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DOUĂ MILIOANE 
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Muzeul 
Banatului 
Timişoara 
în 2010

Administraţia din 
Timişoara solicită 
sprijin de la 
parlamentari 

Părintele Bojan 
Alexandrovici ţine 
ridicat stindardul 
românismului

PROTOCOL DE COLABORARE ÎNTRE JUDEŢUL TIMIŞ 
ŞI PROVINCIA MODENA

Ministrul Comunicaţiilor, Valerian 
Vreme, a semnat, în 28 ianuarie 2011, 
contractul de fi nanţare pentru un proiect 
al Consiliului Judeţean Timiş, în valoa-
re de aproape două milioane de lei, care 
prevede crearea unui sistem informatic 

ce va permite descărcarea formularelor 
online sau înregistrarea petiţiilor.

„Acest program îi pune la treabă pe cei 
care lucrează în IT în Consiliul Judeţean. 
În 18 luni, trebuie să simtă şi cetăţeanul 
din judeţ benefi ciile date de societatea in-

formaţională. Acest proiect este unul din 
cele 20 de proiecte declarate câştigătoare, 
dintr-un total de 220 de proiecte depuse 
pe componenta e-guvernare” a spus Vre-
me.

(continuare în pagina 6)

„Dacă nu ar 
fi  investiţii, 
am fi  ca 
o epavă care 
pluteşte 
în derivă”
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Local?

„Anul 2011 
va fi  anul 
investiţiilor”

Agricultorii 
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pentru 
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şi pepeni

Orţişoara:

Biled:

Gottlob:

Mehala între pământ 
şi ceruri

Proiectul deponeului 
ecologic de la Ghizela, în 
evaluare fi nală la Comisia 
Europeană
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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”

– Domnule prefect, care au fost cele mai im-
portante sarcini pe care le-a avut instituţia pe 
care o conduceţi în 2010?

– Principala prioritate care mi-a fost 
impusă a fost urmărirea lucrărilor la Aero-
portul Internaţional „Traian Vuia”, la punc-
tele de trecere a frontierei de la Jimbolia 
şi Moraviţa şi punctul de trecere feroviar 
Stamora Moraviţa în aşa fel încât în no-
iembrie 2010, cu ocazia vizitei comisiei de 
evaluare Schengen, să fie finalizate toate 
lucrările şi, din punct de vedere tehnic, să 
nu existe nicio obiecţie din partea comisiei. 
Acest lucru s-a întâmplat. Anul trecut, în 
fiecare săptămână, o zi eram la aceste punc-
te unde solicitam prezenţa beneficiarilor, 
Poliţia de Frontieră, constructorul, cei de 
la Drumurile Naţionale, Vama. Deblocarea 
problemelor apărute a fost rezultatul bunei 
comunicări între instituţii. Este o mulţmi-
re a mea că nimeni nu a arătat cu degetul 
spre Prefectură sau spre judeţ, că din cau-
za noastră România nu a aderat la Spaţiul 
Schengen. Sunt mândru că judeţul Timiş 
nu a fost o piedică pentru aderare. Acum 
urmează ca şefii de state şi miniştrii de Ex-

terne să facă eforturi pentru ca România să 
adere la termenul iniţial. Acest raport va fi 
sau nu aprobat în luna martie.

– Prefectura  a coordonat şi diverse controa-
le în judeţ. Care a fost cel mai important?

– La finalul anului 2010 am constitu-
it o comisie mixtă de control şi verifica-
re a celor care distribuie, comercializează 
sau depozitează cereale fără a avea docu-
mentele legale. Aveam semnale că există 
o iniţiativă a unor firme de a face evaziu-
ne fiscală, iar acest lucru s-a adeverit prin 
rezultatele foarte bune obţinte de aceas-
tă comisie. La nivel naţional, suntem pe 
primul loc la confiscări, aproape 1.000 de 
tone de cereale, iar contravaloarea cereale-
lor şi a amenzilor aplicate este de 300.000 
de euro, bani care au intrat la bugetul de 
stat şi care sigur se vor întoarce în Timiş, 
la autorităţile locale, cât şi la cele judeţene, 
sub diferite forme. 

– În ce domenii aţi întâmpinat probleme?
– Pe fond funciar avem încă probleme. 

Există persoane care au anumite privile-
gii de la anumiţi primari. Se fac decla-
raţii publice şi adrese prin care anumite 
primării – Timişoara, Giroc, Dumbrăviţa 
sau Ghiroda – ne transmit că nu mai au 
teren şi nu pot pune în posesie persoane-
le ale căror terenuri au fost luate abuziv 
de regimul comunist. Totuşi, în 2010 am 
primit tot felul de adrese şi propuneri de 
validare a unor persoane şi nu înţeleg de 
ce pentru anumite persoane se găseşte te-
ren, iar pentru altele nu. De fiecare dată 
când am avut ocazia, am întrebat ce se 
întâmplă. Mi s-a spus că au făcut reve-
rificări şi au adunat câte 2.000 metri de 
acolo, de dincolo 5.000 şi aşa au reuşit să-
i mulţumească pe cetăţenii care trebuia să 
primească pe drept aceste terenuri.

– Există câteva localităţi unde sunt dispute 

şi se poate ajunge până la dizolvarea Consiliilor 
Locale. Care este situaţia?

– Au început să apară conflicte între pri-
mari, viceprimari, secretari sau consilieri şi 
primar şi de aici a rezultat o nefuncţionare 
a Consiliilor Locale, fapt ce a generat solici-
tări de dizolvare a acelor consilii în instanţă. 
Solicitarea este făcută de către primari şi nu 
de Instituţia Prefectului. Noi doar constatăm 
dizolvarea unui Consiliu Local pe baza unei 
hotărâri irevocabile şi definitive. Nu s-a ajuns 
până la dizolvare. Am avut cazuri la Teremia 
Mare, Saravale şi Checea. Şi la Bethausen 
există tot felul de conflicte între edil şi secre-
tar ori primar şi consilierii locali. La Teremia 
Mare, în primă instanţă s-a decis dizolvarea 
CL, iar judecătorii de la Curtea de Apel au 
admis recursul unei formaţiuni politice for-
mată dintre consilierii locali, iar prima sen-
tinţă a Tribunalului a fost desfiinţată şi acel 
CL este în funcţiune.

– Care este prioritatea pentru 2011 din 
punctul de vedere al activităţii dumneavoas-
tră?

– Pentru 2011 mi-am propus şi deja am 
început o îmbunătăţire a relaţiei cu consulii 
generali şi cei onorifici, dar am şi întâlniri 
periodice cu marii investitori din Timiş, pen-
tru a vedea care sunt problemele cu care se 
confruntă, fie că e vorba de resurse umane, 
fie de legislaţie. Mulţi ne spun că se schimbă 
Codul Fiscal de 5 ori pe lună şi nu mai ştiu ce 
trebuie să facă, iar la controalele de la Finan-
ţe se aplică amenzi. Am întâlniri cu ei, reiau 
aceste probeme, discut cu Direcţia de Finanţe 
pentru a nu se face abuzuri pentru ca aceşti 
investitori să nu fie nevoiţi să interpreteze ca 
şi cum funcţionarii ar dori mită pentru a nu 
le face probleme. Vreau să ştiu şi dacă inves-
titorii întâmpină probleme la obţinerea unor 
documentaţii sau avize, dacă sunt împiedicaţi 
prin neimplicarea funcţionarilor. Doresc ca 

întâlnirile să fie săptămânal. Merg şi la marii 
investitori, trebuie să avem grijă de ei pentru 
că pot decide oricând să plece în alte zone ale 
Europei sau în Moldova cu fabricile. Am avut 
activitate şi anii trecuţi pe această temă, dar 
în acest an prioritatea mea este îmbunătăţirea 
acestor relaţii cu partea diplomatică şi investi-
torii, pentru a încerca să schimbăm percepţia 
că în România e corupţie şi birocraţie. Vreau 
să mă lupt să schimb acest lucru. Această ini-
ţiativă a mea a fost salutată de toţi cei cu care 
m-am întâlnit până acum şi probleme deose-
bite nu sunt. 

– Numărul proceselor în care Prefectura Ti-
miş este implicată este foarte mare. Se schimbă 
ceva în acest sens?

– Vreau să ieşim din procesele de fond 
funciar pe care le avem. Suntem chemaţi în 
judecată chiar dacă nu ne opunem unei acţi-
uni. Prima etapă pe care un solicitant de teren 
trebuie să o parcurgă este să rezolve proble-
ma la comisia locală de fond funciar, după aia 
ajunge cu dosarul la noi, verificăm legalitatea 
şi emitem titlul de proprietate. Există primari 
care refuză să îi pună în posesie, poate că nu 
le place faţa lor. Când noi suntem de acord 
cu proprietarul, nu înţeleg de ce ne cheamă 
în judecată alături de primării. Vrem să ieşim 
din start din aceste procese şi să nu ne mai ci-
teze, pentru că nu mai mergem. Trebuie să se 
consemneze că nu ne opunem, dacă omul do-
vedeşte că are dreptate. Avem 700 de procese 
acum, în 2009 erau 900 şi ceva de procese, din 
200 de procese am ieşit. Cum să fac faţă cu 
trei jurişti care trebuie să scrie şi petiţii şi să 
formuleze întâmpinări şi recurs şi să se şi pre-
zinte în judeţe? Acum, şmecherii mă citează 
prin alte instanţe din ţară. Din păcate, există 
şi judecători care, deşi nu avem nicio vină, ne 
includ în pretenţiile titularului dreptului de 
proprietate alături de comisia locală de fond 
funciar. 

A consemnat Alina Sabou

Prioritatea pentru 2011: îmbunătăţirea imaginii României 
în faţa diplomaţilor şi a investitorilor străini
Interviu cu prefectul judeţului Timiş, Mircea Băcală
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Registratura  generală a Consiliului Judeţean Timiş a înre-
gistrat în anul 2010 un număr de 17 631 de documente.  

Au fost adresate C.J. Timiş 133 de scrisori (sesizări şi re-
clamaţii) pe domeniile social (32 de scrisori), tehnic (26), dru-
muri (13), altele (62) din care au fost soluţionate 85, iar 48 se 
află în curs de soluţionare. 

Pe pagina web a Consiliului Judeţean s-au primit 37 de 
sesizări, domeniile vizate fiind următoarele: drumurile judeţe-
ne-18, social-4, relaţii publice-7, buget-venituri-1, investiţii-2, 
arhitect şef-1, administraţie publică locală-4.

Au solicitat audienţă 99 de cetăţeni, iar la „Telefonul cetă-
ţeanului” (0256-406 406) au fost primite 46 de apeluri.

În baza Legii nr. 544-2001 privind liberul acces la infor-
maţiile de interes public au fost primite 35 de cereri scrise, 29 
de la persoane juridice şi 6 de la persoane fizice. Toate solici-
tările au fost rezolvate în termen legal, nefiind respinsă nici o 
cerere.

Arhiva Consiliul Judeţean  Timiş a eliberat aproape 300 
de copii după acte din arhivă (dispoziţii, decizii, decrete de ex-
propriere şi naţionalizare, HCM-uri, autorizaţii de construire, 

HG-uri, adeverinţe privind vechimea în muncă, hotărâri ale 
CJ Timiş şi documente privind acordarea de despăgubiri în 
baza Legii 112/1995.

Un număr de cinci studenţi au făcut câte trei săptămâni 
practică în arhiva CJ Timiş, ocazie cu care au fost inventa-
riate şi incluse în categoria documentelor permanente 240 
de acte.

Elena Daniela Borda
Şef serviciu

ACTIVITATEA SERVICIULUI RELAŢII PUBLICE ÎN ANUL 2010

– Care este relaţia dvs., ca şi con-
silier judeţean, cu primăriile?

– Din punctul de vedere al relaţiilor 
dintre consilierii judeţeni şi primării, 
în ceea ce mă priveşte nu pot să spun 
că a funcţionat perfect şi e şi culpa mea 
personală. Nu am ajuns, şi nici nu poţi 
ajunge la toate şedinţele de consiliu 
local. De foarte multe ori situaţia pe 
care o primim cu orarul şedinţelor de 
consilii locale, prin 10 ale lunii, nu mai 
corespunde până la sfârşitul lunii. Am 
păţit să plec spre o şedinţă de consiliu 
şi pe drum am fost întors că nu se mai 
ţine, s-a ţinut sau se va ţine altă dată. 
Pentru a fi mai bine informaţi trebuie 
să regularizăm acest mod de informare 
şi să încercăm să fim şi noi mai serioşi 
vizavi de problemele lor. Suntem 34 
de consilieri, exceptând preşedintele 
şi vicepreşedinţii. Lăsând politica la o 
parte, am putea să ne luăm cel puţin 

o zonă de care să răspundem. Am în-
cercat să pun acest aspect în discuţie în 
regulamentul de funcţionare al CJT, 
dar fiecare partid o ia pe cont prorpiu 
şi nu ai timpul efectiv să ajungi la toate 
aceste şedinţe.

– Credeţi că ar trebui schimbat 
modul de acordare al finanţărilor 
pentru micile comunităţi? Multe pri-
mării nu îşi permit să aducă cotă par-
te la finanţarea unui proiect...

– Cred că e greu să se priceapă 
anumite aspecte legislative. Văd asta ca 
lider de sindicat, cu asta mă ocup toată 
ziua. Sunt comune care ar dori să facă, 
sunt foarte serioase, dar nu au banii 
necesari. La fiecare proiect trebuie stu-
dii de prefezabilitate, fezabilitate, pro-
iect tehnic etc., care toate costă. Atunci 
primăria se întreabă: bagă aceşti bani, 
de multe ori din fondul lor local, şi 
se trezeşte că nu i se aprobă, ce face? 
Rămâne cu banii daţi. Din păcate, 
noi suntem în general foarte studioşi. 
Dacă am face o bibliotecă de studii de 
fezabilitate, ar fi mai mare decât Bibli-
oteca Judeţeană, la câte studii am făcut 
de-a lungul timpului şi au rămas uita-
te. Aceste studii duc mai departe spre 
o modalitate de a scurge nişte fonduri. 
Ori găsim o formă ca sumele să fie mai 
mici, dacă este o investiţie oportună să 
dăm şi banii pentru studii de fezabili-
tate, ori să găsim o modalitate de a nu 
arunca banii doar pentru studii. 

– Aţi reclamat într-un plen al 
CJT că o să rămânem fără bibliote-
cari în judeţ. Ce semnale aţi avut?

– Este o problemă de gândire a 
unor primari, care atunci când tre-
buia făcute reduceri de personal au 
realizat că cel mai bine e să scapi 
de bibliotecar. La niveul Timişului 
există acel program Biblionet în 
care dacă respectai câteva condiţii, 
aveai o sală la dispoziţie, un om, 
primeai şi calculator şi nişte fon-
duri. Cred că în ziua de azi, când 
nu prea putem oferi, din păcate, 
foarte mult tinerilor de la sat, în 
foarte multe comune, şansa de a le 
oferi ceva, un club sportiv, de re-
creere, o bibliotecă sunt foarte re-
duse. Sunt mulţi copii la şcoală în 
rural care nu au şansa să ajungă la 
cărţi, nu au internet acasă, le puteai 
crea condiţii, unde avea acces la 
numite cărţi, chiar dacă şi virtual. 
Cred că este un lucru fantastic, iar 
tu ca primar să dai cu piciorul unui 
asemenea om care nu se pregăteş-
te chiar peste noapte... Mi se pare 
inoportun să dai afară bibliotecarul 
şi referentul cultural. Şi pe lege eşti 
obligat să ai aceste posturi. Dacă 
pot să fiu mândru că sunt mem-
bru al CJT, sunt mândru că sunt 
membru al Comisiei de Cultură, 
unde, de-a lungul timpului, şi da-
torită lui Răzvan Hrenoschi, simt 
că s-a făcut foarte mult pe acest 
segment. Sunt foarte multe comu-
ne care au ansambluri, se ocupă 
de mici meşteşugării, s-au făcut 
lucruri frumoase. Avem şi festiva-
lul „Lada cu zestre”, unde vezi cu 

plăcere că sunt mulţi tineri impli-
caţi în ceva mai cultural, nu doar 
manele şi cluburi de noapte. Din 
păcate, dăm la fel de mulţi bani la 
cultură, cât dăm şi la Poli, ceea ce 
nu mi se pare normal, dacă vorbim 
de aspectele culturii de masă, spor-
tul de masă. Sunt adeptul de a da 
susţineri sportului de performanţă, 
de a da bani la Poli, problema este 
că nu îi avem şi atunci ar trebui să 
echilibrăm această situaţie. Ca şi 
CJT avem obligaţia de a ne ocupa 
de întreg judeţul, de a scoate puţin 
din neant tineretul care în foarte 
multe zone nu are, efectiv, ce face.

– Care sunt problemele care ar tre-
bui să îşi găsească rezolvare în judeţ?

– Turismul. Ca şi Consiliu Jude-
ţean am reuşit să facem foarte puţin 
sau aproape deloc, deşi avem cât de 
cât o zonă şi noi. Nu am făcut ni-
mic  pentru turismul de masă. Dacă 
te duci în zona Surduc, Valea lui 
Liman, sunt foarte mulţi cu vile, dar 
niciun biet pescar nu mai are loc, 
nu ajunge să îşi arunce undiţa dacă 
nu suntem în stare să facem măcar 
un culoar pentru turismul de masă, 
pentru cei care nu îşi permit să îşi 
facă o cabană în zonele de munte. 
Cred că niciunul nu a fost aplecat 
spre acest aspect, nu a fost o prio-
ritate. Se ridică şi problema trans-
portului şcolar. Trebuie să recunosc 
că suntem judeţul care stă cel mai 
bine la microbuze, suntem fruntaşi 
pe ţară, dar noua lege ne pune într-

o situaţie complicată. Sunt comune 
care trebuie să transporte şi peste 50 
de copii la un microbuz de 8 plus 1. 
O lege proastă trebuie să îşi găsească 
auditoriul la noi la CJT, să încercăm 
să rezolvăm această problemă. 

– În ce proiecte ar trebui să se im-
plice CJT pe termen lung?

– Numai pe terenul de la Co-
vaci am făcut vreo 4 studii mari de 
fezabilitate. Eu îi spun, în glumă, 
„parcul cu pile voltaice”, este un su-
biect veşnic, să dea Dumnezeu să 
se întâmple ceva şi acum, dar parcă 
văd că la anul facem altceva. Mai 
urmează să facem o bază de rachete, 
poate reuşim să trimitem oameni pe 
lună. Muzeul Banatului este o ur-
genţă, ne reprezintă, Teatrul Mer-
lin trebuie rezolvat, pentru că este 
adresat copiilor. Veşnica poveste cu 
drumurile ar trebui rezolvată. Ca şi 
investiţii majore cred că mai urgent 
e parcul auto pentru transportul co-
piilor şi să încercăm să facem ceva 
pentru turismul de masă. Eu am 
mai propus ca pe zona de la Covaci 
să facem un parc de distracţii, cum 
e la Arad, sau la Szeged, mai ales că 
există o zonă geo-termală. E lăuda-
bil dacă va reuşi acest proiect pri-
marul de la Dudeştii Noi şi măcar 
pe el să îl sprijinim. Din acest punct 
de vedere ar trebui să punem accent 
pe ceea ce ar putea beneficia marea 
masă a oamenilor, cu venituri din ce 
în ce mai mici. 

