau venetic dacă ştie limba lor, l-ar întreba aşa «Ştii româneş-
te?», adică «Scis romanice?»… După mărturia experienţei aflăm 
că întreg neamul romano-valac se găseşte astăzi împrăştiat în şase 
ţinuturi: în Moldova, Muntenia, Basarabia, Transilvania, Mysia, şi 
Epirul din Grecia”. Afirmaţia cărturarului român, făcută acum trei 
secole, este deosebit de importantă: se numesc pe sine ROMÂNI, 
nu VLAHI, iar limba lor este LIMBA  ROMÂNĂ !

Corifeu al «Şcolii Ardelene», Samuil Micu – Clain de Sad 
(1745-1806) şi-a intitulat sugestiv lucrarea în limba latină: «Ele-
menta linquae daco-romane sive valachicae» / ‘Elemente de lim-
bă daco-romană sau valachică’, pentru că «mulţi oameni din toate 
condiţiile şi stările vor dobândi un foarte mare câştig /…/ căci fie 
că ar avea de făcut o călătorie prin Ţara Românească, Moldova, 
Transilvania, Marmaţia, Ungaria de dincolo de Tisa, Silvania, Ba-
nat, Cuţo-Vlachia /… / limba daco – romană va fi mai necesară 
decât celelalte»/Daco Romana lingua prae caeteris indigebit quip-
pe qua frequentiorem enumeratis provinciis audia nulam. Verum 

de his satis».
Contribuind la formarea conştiinţei de neam şi a demnităţii 

originii ilustre, Petru Maior (1756-1821) a stăruit asupra etnoni-
mului valac: «vlah şi vloh însemnează ‘roman, latin şi italian’, iar 
italienii sunt numiţi vlassi şi vlossi, care e dovada acum că neamul 
românilor e italienesc… se cheamă vlassi ca şi cum ai zice lassi (de 
la Latium), punând înainte consonanta «v», care este domestică 
illirilor precum şi până astăzi se cheamă vlasi. Acesta este izvorul 
cel adevărat al numelui de vlah măcar cât se scrie unii şi alţi vorbi-
tori de rău al românilor, de pre aiurea să tragă începutul numelui 
acestuia».

Etnonimul «român» a fost consemnat sub diverse forme: ru-
mân, rumăn, rumăr, rămân, rumon, arrămânu, armân etc. Cercetă-
torii consideră că forma «român» este o formaţie cultă, savantă, iar 
cea de rumân este cea tradiţională şi populară. Trebuie remarcat că 
toate formele sunt derivate din lat. «romanus» care însemna ‘cetă-
ţean roman’, ulterior ‘popoarele din imperiu’ în opoziţie cu barbarii.

Câtă ignoranţă la cei care contestă originea, vechimea, per-
manenţa și continuitatea românilor timoceni (valahi/vlasi) în 
vatra ancestrală!

Prof. IONEL CIONCHIN

Judecătoria Craiova a validat în luna mai 
2011 înfiinţarea Asociaţiei Studenţilor Timo-
ceni (AST) cu personalitate juridică, ca „orga-
nizaţie apolitică, neguvernamentală, non-pro-
fit, cu caracter cultural şi social ce funcţionează 
pe principiile democraţiei, libertăţii, egalităţii, 
a solidarităţii şi toleranţei”. Obiectivele tinerei 
asociaţii sunt îndrăzneţe: promovarea valori-
lor si democraţiei europene şi ale spiritualităţii 
româneşti, afirmarea valorii creatoare a tinere-
tului român din Serbia prin promovarea cre-
aţiei si cercetării acestora, cultivarea valorilor 
creştine tradiţionale româneşti, emanciparea şi 
stimularea tinerilor prin educaţie, cu garantarea 
demnităţii şi a libertăţii de exprimare etc. Toa-
te aceste obiective se vor realiza pe baza unor 
relaţii reciproce cu organizaţii sau asociaţii de 
tineret similare din ţară sau străinătate, scrie 
Cvlpress.ro. Respectând legislaţia românească, 
Asociaţia Studenţilor Timoceni promovează, 
totodată, drepturile fundamentale ale omu-
lui, libertatea de exprimare, religioasă sau de 

constiinţă în consens cu legislaţia europeană. 
Concret, Asociaţia Studenţilor Timoceni îşi 
propune să stabilească relaţii şi schimburi de 
experienţă cu instituţii din ţară şi străinata-
te, cu alte asociaţii ale studenţilor români din 
Serbia înfiinţate în alte centre universitare sau 
cu Asociaţia Studenţilor Basarabeni (România, 