A consemnat Alina Sabou

„Dacă am face o bibliotecă de studii de fezabilitate, 
ar fi mai mare decât Biblioteca Judeţeană”

Interviu cu Adrian Negoiţă, consilier judeţean şi membru al Comisiei de Cultură, Învăţământ, Tineret şi Sport

La Editura „Eurostampa” a văzut lumina 
tiparului cartea inginerului Nicu Vlad Nicolae, 
preşedintele Asociaţiei Seniorilor din Muni-
cipiul Timişoara, „MONUMENTE ISTO-
RICE ŞI OBIECTIVE TURISTICE DIN 
TIMIŞOARA ŞI TIMIŞ”.

Lansarea cărţii a avut loc la Biblioteca Ju-
deţeană Timiş la sfârşit de decembrie, dar şi 
de Ziua Culturii Naţionale, în ianuarie 2011.

Prof. univ. dr. Radu Păiuşan, preşedintele 
Asociaţiei Istoricilor Bănăţeni, prezent la lan-
sare, a apreciat astfel  lucrarea seniorului Nicu 
Vlad Nicolae: „Monumente istorice şi obiec-
tive turistice din Timişoara şi Timiş”, apărută 

sub egida Consiliului Judeţean Timiş şi Asoc. 
Seniorilor din Municipiul Timişoara, se pre-
zintă ca o adevarată carte de vizită a oraşului 
nostru şi a întregului Banat... Redactată de că-
tre dl Nicu Vlad Nicolae, ea este structurată pe 
opt capitole şi mai cuprinde şi o bogată icono-
grafie. Ea debutează printr-o trecere în revistă 
a monumentelor istorice şi de arhitectură, a 
stilurilor şi a premierelor istorice, care au avut 
loc în acest mare oraş al României. Obiectivele 
istorice timişorene şi instituţiile vechi de cultu-
ră şi spiritualitate ca : bibliotecile, bisericile, ga-
leriile de artă şi rezervaţiile din judeţul Timiş, 
constituie substanţa unui alt capitol important. 

Cultura, reprezentată prin centrele de cultură 
de nivel european, universităţi, colegii şi licee 
precum şi consulatele străine existente în oraş, 
este tratată cu competenţă în paginile acestei 
lucrări. Turismul timişorean şi cel din cadrul 
Euroregiunii D.K.M.T. desfăşurat dealungul 
canalului şi a râurilor Bega şi Timiş, găsind re-
prezentarea cuvenită în acest studiu meritoriu. 
Identităţile multiple ale Timişoarei reprezen-
tate de cinematografe, muzee de artă, istorie, 
tehnică, tradiţie, parcuri, poduri, filarmonica, 
opera şi teatrul, le regăsim redate în mod pro-
fesional în cadrul acestei cărţi. În acelaşi timp, 
după cum demonstrează autorul lucrării, Ti-
mişoara este un oraş modern european, dar şi 
un oraş cetate, municipiu, metropolă, capitala 
judeţului Timiş, a Banatului şi a Euroregiunii 

DKMT şi nu în ultimul rând un oraş de 5 stele. 
...Scrisă într-un stil fluent, accesibil, ea poate 
fi consultată atât de către specialişti, cât şi de 
publicul larg, iubitor de istorie bănăţeană “.

Emeric Vamoş Barbu                          

MONUMENTE ISTORICE ŞI OBIECTIVE TURISTICE 
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Organizaţia „Terapia prin Artă” a fost înfiinţată în martie 
2000, ca un proiect pilot în România la acea vreme, adresat co-
piilor şi adulţilor cu dizabilităţi. Este o organizaţie nonguver-
namentală cu scop umanitar, care are misiunea de a oferi ser-
vicii de recuperare copiilor din casele de copii, din comunitate, 
părinţilor acestora şi persoanelor de vârsta a treia. În prezent, 
organizaţia este lider regional în partea de vest a ţării, toate 
acţiunile noastre fiind axate pe producerea unei schimbări în via-
ţa copiilor şi adulţilor şi creşterea calităţii vieţii pentru grupuri 
dezavantajate, copii şi adulţi, aflaţi în instituţii de ocrotire sau 
comunitate, prin promovarea unor metode terapeutice specifi-
ce, un altfel de terapie decât cea clasică. 

Beneficiarii organizaţiei sunt: copii şi adolescenţi cu/fără 
dizabilităţi din instituţii de ocrotire (centre de plasament, şcoli 
speciale, grădiniţe) ori familie; părinţii copiilor cu nevoi speci-
ale; persoane de vârsta a treia din instituţii de ocrotire, spitale; 
grupuri dezavantajate.

„DaVinci’s Children” este un proiect care a început în martie 
1999 şi care se adresează copiilor internaţi în Spitalul de Copii 
„Louis Ţurcanu”, la secţia Oncologie şi în Clinica de Neuropsi-
hiatrie Infantilă Timişoara. De atunci, 1200 de copii între 3 şi 18 
ani au beneficiat de activităţi terapeutice „nemedicale” – pictură, 
teatru, modelaj, colaj – care au făcut să le crească încrederea în sine 
şi în potenţialul propriu de a face faţă bolii. În ultimii ani, activită-
ţile s-au restrâns la copiii bolnavi de cancer de la Spitalul de Copii, 
proiectul fiind finanţat din resurse proprii. În 2011, proiectul be-
neficiază de o finanţare nerambursabilă de aproape 20.000 lei din 
partea Mol România, prin Fundaţia pentru Comunitate.

Scopul proiectului: Proiectul constituie un suport moral pu-
ternic de susţinere a copiilor în demersul terapeutic, urmarea fiind 
modificări pozitive în comportamentul şi în socializarea lor, ridi-
carea moralului, reducerea anxietăţii pentru copii şi părinţii aces-
tora. În cadrul preocupărilor în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii 
copilului bolnav de cancer (tumori benigne şi maligne, leucemie, 
anemie etc) activităţile de art-terapie înseamnă o şansă de amelio-
rare a stării de sănătate psihică şi emoţională în timpul spitalizării, 
cunoscându-se importanţa majoră în vindecare a factorului psihic. 
Proiectul le permite copiilor să se distanţeze de evenimentele şi 
experienţele traumatizante pe care le trăiesc, având posibilitatea 
să se exprime, căpătând un sentiment de împlinire si apartenenţă. 
Învăţând să aibă încredere în forţele proprii, copilul depăşeşte mai 
uşor perioada spitalizării şi traumele provocate de boală.

Grupul ţintă: copiii bolnavi de cancer, internaţi la secţia de 
oncologie a Spitalului „Louis Ţurcanu” Timişoara pe parcursul 
unui an de zile. Locul desfăşurării: Spitalul de Copii „Louis 

Ţurcanu” Timişoara: secţia Onco-Hematologie, sala de joacă. 
Durata proiectului: 12 luni

Obiectivele generale sunt: furnizarea unui instrument curativ 
alternativ, a unei altfel de terapii “nemedicale” pentru copiii inter-
naţi în secţia de oncologie; asigurarea unui suport moral puternic 
pentru copiii bolnavi de cancer  şi familiile acestora, pe perioada 
internării; constituirea unei baze de date statistice şi informare pri-
vind aplicarea acestui fel de terapie şi recuperare prin art-terapie.

Activităţi: Identificarea şi evaluarea beneficiarilor; Acor-
darea de servicii de art-terapie(arte vizuale, teatru de păpuşi, 
consiliere); Organizarea a două expoziţii cu lucrările copiilor în 
incinta spitalului; Evaluarea proiectului şi publicitate.

Rezultate aşteptate: 1) Pentru copii: diminuarea depresi-
ei, anxietăţii; dezvoltarea/ameliorarea capacităţilor de comu-
nicare verbală şi nonverbală; strategii personale de rezolvare a 
problemelor şi a conflictelor intra- şi interpersonale; sparge-
rea blocajelor emoţionale; dezvoltarea creativităţii; eliberarea 
de tensiuni, stres, frustrări şi sentimente negative acumulate; 
perfecţionarea capacităţii de autocunoaştere şi autoacceptare. 
2) Pentru părinţi: dobândirea de abilităţi  în vederea interac-
ţiunii cu copilul; reducerea anxietăţii privind boala copilului; 
informare şi perfecţionare în legătură cu nevoile şi îngrijirea 
copilului bolnav. 3) Pentru organizaţie şi comunitate: elabo-
rarea unui studiu privind impactul activităţilor asupra copii-
lor bolnavi de cancer; asigurarea continuităţii acestor servicii 
după finalizarea proiectului.

                                                               Manuela Borlea
Preşedinte OTA

DA VINCI’S CHILDREN

În anul 2010 pe fondul crizei economice, prin 
scăderea accentuată a veniturilor, nivelul de trai al 
populaţiei a scăzut, ceea ce a generat o creştere a 
problemelor sociale, cât şi a numărului de copii 
pentru care s-a instituit o măsură de protecţie. În 
ultimii 6 ani numărul copiilor aflaţi în centrele 
de plasament din subordinea Direcţiei Gene-
rale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
(DGASPC) Timiş a fost în continuă scădere, 
însă anul trecut, tocmai din cauza crizei econo-
mice, a crescut cu 56 numărul copiilor ocrotiţi 
în sistem rezidenţial. Totuşi, pe de altă parte, s-a 
redus cu 77 numărul copiilor pentru care s-a  in-
stituit o măsură de protecţie specială-plasament 
la familia extinsă/substitutivă. În ceea ce priveşte 
numărul copiilor aflaţi la asistenţi maternali pro-
fesionişti, şi aici numărul a scăzut cu 23. În cadrul 
Serviciului de Evaluare şi Monitorizare Asistenţi 
Maternali Profesionişti în anul 2010 a fost mo-
nitorizată activitatea a 611 asistenţi maternali 
profesionişti care au în plasament 1.105 copii.

Conform datelor de bilanţ ale acestei instituţii, 
faţă de anul 2009 când au fost 49 de copii abando-
naţi, în 2010 au fost înregistraţi 42 de copii pără-
siţi/abandonaţi în maternităţi şi unităţi sanitare. S-
a reuşit, deopotrivă, ca în cursul anului 2010, 124 
copii să fie reintegraţi în familia biologică/extinsă 
şi 12 tineri au fost  integraţi socio-profesional. 

În cadrul Serviciului Alternative de Tip Fa-
milial în luna noiembrie 2010 se aflau 823 copii  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
cu măsură de plasament / tutelă, faţă de un număr 
de 900 de copii în noiembrie 2009, reducându-se 
cu 77 numărul copiilor cu măsură de protecţie 
specială la familii / rude / nerude. Circa 150 de 
copii au ieşit din sistemul de protecţie prin rein-
tegrare în familie, integrare socio-profesională şi 
au intrat un număr de 71 de copii.

Creşte interesul pentru adopţii

În ceea ce priveşte procedurile de adopţie in-
ternă, s-au început procedurile pentru 53 copii 
şi pe rolul instanţei se mai află dosarele a încă 
68 copii cu propunere de deschidere procedura 
adopţiei interne. „Se observă o creştere de peste 
60 de copii pentru care se fac demersurile vizând 
deschiderea procedurii adopţiei interne, creştere 
de aproape 100% faţă de anul 2009. 37 de copii 
au fost adoptaţi prin sentinţă civilă definitivă şi 
irevocabilă. Pe rolul instanţei se mai află dosarele 
a încă 14 copii cu propunere de încuviinţare a-
dopţie, în creştere cu 10 faţă de anul precedent”, 
se arată în raportul de bilanţ al DGASPC.

În cadrul Serviciului de Monitorizare şi 
Intervenţie în Urgenţă  la Telefonul Copilului 
s-au înregistrat un număr de 626 sesizări de 
abuz/neglijare în care s-a oferit consiliere în 
vederea depăşirii situaţiei de criză şi s-au ori-
entat către servicii sociale de specialitate. Din 
aceste sesizări un număr de 614 au fost  con-
firmate ca fiind situatii de risc. Ulterior, 145 
dintre copii au ajuns de urgenţă în plasament, 
iar alte aproape 200 de cazuri erau în evaluare 
la finele lunii noiembrie 2010.

În Centrele de Plasament subordonate Di-
recţiei DGASPC Timiş, la 30 noiembrie, se 
aflau un număr de 430 copii. În cursul anului 
2010 s-au înregistrat un număr de 471 intrări 
şi un număr de 417 ieşiri din sistemul de pro-
tecţie rezidenţială a copilului. 

Ajutor şi pentru adulţii 
cu dificultăţi
Tot la finele lunii noiembrie 2010, în Cen-

trele pentru Adulţi  subordonate  DGASPC 
Timiş de aflau 661 beneficiari. În cursul anului 
2010 s-au înregistrat un număr de 154  intrări şi 
un număr de 138 ieşiri din sistemul de protecţie 
rezidenţială a adulţilor. Şase centre rezidenţiale 
sunt casă pentru aceste persoane, la Lugoj, Gă-
vojdia, Ciacova (2), Variaş şi Bacova. 

Serviciul de Evaluare Complexă a Persoane-
lor Adulte cu Handicap a evaluat, anul trecut, din 
punct de vedere medico-psiho-social peste 7.400 
de persoane cu handicap. Cifrele arată că în Timiş 
există 23.333 persoane cu handicap din care co-
pii - 2.114, iar adulţi - 21.219, care beneficiază de 
drepturi si facilităţi conform legislaţiei în vigoare.

Proiecte în lucru
Construirea Centrului de Recuperare şi Reabi-

litare Neuropsihiatrică nr. 2 Lugoj, cu finanţare de 
la Banca Mondială, este cel mai important proiect 
aflat în lucru în stadiul incipient. Centrul modern va 
fi destinat unui număr de 48 de persoane cu diza-
bilităţi psihice. Valoarea proiectului este de circa 1,5 
milioane euro, din care cofinanţarea Consiliul Jude-
ţean Timiş este de 722.000 euro. Un alt proiect, cu o 
valoare de 27.600 euro, „Technology Cares”, care ca 
scop încurajarea folosirii sistemelor de teleîngrijire 
demonstrând că acestea sunt mult mai eficiente în 
satisfacerea nevoilor beneficiarilor şi conduc la dez-
voltarea de mecanisme de îngrijire optime. „Share 
It” este cel de-al treilea proiect şi se referă la îmbu-
nătăţirea eficienţei politicilor locale şi regionale le-
gate de domeniul social şi de e-incluziune printr-un 
schimb mai larg de experienţe la nivel UE.

Două proiecte în valoare totală de 7 milioane 
lei au fost depuse spre finanţare: „Centrul de In-
tegrare prin Terapie Ocupaţională Gavojdia”, care 
presupune extinderea şi dotarea unei clădiri vechi, 
pentru crearea unui centru modern pentru 50 per-
soane cu dizabilităţi psihice, şi „Centrul de Recu-
perare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Periam”, cu 
acelaşi scop, tot pentru 50 de persoane.           S.I.

Pensionarii 
şi veteranii 

de război trebuie 
să utilizeze carduri 
de călătorie rutieră

Pensionarii şi veteranii de război 
vor primi legitimaţii de transport de tip 
card cu cip de memorie pentru călăto-
riile rutiere judeţene şi interjudeţene, 
iar firmele de transport vor fi obligate 
să echipeze vehiculele cu cititoare de 
carduri, a decis Guvernul la finele lunii 
ianuarie. Totodată, firmele de transport 
vor dota vehiculele cu aparate de mar-
cat electronice, iar cititoarele de carduri 
trebuie să aibă posibilitatea de a trans-
mite datele online. Cardurile vor fi no-
minale şi vor avea înscris codul numeric 
personal al fiecărui beneficiar.

Cardul are valabilitatea de un an şi va 
stoca în memorie numărul de călătorii la 
care are dreptul beneficiarul, numărul de 
călătorii efectuate şi contravaloarea aces-
tora. Cardul se reînnoieşte anual cu con-
diţia predării către emitent a celui deţinut. 
Beneficiarii cardurilor sunt pensionarii, 
veteranii de război şi văduvele de război 
care au dreptul la şase călătorii simple pe 
an cu o reducere de 50%.

Cardurile vor fi folosite atât la ur-
carea, cât şi la coborârea din vehicul, 
iar şoferii vor avea dreptul şi obligaţia 
de a verifica dacă utilizatorul cardului 
este şi beneficiarul acestuia. Utilizarea 
cardurilor de către alte persoane decât 
beneficiarii va fi sancţionată cu amendă 
de la 500 la 1.000 de lei. 

I.S.

Bilanţ al activităţii de protecţie a copilului 
şi asistenţă socială pe 2010
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Anul 2011 a debutat, la Biblioteca Judeţeană Timiş, cu ma-
nifestări devenite tradiţionale, în egală măsură în spaţiul ro-
mânesc cât şi în cel bănăţean. Este vorba despre ziua poetului 
Mihai Eminescu, care de această dată a fost sărbătorită sub 
auspiciile recent decretatei Zile a Culturii Naţionale. Ca deţi-
nătoare a unui bogat fond de documente tipărite ce-l privesc pe 
poetul Mihai Eminescu, Biblioteca Judeţeană Timiş s-a inte-
grat, aşa cum face în fiecare an, în suita manifestărilor prilejuite 
de acest eveniment. 

Cititorii noştri au avut parte de o reîntâlnire cu creaţia emi-
nesciană prin intermediul unei manifestări organizate în ideea 
de a-l readuce în memoria iubitorilor de poezie dar şi de a sub-
linia prezenţa poetului în spaţiul bănăţean. Era firesc să optăm 
pentru o asemenea tematică având în vedere că trecerea lui Mi-
hai Eminescu prin Timişoara şi prin alte centre culturale ale 

Banatului secolului al XIX-lea este puţin cunoscută publicului 
larg. Acţiunea propriu-zisă a avut chiar acest titlu „Eminescu în 
Banat”. Cu această ocazie au fost prezentate publicului, format 
de această dată din elevi ai Liceului Pedagogic „Carmen Sylva”, 
şi sursele în care ei pot găsi relatări despre trecerea poetului 
prin acest spaţiu geografic: ziarul Temeswarer Zeitung, Revista 
Familia (Oradea), Revista Albina (Budapesta). Toate acestea 
le-au fost amintite pentru ca aceea dintre ei care vor dori să 
aprofundeze studierea lui Eminescu să ştie la ce documente pot 
apela, având în vedere că revistele amintite se găsesc în coleţiile 
Bibliotecii Judeţene Timiş. 

N-au fost uitate nici personalităţile bănăţene ale vremii care 
au organizat aceste întâlniri cu trupa de teatru a lui Pascaly în 
cadrul căreia poetul era sufleor şi, de asemenea, a fost subliniat 
şi entuziasmul publicului românesc participant la acele repre-
zentaţii, se spune, de mare calitate artistică. Elevii participanţi 
s-au dovedit interesaţi de acest episod pe care nu-l cunoşteau 
de la orele de curs.

Manifestarea amintită a fost însoţită de o expoziţie cuprin-
zând volume de versuri care s-au bucurat de ilustrarea realizată 
de graficieni români desoebit de importanţi: Mişu Teişanu şi 
Ligia Macovei. 