R. Moldova), urmărind promovarea ideilor 
europene şi universale în mediul studenţesc. 
Vor organiza, în acest sens, activităţi culturale, 
sportive şi sociale în Craiova sau în colaborare 
cu alte asociaţii din celelalte centre universitare, 
alte activităţi turistice sau de agrement, relaţi-
onarea cu instituţii universitare sau ştiintifice 

din zonă. Iniţiatorul acestei Asociaţii este stu-
dent la Universitatea de Medicină din Craiova, 
Aleksandar Najdanovici, din Cladova (Serbia), 
avându-i alături, ca membri fondatori, pe S. 
Todorovici, Goran Miloşevici, D. Popovici, 
Petar Popovici, Milos Bankovici, iar cel care 
a pus „umărul” la înfiinţarea acesteia este prof. 
univ. dr. Nicolae Panea, prorectorul Universită-
ţii din Craiova. După încheierea formalităţilor 
de înfiinţare a Asociaţiei, tânărul Aleks se ara-
tă încrezator în realizarea obiectivelor propuse 
cu sprijinul colegilor săi, pe care-i asteaptă la 
toate manifestările organizate; pe timpul va-
canţelor studenteşti, el va relaţiona şi cu Boian 
Alexandrovici din Malainita – Negotin, care, în 
urma dobândirii unei clădiri de patrimoniu, va 
organiza şi o filială a Bibliotecii Judeţene „Ale-
xandru şi Aristia Aman” din Craiova, având 
sprijinul decisiv al preşedintelui Consiliului Ju-
detean Dolj, Ion Prioteasa.

T. P.

Cea de-a doua sesiune a Co-
misiei Mixte Interguvernamentale 
Româno-Sarbe privind Minorităţile 
Naţionale s-a desfăşurat la Belgrad, 
în luna mai 2011. Delegaţia română 
a fost condusă de secretarul de stat 
pentru afaceri europene Bogdan 
Aurescu (foto dreapta), iar delegaţia 
sârbă de Milorad Djuric, secretar 
pentru cultură şi informare publică 
în Guvernul Provinciei Autonome 
Voivodina. Cea de-a doua sesiune a 
Comisiei Mixte a reprezentat prima 
dezbatere aprofundată asupra reali-
tăţilor cu care se confruntă persoa-
nele aparţinând minorităţii române 
de pe întreg teritoriul Republicii 
Serbia, respectiv minorităţii sârbe 
din România, în condiţiile în care 
prima sesiune din noiembrie 2009 a 
fost dedicată aspectelor de ordin or-
ganizatoric. Bogdan Aurescu a reli-
efat în cadrul lucrărilor Comisiei că 
Romania consideră că aceasta repre-

zintă un instrument necesar pentru 
pastrarea şi afirmarea identităţii et-
nice, lingvistice şi religioase pentru 
persoanele aparţinând minorităţii 
române de pe tot teritoriul Serbiei. 
A exprimat, totodată, importanţa pe 
care partea română o acorda respec-
tării si amplificării drepturilor aces-

tora în ceea ce priveşte, în principal, 
dar fară a se limita la aceste domenii, 
dreptul la educaţia in limba mater-
nă, accesul la mass-media în limba 
română, precum şi dreptul acestora 
de a beneficia de serviciu religios în 

limba româna. În acest context, se-
cretarul de stat Bogdan Aurescu a 
mai subliniat necesitatea respectării 
dreptului persoanelor aparţinând 
minorităţii române din Republica 
Serbia de a-şi afirma şi prezerva 
propria identitate, reiterând opozi-
ţia Romaniei faţă de orice iniţiative 
de divizare artificială a etnicilor ro-
mâni din Republica Serbia. Parţile 
au convenit organizarea unei reuni-
uni suplimentare pentru finalizarea 
Protocolului celei de-a doua sesiuni 
(pe anul 2011) a Comisiei Mixte. În 
marja acestei acţiuni secretarul de 
stat pentru afaceri europene Bogdan 
Aurescu a avut o întalnire cu Mirko 
Stefanovic, secretar de stat pentru 
afaceri europene din MAE sârb. 
Au fost discutate aspecte ale relaţi-
ei bilaterale, precum şi ale agendei 
europene şi regionale. Partea sârbă a 
prezentat stadiul demersurilor pen-
tru obtinerea statutului de candidat 

la UE, respectiv privind evoluţiile 
dialogului dintre Belgrad si Pristina. 
A mulţumit si cu acest prilej pen-
tru poziţia constantă a Romaniei 
privind nerecunoaşterea statalităţii 
Kosovo. A fost convenită organi-
zarea în viitorul apropiat a unei noi 
runde de consultări la nivel de secre-

tar de stat privind problematica de 
securitate, conform mecanismului 
de consultări convenit in anul 2009. 
Comisia Mixtă Interguvernamen-
tală privind Minorităţile Naţionale 
între România şi Republica Serbia a 

fost creată în temeiul articolului 11 
al Acordului dintre Guvernul Ro-
mâniei şi Guvernul Federal al Re-
publicii Federale Iugoslavia referitor 
la cooperarea în domeniul protecţiei 
minorităţilor naţionale, semnat la  
4 noiembrie 2002, la Belgrad, în vi-
goare din 12 iulie 2004. Comisia ofe-
ră cadrul necesar pentru examinarea 
şi soluţionarea situaţiilor problema-
tice cu care se confruntă persoanele 
aparţinând minorităţii române din 
Serbia, respectiv minorităţii sârbe 
din România. Comisia poate pro-
pune acţiuni şi măsuri în beneficiul 
celor două minorităţi înrudite. Pri-
ma sesiune a Comisiei Mixte In-
terguvernamentale Româno-Sarbe 
privind Minorităţile Naţionale s-a 
desfăşurat la 23 noiembrie 2009, 
ocazie cu care s-a semnat Protocolul 
acestei sesiuni. 

T. P.

Adevăr ce nu poate fi falsificat:

Limba română este limba maternă a românilor timoceni numiţi vlahi!

Asociaţia Studenţilor Timoceni înregistrată în România

România şi Serbia, discuţii privind 
minorităţile naţionale

Pagină realizată cu sprijinul Timoc Press
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Ca în fiecare an, într-o atmosferă de sărbă-
toare, la Triplex Confinium – zona unde se întâl-
nesc graniţele României, Serbiei şi Ungariei - a 
debutat sâmbătă, 28 mai, cu intonarea Odei Bu-
curiei, manifestarea intitulată Zilele Euroregiunii 
Dunăre-Criş-Mureş Tisa. 

În mesajul de bun venit adresat tuturor par-
ticipanţilor, preşedintele în exerciţiu al DKMT, 
Anna Magyar, a subliniat că acest eveniment 
arată pe deplin dorinţa, atât a autorităţilor locale, 
cât şi a cetăţenilor de continuare a bunei colabo-
rări trilaterale. Ca exemplu a acestui parteneriat, 
a arătat reprezentantul Secretariatului pentru 
Cooperare Interregională al Guvernului Voido-
dinei, Tomislav Stantic, stau proiectele trans-
frontaliere în domeniul infrastructurii, prevenirii 
situaţiilor de urgenţă, culturii, care au fost întoc-
mite de judeţele membre DKMT şi câştigate 
din fonduri europene în ultima perioadă. „Uni-
unea Europeană, prin instituţiile sale a adoptat 
Strategia Dunărea – fapt care este important 

pentru această regiune şi pentru cooperarea din-
tre noi”, a spus Tomislav Stantic.

Judeţul Timiş a fost reprezentat de vicepre-
şedintele Adam Crăciunescu, care  a subliniat că 
Euroregiunea are rolul de a consolida legăturile 
de prietenie şi cunoaştere reciprocă locuitorilor 
de o parte şi alta a 
graniţelor  şi, nu in 
ultimul rând, rela-
ţiile  între admi-
nistraţiile publice, 
oamenii de afaceri 
sau personalită-
ţile culturale din 
judeţele membre 
DKMT. 

Di s cu r su r i -
le au fost urmate 
de crosul euro-
regional, la care au luat parte câte 20 copii din 
fiecare ţară, iar ulterior de Adunarea Generală 
a DKMT, desfăşurată, de această data la sediul 
Adunării Generale Csongrad din Szeged. Cu 
acest prilej, au fost analizate principalele proiec-
te euroregionale şi a fost prezentată o informare 
privind proiectele Societăţii de Utilitate Publică 
Nonprofit DKMT SRL. De asemenea, s-a dis-
cutat despre colaborarea camerelor de comerţ 
din cadrul Euroregiunii. Vicepreşedintele CJ 
Timiş, Adam Crăciunescu, a menţionat că par-
teneriatul dintre  judeţele din cele trei ţări a îm-

plinit 14 ani şi a fost perfect funcţional. „Ne-ar 
interesa ca locuitorii acestei zone să beneficieze 
din plin de implicarea noastră, să avem mai mul-
te proiecte legate de infrastructură. Sperăm ca 
în viitorul an să venim cu proiecte noi care într-
adevăr să confirme acest parteneriat. Este bine să 

rezolvăm infrastructura pentru punctul care ne 
interesează – Triplex Confinium şi toate cele trei 
judeţe să aibă un acces cu infrastructură rezolva-
tă spre acest punct”, a spus Adam Crăciunescu.