Biblioteca Judeţeană Timiş, prin manifestările ce le orga-
nizează, se străduieşte să scoată permanent în evidenţă im-
pactul anumitor personalităţi sau evenimente în spaţiul bănă-
ţean. În această idee a fost organizată şi manifestarea dedicată 
zilei de 24 ianuarie. Vorbitorii, Aquilina Birăescu şi Adrian 
Deheleanu au subliniat, pe lângă importanţa generală a eve-
nimentului Unirii Principatelor din 1859 şi ecoul acesteia în 
spaţiul nostru georgrafic. Au fost, din nou, amintite sursele 
ce pot fi întrebuinţate în cazul unui studiu pe această temă, 
documente ce pot fi găsite în colecţiile Bibliotecii Judeţene 
Timiş. Revista Familia este o asemenea sursă datorită arti-
colelor entuziaste scrise de personalităţi bănăţene la adresa 
domnitorului Al. Ioan Cuza. 

Temeswarer Zeitung este în mod deosebit o importantă sur-
să de informaţii privind trecerea lui Alexandru Ioan Cuza prin 
Timişoara. Acest moment a stârnit mult entuziasm în rându-
rile românilor bănăţeni care în martie 1866 l-au întâmpinat cu 

multă căldură în Timişoara pe principele român aflat în drum 
spre Viena. Şederea de două zile în Timişoara este înregistrată 
cu lux de amănunte de ziarul amintit, făcându-se o trecere în 
revistă atât a personalităţii lui Cuza cât şi a celor din suita sa. 
Sunt amintite şi motivele care l-au adus în acest spaţiu şi anu-
me plecarea în exil. 

Manifestarea a fost însoţită de o expoziţie de cărţi care, pe 
lângă descrierea evenimentelor propriu-zise, cuprind şi un bo-
gat material iconografic. Au fost expuse şi cărţi vizând opere 
literare ce au în centru evenimentul de la 24 ianuarie 1859. 

Pe lângă cititorii obişnuiţi ai Bibliotecii Judeţene Timiş la 
acţiune au participat şi elevi ai Liceului „William Shakespeare” 
din Timişoara, alături de doamna profesor Cristina Neagu.

Dr. Diana Dincă

În anul 2006, Biblioteca Orăşeneas-
că „Tata Oancea” Bocşa a organizat, de ziua 
Mărţişorului şi de Ziua Femeii, o expoziţie de 
pictură semnată Elena Hăbăşescu. Cu acest 
prilej a fost lansat şi un CD de romanţe inter-
pretate de ing. Titus Frunzăverde, unul dintre 
bocşenii de seamă şi de suflet.

La eveniment, familia Titus Frunzăverde 
a dăruit instituţiei bocşene un tablou care re-
prezintă un portret al lui Tata Oancea. Acest 
tablou semnat ŞIRPO şi datat ’73 este realizat 
de Mircea Opriş (Şirpo) şi este un portret în 
ulei al lui Tata Oancea. 

Aşezat la loc de cinste, acest portret atra-
ge privirile tuturor celor care trec pragul 
bibliotecii bocşene. Şi, bineînţeles, diversele 
comentarii, mai ales că în această instituţie 
mai există câteva alte portrete ale lui Tata 
Oancea: unul realizat de Falusi Zoltan, unul 

realizat de Maria Goian şi unul de autor ne-
cunoscut, donat de sculptorul Duşan Basista 
din Moniom. Fiecare dintre acestea prezintă 
un alt Tata Oancea, în funcţie de modul în 
care l-a surprins fiecare dintre artişti: mai  
grav, mai blând, dar întrebarea tuturor ce-
lor care privesc tablourile se rezumă la care 
dintre acestea îl reprezintă mai bine pe ade-
văratul Tata Oancea? Este întrebarea la care 
nu pot răspunde cu siguranţă nici măcar cei 
care l-au cunoscut foarte bine pe  Tata Oan-
cea.  Balanţa înclină spre portretul realizat 
de Falusi,- acesta prezintă un chip blînd de 
bătrânel sfătos, iar cel mai puţin credibil ar fi 
portretul realizat de Opriş - acesta prezen-
tând o figură dură, cu privirea scrutătoare, cu 
fruntea încruntată, un bătrân puternic, pre-
cum un ţăran răsculat. Ideea generală ar fi că 
Opriş ar fi realizat portretul lui Tata Oancea 
mai mult din imaginaţie, adică i-a atribuit 
el însuşi acele trăsături mai aspre, mai dure, 
acestea necaracterizând firea  şăgalnică a lui 
Tata Oancea. 

Şi totuşi, răsfoind paginile unor reviste mai 
vechi, în revista „Flacăra”, nr. 15 din aprilie 
1972, la rubrica „Concursul nostru: Cea mai 
frumoasă fotografie”, dau peste chipul grav 
al lui Tata Oancea într-o fotografie realizată 
şi trimisă la concurs de Leonid Buzoianu din 
Bucureşti, alături de încă alte trei fotografii 
intrate în concurs pentru luna aprilie. Această 
fotografie din 1972 îl înfăţişa exact pe Tata 
Oancea din portretul lui Opriş din 1973.

În revista „Flacăra” nr. 22 din mai 1972 
găsim rezultatul concursului „Cea mai fru-
moasă fotografie” pe luna aprilie, câştigătoare 
fiind fotografia lui Tata Oancea realizată de 
Leonid Buzoianu.

„Vox populi, vox Dei: majoritatea cititori-

lor care au participat la concurs au desemnat 
ca „cea mai frumoasă fotografie” pe luna apri-
lie pe cea intitulată „Tata Oancea” de Leonid 
Buzoianu din Bucureşti, fotografie publicată 
sub nr. 2 în „Flacăra” nr. 15 din 8 aprilie. Re-
zultate bune, foarte apropiate de fotografia 
premiată, au mai obţinut în ordine: „Bătrânul 
rapsod” de Nicu Dan Gelep – Craiova, publi-
cată în „Flacăra” nr. 18 din 29 aprilie şi „După 
gâşte” de Dumitru Gheorghe – Bucureşti, pu-
blicată în „Flacăra” nr. 17 din 22 aprilie.

În general este de observat că opţiunile ci-
titorilor s-au împărţit între toate fotografiile 
preselectate, foarte puţine dintre ele întrunind 
un număr neglijabil de voturi.

Au indicat fotografia câştigătoare pe luna 
aprilie: Elena Şalar – Suceava, C. Popescu-Fă-
get – Braşov, Cristea Nicolae – Caracal, Vasi-
liu Elena – Bocşa, Radu Eugenia – Bucureşti,  
Hidan Mircea – Baia Mare, Anton Silvana 
–Tulcea, Aron Elena – Cluj, Florian Popa 
– Călăraşi, Vâlceanu Constantina – Bucureşti, 
Dumitrescu Nicolae – Lugoj, Oprea Mihail 
– Reghin, Bodescu Vasile – Sibiu, Angelescu 
Bebe – Bucureşti, Alexandru Rusu – Braşov, 
Arpad Koncza – Reşiţa, Silviu Micle – Si-
ghet, Radu Eugenia – Cluj, Feurdean Mircea 
– Deva, Ormenişan Petru – Braşov, Nedea 
Dumitru – Cobadin, Ecaterina Ciripan – Bu-
cureşti, Chereşti Elisabeta – Luduş, Dobre 
Elena – Bucureşti, Pricopi Vasile – Botoşani,  
Florea Nicolae – Braşov, Legheni Nicolae 
– Ploieşti, Bratu Gheorghe – Braşov, Pavel 
Rom. Constantin – comuna Gherăseni, jud. 
Buzău, Ghiurcă I Francisc – Or. Gh. Gheor-
ghiu Dej, Vîlceanu Traian – Bucureşti, Chipea 
Eufrosina – Bucureşti, Ioniţă Emil – Vaslui, 
Beke-Chiţulescu Iosif – Braşov, Lupuţiu Mir-
cea – Sibiu, Căciulat Gheorghe – Or. Oţelu 

Roşu, Cociubei Dan Romulus – Salonta, Jo-
zsika Conrad – Lugoj, Ţurcanu D. Georgeta 
– Huşi, Taşcă Ioan – Bucureşti, Blazsani Eu-
gen – Sibiu, Mihiş Victor – Baia Mare.

Prin tragere la sorţi a câştigat un abona-
ment pe trei luni la revista „FLACĂRA” citi-
torul Oprea Mihail din Reghin, str. Subcetate 
nr. 29.”

Asemănarea vizibilă între fotografia lui 

Buzoianu şi pictura lui Opriş ne dovedeşte că 
Tata Oancea nu era întotdeauna blând şi bun, 
pus pe glume şi pe şotii, ci îl puteai surprinde 
şi în momentele mai grave ale existenţei sale, 
cu privirea încruntată şi fruntea brăzdată de 
griji. Şi, în acest caz, portretul lui Opriş este 
unul foarte reuşit.

Gabriela Şerban

EMINESCU

Tata Oancea în pagini de ziare
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Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Valeriu Tabără, 
s-a aflat, în prima decadă a anului 2011, într-o deplasare în vestul 
ţării, în judeţul Timiş, însoţit de reprezentaţii sucursalei regionale 
a Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare (ANIF) 
RA. În cadrul deplasării, a fost verificat stadiul de vegetaţie al 
culturilor de toamnă din judeţ. Acestea se prezintă într-o stare 
bună, ceea ce creează premisele unor producţii bune pentru anul 
2011 la grâu, orz şi rapiţă. Ministrul Valeriu Tabără a purtat dis-
cuţii cu fermierii şi cu reprezentanţii administraţiei publice din 
localităţile Valcani, Beba Veche şi Sânmihaiu Român. 

Una din problemele majore constatate în vestul ţării este 
aceea a excesului de umiditate cauzat de precipitaţiile abun-
dente şi topirea zăpezilor. Pentru a face faţă acestor probleme 
au fost stabilite măsuri operative cu privire la evacuarea apelor 
care stagnează pe culturile agricole, în special în sistemul hi-
droameliorativ Aranca. Aici, din cauza întârzierilor în punerea 
în funcţiune a unor capacităţi de pompare, precum şi din cau-
za opririi evacuării apelor canalului Aranca peste frontiera de 
stat, se constată evacuarea cu greutate a apelor de pe terenurile 
agricole. Ministrul Agriculturii a solicitat ANIF RA să asigu-
rare funcţionarea tuturor capacităţilor de pompare existente 
în aşa fel încât să se evite, pe cât posibil, producerea de pagube 
la culturile agricole.  Valeriu  Tabără a atras atenţia factorilor 
de răspundere din cadrul ANIF RA că trebuie să se intre în 
dispozitiv de apărare contra apelor interne până la elimina-

rea completă a excesului de umiditate. Ministrul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale, Valeriu Tabără, a dispus ca până la 17 
ianuarie 2011 Direcţia Generală de Dezvoltare Rurală – Au-
toritate de Management pentru PNDR din cadrul  MADR 
să elaboreze un sistem de acreditare a firmelor de consultanţă 
care întocmesc proiecte finanţabile prin FEADR. 

“Demersul a avut ca scop întărirea rolului consultanţei în 
elaborarea de proiecte conforme, eligibile, finanţabile şi viabile 
economic. În urma analizelor efectuate în ultima  perioadă, s-a 
constatat că multe din proiectele evaluate de Agenţia de Plăţi 
pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) sunt de slabă 
calitate. Acestea au probleme referitoare la dovedirea respectării 
criteriilor de eligibilitate şi a îndeplinirii criteriilor de selecţie. 
Deşi elaborarea documentaţiei tehnice este o cheltuială eligibi-
lă, consultanţii nu au realizat o îndrumare corectă a beneficia-
rilor, care ar fi condus la evitarea unor astfel de situaţii. Printre 
aspectele nesatisfăcătoare identificate se numără slaba funda-
mentare a studiilor de fezabilitate şi a memoriilor justificative 
în ceea ce priveşte necesitatea proiectului sau a unor achiziţii 
din cadrul acestuia. Alte probleme întâlnite sunt supradimen-
sionarea atât din punct de vedere valoric, cât şi al capacităţii de 
producţie, slaba calitate tehnică a proiectelor, cash-flow nerea-
list etc.” după cum a precizat dr. Tiberiu Lelescu. Existenţa unui 
sistem de acreditare a firmelor de consultanţă care întocmesc 
astfel de proiecte se impune, în condiţiile în care calitatea slabă 

a proiectelor derulate prin PNDR poate afecta implementarea 
Programului şi poate conduce la o risipă a fondurilor publice 
alocate dezvoltării agriculturii şi spaţiului rural. 

Prezent din nou la Timişoara sâmbătă, 29 ianuarie 2011, 
la o întâlnire a agricultorilor bănăţeni, desfăşurată la Con-
siliul Judeţean Timiş, ministrul Valeriu Tabără a anunţat că 
preconizata sancţionare financiară a deţinătorilor de terenuri 
agricole care nu le lucrează va fi amânată pentru un viitor mai 
apropiat sau mai îndepărătat, şi aceasta pentru că procedura 
de sancţionare nu este una simplă şi nu poate fi făcută printr-
o simplă Hotărâre de Guvern: e nevoie, mai întâi, de legea 
arendei, prin care prorietarilor care nu-şi pot lucra terenurile 
să li se ofere posibilitatea de a le da în arendă.

M. B.   

(urmare din pag. 1)
„Proiectul se încadrează în programul de 

e-guvernare, pentru administraţiile publice, şi 
este orientat mai mult spre informare şi pen-
tru efectuarea unor operaţiuni de către cetă-
ţean prin intermediul paginilor web: înregis-
trarea online a petiţiilor, forumuri de discuţii, 
descărcarea petiţiilor”, a afirmat Vreme. 

Scopul proiectului este realizarea unui 
sistem informatic care să permită funcţi-
onalităţi precum: transmiterea în mod au-
tomat de notificări pe e-mail cu hotărârile 
CJ către cetăţenii care solicită acest serviciu, 
centralizarea informaţiilor primite zilnic de 
la şcoli cu privire la programul „Cornul şi 
laptele”, înregistrarea şi gestionarea cererilor 
privind emiterea licenţelor de transport şi 
plata online a acestora şi programarea onli-
ne a audienţelor.

La rândul său, preşedintele Consiliului 
Judeţean Timiş, Constantin Ostaficiuc, 
a afirmat că valoarea totală a proiectului 
este de aproximativ două milioane de lei, 
banii provenind, în majoritate, din fonduri 
europene, iar CJ Timiş suportând aproxi-
mativ 28.000 de lei. Acesta a adăugat că la 
nivelul judeţului se studiază posibilitatea 
pentru un proiect pilot „Data Center”,  cu 
finanţare pe Programul Operaţional Sec-
torial, pentru care s-ar găsi spaţiu la Par-
cul Industrial şi Tehnologic.  Acest proiect 
ar veni în sprijinul primăriilor, pentru ca 
timişenii să poată plăti taxele şi impozi-
tele nu numai la primării, ci şi la diferite 
birouri deschise în localitate sau chiar la 
Poştă.

A.S.

PROBLEME ALE AGRICULTURII DIN VESTUL ŢĂRII

DOUĂ MILIOANE DE LEI 
PENTRU INfORMATIzAREA CJ TIMIŞ

Ioana – Alexandra 
Cauc are doar 13 ani, 
este elevă în clasa a VI-a 

 la Liceul “Jean Luis 
Calderon” din Timişoa-
ra şi practică voleiul de 
la vârsta de 9 ani când 
era abia în clasa a III-a. 
Faptul că a început să 
practice volei la vârsta 
de 9 ani, o vârstă des-
tul de fragedă, a deter-

minat-o să-şi aleagă nr. 9 pe tricou, iar acest 
lucru se pare că i-a purtat noroc.

Remarcată la orele de sport de profesorul 
de educaţie fizică a fost îndrumată către Clu-
bul Sportiv Şcolar Bega Timişoara unde a avut 
şansa să întâlnească pe domnul profesor Cipri-
an Dârnescu – un antrenor şi în acelaşi timp un 

jucător de volei, care a văzut în ea o jucătoare 
de perspectivă. Sub îndrumarea domnului pro-
fesor şi prin munca depusă de ea, rezultatele 
nu au întârziat să apară, astfel că Alexandra, la 
doar 13 ani, practică acest sport la toate cele 4 
nivele (minivolei, speranţe, cadete şi junioare) 
şi doreşte ca prin contribuţia ei din teren echi-
pa să aibă victorie la fiecare meci.

Împreună cu colegele din echipă, Alexan-
dra încearcă să facă o imagine cât mai bună 
voleiului românesc şi să aducă cât mai mulţi 
spectatori în sală. Îşi doreşte cu ardoare să de-
monstreze că există viitor în volei. Anul tre-
cut, la doar 12 ani, pe lângă locul I obţinut la 
la diferite turnee organizate pe plan naţional 
(Arad, Satu Mare), împreună cu echipa sa, 
Alexandra a obţinut şi locul III - medalia de 
bronz la Turneul final al Campionatului Na-
ţional de Minivolei al României. 

Ca şi performanţă personală, este convo-
carea la Lotul Naţional al României – cate-
goria speranţe, având vârsta cea mai mică din 
lot. Pe lângă performanţele obţinute pe plan 
naţional, tânăra a reuşit să obţină cu echipa 
de minivolei locul I la Turneul Internaţional 
din Olanda în decembrie 2010, precum şi 
cupa pentru cea mai bună şi completă echipă 
a turneului. Acest lucru nu a fost uşor pen-
tru că în lupta pentru cea mai înaltă treaptă 
a podiumului s-au confruntat cu 4 echipe 
străine (Germania, Olanda, Luxemburg şi 
Danemarca)

Deşi este încă un copil, Ioana Alexandra 
nu prea are timp de respiro. Ea încearcă să-şi 
folosească cât mai bine timpul ce-l are la dis-
poziţie atât la şcoală, unde are rezultate foarte 
bune la învăţătură, cât şi la sala de sport unde 
antrenamentele sunt în fiecare zi. Modelul său 

în volei este 
timişorean-
ca Daiana 
Mureşan şi 
îşi doreşte 
să ajungă 
cel puţin 
la fel de 
bună ca ea. 
Iar faptul 
că voleiul 
nu este un 
sport foarte 
popular nu 
o descurajează pe Ioana Alexandra: ea vrea 
să ajungă cât mai departe, vrea să fie cea mai 
bună, vrea să joace volei de performanţă. Asta 
e tot ce îşi doreşte pentru că asta îi place.

M.B.

Preşedintele CJ Timiş, Constantin 
Ostaficiuc a anunţat lista de investiţii care 
se doreşte să fie promovate, demarate sau 
continuate în 2011: câştigarea finanţării 
pentru construirea Centrului de Afaceri 
de la fostul Comisariat Militar Zonal 
Timişoara, realizarea unei săli de sport 
multifuncţionale, finalizarea lucrărilor la 
Muzeul Satului Bănăţean şi la Muzeul 
„Traian Vuia”, începerea reabilitării Cas-
telului Huniade, reabilitarea Teatrului de 
Copii „Merlin”, construirea unei noi ma-
ternităţi lângă Casa Austria. „Doresc să 
avem un buget mai mare pentru investiţii, 
deoarece cred că aceasta este soluţia pen-
tru dezvoltarea judeţului”, a declarat şeful 
administraţiei timişene. Anul trecut, 19% 
din buget a fost alocat investuţiilor, pro-
centul pentru 2011 fiind de 21%.