În Euroregiune sunt, în total, peste 100 de 
proiecte comune. La finalul şedinţei, preşedinţia 
în exerciţiu a DKMT a fost preluată pentru o 
perioadă de un an de Provincia Autonomă Voi-
vodina, cubul de sticlă cu însemnele Euroregiu-
nii DKMT fiind predat de către Anna Magyar 
lui Tomislav Stanici.

Jana LAVRITS

În zilele în care s-a celebrat Eurore giunea Dunăre-Criş-Mureş-Ti-
sa,  28 şi 29 mai 2011, la Timişoara a avut loc concursul de atletism 
Cupa DKMT-Prietenia şi Crosul Olimpic DKMT, la care au participat 
copii şi tineri din judeţele membre ale Euroregiunii, dar şi din Provincia 
italiană Udine. Premiile au fost acordate câştigătorilor de către dr. ing. 
Adam Crăciunescu, vicepreşedinte al C.J. Timiş.

Cu acelaşi prilej aniversar, la Timişoara s-a desfăşurat prima ediţie 
a concursului internaţional de atletism Cupa DKMT-Prietenia şi Crosul 
Olimpic DKMT. Evenimentul a fost organizat de Consiliul Judeţean 
Timiş, în parteneriat cu Federaţia Română de Atletism, Universitatea 
Politehnică Timişoara, Academia Olimpică Română – filiala judeţului 
Timiş, Consiliul Judeţean Arad, Consiliul Judeţean Caraş-Severin, In-
spectoratul Şcolar al Judeţului Timiş, Liceul cu Program Sportiv „Bana-
tul” din Timişoara, Clubul Sportiv Şcolar Lugoj şi cu direcţiile de sport 
şi asociaţiile de atletism din judeţele Timiş, Caraş-Severin şi Arad.

„La nivelul Euroregiunii DKMT a devenit tradiţională organizarea 
de manifestări în domeniul cultural, artistic, dar şi al sportului. În acest 
concurs internaţional de atletism au luat parte copii şi juniori atât din 
judeţele Euroregiunii DKMT, dar şi din Provincia italiană Udine”, a 
subliniat importanţa acestei prime ediţii preşedintele Consiliului Jude-
ţean Timiş, dl. Constantin Ostaficiuc. 

Invitaţii speciali care au dat şi startul competiţiei au fost multiplele 
medaliate la Jocurile Olimpice Simona Amânar şi Gabriela Szabo.

J.L.

Cel de-al 49-lea congres 
internaţional al jurnaliștilor 
europeni a avut loc în acest an 
la Timișoara, deschiderea fiind 
marcată în sala multifuncţio-
nală a Palatului Administrativ. 
În perioada 7 – 10 mai  2011, 
aproximativ 50 de jurnalişti din 
diverse ţări europene au discutat 
pe tema aleasă pentru ediţia din 
acest an: “Speranţa Europa. Ti-
nerii în căutarea de noi căi pentru 
viitorul lor”. 

Printre oaspeţii congresului 
au fost Maria Romana De Gas-
peri şi Sven-Georg Adenauer, 
urmaşii celor care au creat fun-

damentul Uniunii Europene de 
astăzi.  În prezenţa acestora, s-a 
discutat despre posibilităţile stu-
denţilor de a urma o facultate în 
străinătate şi despre ofertele de 
muncă pentru tinerii absolvenţi. 
„Trebuie să ne gândim la ce le 
oferim noi tinerilor care-şi ter-
mină studile. Sunt mulţi care au 
diplome din străinătate şi nu îşi 
găsesc un loc de muncă. Uniunea 
Europeană nu înseamnă doar 
bani. Principala problemă este 
că solidaritatea nu este puternică, 
fiecare trage pentru el”, a opinat 
Paolo Magagnotti, preşedintele 
Asociaţiei Jurnaliştilor Europeni. 