După investiţiile de anul trecut în dru-
murile judeţene, trendul va fi în creştere, 
preşedintele CJ Timiş declarând că propu-
nerea pentru acest segment din bugetul pro-
priu va fi de 60 de milioane de lei. Centura 
oraşului Buziaş, drumurile Bacova - Lugoj 
şi Sânnicolau Mare – Periam vor fi lucrări 
care vor continua şi în 2011. Finalizarea de-
poneului ecologic de la Ghizela şi darea în 
funcţiune este un alt plan de îndeplinit pen-
tru anul în curs. Ideea realizării unui spital 
regional la Timişoara nu a fost exclusă din 
planuri, condiţie esenţială pentru acest lucru 
fiind realizarea unui parteneriat public-pri-
vat. De asemenea, parcul tehnologic de teh-
nologii alternative de pe raza satului Covaci, 
a intrat pe lista de investiţii de promovat în 
acest an.

Alina Sabou 

Principalele investiţii 
ale CJ Timiş pentru 2011

Ioana – Alexandra Cauc – o elevă ce visează şi luptă să ajungă o mare jucătoare de volei
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Două milioane de euro este valoa-
rea investiţiilor în 12 km de canaliza-
re şi 4 km de drum comunal care vor fi 

realizate în 2011, ne spune prima-
rul comunei Cărpiniş, Ioan Sima. 

Bugetul local este principala sursă de 
finanţare pentru aceste lucrări impor-

tante, cofinanţarea fiind prevăzută 
de la Consiliul Judeţean. Investiţii 

s-au mai făcut şi în 2010, iar trendul 
va continua. „Cu bani de la bugetul 

local, cu ce economii mai facem noi şi 
cofinanţări de la buget, putem demara 

lucrări. Pentru noi, 2011 va fi un an 
al investiţiilor”, consideră primarul.

– Ce facilităţi puteţi oferi fir-
melor pentru a începe o investiţie la 
Cărpiniş?

– Avem terenuri pentru inves-
titori, pentru cei care ar intenţiona 
să vină la Cărpiniş. La zona indus-
trială avem un teren vândut către 
un italian pentru a face un parc 
logistic, de fapt o hală de depozi-
tare mărfuri industriale. Avem pe 
raza comunei o fabrică de îngheţa-
tă, care absoarbe un număr foarte 
mare de locuitori, 600 de angajaţi. 
Am mai vândut unei firme un te-
ren pe care se construieşte acum o 
fabrică de napolitane. Va avea în 
jur de 20 de angajaţi. Pentru co-
muna noastră, dacă se vrea să se 
lucreze, nu ar exista şomeri. Am 
concesionat cele două bălţi ale co-
munei pentru agro-turism, la firme 
private, ei sunt obligaţi să promo-

veze acest turism prin contractul 
pe care l-am încheiat cu ei. Cetăţe-
nii sunt chiar mulţumiţi de ce s-a 
făcut acolo.

–Folosirea energiilor regenerabile 
eset prezentă în planul tuturor comu-
nelor. Care este situaţia la Cărpiniş?

– Lângă terenul vândut către 
italian mai este un teren unde se 
face un proiect tehnic pentru un 
parc de fotovoltaice care vor asi-
gura toata energia electrică ce este 
consumată de către primărie şi 
toate instituţiile care aparţin pri-
măriei, inclusiv staţia de epurare. 
Vom depune proiect cu finanţa-
re UE, 98 la sută. Proiectul va fi 
în valoare de 2 milioane de euro, 
iar cofinanţarea noastră va fi de 
40.000 euro. Vom depune proiec-
tul în luna aprilie.

– Din punct de vedere urbanistic 
ce noutăţi sunt în comună?

– Din 2004 până în 2010 am 
acordat 110 locuri de case pentru 
tineri, pe care s-a construit în pro-
porţie de 70 la sută. Anul acesta 
mai pregătim încă 20 de plaţuri, 
pe care le-am propus pentru par-
celare şi le vom distribui în funcţie 
de scrierea lor şi de nevoi, până la 
finele anului. Avem şi un plan ur- 

 
 
banistic zonal pe 13 ha de plaţuri 
pentru a fi scoase la vânzare, pentru 
cei care vor să cumpere şi cu aceşti 
bani vom continua canalizarea şi 
asfaltarea drumurilor comunale şi 
reabilitarea reţelei de apă.

– Agricultura mai intră în aten-
ţia localnicilor?

– Agricultura nu mai e o ocu-
paţie în particular, toate terenurile 
sunt arendate firmelor de pe raza 
comunei, în număr de 10 care lu-
crează aceste terenuri.

Sunt lucrate 100%, nu există lo-
curi abandonate.

– Ce situaţii mai grele aţi întâm-
pinat în ultima vreme?

– Avem o problemă la nivel de 
comună din cauza pânzei freatice, 
stăm pe un strat argilos şi mlăştinos. 
Avem probleme cu apele, la multe 
ploi există pericolul ca grădinile să 
se inunde. Am discutat cu cei de 
la CFR pentru a realiza un proiect 
care ar duce la drenarea apei pe sub 
calea ferată, spre canalul mare care 
merge în Timiş. Asta e cea mai 
mare problemă la Cărpiniş, pentru 
că bălteşte apa mereu.

A consemnat Alina Sabou

Primarul Ioan Sima: 

„Anul 2011 va fi anul investiţiilor”

Administraţia din Biled ne pri-
meşte cu veşti deloc îmbucurătoare. 
Din discuţia cu primarul Leontin 
Duţă aflăm că în rândul consilieri-
lor locali există disensiuni, fapt care 
ar fi dus, spune Duţă, la pierderea 
unor posibili investitori importanţi. 
Dependenţa de fondurile de la bu-
getul judeţean sau cel naţional este 
un punct sensibil, mai ales în condi-
ţiile de austeritate, de aceea pierde-
rea unor alte surse de venit este de 
nedorit pentru oricine.

„Cu investiţiile străine stăm 
foarte rău, deoarece o parte din con-
silieri nu înţeleg importanţa acesto-
ra, nu înţeleg că veniturile care vin 

din investiţiile acestea vin la buge-
tul local, e foarte greu cu ei. Deja de 
un an de zile nu putem să primim o 
aprobare din partea Consiliului Lo-
cal pentru un investitor din Italia, 
care vrea să facă o bază de agrement 
pe o suprafaţă de 15 hectare, un hi-
podrom. Investiţia ar fi de până la 7 
milioane de euro, constând într-un 
hipodrom, un hotel pentru cazare şi 
o staţie pentru concursuri interna-
ţionale de călărie. În cursul manda-
tului meu, s-au ratat cel puţin nouă 
investiţii, care puteau să fie făcute. 
E vorba de investiţii în construcţii, 
o fabrică de plasticuri etc. La un 
moment dat, s-a spus că comuna 

noastră o să fie poluată din cauza 
plasticului. Mediul şi o grămadă de 
instituţii dau autorizaţii, nu se mai 
pune problema de aşa ceva. Avem şi 
un PUZ de 45 de ha care aşteaptă 
investitori pe el”, ne spune Leontin 
Duţă.

Pe teritoriul comunei s-au sta-
bilit, în urmă cu mai mulţi ani, două 
firme cu activitate mai deosebită. 
Clagi România oferă 250 locuri de 
muncă cetăţenilor din Biled, la fa-
brica de răşini armate, din care se 
fac interioare de vagoane, de vapoa-
re, măşti de camioane, toalete de 
tren complete pentru persoane cu 
dizabilităţi. Al doilea investitor este 
Havle România, unde se fac lifturi 
pentru persoane cu handicap. Sunt 
120 de locuri de muncă, iar peste 40 
sunt localnici din Biled. 

Proiectele scrise
aşteaptă finanţare
Edilul localităţii cândva popu-

late în întregime de etnici nemţi 
încearcă să intre în rândul lumii în 
ceea ce priveşte facilităţile de secol 
XXI, dar norocul nu a surâs nici 
în privinţa câştigării de fonduri. 
Proiecte există. „Pe Ordonanţa 7, 
pentru alimentarea cu apă, vrem să 
continuăm proiectul şi avem nevoie 

de o suplimentare cu 7 miliarde lei 
vechi. Sperăm ca guvernul actual şi 
CJT să ne ajute să primim finan-
ţarea. Mai avem proiecte care cred 
că unele dintre ele vor prinde viaţă: 
reabilitarea drumurilor comunale, e 
vorba de 26 km de făcut în Biled, 
dar nu sperăm la toţi. Din venituri 
proprii localitatea are 16 miliarde 
lei vechi, dar nu pot fi toţi investiţi 
în şcoli, drumuri, salarii. Mai avem 
proiectul de canalizare şi staţia de 
epurare care era eligibil şi a fost dat 
la finanţare pe fondul de mediu, 
dar măsura s-a abrogat anul trecut. 
Sperăm să îl introducem pe o altă 
măsură, pentru a putea fi finanţat. 
Am depus proiect şi pe Măsura 322 
pentru un drum, after school şi rea-
bilitarea căminului cultural. Este un 
proiect eligibil, dar nu are fonduri”, 
ne explică Duţă.

Energiile regenerabile sunt 
esenţiale pentru modernizarea vieţii 
rurale şi nu numai, aşa că parcurile 
fotovoltaice sunt proiecte dorite de 
toţi edilii. Este şi cazul comunei Bi-
led, administraţia având intenţia de a 
obţine fonduri de la Ministerul Me-
diului pentru montarea şi funcţiona-
lizarea unui asemenea parc. Energia 
asigurată prin sursele naturale ar 
trebui să asigure necesarul pentru 
primărie, poliţie, şcoală, căminul cul-

tural, viitoarea sală de sport şi pentru 
terenul de fotbal cu iluminare noc-
turnă. Discuţii cu posibili investitori 
au fost, însă trebuie să existe cofi-
nanţare şi din partea locală.

Alte proiecte gândite sunt reali-
zarea unui parc, a unei baze sportive, 
modernizarea drumului agicol care 
face legătura dintre Biled şi Iecea 
Mare (pe fonduri europene), con-
struirea de locuinţe sociale. „Avem o 
documentaţie pentru construirea de 
locuinţe sociale în valoare de 735.000 
de euro, căutăm finanţare. Există ce-
reri din partea oamenilor. În primă-
vară o să dăm în jurul a 200 de locuri 
de casă, dacă o să mai fie cereri ca pe 
vremuri”, precizează primarul. 

Pe final, ca o veste deloc plăcu-
tă, trebuie să pomenim şi de faptul 
că ştrandul de la Biled nu mai este 
funcţional, după ce a fost vândut 
către o firmă, în urmă cu 7 ani, iar la 
scurt timp după aceea a fost aban-
donat. 

Vestea bună vine din partea ger-
mană, rudele celor circa 130 de et-
nici nemţi care mai trăiesc la Biled 
anunţând că se vor întoarce acasă 
pentru tradiţionalul Kirweih, în 28 
august, când va fi organizată şi săr-
bătoarea locală „Ziua Biledului”. 

Alina Sabou

Investiţii ratate din cauza disensiunilor din Consiliul Local?

Fabrica de napolitane

Staţia de epurare
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Situată în vestul judeţului Timiş, aproape 
de zona de frontieră, localitatea Gottlob se 

poate mândri cu relaţii externe foarte bune. 
Legăturile cu partenerii din Serbia, Ungaria 
sau Germania sunt la ordinea zilei, iar de cu-
rând se pune în plan şi o relaţie mai apropiată 

cu spaniolii din Mallorca. Tradiţia gottlo-
beană este însă alta, una care ar trebui să îi 
ducă faima mai puternic. Pe cel mai roditor 

pământ din ţară se cultivă sute de hectare de 
legume, dar şi mult-iubiţii pepeni, care fac 

deliciul tuturor în verile caniculare.

Lubeniţa de Gottlob
trebuie să devină brand! 

Festivalul Lubeniţei de la Gottlob este 
stabilit deja şi pentru anul 2011: 15-16 au-
gust. Cum anul trecut au gustat din savuroşii 
pepeni de Gottlob circa 7.000 de persoane, 
organizatorii vor ca anul acesta standardul 
să fie mai ridicat. În plus, încă de anul tre-
cut s-au început demersurile pentru înregis-
trarea mărcii „lubeniţă de Gottlob”, iar până 
în această vară există speranţa ca iniţiativa să 
fie finalizată. Omologarea produsului specific 
zonei este importantă pentru producători, în 
condiţiile în care lubeniţele sunt cumpărate 
de comercianţi din Ungaria şi vândute apoi 
românilor pe post de lubeniţă ungurească. 
Primarul Gheorghe Nastor spune că lubeniţa 
de Gottlob a ajuns chiar şi în Germania, dar 

tot pe filieră maghiară. „De la noi luau ungu-
rii lubeniţă şi o duceau în Ungaria, unde pu-
neau eticheta lor. La Munchen, nepotul meu 
a căutat posibili beneficiari şi de la ei a aflat 
că luau pepenii din Ungaria, de la cineva des-
pre care ştim că îi cumpăra de la Gottlob. La 
Beckescsaba, din lubeniţa de la Gottlob se fac 
săpunuri şi şampoane”, ne spune Nastor. 

În Gottlob sunt în jur de 100 de produ-
cători care însumează aproape 400 ha. Ei 
deţin suprafeţe între 0,50 ha până la 25 ha. 
Demersuri s-au tot făcut, şi la nivelul aso-
ciaţiilor de agricultori şi la autorităţi, dar se 
merge şi pe linie directă, prin contactarea 
comercianţilor străini. „Suntem în discuţii 
avansate cu o firmă din Freiburg, Germa-

nia, pentru preluarea legumelor. Firma vrea 
să asigure, la solicitarea grupului de produ-
cători, seminţe, plante. Au pretenţia să se 
cultive anumite soiuri, pe bază de contract. 
Preţul va fi negociat. Îi interesează tomatele 
şi pepenii”, adaugă primarul. Acesta menţi-
onează că desfacerea produselor legumicole 
şi a lubeniţelor este cea mai mare problemă. 
Înfiinţarea unei pieţe de gros la Gottlob ar fi 
un pas important pentru agricultura zonei. 
„Am fost în Italia cu un grup de producători, 
la Rimini am văzut o cooperativă unde se 
aduce marfa de la producători şi o distribuie. 
De aceea punem accent şi noi pe colabora-
rea cu nemţii. Am discutat personal cu dl 
ministru Valeriu Tabără, în noiembrie, mi-a 
promis că ne sprijină, prin grupul de pro-
ducători în înfiinţarea unei hale frigorifice, 
o piaţă de gros, după modelul de la Pecica. 
Acolo ai certitudinea că legumele şi lubeniţa 
le iei proaspete”, explică Nastor. Distribuţia 
produselor în supermarketurile din zona este 
un alt segment neexploatat îndeajuns şi se 
pare că producătorii din Gottlob nu au gă-
sit deschise prea multe uşi pentru a alimenta 
rafturile acestor magazine. „Marile magazi-
ne nu vin la noi. Un producător la Vizejdia 
are o relaţie cu Kaufland. El are 60 de hec-
tare de legume şi dă marfa acolo. Ei o duc la 
depozitul de la Ploieşti şi o aduc înapoi la 
Timişoara. Nu e o pierdere de calitate şi de 
timp?”, se întreabă, retoric, primarul.

Proiecte peste proiecte

Administraţia din Gottlob are în lucru 
mai multe proiecte, aflate în diferite faze de 
evoluţie. Cu un milion de euro se va moder-
niza un drum agricol de 10 km, 12 km de tro-
tuare din Gottlob şi satul aparţinător, Vizej-
dia, vor fi reparate. Drumul comunal dintre 
Gottlob şi Bulgăruş este în plan pentru mo-
dernizare. Un studiu de fezabilitate va arăta şi 
de câţi bani este nevoie pentru realizarea a 25 
de hectare de perdele forestiere. În luna iunie, 
se preconizează că va fi gata modernizarea re-
ţelei de apă. „Am schimbat integral reţeaua şi 
s-a extins în Vizejdia. Acum facem o staţie 
de pompare, foraj, cu un rezervor de 300 mc. 

Serviciul de apă este concesionat Aquatim. 
Vrem să extindem apa în Vizejdia. Anul tre-
cut am făcut o extindere de 500 m, avem 1100 
m şi ne mai trebuie încă pe atât pentru a aco-
peri localitatea cu 380 locuitori. Vizejdia se 
revigorează, după plecarea nemţilor a fost ca 
o gaură neagră. Am reuşit, cu ajutorul preşe-
dintelui CJT, Constantin Ostaficiuc, asfalta-
rea drumului dintre Gottlob şi Vizejdia. Au-
tomat satul s-a repopulat, au intrat şi agenţii 
economici, se dezvoltă, au crescut preţurile la 
terenuri”, ne spune Gheorghe Nastor.

Alte proiecte au fost depuse pentru realiza-
rea canalizării şi a staţiei de epurare. În bugetul 
pe 2011 s-a prevăzut şi reabilitarea căminului 
cultural din Vizejdia, a capelei de la cimitiul 
din Gottlob, înfrumuseţarea centrului civic, 
realizarea de parcări şi continuarea investiţiei 
în pistele pentru biciclişti. Independenţa ene-
getică este de dorit şi la Gottlob, lucru care s-ar 
putea realiza după câştigarea sursei de finanţare 
pentru înfiinţarea unui parc fotovoltaic pe un 
hectar de teren. Pentru sediile primăriei, şcoa-
la, grădiniţă, dispensar şi sediul de poliţie exis-
tă intenţia de a se monta pompe de recirculare 
şi baterii solare, pentru încălzirea termică şi 
apa caldă. Cele două proiecte au fost estimate 
la 7 miliarde de lei vechi. Fondurile europe-
ne au fost ţintite şi pentru modernizarea unui 
drum de 7,5 km între Gottlob şi Tomnatic. Pe 
fonduri naţionale, de la Ministerul Dezvoltării, 
comuna Gottlob s-a înscris pentru asfaltarea 
drumului spre Vizejdia, pe 7,8 km. 

Sport, cultură şi... feminism

Fotbalul şi pescuitul sunt ocupaţiile băr-
baţilor în timpul liber, în comuna timişeană. 
Echipa de fotbal Spartak Gottlob joacă în 
Divizia D şi, la prima participare, a terminat 
turul pe locul 4. Ca orice echipă care se res-
pectă, există şi formaţii de copii şi de juniori. 
Localitatea are şi mulţi pescari, asta şi pen-
tru că există circa patru hectare de luciu de 
apă. Balta nu a fost exploatată şi nici secată. 
Dezavantajul este că nu are prea mult loc de 
desfăşurare în jur, dar oricum se doreşte con-
cesionarea ei. Pescarii se ocupă acum, pe banii 
lor, de popularea bălţii. 

Femeile şi-au găsit şi ele o ocupaţie. S-au 
organizat în clubul „Femina”, prin care ajută 
familiile nevoiaşe, organizează serate cu fe-
meile din comună, participă la festivaluri, gen 
„Lada cu zestre”, se implică în viaţa comunită-
ţii, cu copiii, cu zilele satului şi colaborează cu 
celelalte cluburi din jur. Localnicii sunt şi aju-
toarele lui Moş Crăciun, pentru că pe raza co-
munei se află „Fabrica lui Moş Crăciun”, unde 
se produc brazi, beteală şi tot ce este necesar 
pentru împodobirea casei şi a bradului, iarna. 

Colectare foarte bună a taxelor,  
în ciuda crizei

Bugetul local este format din taxele şi im-
pozitele colectate de la localnici. În prea puţine 
cazuri o astfel de fundamentare este de ajuns 
pentru investiţiile de care ar fi nevoie pentru 
bunăstarea unei localităţi, aşa că baza se pune 

pe cât mai mulţi investitori care să creeze locuri 
de muncă, să plătească impozite pe construcţiile 
ridicate etc. La Gottlob, situaţia nu este roz din 
acest punct de vedere, dar speranţe sunt. 

„Pe lângă fabrica lui Moş Crăciun, am re-
uşit să aducem un investitor italian la Vizej-
dia, care are afacere cu dale, borduri, pavele şi 
bolţari. Îi concesionăm teren pentru a scoate 
nisip, a făcut foraj la 6 metri şi nu a dat de pă-
mânt, numai de nisip, poate lucra 40 de ani. 
Ne facem împreună lucrările ce le mai avem 
prin comună, cu preţuri mai mici. Din bugetul 
propriu nu putem trăi. Mă bucură că gradul de 
colectare a taxelor de la cetăţeni a ajuns la 92%, 
deşi suntem în an de criză. Faţă de 2006, acum 
avem venituri de patru ori mai mari, deşi nu 
am crescut nicio taxă, ci s-a îmbunătăţit cole-
tarea. A crescut şi numărul populaţiei şi le-au 
mai crescut veniturile”, explică Nastor.

În aşteptarea altor investiţii, se pregăteş-
te şi planul urbanistic general, care prevede o 
zonă industrială pe 10 hectare. Din punct de 
vedere urbanistic, sunt 30 de locuri de casă 
pentru tineri, conform prevederilor Legii 15, 
dar se va scoate teren şi la vânzare. În ultimii 
ani, la Gottlob s-au construit 22 de case noi.

Înfrăţire cu Mallorca?

Localitatea Ujzentivan din Ungaria este cel 
mai apropiat partener al gottlobenilor, existând 
colaborări pe toate planurile: cultural-sportiv, 
învăţământ. Festivalul Ştrudelului nu este or-
ganizat fără participare românească, aşa cum la 
lubeniţele din Gottlob nu lipsesc ungurii. Pe par-
tea de sport, primarul a menţionat colaborarea 
cu antrenorii maghiari, soţ şi soţie, de la echipa 
de majorete. „Vrem să finalizăm acest parteneri-
at printr-o colaborare mai concretă, să avem un 
protocol scris. Mai avem un proiect comun Un-
garia – România, se vor aloca până la 100.000 de 
euro. Avem un proiect comun, ei vor să moder-
nizeze o veche cazarmă, noi fostul cinematograf. 
Mai avem colaborare cu altă comună maghiară, 
de lângă Szeged. Avem şi partener comun un 
oraş din Serbia. Au fost vizite de ambele părţi 
şi am ajuns la un numitor comun, cu ce lipseşte 
la fiecare. Un obiectiv comun pe care nu îl avem 
niciunul este ştrandul”, spune Nastor.

Primarul din Gottlob pregăteşte şi o sur-
priză: un parteneriat cu o comunitate din insula 
spaniolă Palma de Mallorca, unde primarul a fost 
invitat în perioada 15-19 februarie. Legăturile au 
fost create de un român stabilit acolo şi care are o 
relaţie bună cu primarul acelei localităţi.

Alina Sabou

Agricultorii vor sprijin 
pentru comercializarea 
producţiei de legume şi pepeni
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În ultimii 
şase-şapte ani, 
pe raza comu-
nei Orţişoara 
s-au instalat 

câteva societăţi 
importante, 

iar investiţiile 
totale se con-

tabilizează în 
jurul a 20-30 

de milioane de 
euro. Aleodor 

Sobolu, prima-
rul localităţii, 

ne-a vorbit despre cum au decis companiile din domeniul 
agricol şi alimentar să se stabilească la Orţişoara, dar şi despre 

planurile muzeografilor pentru satul Corneşti, unde se află 
cel mai mare sit arheologic din Europa. Viitoarea autostra-
dă a Banatului, precum şi staţiunea Băile Călacea intră în 

componenţa comunei, aşa că Orţişoara are, cel puţin teoretic, 
o sumedenie de posibilităţi de a se transforma într-una din 

localităţile bogate ale judeţului.

Lăsaţi din preţul terenului!

Înainte de Revoluţia din decembrie 1989, zona Orţişoara 
era cunoscută pentru silozuri, IAS-uri şi fermele Comtim. Ma-
joritatea populaţiei lucra în acest domeniu. La mijlocul anilor 
1990, au început să se distrugă, fiind lăsate în paragină. Revigo-
rarea a început să se vadă după 2004, spune primarul Aleodor 
Sobolu. „Până prin 2002, era distrus totul. În 2004, fiind născut 
în Orţişoara, am spus că nu putem lăsa aşa, trebuie să vedem 
cum să atragem investitorii. Am fost şi la Arad şi la Camera de 
Comerţ Timişoara, am trimis solicitări şi la senatori şi deputaţi. 
Fostul ministru Ilie Sârbu a spus că îmi caută el, iar în 14 de-
cembrie 2004 a venit cu Cristim la noi. Le-am dat un teren şi 
au investit. Apoi au venit treptat şi alţii. Umwelttechnik a cum-
părat teren în 2002, dar nu s-au apucat de lucru din cauza unui 
litigiu pentru teren şi au vrut să plece. În 2004 i-am convocat pe 
patronii din Austria şi am găsit o soluţie, le-am mai dat teren şi 
facilităţi şi au ridicat hala. Investiţiile din Orţişoara ar fi de 20-
30 de milioane de euro din 2004 încoace”, povesteşte Sobolu.

Anul trecut, o altă societate puternică în sectorul alimen-
tar, Unicarm, şi-a inaugurat investiţia. Compania din Satu 
Mare a investit 3,5 milioane de euro într-un centru logistic 
de distribuţie pentru partea de vest a ţării. Domeniul ali-
mentar este completat de investiţiile în fermele Avicola, dar 
şi de Simultan, cu activitate în fabricarea şi comercializarea 
produselor lactate. Utilajele agricole nu lipsesc din zonă, fi-
ind comercializate de către firma Mewi. Umwelttechnik sunt 
specializaţi pe produsele prefabricate destinate construcţiilor 
(tuburi şi betoane). Recent, s-a semnat şi un contract cu o fir-

mă de transporturi internaţionale, care plănuieşte să ridice un 
parc logistic destinat unui număr de peste 120 de autovehicu-
le. Conform primarului, investiţia va fi de 6 milioane de euro. 

„Avem sume considerabile la buget de la aceşti investitori. 
Au luat şi oameni din comună să lucreze, fiecare firmă are 
cam 100 de persoane, vin muncitori şi din jurul comunei. În 
primăvară, SC Baumit vor să înceapă lucrările pe 10 hectare, 
pentru fabricarea de materiale pentru construcţii”, spune So-
bolu. Întrebăm care este secretul acestor investiţii, cum de s-a 
reuşit adunarea lor la un loc şi ce sfat le-ar da altor primari. 
„Să lase din preţ la terenuri pentru că nu se câştigă din vânza-
re, ci se câştigă apoi, din taxele şi impozitelor celor care au loc 
de muncă. Şi Primăria beneficiază atunci când omul are bani 
să ia o pâine, un suc, o bere. Şi buticurile din zonă cresc pentru 
că au oamenii bani. Dacă nu ar fi investiţii, am fi ca o epavă 
care pluteşte în derivă”, ne răspunde edilul. 

Primarul ne dă chiar exemplul uneia din ultimele societăţi 
stabilite la Orţişoara. „Terenul de la firma de transporturi e al 
nostru, dar de la drumul judeţean este la vreo 200 m mai în spa-
te. Era normal să îi lăsăm un preţ mai mic la raportul de evalu-
are, pentru că neavând drum de acces, trebuie să îşi construiască 
unul înainte de a investi. 200-300 m de drum costă câteva zeci 
de mii de euro. Drumul rămâne al comunei şi circulă pe el cine 
doreşte. Au fost de acord aşa. În raportul de evaluare negociat 
cu firma am decis de comun acord că e bine să facă drumul şi s-
a trecut şi în caietul de sacini şi în hotărârea de Consiliu Local, 
pentru a nu avea probleme apoi, la un control. Oamenii au fost 
bucuroşi că le-am făcut acest beneficiu şi vor începe lucrările. 
Dacă nu îi ajutăm, nu au cum să vină, caută alte locaţii, în alte 
comune. Noi încercăm să vindem un teren cât de cât mai ieftin, 
iar cu banii ce rămân se începe investiţia”, a explicat Sobolu.

Autostrada Banatului va trece pe teritoriul comunei, la km 
7, între Orţişoara şi Seceani, unde va fi şi o descărcare care 
avantajează foarte mult localitatea. Deja locul a fost antamat 
de firme interesate să facă afaceri în domeniul agricol. Şase 
silozori vor fi ridicate în apropiere de viitoarea autostradă. 

Viaţă mai bună pentru localnici

Primăria a făcut, anii trecuţi, investiţii în reţeaua de apă, 
prin fonduri europene (cu finalizare în septembrie 2011), s-au 
făcut reparaţii la biserici, au fost dotate cu sisteme de încălzire, 
s-a adus o maşină de pompieri şi s-au echipat cu uniforme şi tot 
ce era necesar. „Din fonduri proprii vom face staţia de tratare a 
apei şi branşamentele la fiecare număr de casă, în afara locuin-
ţelor. Primăria, din bugetul local, va cumpăra căminele, contoa-
rele şi vor face branşamentele la fiecare casă. Pentru canalizare, 
proiectul a fost depus pe Măsura 322, odată cu proiectul de 
asfaltare, dar nu am primit finanţare. Dacă ar rămâne toţi banii 
la noi pe care îi virăm din cotele defalcate, nu am avea nevoie 
de fonduri europene să facem canalizarea. În 4 ani am face ca-
nalizarea pe Orţişoara, aşa cum am făcut şi cu staţia de tratare 
a apei, cum facem branşamentele gratuit, aşa putem treptat să 

facem şi canalizarea. O să o facem atunci când terminăm reţea-
ua de apă. Mai stăm un an, dacă nu vin aceste fonduri europene 
pe proiecte, ne apucăm noi de canalizare”, promite edilul din 
Orţişoara.

În domeniul social, Primăria s-a implicat şi în refacerea 
picturii din biserica monument istoric de la Seceani, în cum-
părarea autocarului cu care copiii circulă gratuit de la sate 
către liceul de la Orţişoara. De autocar beneficiază şi echipa 
de rugby din divizia A, dar şi echipa de dansuri, din care fac 
parte 48 de copii. „În 2004 copiii nu prea veneau la şcoală, 
transportul era plătit, lucru care nu era normal în condiţiile în 
care părinţii plătesc taxe şi impozite. De când am scos abo-
namentul de la copii, deja s-a văzut o creştere considerabilă 
a numărului de copii la şcoală”, afirmă Aleodor Sobolu. La 
grădiniţă, cu ajutorul firmelor din domeniul alimentar, copi-
laşii primesc mâncare gratuit, iar familiile care au nevoie de 
program prelungit achită 150 de lei pe lună. 

Din toamna anului trecut, administraţia din Orţişoara are 
şi un sediu nou, refăcut din fonduri proprii – 300.000 de euro 
– cu toate dotările necesare, pe două nivele. 

Din punct de vedere urbanistic, s-a observat dezvoltare şi 
prin prisma construirii de case noi, terenurile fiind date tine-
rilor. „Anul acesta mai scoatem 5 hectare pentru tineri, prin 
Legea 15, şi pentru vânzare. La Corneşti vom da 4 hectare şi 
urmează Călacea Sat cu 7 hectare”, menţionează primarul. 

Călacea se revigorează încet

Una din staţiunile de tratament din Timiş, cea de la Băile Că-
lacea, a fost privatizată la mijlocul anilor ’90. „Societatea a făcut 
investiţii în timp, s-a pus la punct baza de tratament, s-au făcut şi 
vreo 20 de camere cu regim de 3 stele, restaurantul a fost 
recondiţionat, sunt 2 bazine interioare cu apă termală, plus 
vanele. Este pus la punct cât de cât. Încercăm să şi promo-
văm locul, în 2006 le-am introdus curentul, am pus lămpi pe 
fiecare stâlp. Fiind privaţi, nu avem voie să investim. Eu m-
am gândit că ar mai fi nevoie de cel puţin un milion de euro 
pentru această staţiune”, mai spune Sobolu.

Satul Corneşti, care aparţine de Orţişoara, a fost pus pe 
harta arheologilor din toată lumea, după ce s-a descoperit cea 
mai mare fortificaţie istorică din Europa. Specialişti din Sta-
tele Unite şi Europa au cercetat cetatea veche de 3.500 de 
ani ascunsă sub pământ. Pentru că un asemenea obiectiv nu 
poate rămâne neexploatat, primarul sub jurisdicţia căruia se 
află terenurile a discutat cu conducerea Muzeului Banatului 
şi se fac planuri pentru deschiderea unor puncte muzeale. La 
Corneşti, intenţia conducerii muzeului este de a construi un 
sat identic cu unul din epoca bronzului. Până la transpunerea 
în realitate a acestui vis, în viitorul mai apropiat, administraţia 
se gândeşte la o înfrăţire cu o localitate din Germania, de pe 
lângă Nürnberg, unde se află mulţi orţişoreni. De altfel, de 
Rusalii, la Nürnberg va avea loc „Ziua Orţişorenilor”.

Alina Sabou

Primarul Aleodor Sobolu: 

„Dacă nu ar fi investiţii, 
am fi ca o epavă care pluteşte în derivă”

Bugetul local al comunei Gie-
ra pe 2010 a reuşit să susţină câteva 
investiţii pentru bunăstarea cetăţeni-
lor: reabilitarea iluminatului stradal, 
modernizarea unui drum comunal 
şi reparaţiile făcute la drumurile din 
Giera, Toager, Grăniceri. Pentru a 
se păstra curăţenia, dar şi ordinea, s-
a făcut achiziţie de europubele. Din 
bugetul local s-au suţinut şi câteva 
lucrări la reabilitarea de poduri şi po-
deţe în Giera. Pentru 2011, s-au pre-
văzut câteva proiecte esenţiale pentru 
dezvoltarea ulterioară a localităţii: 
extinderea sistemului de alimentare 

cu apă în Giera, Toager şi Grăniceri, 
unităţile de învăţământ vor fi racor-
date la reţeua de utilităţi, amenajarea 
unei staţii de pompieri. Pentru cum-
părarea unor utilaje de întreţinere a 
infrastructurii s-au prevăzut 60.000 
de euro, pentru amenajarea unui 
punct sanitar în Grăniceri - 10.000 
de euro, iar continuarea lucrărilor la 
şanţurile de colectare şi la podeţe-
le din Giera ar mai necesita 45.000 
de euro. Conform primarului Victor 
Hotean, se vor mai face lucrări de 
reabilitare a sistemului de canalizare 
şi se va îmbunătăţi starea trotuare-

lor. Extinderea reţelei de canalizare 
în Giera şi Toager este în faza de 
studiu de fezabilitate, precum se în-
tâmplă şi cu proiectul de reabilitare a 
sistemului de iluminat public. „Pen-
tru atragerea investiţiilor, în Planul 
Urbanistic General s-a prevăzut o 
zonă industrială pentru concesiona-
rea terenului. Comuna noastră are 
apa curentă, canalizare, internet de 
la Romtelecom, energie electrică. În 
cele trei localităţi s-a prevăzut teren 
pentru construirea de locuinţe pen-
tru tinerii căsătoriţi conform Legii 
15/2003”, a mai spus primarul.

L-am întrebat pe primarul din 
Giera cu ce probleme se confruntă 
din punct de vedere administrativ, iar 
Hotean a amintit că zona este una 
defavorizată şi din acest motiv oa-
menii plătesc mai greu taxele locale. 
„Ne confruntăm cu instabilitatea ex-
cesivă din punct de vedere legislativ. 
Vor să avem o administraţie publică 
performantă, în favoarea cetăţeanu-
lui, pe bani de nimic”, a precizat edi-
lul. O altă problemă menţionată este 
restituirea proprietăţilor, conform 
Legii 247/2005. „Nici în prezent nu 
s-a rezolvat problema terenurilor de 
la Administrarea Domeniilor Statu-
lui”, a spus Hotean. Administraţia 

locală a încheiat, recent, un acord de 
parteneriat cu localitatea Susara, de 
lângă Vârşeţ. Susara este o comuni-
tate redusă cu aproximativ 300 de 
persoane, fiind bine pregătită din 
punctul de vedere al culturii, tradi-
ţiei, obiceiurilor, activităţi sportive şi 
infrastructură imobiliară.          A.S.

    GIERA       zonă industrială, pregătită pentru investitori
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– Domnule Ciobotaru, spuneţi-ne cum a fost 
anul 2010 pentru instituţia pe care o conduceţi?

– Anul 2010 a fost un an încărcat, cu mul-
te evenimente, activităţi şi cu foarte multe 
probleme care ne-au permis, pe de o parte, 
să ne testăm capacitatea de a rezolva situa-
ţiile cele mai dificile 
şi pe de altă parte să 
formăm o echipă de 
lucru, pe care diversele 
confruntări cu limitele 
interioare şi exterioare 
au consolidat-o, chiar 
dacă încă mai avem 
de lucru. Ca în fiecare 
an, am dobândit multe 
experienţe noi şi am 
încercat să ne deschi-
dem cât mai mult către 
noile tendinţe şi opor-
tunităţi din domeniul 
nostru de activitate.

– Care sunt realizările cele mai mari din 
domeniul cercetării?

– Cele mai importante cercetări arheologice 
au fost cele realizate la Corneşti-Iarcuri, unde, 
sub conducerea arheologului dr. Alexandru 
Szentmiklosi, o echipă de specialişti şi de stu-
denţi din Anglia, Statele Unite şi Germani au 
reluat lucrările la cea mai mare fortificaţie preis-
torică din Europa. De asemenea, am participat, 
alături de Institutul Multimedia Româno-El-
veţian şi de muzeele de istorie din Deva, Sibiu, 
Cluj-Napoca, la pregătirea expoziţiei internaţi-
onale De la primele scrieri la multimedia. Publicul 
timişorean poate vizita această expoziţie înce-
pând cu 1 februarie, în spaţiul pus la dispoziţie 
de colegii noştri de la Muzeul de Artă. 

S-au realizat lucrări sistematice la traseul 
viitoarei autostrăzi Timişoara-Arad.

– Putem considera ca Muzeul Banatului 
este în continuare un centru didactic şi educa-

tiv valoros şi pentru publicul nespecialist?
– Bineînţeles. Trebuie spus că încercăm, în 

ciuda diferitelor tipuri de dificultăţi, să lărgim 
oferta educativă pentru copii şi tineri. Astfel, în 
anul care a trecut, s-au derulat cu succes activi-
tăţi de pedagogie muzeală, organizate de colec-

tivul nostru de specialitate. Aceste activităţi au 
presupus: corul de copii cu vârste cuprinse între 
4-12 ani, Flores Castelli, care se întâlnesc săptă-
mânal în sălile Muzeului pentru repetiţii şi care 
au participat la numeroase concerte organizate 
în urbea noastră, cursul săptămânal de desen în 
cadrul grupului de arte plastice Colores Castelli, 
coordonat de prof. Dana Mercea Miclăuş, ghi-
daje tematice pentru elevii din şcolile timişene. 
Trebuie menţionat că s-au semnat peste 200 de 
protocoale de colaborare cu şcoli şi grădiniţe din 
judeţul Timiş pentru a-i implica pe copii şi pe 
profesori în activităţi extraşcolare organizate de 
Muzeu. De asemenea, am organizat o activitate 
intitulată Copiii ghizi, aflată la ediţia a II-a, în 
cadrul căreia cei mici au devenit ei înşişi ghizi în 
muzeu, prezentând vizitatorilor exponatele din 
Secţia de Ştiinţe Naturale. 