Evenimentul central al con-
gresului a fost celebrarea Zilei 
Europei în 9 mai 2011 cu 400 
de elevi ai şcolilor generale (cla-
sele I-IV) din Timişoara. Aceş-

tia s-au întâlnit în Piaţa Unirii, 
de unde au pornit în grup spre 
Universitatea de Vest. Aici, copiii 
au format Parlamentul European 
al Copiilor. Un eveniment simi-
lar a fost organizat de Asociaţia 
Jurnaliştilor Europeni în anul 
2009. Congresul organizat de 
European Journalists Association 
a stat sub patronajul Consiliului 
Judeţean Timiş şi al Universităţii 
de Vest din Timişoara. Preşedin-
tele Constantin Ostaficiuc le-a 
acordat invitaţilor câte un cadou: 
o caricatură marca Ştefan Popa-
Popa’s.

A.S.

ODERZO, ITALIA:

Manifestare sportivă  
cu caracter umanitar

În baza Protocolului de Colaborare din-
tre Județul Timiş şi Regiunea Veneto din Ita-
lia, d-nul consilier județean Florin Răvăşilă a 
fost invitat, pe data de 1 mai 2011, la Oderzo, 
pentru a participa la o manifestare sportivă 
cu caracter umanitar. 

În acest sens, d-nul Răvăşilă a fost însoțit 
de două persoane cu dizabilități locomotorii: 
Pitaru Cristian (24 ani) şi Lupascu Leonard 
(31 ani), care au reprezentat județul Timiş la 
cel de-al 16-lea Circuit Internațional „Oder-
zo – Oraş Arheologic”. 

Cu această ocazie, d-nul consilier jude-
țean s-a întâlnit cu reprezentanții autorităților 
italiene, şi anume: Preşedintele Consiliului 
Regional Veneto – d-nul Clodovaldo Ruf-
fato, Preşedintele Provinciei Treviso - d-nul 
Leonardo Muraro, Primarul oraşului Oder-
zo – d-nul Pietro Dalla Libera, precum şi 
cu reprezentanții Asociației Sportive „Nuo-
va Atletica 3 Comuni”, cea care a organizat 
competiția sportivă.

D.A.

Parteneriat transfrontalier 
pentru cardiologie, 
Timişoara-Szeged

Universitatea de Medicină şi Farma-
cie (UMF) „Victor Babeş” din Timişoara în 
colaborare cu Universitatea din Szeged - ca 
instituţie coordonatoare - au demarat un par-
teneriat transfrontalier de cercetare medicală 
în cadrul proiectului intitulat „Dezvoltarea 
infrastructurii unui pol regional de excelenţă 
în cercetarea transnaţională cardiovasculară” 
(HURO-CARDIO-POL). Din valoarea 
totală a proiectului, de aproape un milion de 
euro, instituţiei timişorene îi revin 485.000 
de euro, reprezentat de asistenţa financiară 
nerambursabilă din partea FEDR (85%), co-
finanţarea din partea statului român este de 
63.310 euro (13%) şi contribuţia proprie de 
9.740 de euro (2%). „Banii vor fi folosiţi pen-
tru cercetarea ştiinţifică, pentru crearea unei 
infrastructuri, pentru dotări ale unor labora-
toare cu aparatură modernă, de top european. 
Se vor crea trei laboratoare noi de cercetare: 
un laborator de genetică moleculară (la Sze-
ged), unul de microscopie confocală, lucru 
care a lipsit din dotarea laboratoarelor noastre 
până acum şi care poate vedea în interiorul 
celulelor, al mitocondriilor sau alte modifi-
cări, ridicând precizia diagnosticului până la 
un nivel la care nici nu visam până acum, şi un 
laborator de stocare a datelor şi de prelucrare 
a lor”, a afirmat prof. univ. dr. Dan Gaiţă.

Scopul general al proiectului constă în 
implementarea unui pol de excelenţă în do-
meniul cercetării cardiovasculare privind in-
cidenţa, mecanismele apariţiei şi prevenirea 
bolilor cardiovasculare cu risc de moarte su-
bită în populaţia euroregiunii Dunăre-Criş-
Mureş-Tisa.

H.O.

Aniversarea Euroregiunii DKMT: 
14 ani de colaborare şi proiecte comune

Cupa DKMT-Prietenia şi Crosul Olimpic DKMT

Palatul Administrativ:

Congres Internaţional al Jurnaliştilor Europeni