Am participat, alături de Primărie şi de câ-
teva zeci de instituţii educative şi de cultură, 

la Campania Piccolingo pentru învăţarea limbi-
lor străine de la vârste precoce. Am colaborat cu 
ZIBO, pentru Săptămâna familiei – săptămâna 
fără TV şi sperăm să mai avem astfel de ocazii 
pentru a pune în practică cele învăţate. Am avut 
o colaborare cu magazinul Picioru’ Gras care 
organiza săptămânal concursuri pentru clienţii 
săi, premiile constând în bilete la muzee, tea-
tru, operă etc. Şi lista ar putea continua.

– Pentru realizarea acestor activităţi a 
fost cu siguranţă nevoie de mult efort, deoarece 
ştim că echipa Muzeului nu este foarte mare. 
Ce ne puteţi spune însă despre evenimentele 
culturale pentru publicul adult?

Voi enumera doar câteva dintre cele mai 
importante evenimentele propuse publicului 
timişorean, în speranţa ca temele abordate să vă 
ofere o imagine cât mai bună a muncii noastre: 
•  Simpozion: “90 de ani de la semnarea Trata-

tului de la Trianon (4 iunie 1920)“;
•  Expoziţie: Arme de foc din Colecţia Muzeului 

Banatului (ianuarie –februarie);
•  Expoziţie Istoria Timişoarei, în colaborare cu 

Muzeul din Ulm;
•  Eveniment: Castelul şi cavalerii săi (31 iulie 

2010): conferinţe: Arthur şi cavalerii mesei rotun-
de, Lăuta în Europa occidentală, din cele mai vechi 
timpuri până în secolul al XX-lea, Povestiri din 
istoria îngropată a Castelului Huniade, Moneda 
medievală; concert de lăută; cerc de poeme medie-
vale; vizionare de film Stăpânitorii Castelului;

•  Expoziţie: Arta tradiţională chineză (15-30 
octombrie); 

•  Lansare de carte: Breslele, manufacturile şi 
dezvoltarea industrială a Banatului între anii 
1717-1918 de Lajos Kakucs (7 aprilie 2010).

E de menţionat că la aceste evenimente 
culturale au participat în total în jur de 3000 
de persoane.

– Că veni vorba de numere, câţi vizitatori 
a avut Muzeul în anul care a trecut?

– Publicul a participat în număr mare la 

evenimentele organizate de colectivul Mu-
zeului Banatului. Am contabilizat un număr 
de aproximativ 17.000 de vizitatori, ceea ce 
înseamnă o creştere de 29% faţă de 2009.

– E un număr destul de mare, având în ve-
dere că multe expoziţii permanente ale Muzeu-
lui sunt închise. Cum s-a realizat acest lucru?

– În parte, datorită eforturilor colegilor mei 
şi valorii acţiunilor întreprinse. În parte, datorită 
utilizării mijloacelor moderne de comunicare 
şi de informare, cum ar fi Facebook, unde am 
înregistrat deja peste 1000 de fani. Apoi am 
căutat să fim cât mai prezenţi pe site-uri care 
promovează activităţile culturale din oraş şi aşa, 
lumea a ajuns să fie mai informată cu privire la 
activităţile organizate de noi.

– Ce planuri aveţi pentru anul acesta?
– Sper ca în anul 2011 să continuăm să 

ne deschidem faţă de noile iniţiative, să con-
tinuăm să organizăm evenimente educative şi 
culturale cât mai interesante pentru publicul 
nostru. Aş dori ca echipa existentă, profesio-
nistă şi motivată, capabilă să facă faţă tuturor 
dificultăţilor, să transforme Muzeul într-un 
centru de cultură de referinţă. În anul care a 
trecut, pe lângă ceea ce am menţionat deja, au 
fost editate cărţi şi am publicat tradiţionalul 
anuar ştiinţific al Muzeului Banatului de o 
înaltă ţinută ştiinţifică şi recunoscut la nivel 
internaţional ş.a.m.d.

Avem în plan organizarea unui festival de 
artă medievală, o expoziţie despre sanctuarul 
de la Parţa, o expoziţie despre armele foc din 
colecţia Muzeului şi multe altele, pe care vă 
invităm să le descoperiţi.

Vă mulţumim pentru că aţi împărtăşit 
publicului o parte din reuşitele anului 2010 şi 
urăm întregului colectiv din Muzeul Banatu-
lui mult succes în 2011!

A consemnat Monica Varga,

Să privim şi latura pozitivă a instituţiilor bugetare:
Muzeul Banatului Timişoara în 2010

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

Organizată de Institutul Multimedia Româno-Elveţian 
şi Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane din Deva, expoziţia 
este o reflecţie asupra a tot ceea ce a dezvoltat societatea co-
municării de-a lungul veacurilor, în întreaga sa dimensiune şi 
diversitate istorică. Expoziţia aduce în atenţie o multitudine 
de secţiuni tematice a căror abordare evolutivă permite o înţe-
legere mai nuanțată a realităţii de la primele forme de comu-
nicare ale umanității până la radio, televiziune, multimedia.

Evenimentul se bucură de înaltul patronaj al Ambasado-
rului Elveţiei în România, Excelenţa Sa Livio Hürzeler, și al 
domnului Kelemen Hunor, Ministrul Culturii și Patrimoniului 
Naţional, desfășurându-se sub egida Ministerului Afacerilor 
Externe al României și al Institutului Cultural Român. Curato-
rul expoziției este Domnul Dr. Laurent Chrzanovski, arheolog, 
directorul proiectului ,,De la primele scrieri la multimedia’’

Vernisajul expoziţie organizată la Timişoara a avut loc  loc 
marţi, 1 februarie a.c., în prezenţa Excelenţie Sale  Livio Hür-
zeler, Ambasadorul Elveţiei în România.

Piesele expuse aparţin unora dintre cele mai dintre cele mai 
reprezentative colecţii muzeale din Transilvania şi Banat: Mu-
zeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, Muzeul Naţional Bru-
kenthal Sibiu, Muzeul Banatului Timişoara, Muzeul de Istorie  

 
 
Sighişoara şi Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei Cluj-
Napoca. Multe din piesele expuse includ elemente cu caracter 
estetic, ceea ce propune expoziţia şi  publicului iubitor de artă.

O secţie specială, interactivă — dezvoltată de Univer-
sitatea Haute-Ecole Art din Saint-Imier (Elvetia) — este 
dedicată tehnologiilor de avangardă. Elementul novator al 
expoziţiei constă în faptul că ea poate fi vizionată, în premieră 
pentru publicul din România, cu ajutorul telefonului mobil şi 
al tehnologiilor informatice elveţiene de ultimă generaţie.

Codul de bare 2D, aplicat exponatelor şi materialelor de 
suport ale evenimentului (panouri, afişe, flyere, postere stra-
dale), oferă o interfaţă uşoară (telefonul mobil-internet) şi 
stabilește o punte între lumea reală şi informaţiile provenite 
din site-urile WAP şi WEB. Astfel, vizitatorul expoziţiei îşi va 
putea folosi telefonul mobil pentru a afla mai multe informaţii 
despre fiecare exponat, vitrină sau tematică abordată în cadrul 
numeroaselor secţiuni propuse.

Bogdan  Nădăştean

„De la primele scrieri la multimedia 
- O scurtă istorie a comunicării şi mai mult...”

Prima expoziţie din România vizitată cu telefonul mobil
(1 februarie 2011 – 30 aprilie 2011)

Foto: Alex Hreniuc

Interviu cu managerul 

Muzeului Banatului, 

Dan Leopold Ciobotaru
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Pe oriunde l-ar duce paşii în această 
goană a vieţii pe regizorul Ioan Cărmă-
zan, atunci când este invitat acasă, adică 
la Bocşa, acesta vine cu mare plăcere. Iar 

bocşenii nu ezită să-l invite ori de câte ori se iveşte ocazia. 
Aşa s-a întâmplat şi în 26 ianuarie 2011 când Biblioteca „Tata 
Oancea” din Bocşa i-a lansat regizorului Ioan Cărmăzan pro-
punerea unei întâlniri, de astă dată la o librărie din Reşiţa. 
Librăria „Semn de carte” din Reşiţa, păstorită cu mare grijă 
şi multă pasiune de familia Duca Lucian şi Camelia, a de-
venit de ceva vreme un important centru de cultură reşiţean, 
locul de întâlnire a personalităţilor culturale ale vremii. Dar 
pragul acestei librării este trecut şi de numeroşi elevi, dascăli 
sau oameni simpli care, pur şi simplu, adoră să citească, iar la 
librăria „Semn de carte” pot să lectureze în voie, la o ceaşcă de 
cafea sau ceai, fără a fi obligaţi să cumpere acele lecturi. De 
un astfel de centru biblio-cultural bineînţeles că biblioteca din 
Bocşa n-ar putea sta departe, aşa că, în scurt timp s-a legat o 
strânsă colaborare şi prietenie şi, bineînţeles că au luat naştere 
şi acţiuni comune. Prima colaborare a fost cea de intermediere 
a întâlnirii scriitorului şi publicistului timişorean Duşan Bai-
ski cu cititorii frecvenţi ai librăriei „Semn de carte” şi prezen-
tarea proiectului „Banaterra”. Alte colaborări au fost cele de 
promovare a activităţii bibliotecii, precum şi a proiectului său 

editorial „Bocşa – istorie şi cultură”. Cea mai recentă colabo-
rare a fost cea legată de prezentarea regizorului şi scriitorului 
Ioan Cărmăzan la sediul librăriei reşiţene unde, un public în 
majoritate tânăr, s-a arătat dornic de a-l cunoaşte şi de a-i 
asculta savuroasele povestiri spuse într-un stil personal şi in-
confundabil. Întâlnirea a fost interesantă şi incitantă pentru că 
Ioan Cărmăzan chiar are ce povesti şi poate să vorbească ore 
în şir fără a plictisi, ba chiar dimpotrivă. La el povestea naşte 
poveşti, iar oamenii erau dornici de a le asculta. După cuvân-
tul de bun venit al gazdei, Camelia Duca, moderatorul a fost 
Doru Dinu Glăvan, directorul Radio Reşiţa, el însuşi având 
o bună colaborare şi proiecte de viitor cu Ioan Cărmăzan. Pre-
zentarea invitatului a revenit, firesc, unei bocşence, managerul 
bibliotecii din Bocşa, omul de legătură pentru această întâlni-
re; un cuvânt cald şi prietenesc a fost rostit de cea care patro-
nează cultura cărăşană, dna. dir. Liubiţa Raichici, iar cărţile 
scriitorului Ioan Cărmăzan au fost prezentate de editorul şi 
mai vechiul colaborator al regizorului, dl. Gheorghe Jurma, 
directorul editurii TIM din Reşiţa. Evenimentul s-a înche-
iat cu prezentarea filmului „Oul de cuc”, cel mai recent lung 
metraj în regia lui Ioan Cărmăzan, dar şi cu discuţii legate de 
viitoare proiecte menite să consolideze colaborarea cu acest 
veritabil om - Ioan Cărmăzan. Iar eu prognozez că următoa-
rea întâlnire cu regizorul Ioan Cărmăzan o vom organiza în 

colaborare cu Biblioteca Judeţeană „Paul Iorgovici”, deoarece 
managerul acestei instituţii, dra. Clara Constantin, prezentă la 
întâlnirea de la „Semn de carte”, şi-a exprimat dorinţa şi in-
teresul pentru un astfel de eveniment. Iar împreună cu „Semn 
de carte” vom organiza în curând o întâlnire cu profesorii 
Constantin Falcă şi Petru Ciurea – timişeni – şi cu cele opt 
volume de „Cărăşeni de neuitat”, volume apărute prin truda 
celor doi harnici scriitori. Şi iată cum poveştile nasc poveşti, 
întâlnirile nasc noi colaborări şi alte întâlniri, prieteniile nasc 
alte prietenii, iar meritul este al fiecărui participant în parte 
pentru că doar împreună putem realiza astfel de evenimente 
care să ne bucure sufletul.

Gabriela Şerban

Regizorul Ioan Cărmăzan la „Semn de carte”

MĂHĂLEANŢUL
Dan Negrescu este scriitor, eseist, latinist, profesor uni-

versitar. Mai presus de toate e măhăleanţ, adică om al locului, 
născut în vestitul cartier timişorean Mehala, cu ale sale „sub-
urbii”: Ronaţ (către strada Sacului şi a Comoarei) şi Blaşco-
vici (către străzile Cartago şi Dunărea).

 Dan Negrescu a trăit până la 18 ani în inima Mehalei, pe 
strada Bucovina, „la casă” cum spun bănăţenii, „la curte” cum ar 
zice regăţenii. Apoi a plecat în lumea largă a Capitalei Banatu-
lui, sfinţind locul, aşa cum îi stă bine unui om harnic în toate 
cele făcute la timpul lor. Cu gândul, cu sufletul, însă, a rămas 
tot în Mehala copilăriei şi a adolescenţei  sale şi, de aceea, Dan 
Negrescu rătăceşte uneori pe vechile străzi ale fermecatului car-
tier, transformat de blocurile predecebriste în „dormitor” pentru 

oamenii muncii, muncitori, sportivi, funcţionari şi intelectuali...
Plimbările scriitorului s-au concretizat, fericit, în două 

volume închinate măhălenţilor de altădată, pentru care 
omphalosul lumii, punctul focal al vieţii publice, era Piaţa 
Avram Iancu de azi, cu cele trei biserici adunate fericit la un 
loc, cea românească, cea sârbească şi cea nemţească. 

Parfumul vremurilor trecute, de mijloc de veac XX, străbate 
paginile volumului „Mehala din ceruri”, carte frumoasă, în care 
literatura elegantă se îm-
bină cu memorialistica 
vag fantastă, totul ilustrat 
cu pale imagini fotogra-
fice ale Mehalei din vre-
mea „belle époque”-ului 
rătăcit la margine de im-
periu.                      D.B.

Primul volum de proze 
cu Mehala a stârnit nedu-
merire chiar în rândul mă-
hălenţilor, acum vreo zece 
ani. Un bătrân din capătul 
străzii Cloşca venise până la 
o librărie din centru, solici-
tându-i vânzătoarei „să-mi 
dai istoria Măhalei scrisă 
dă un bitang dă pă la noi”; 
a plecat iritat de faptul că 
e proză, dar cartea a luat-o 
cu sine, mai ales că i-a fost 
dată cadou, dacă tot venise 
de departe. Mai trebuie adă-
ugat, tot spre a nu trezi ne-
dumeriri, că Mehala e ceva 
cu totul special, „capitala 
lumii” cum spune un distins 
profesor de muzică, în care 
canonul pentru Dumnezeu 
se cântă în multe limbi, în 
bună înţelegere, că doară se 
cântă pentru Unul Singur. 
Am încercat să-i explic unui 
concitadin, dar nonbănăţean 
ca loc de naştere, că Mehala 
din Timişoara nu are nimic 
cu mahalaua regăţenească, 
dâmboviţeană, că istoria cu-
vântului ne arată că au fost 
destine diferite: turcescul 
mehale a dat la noi Mehala 
sau Măhala, adică locul de 
dincolo de zidurile cetăţii, 
locuit de oameni liberi, dar 

şi de Paşa de Timişoara pe 
timp de vară, în timp ce la 
alţii a dat sordida mahala, 
după unii, cu poezia ei cam 
greu de înţeles pentru foştii 
vecini ai Paşei de la noi. Cu 
câţiva ani în urmă, am dat un 
interviu unei reviste literare, 
apărut la iniţiativa unui bun 
cunoscător de proză şi nu 
numai, cu titlul Dreptul la 
Mehala. Într-adevăr, Meha-
la din proze e cea lăuntrică, 
la care fiecare dintre noi are 
dreptul. E o sumă de oameni 
oarecare, cu amărăciunile lor, 
cu durerile lor, cu întâmplări 
totuşi ieşite din comun mai 
ales pentru ei, cu evenimente 
care le schimbă existenţa, nu 
neapărat în mai bine, dim-
potrivă, căci, până la urmă 
istoria nu o fac tragediile 
cosmice şi ticăloşiile condu-
cătorilor, cât consecinţele in-
dividuale generate de aces-
tea. Cei mai mulţi dintre ei, 
oricât de mărunţi, au ajuns 
la nemurire, nu doar pentru 
că sunt în ceruri, ci pentru că 
au intrat în paginile cărţii pe 
care le-o dedic „tuturor ace-
lora care au trecut prin Me-
hala, au stat acolo, iar azi nu 
mai sunt”.   

Dan Negrescu

Metaromanul „Mehala din ceruri” (o 
culegere de proze scurte cărora, cu depli-
nă justificare, Mircea Mihăieş le-a pro-
pus etiucheta de pictopoeme) este un al 
doilea volum de creaţie literară dedicată 
şi inspirată de venerabilul cartier timişo-
rean – cartea fiind, aşa cum a atras atenţia 
un profesionist al antropologiei bănăţene, 
Otilia Hedeşan, „un exerciţiu de memo-
rie fragmentară şi afectivă”, care compu-
ne, după alte coordonate, „o istorie intens 
sentimentală petrecută în cvasicontem-
poraneitatea noastră”, consideră proza-
torul şi ziaristul Laurenţiu Nistorescu, 
care-l vede pe Dan Negrescu ca pe „un 
scriitor care-şi aşază opera pe o vastă cul-
tură clasică, asimilată încă de la rădăcinile 
sale latiniste, dar care – în pofida acestui 
fapt – demonstrează o extraordinară ca-
pacitate de a se adresa omului simplu cu 

aceeaşi lejeritate ca şi cărturarului elitist.” 
Apreciere care converge spre ideea gene-
rosului critic Cornel Ungureanu, cel  care, 
la lansarea „Mehalei din ceruri” (volum 
apărut la editura Marineasa) a decis că  
„în cultură nu se intră cu o singură car-
te, ci cu o serie de volume care se explică 
unele pe altele, care, aşadar, alcătuiesc o 
viziune culturală amplă”.

Claudiu T. Arieşan găseşte în „Me-
hala din ceruri” „o atmosferă felliniană, 
ca în Amarcord, dramă regizată în anul 
1973 de Federico Fellini: „personajele 
intră şi ies (din viaţă) ca la operă, de 
unde, indubitabil, avem de-a face cu o 
lectură nerecomandată celor slabi de 
înger”. 

Simona Popovici Donici  constată că 
„prozatorul Dan Negrescu recuperează 
în „Mehala din ceruri” o mitologie a cre-

pusculului. O lume 
mică, sublimă şi 
cumva grotescă, 
plină de mari ade-
văruri istorice şi 
valori umane fun-
damentale, desti-
ne mărunte pe cât 
de măruntă este 

viaţa oricărui om, frânte de tăvălugul 
stalinismului, al comunismului, ori de 
o întâmplare, şvabi deportaţi în Rusia, 
potcovarul pus să potcovească tractoare-
le colhoznice, iubiri, boli, înmormântări 
cu dricul tras de cai negri (ca la mozi, 
adică la cinema, în „Mizerabilii”), un 
circ murind de foame că nu-l mai vrea 
regimul... Mehala lui Dan Negrescu 
este cea mai tristă Mehală din ceruri şi 
de pe pâmânt, un „ocska piac” al vieţilor  
(aproape) obişnuite.”

Poate cel mai frumos compliment 
făcut cărţii lansate la sediul Filialei Uni-
unii Scriitorilor din România, vineri, 28 
ianaurie 2011, i-a aparţinut criticului 
Mircea Mihăieş, director adjunct al In-
stitutului Cultural Român, care a anun-
ţat solemn că intenţionează să se mute 
în cartierul Mehala, influenţat fiind de 
poveştile din  volumul dlui Dan Ne-
grescu.                                       B.M.

Mehala 
           între pământ şi ceruri

DAN NEGRESCU VĂzUT DE CRONICARI
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În 26 ianuarie 2011, în Sala de 
Consiliu a Primăriei a avut loc o în-
tâlnire dintre reprezentaţii Primăriei 
Timişoara, parlamentarii de Timi-
şoara şi reprezentanţii Consiliului 
Consultativ (Advisory Board) de pe 
lângă municipalitatea timişoreană. 
Au fost prezenţi primarul Gheor-
ghe Ciuhandu, viceprimarul Adrian 
Orza, viceprimarul Sorin Grindeanu 
din partea municipalităţii, senatorul 
Gheorghe David (PDL), deputaţii 
Horia Cristian (PNL), Ştefan Dră-
gulescu (PDL), Gheorghe Ciobanu 
(PDL), Ovidiu Ganţ (Forumul De-
mocrat al Germanilor din România), 
Duşan Popov (Uniunea Sârbilor din 
Banat). Reprezentanţi la întâlnire şi-
au trimis mai deputaţii Maria Euge-
nia Barna (UNPR), Niculae Mirco-
vici (Uniunea Bulgarilor din Banat) 
şi Marius Dugulescu (PDL). Din 
partea Advisory Board au participat: 
Dan Bedros (preşedinte), Vlad Gai-
voronski, Ovidiu Şandor, Laila Onu, 
Victor Neumann, Emil Cristescu, 
Peter Hochmuth, Marius Popa.

Proiectele pentru care municipa-
litatea timişoreană aşteaptă sprijin 
de la reprezentanţii judeţului şi ai 
oraşului în Parlament sunt: realiza-
rea unui bazin olimpic şi a unei săli 

de sport polivalente, construcţia de 
blocuri ANL pe terenurile arma-
tei din sudul Timişoarei, extinderea 
Pieţei de Gros, trecerea unor secţii 
de la Spitalul Municipal în incinta 
Spitalului Militar. Alte probleme 
pentru care se solicită clarificări sunt 
situaţia cinematografelor din Timi-
şoara, a Aeroportului Internaţional 
„Traian Vuia” (dacă va exista sau nu o 
fuziune cu cel de la Arad, aşa cum s-
a discutat în trecut), reabilitarea ter-
mică a blocurilor, situaţia unui imo-
bilul care a explodat, în Timişoara, 

în ianuarie 2010, subvenţiile pentru 
energia termică furnizată populaţiei 
de către SC Colterm SA, mărirea 
remuneraţiei datorată cu titlu de 
drepturi patrimoniale de autor pen-
tru comunicarea publică a operelor 
muzicale în concertele organizate de 
instituţiile de cultură (Filarmonica 
„Banatul”, Teatrul German de Stat, 
Teatrul Maghiar „Csiky Gergely”) şi 
alte proiectele cu finanţare europea-
nă depuse de Primăria Timişoara.

P.T.

Medalii de aur, argint şi bronz pentru vinurile de la 
Cramele Recaş în anul 2010. Distincţiile s-au acordat 
la concursurile naţionale, dar şi la cele internaţionale. 
Bilanţul pentru anul care se încheie a arătat că expor-
turile de vinuri recăşene au crescut cu 40%, spune di-
rectorul Ioan Georgiu. 

Anul 2010 a fost unul foarte bun pentru Crame-
le Recaş. Pe lângă investiţiile de peste 8 milioane de 
euro, bani folosiţi pentru retehnologizare, s-au câştigat 
şi foarte multe medalii. La concursurile naţionale de 
vinuri s-au obţinut 9 medalii de aur şi 21 de meda-
lii de argint. Concursurile internaţionale, organizate 
la Paris, Palermo şi Neustadt au mai adus 5 medalii 
de aur, 4 medalii de argint şi 15 medalii de bronz. „În 
România sunt 190.000 hectare de vie. La Recaş avem 
900 de hectare, deci 5% din suprafaţa cultivată cu vie 
din România este la Recaş. La concursul de la Palermo, 
vinurile româneşti au obţinut 4 medalii de aur, două 
dintre ele fiind ale vinului de Recaş. Putem spune că 
centrul de calitate al vinurilor româneşti s-a mutat în 
Banat”, consideră directorul Ioan Georgiu, unul dintre 
acţionarii de la Cramele Recas. 

Un site de specialitate dedicat vinurilor a acordat şi 
alte distincţii importante: Chardonnay Limited Released 
Cocoşul 2009 al Cramelor Recaş a fost declarat de că-

tre specialiştii eonologi drept „vinul anului”, iar Cramele 
Recaş „producătorul anului”. Investitorii de la Recaş se 
vor extinde şi în Arad, în 2011, după ce au cumpărat 22 
de hectare de vie la Miniş. „Vom produce Fetească Nea-
gră, Merlot şi Cabernet”, a precizat Ioan Georgiu.

A.S. 
Foto: Constantin  Duma

Linie telverde la Lugoj, pentru sesizări la Primărie 
Lugojenii care au nemulţumiri, întrebări sau probleme pot face sesizări la un numar de telefon gratuit. Pri-

marul Francisc Boldea a promis că orice reclamaţie va fi atent verificată. Sesizările se pot face 24 de ore din 24 la 
numărul de telefon 0 800 801 000. „Lugojenii pot apela gratuit numărul de telefon pe care l-am pus la dispoziţia 
lor. În fiecare dimineaţă voi avea pe birou toate sesizările pe care cetăţenii le vor face şi care vor putea fi rezolvate 
mult mai operativ”, a declarat primarul Boldea.

P.L.

Proiecte pentru spitalul din Lugoj şi 
pentru construirea de apartamente

Proiectul dintre Primăria 
Municipiului Lugoj, Spita-
lul Municipal şi Spitalul din 
localitatea maghiară Mako 
este pe cale să se materialize-
ze. În acest scop a fost aloca-
tă de la bugetul local sumă de 
1.200.000 lei, care se adau-
gă la suma de 1.000.000 lei, 
transferată Spitalului Muni-
cipal. Din sumă de 1.000.000 
lei, 600.000 lei sunt alocaţi investiţiilor, iar 400.000 lei sunt rezervaţi pen-
tru cheltuieli materiale. În paralel cu acest proiect, a fost propus un alt 
proiect transfrontalier, în valoare de 200.000 euro, pentru perfecţionare şi 
dotare în domeniile cardiovascular şi chirurgia colonului.  

În ceea ce priveşte realizarea unor locuinţe din fondurile ANL, prima-
rul Lugojului, Francisc Boldea, a discutat cu reprezentanţii Ministerului 
Apărării Naţionale şi s-a stabilit un program de lucru pentru amenajarea 
terenului fostelor unităţi militare: „În prima fază se va proceda la împrej-
muirea terenului, respectiv amenajarea cailor de acces. Am purtat o serie 
de discuţii şi cu reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în 
urmă cărora am ajuns la concluzia că vor fi construite 150 de apartamente, 
cea mai bună soluţie fiind imobilele în regim P+3. Vor fi în total cinci blo-
curi de apartamente cu două camere, adică 150 de unităţi locative, dintre 
care 25 vor fi repartizate cadrelor militare”, a spus Boldea.

 Autorităţile lucrează la stabilirea adresei exacte a amplasamentului, 
viabilizarea terenului, în paralel fiind executate lucrările tehnico-edilitare 
necesare demarării construcţiei. Municipalitatea va aloca în acest scop o 
suprafaţa de teren de 12.540 mp. 

P.L.

Înscrierile în clasa I 
între 3 martie şi 5 mai 2011

Înscrierile elevilor în clasa I vor începe în 3 martie, data limită fiind 
stabilită pentru 5 mai 2011. Data de 31 mai este data limită până la care 
Inspectoratul Şcolar trebuie să scoată la concurs posturile pentru titu-
larizare. Pentru acest lucru este necesar să se ştie cu exactitate câţi elevi 
vor fi înscrişi în clasa I. Din acet motiv, înscrierile vor începe la 3 martie 
2011 şi se vor finaliza în 5 mai 2011. 

 „De modul în care se soluţionează înscrierile în clasa I sunt răs-
punzători directorii unităţilor de învăţământ. Şcolile au obligaţia de a 
înscrie cu prioritate elevii care locuiesc pe străzile arondate unităţilor 
de învăţământ şi în limită locurilor libere pe ceilalţi”, a declarat Marin 
Popescu, inspector şcolar general. Zilnic, în perioada 3 martie - 5 mai, 
unităţile de învăţământ vor afişa numărul elevilor înscrişi şi a locurilor 
rămase libere. De asemenea, conducerile şcolilor vor răspunde în timp 
util părinţilor dacă solicitarea lor a fost sau nu admisă. Pentru înscrierea 
în clasa I, grădiniţa trebuie să elibereze o adeverinţă. Cu acest act, elevul 
se va înscrie la o singură şcoală. 

S.I.

Microbuze şcolare pentru judeţ
Şase microbuze noi au fost predate unor şcoli din mediul rural. Loca-

lităţile care se folosesc de aceste microbuze sunt Tomeşti, Gelu (Variaş), 
Ohaba Lungă, Giulvăz, Beba Veche şi Ghizela. Microbuzele au fost alo-

cate exclusiv pentru 
transportul elevilor 
la şcoli, iar în timpul 
vacanţelor acestea 
vor fi sigilate şi vor 
sta parcate în curtea 
şcolii. Conform şe-
fului Inspectoratului 
Şcolar Timiş, Marin 
Popescu, în judeţ ar 
mai fi nevoie de alte 
45 de maşini care să 
transporte elevii de 
la sate la şcolile din 
comune.

S.I.

Administraţia din Timişoara 
solicită sprijin de la 

parlamentari

Vinurile  româneşti de calitate se produc în Banat
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Cei mai buni sportivi ai comunei 
Sânandrei au fost premiaţi, pentru 

performanţele lor din anul 2010,  cu 
mare fast în cadrul unui eveniment 

organizat de primăria din localitate. 
Într-o atmosferă distinsă, dar şi 
destinsă, sportivii şi antrenorii 

din Sânandrei au fost onoraţi 
pentru munca depusă în anul 

care tocmai a trecut. 

În topul antrenorilor, primul loc a fost 
ocupat de Cornel Păşcălău, cel care a dus 
echipa de şah a comunei în prima ligă a ţării, 
unde se va înfrunta cu cele  mai puternice 
formaţii din România. Vorbind despre această 
extraordinară performanţă, antrenorul de şah 
Cornel Paşcalău precizează: „La şah rezulta-
tele au început să se vadă din anul 2009, când 

Gheorghe Sauca a câştigat pentru Clubul 
Sportiv Sânandrei titlul de campion naţional 
şi cel de vicecampion european la categoria 8 
ani. În anul 2010, Cristian Daniel Şiclovan a 
obţinut medalia de argint la categoria 16 ani. 
Marea performanţă din anul trecut rămâne 
însă promovarea lotului de şah al Clubului 
Sportiv Sânandrei din Divizia B, în Divizia A”. 
Acest lot de excepţie este alcătuit din maes-
trul internaţional Alin Ardeleanu, maestru 
FIDE Dorin Lazăr, maestru naţional Ho-
ria Frundeanu, candidat de maestru Cristian 
Daniel Şiclovan şi antrenorul emerit Cornel 
Paşcalău, căpitan de echipă, antrenor şi, la ne-
voie, jucător. „Sper, mai spune antrenorul echi-
pei de şah Cornel Paşcalău, ca în acest an să 
aducem Clubului Sportiv Sânandrei cel puţin 
trei medalii naţionale cu juniorii, iar cu echipa 
de seniori să intrăm în superligă. Pe lângă lotul 
competiţional, mai avem şi 12 copii legitimaţi 
la club şi care activează la Carani, copii care au 
participat la diferite concursuri. Dintre aceştia 
îl amintesc pe Cristian Minnich, de 9 ani, care 
este de pe acum o mare promisiune în şahul de 

pe aceste meleaguri”.
Locul secund a fost ocupat de antrenorul 

echipei de oină, sportul nostru naţional, an-
trenor Octavian Lupei. Deşi înfiinţată doar în 
anul trecut, secţia de oină a clubului s-a clasat 
pe un merituos loc IV la final pe ţară, disputată 
la Braşov.

Pe treapta a treia a podiumului a urcat an-
trenorul de lupte Petru Brînduşan. „Luptele, 
ne spune Petru Brînduşan, sunt sportul celor 
puternici şi curajoşi. Avem o grupă formată 
din băieţi şi fete, însumând 20 de sportivi 
legitimaţi. În 2010 am participat pentru prima 
oară la Campionatul Naţional de Juniori III, 
la Vaslui, unde Alexandra Purcel a obţinut 
medalia de bronz. Astfel, Clubul Sportiv Sâ-
nandrei a obţinut prima medalie la un capionat 
naţional, vorbind despre o disciplină olimpică. 
Mai amintesc că această tânără, despre care cu 
siguranţă vom mai auzi, este un produs sută 
la sută din Sânandrei. Lotul nostru de lupte 
libere s-a clasat pe un merituos loc II, la Cam-
pionatul Naţional pe echipe – Liga de juniori 
II. Dar mai avem în lot şi numeroase speranţe, 
dintre care amintesc pe Raluca Cimpueru, 
Mihaela Ciobăniţa, Nadia Cimpueru, Roxana 
Crişan, Daniel Chiriţă, Lucian Dancea şi An-
dreea Ienci”.

Locul patru a fost ocupat de antrenorul 
emerit Ioan Boici, care îi îndrumă pe sportivii 
din Sânandrei spre performanţa în gimnastică. 
„Lotul de la Sânandrei este alcătuit din 14 co-
pii, născuţi în 2000-2001, iar în acest an vor 
intra în competiţie la Campionatul Naţional 
de Juniori IV. Pe lângă acest lot, mai lucrez cu 
36 de copii la grupa de începători. De aseme-
nea, se lucrează la Grădiniţa PP din Sânandrei 
cu 60 de copii, de două ori pe săptămână, cu 
fiecare grupă. Tot în sensul dezvoltării gus-
tului pentru sport s-a deschis la Sânandrei o 
sală de fitness şi de forţă, dotată ultramodern. 
Ea este situată în centrul comunei şi poate fi 

frecventată zilnic între orele 19 şi 22, atât de 
tineri, cât şi de mai vârstnicii comunei. Acum, 
dispunem de o sală de gimnastică amenajată 
la Şcoala cu clasele I-VIII Sânandrei, dar 
aşteptăm cu nerăbdare demararea lucrărilor 
la o adevărată sală de sport la Sânandrei, pen-
tru că tinerii din această comună chiar merită 
acest lucru”. Pe locul cinci s-a clasat Cornel 
Ilin, antrenor emerit în echitaţie, fost cam-
pion naţional la călărie, pe vremea când activa 
la Steaua. Sandu Arjoca, cel care se ocupă de 
destinele echipei de echitaţie Victoria, are doar 
cuvinte de laudă despre antrenorul clubului 
înfiinţat în 2008. „Deşi tânără, fiind înfiinţată 
în anul 2008, echipa a avut aproape imediat 
rezultate meritorii. În 2009 am câştigat locul 
III la Campionatul Naţional de Obstacole de 
la Piatra Neamţ, iar în anul 2010, la voltijă, un 
sport nou în România, am ocupat patru lo-
curi întâi la Campionatul Naţional şi un titlu 
de vicecampioni. La obstacole, la un concurs 
internaţional, desfăşurat la Sânnicolau Mare, 
prin Tania Pavăl, am ocupat locul III, iar prin 
Crista Krumbach, locul I. În prezent, la club 
activează zece copii, avem patru cai pentru 
concurs şi unul pentru voltijă. Planurile sunt 
mari pentru viitor”, ne dezvăluie Sandu Ar-
joca.

Ierarhia pe echipe arată în felul următor: 
Locul I Secţia de şah, promovată în prima ligă; 
Locul II, Secţia de oină unde juniorii au ocupat 
locul IV la Campionatul Naţional; Locul III 
Secţia de lupte; Locul IV Secţia de Gimnastică; 
Locul V Clubul de hipism Victoria.

Nu putem să nu amintim şi de secţia de 
fotbal a Clubului Sportiv Sânandrei. La fel 
cum nu putem trece cu vederea că, în anii din 
urmă, în Sânandrei s-a făcut performanţă în 
acest domeniu: Viitorul a activat în Liga a 
III-a (în sezonul 2008-2009, fiind pentru pri-
ma dată când o echipă din Sânandrei reuşea 
promovarea în acest eşalon), iar Fortuna Co-
vaci a reuşit chiar promovarea în Liga a II-a. 
Deşi au scăpat in extremis de la retrogradare, 

covăcenii – patronaţi de Florin Macavei – au 
cedat locul „Bătrînei doamne” din Arad, UTA. 
Acum, CS Sânandrei a luat-o de la capăt, acti-
vând în Liga a IV-a a judeţului Timiş.

În ceea ce priveşte ierarhia celor mai buni 
sportivi din Sânandrei, primele trei locuri au 
fost ocupate de Alexandra Purcel (lupte libe-
re), Cristian Şiclovan  (şah), Nadia Cimpueru 
(lupte libere) şi Gavril David (gimnastică). 
Locul IV a fost ocupat de Mihaela Ciobăniţa 
(lupte), locul V de Andrei Baciu. Au mai fost 
recompensaţi pentru performanţele din 2010, 
Cristian Minich (şah), Răzvan Rozovlean 
(gimnastică), Bogdan Chilibon (gimnastică), 
Raluca Cimpueru (lupte) şi Cătălin Gherman 
Sauca (şah).

Dar, dacă tot a fost o gală a laureţilor, nici 
primarul Ioan Dorel Demea, “inima” la pro-
priu şi la figurat a acestei acţiuni de amploare, 
nu a fost uitat: preşedinta Comitetului Olim-
pic Timiş, prof. dr. Doina Moţ, i-a decernat, 
din partea Comitetului Olimpic Român o 
Diplomă de onoare pentru întreaga activitate 
depusă pe tărâm sportiv şi, în special, pentru 
promovarea şi sprijinirea tinerilor.

Petru Vasile Tomoiagă 
şi Anton Borbely

Foto: Constantin Duma

Sportul, o componentă importantă 
în dezvoltarea tinerilor din Sânandrei

Consiliul Judeţean Timiş s-a întrunit în şedinţă ordinară 
luni,  31 ianuarie, 2011, de la ora 10.00, în Sala Consiliului 
din Palatul Administrativ. Ordinea de zi a şedinţei a fost ur-
mătoarea:  1. Întrebări, interpelări; 2. Proiect de hotărâre pri-
vind aprobarea bugetului propriu rectificat al judeţului Timiş 
şi a bugetelor rectificate ale unor instituţii şi servicii publice 
pe anul 2010; 3. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor 
sume defalcate din cota de 22% din impozitul pe venit pentru 
susţinerea programelor de dezvoltare locală, respectiv a pro-
iectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe 
anul 2010; 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor 
pentru serviciile specifice realizate de Camera Agricolă a jude-
ţului Timiş în anul fiscal 2011; 5. Proiect de hotărâre privind 
aprobarea contribuţiei financiare a Consiliului Judeţean Timiş 
la Fondul pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest şi la 

funcţionarea Birourilor Regionale de Cooperare Transfronta-
lieră Timişoara şi Oradea pentru anul 2011; 6.Proiect de ho-
tărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale către Asociaţia 
de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş; 7. Proiect de 
hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul 
public al Statului în domeniul public al judeţului Timiş - nu 
a mai intrat pe ordinea de zi; 8.Proiect de hotărâre privind 
modificarea prevederilor contractului de concesiune încheiat 
cu SC „Lucardi Maramureş” SRL Sânnicolau Mare; 9. Proiect 
privind aprobarea ocupării zonei drumului judeţean 691 de că-
tre SC „See Exclusive Development” SRL Bucureşti; 10. Pro-
iect de hotărâre privind prelungirea valabilităţii „Programului 
de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru 
perioada 01.07.2008 – 30.06. 2011” până la data de 30.04.2013 
şi aprobarea modificării şi completării acestuia; 11. Proiect de 

hotărâre privind aprobarea implementării proiectului „Model 
de consiliere centrat pe Consilierea şi Educarea Carierei ele-
vilor”. 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei 
Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Timiş 
şi a modificării Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
acesteia; 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii 
unui Protocol de colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale; 14. Proiect privind aprobarea rezultatului 
evaluării finale a performanţelor manageriale ale managerului 
Centrului de Cultură şi Artă a Judeţului Timiş şi stabilirea 
managerului interimar al instituţiei; 15. Diverse.

Cu excepţia punctului 7 al Ordinii de zi, retras înainte de 
începerea plenului, toate celelalte Proiecte de hotârâri luate în 
dezbatere au fost aprobate de consilierii judeţeni.

J.L. 

Şedinţa Consiliului Judeţean Timiş
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Români pentru români
NOI CONDUCERI ALE 
AUTOGUVERNĂRILOR ROMÂNEŞTI

În urma alegerilor din 9 ianuarie 2010, într-un termen de 15 zile 
au trebuit înfi inţate autoguvernările minoritare teritoriale. Românii au 
trei astfel de autoguvernări, în judeţul Bichiş, la Budapesta şi în ju-
deţul Bihor. Odată cu înfi inţarea şi depunerea jurământului, au fost 
aleşi şi conducătorii acestor reprezentanţe,  după cum relatează revista 
Foaia Românească din 29 ianuarie 2011: “În judeţul Bichiş, alături de 
ţigani şi slovaci, şi românii şi-au înfi inţat autoguvernare teritorială. În 
acest judeţ, în urma alegerilor minoritare locale din 3 octombrie 2010, 
s-au înfi inţat 22 de au-
toguvernări româneşti 
locale. Marţea trecută, 
cei 7 deputaţi români 
judeţeni şi-au preluat 
scrisorile de mandat 
de la dr. Vozár István, 
preşedintele Comisiei 
Electorale Teritoriale, 
după care au depus ju-
rământul, atât în limba 
maghiară, cât şi în cea română. Membrii acestei reprezentanţe judeţe-
ne sunt: Vasile Balogh, Eva Bocsor Karancsi, Emilia Martin, Bertold 
Netea, Ioan Pătcaş, Andelco Tompan şi Gavril Vitális. 

 În unanimitate, deputaţii au ales-o ca preşedinte pe Emilia Mar-
tin, etnograf şi muzeolog, director al Muzeului Erkel din Jula.  Luând 
cuvântul prima dată în limba română, apoi şi în maghiară, noul preşe-
dinte a accentuat importanţa bunei colaborări cu celelalte autoguver-
nări minoritare cât şi cu instituţiile judeţene. „Cei mai mulţi români 
din Ungaria trăiesc în judeţul Bichiş. Aici funcţionează şi marea ma-
joritate a instituţiilor noastre. Principalul nostru scop este păstrarea 
valorilor noastre culturale şi a tradiţiilor moştenite din strămoşi.” Pre-
şedintele Emilia Martin a accentuat şi faptul că se bucură foarte mult 
de apariţia în rândurile autoguvernărilor româneşti a unor tineri, care 
sunt o garanţie a viitorului comunităţii. Pentru funcţia de vicepre-
şedinte a Autoguvernării Româneşti a judeţului Bichiş a fost aleasă 
Eva Bocsor Karancsi. Cei şapte deputaţi români au declarat încă de 
la înfi inţarea autoguvernării că îşi vor desfăşura activitatea în mod 
voluntar, fără plată.

“Stimaţi parlamentari,
Unul din elementele defi nitorii ale societăţii demo-

cratice construite în România după decembrie 1989 este 
sistemul instituit pentru apărarea şi promovarea dreptu-
rilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale. Ro-
mânia îşi tratează în mod egal cetăţenii 

Printre temele afl ate pe agenda actualei sesiuni a in-
stituţiei dumneavoastră se numără şi situaţia din Balcani. 
De altfel, o serie de lideri din regiune au vorbit deja des-
pre evoluţiile îmbucurătoare din ţările lor, stimulate de 
procesul de integrare europeană şi euroatlantică.

Anul 2010 a fost, din această perspectivă, unul încu-
rajator, în ciuda problemelor persistente care ţin de trafi c, 
fraudă sau nerespectarea drepturilor persoanelor aparţi-
nând minorităţilor naţionale. Consiliul European a acor-
dat Muntenegrului statutul de candidat la aderare, iar 
Albaniei şi Bosniei Herţegovina liberalizarea regimului 
de vize. Croaţia şi Serbia au demonstrat voinţă politică 
în lupta împotriva corupţiei şi în procesul de reconciliere 
bilaterală. Toate acestea sunt motive de satisfacţie pentru 
noi, care am făcut din integrarea Balcanilor de Vest în 
structurile europene şi euroatlantice o constantă a po-
liticii noastre externe. Pentru România, democratizarea 
ţărilor din vecinătate reprezintă un interes de securitate 
naţională, întrucât numai instituţiile şi politicile speci-
fi ce unui stat de drept constituie garanţia stabilităţii în 
regiune. Deşi semnalele de reconciliere interetnică sunt 
tot mai puternice, amintirea războaielor din Balcani, cu 
toate suferinţele provocate, este încă vie. Toate aceste tra-
gedii au avut la origine discriminarea pe criterii etnice 
sau religioase, subiect care ne preocupă în cea mai mare 
măsură. Suntem foarte interesaţi ca integrarea europeană 
şi euroatlantică a statelor din Balcani să se desfăşoare cu 
respectarea normelor şi standardelor Uniunii Europene 
şi Consiliului Europei în materie de protecţie a minori-
tăţilor naţionale. Avem aşteptări mari atât de la aceste 
state, în calitatea lor de tinere democraţii, cât şi de la or-
ganizaţia noastră, care trebuie să-şi utilizeze cu maximă 

efi cienţă instrumentele de care dispune pentru păstrarea 
şi afi rmarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi reli-
gioase a persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale.

Un mecanism care şi-a dovedit efi cienţa în această 
direcţie este monitorizarea. Necesitatea menţinerii sale 
este cu atât mai evidentă cu cât mai multe minorităţi, 
inclusiv cea română, se confruntă cu difi cultăţi în păs-
trarea şi afi rmarea identităţii lor culturale, cu refuzul re-
cunoaşterii drepturilor lor identitare, cu discriminarea pe 
motive lingvistice şi cu asimilarea forţată. Deşi normele 
internaţionale acordă un rol important statelor în men-
ţinerea legăturilor culturale şi lingvistice cu minorităţile 
înrudite, responsabilitatea primară pentru protecţia aces-
tora revine statului de cetăţenie. Pentru noi, probleme 
suplimentare apar atunci când unele state vecine recu-
nosc comunităţilor româneşti doar statutul de minori-
tate lingvistică, negând astfel României dreptul de stat 
înrudit.

România va urmări respectarea drepturilor români-
lor din străinătate prin cooperarea cu statele de origine, 
în baza mecanismelor europene şi internaţionale. Vom 
întreprinde demersuri în vederea recunoaşterii statu-
tului de minoritate românească pentru aromâni, vlahi, 
istroromâni şi meglenoromâni. Prin tratate şi acorduri 
bilaterale ne-am asumat în mod deschis interesul faţă de 
comunităţile româneşti din vecinătate. Cooperarea bila-
terală are la bază şi interesul nostru legitim de includere a 
ţărilor vecine într-o zonă de stabilitate şi de securitate. În 
acelaşi scop ne vom intensifi ca eforturile în cadrul orga-
nizaţiilor europene responsabile de protejarea minorită-
ţilor naţionale pe continent, printre care o poziţie aparte 
este ocupată de Consiliul Europei. Vom depune eforturi 
pentru valorifi carea potenţialului politic, economic, soci-
al şi cultural al personalităţilor reprezentative ale comu-
nităţilor româneşti din străinătate, nu prin extragerea lor 
din ţările de cetăţenie, ci încurajându-i ca, în calitate de 
cetăţeni loiali, să contribuie la strângerea legăturilor din-
tre România şi statele în care s-au născut şi trăiesc.

Părintele Bojan Alexandrovici ţine ridicat stindardul 
românismului

 „La Mălainiţa, localitate afl ată la Sud de Dunăre în Ser-
bia de Răsărit, părintele Bojan Alexandrovici împreună cu 
alţi slujitori ai Bisericii ortodoxe, se străduie să ţină ridicat 
stindardul românismului pe acele meleaguri”, a transmis la 
27 ianuarie 2011 „Radio Reşiţa” 

Într-un interviu difuzat la emisiunea  „Ora de Actualitate”, 
preotul ortodox român misionar Bojan Alexandrovici a făcut 
referire la colegii lui de breaslă şi la greutățile pe care le în-
tâmpină în păstrarea identității româneşti: „Suntem mai mulți 
acum, trei preoți şi un diacon. Este vorba de preotul Ioan Liviu Micu, originar din Caransebeș căsătorit în Ser-
bia, preotul Iel Bobu Lui şi diaconul Sarian din Isacova. Nu slujim doar în cele două biserici de la Mălainiţa şi 
Isacova ci slujim în toate satele româneşti unde suntem chemaţi din multe zone ale Serbiei, în Valea Timocului, 
pe Valea Moravei şi în Munţii Homolje. Sunt multe sate, 154 românești şi alte 48 de localități mixte”.

Părintele Bojan Alexandrovici a mai spus că deşii ofi cial biserica ortodoxă română a fost recunoscută de 
Patriarhia Ortodoxă Sârbă, ea nu se bucură de aceleaşi privilegii şi din partea Ministerului Cultelor din Serbia, 
ale cărei autorităţi care invocă diverse probleme birocratice: „Încă nu am putea spune că am ajuns la un fel de 
normalitate - am ajuns la un zero pozitiv, să spunem așa. Ne dorim drepturi acordate pe baza legilor din Ser-
bia, drepturi elementare: să putem să folosim limba noastră și să ne putem construi și alte biserici aici.”, este 
credinţa părintelul Bojan Alxandrovici. 

Amendament unguresc căzut la vot 
Senatorul Titus Corlăţean, membru al Delegaţiei Parlamenta-

re române la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei de la 
Strasbourg, a avut în  27 ianuarie a.c., o serie de intervenţii în cadrul 
Comisiei pentru afaceri politice, la dezbaterea raportului „Recon-
cilierea şi dialogul politic între ţările din fosta Iugoslavie”, al parla-
mentarului italian Pietro Marcenaro.

Delegaţia Ungariei la APCE 
a propus un amendament la acest 
raport, care viza recunoaşterea 
obligativităţii punerii în practică a 
unei autonomii pe criterii etnice în 
ţările din spaţiul ex-iugoslav. Titus 
Corlăţean a susţinut că o aseme-
nea abordare contravine normelor 
de drept internaţional şi principii-
lor de bună vecinătate. Ca urmare 
a intervenţiei senatorului român, amendamentul a fost respins în una-
nimitate, atât în cadrul Comisiei pentru afaceri politice, cât şi în plenul 
Adunării.

Într-o altă intervenţie, Corlăţean a condamnat distincţia artifi cială 
pe care autorităţile de la Belgrad o fac între situaţia minorităţii române 
din Voivodina şi cea a românilor care locuiesc în partea de nord-est 
a Serbiei (Timoc), aşa-zişii vlahi. Senatorul a susţinut, în calitate de 
co-iniţiator, amendamentele depuse de parlamentarul român Viorel 
Badea la raportul privind „Reconcilierea şi dialogul politic în ţările din 
fosta Iugoslavie” şi care se referă la necesitatea respectării drepturilor 
persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale în ţările din această re-
giune. Plenul Adunării a adoptat în unanimitate amendamentele par-
lamentarilor români. 

Preşedintele României, în faţa 
Adunării Parlamentare a Consiliului Europei

Preşedintele României, Traian Băsescu, a efectuat 
la sfârşitul lunii ianuarie a.c., o vizită la Adunarea 
Parlamentară a Consiliului Europei (APCE), de 
la Strasbourg, la invitaţia preşedintelui acestui 
for, domnul Mevlüt Çavuşoğlu. Cu acest prilej, 
şeful statului român a rostit o alocuţiune în plenul 
Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, din 
care nu a lipsit poziţia faţă de situaţia din Balcani 
şi faţă de românii din afara ţării:

Pagină realizată cu sprijinul Timoc Press
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V i c e -
preşedinte-
le Consiliu-
lui Judeţean 

Timiş, Adam Crăciunescu, s-a aflat 
în data de 26 ianuarie la Bucureşti, 
la Ministerul Mediului, unde a avut 
loc misiunea de evaluare a proiec-
tului „Sistem de management inte-
grat al deşeurilor în judeţul Timiş”. 
Această misiune de evaluare este 
o etapă importantă în procesul de 
obţinere a finanţării proiectului şi a 
avut ca obiectiv atât clarificarea ob-
servaţiilor prelimimare ale Comisie 
Europene, cât şi analiza capacităţii 
pentru a putea gestiona proiectul 

cât mai eficient. La întâlnire au 
participat reprezentanţi ai Comisi-
ei Europene, cei de la POS Mediu, 
POS Mediu Timişoara, firmele de 
consultanţă Jaspers şi Idom, precum 
şi firma de consultanţă angajată de 
Ministerul Mediului pentru elabo-
rarea acestui proiect, Romer Bu-
cureşti. De la Comisia Europeană 
a participat Benoit Nadler, expert 
evaluator şef, care a condus misiu-
nea de evaluare a mai multor pro-
iecte pentru depozitarea deşeurilor, 
printre care şi cel din Timiş.

„S-a prezentat de către firma 
de consultanţă proiectul nostru în 
întregime şi s-a apreciat că poate 
fi implementat. Reprezentanţii de 
la Comisia Europeană au acceptat 

integrarea în proiect a proiectelor 
Phare care au fost implementate la 
nivelul localităţilor din Timiş. Am 
susţinut integrarea în acest sistem de 
management şi a activităţilor legate 
de sortare, realizate de Retim. S-au 
acceptat şi cele patru staţii de sorta-
re de la Deta, Jimbolia, Timişoara şi 
Făget. Reprezentantul firmei Kocks 
din Germania, care face parte din 
consorţiul de elaborare a proiectului, 
a prezentat şi analiza cost-beneficiu, 
care a fost refăcută, în aceste zile, 
centralizând toate aspectele legate 
de costul privind colectarea, sorta-
rea şi depozitarea deşeurilor nepe-
riculoase din judeţ. Evaluatorii au 
acceptat în analiza cost-beneficiu şi 
redevenţa pe care trebuie să o supor-

te operatorul pentru terenul preluat 
de la Ghizela, pe care este ampla-
sat deponeul. Viitorul operator are 
obligaţia să achite o redevenţă de un 
milion de lei pe an, pentru ocuparea 
terenului. Am convingerea că după 
depunerea analizei cost-beneficiu, în 
forma stabilită în cadrul misiunii de 
evaluare, aplicaţia pentru obţinerea 
finanţării va primi undă verde”, a de-
clarat Crăciunescu.

Suma pe care Consiliul Jude-
ţean Timiş a solicitat-o de la Comi-
sia Europeană este de 48.060.000 
euro, iar Consiliul Judeţean ar avea 
de achitat costurile neeligibile de 
2.733.000 euro. Răspunsul Comi-
siei Europene va fi aflat în circa o 
lună. La finele lunii ianuarie, stadiul 

lucrării deponiei de la Ghizela era 
avansat, cu un procent de realizare 
de 90%. Şantierul a fost oprit din 
cauza condiţiilor meteo, dar după 
23 februarie se vor relua lucrările. 
„Vom intra cât de repede în pro-
cedurile de punere în funcţiune a 
utilajelor existente. În această peri-
oadă va avea loc şi dezbaterea pu-
blică privind obţinerea autorizaţiei 
de mediu, care va fi obţinută în luna 
martie. Având rezultatele analizei 
cost-beneficiu putem demara şi 
procedurile pentru licitaţia opera-
torului. În luna aprilie vor avea loc 
primele teste şi se va depozita  gu-
noiul din tot judeţul”, a mai adăugat 
vicepreşedintele CJ Timiş.

A.S

Proiectul deponeului ecologic de la Ghizela, în evaluare finală la Comisia Europeană
Finanţarea europeană va fi de peste 48 milioane euro

De peste 4,6 milioane euro are nevoie Administra-
ţia Bazinala a Apelor Banat (ABAB) pentru revitaliza-
rea zonei lacului Surduc, din Timiş. Vestea bună este că 
lucrările vor începe în această primăvară. Vestea proastă: 
unii cetăţeni vor rămâne fără terenuri şi casele de vacan-
ţă construite fără autorizaţie. 

Directorul Administraţiei Bazinale din Banat, Titu 
Bojin, a declarat că s-au obţinut fonduri pentru anul în 
curs, pentru a se închide coada lacului şi pentru a se ridica 
şi cotă de apa. Bojin a precizat că proprietarii terenuri-
lor care vor fi afectate de aceste lucrări vor fi despăgubiţi. 
„Am reuşit să obţinem bani pentru anul 2011 şi probabil 
şi 2012 pentru lacul Surduc şi vom încerca să finalizam 
proiectul. Este lăudabil faptul că pentru terenurile care 
vor fi disponibilizate în continuare sunt posibile recupe-
rări de sume în funcţie de valoarea stabilită de comisia 
de la nivel naţional pentru aceste suprafeţe. Se pune în 
discuţie ca oamenii să nu rămână nemulţumiţi în totali-
tate vizavi de terenurile pe care le vor pierde prin această 
măsură. Am promisiunea de la nivelul Administraţiei 
Naţionale a Apelor, de la minister, de la Prefectură şi 
Consiliul Judeţean Timiş, unde s-a discutat acest proiect 
şi sperăm că într-adevăr el să poată să fie inclus în ceea ce 
ne doream noi, să fie un proiect turistic internaţional în 
aşa fel încât să putem avea şi noi o zonă, mai ales că este 
singura din Timiş, care ne poate duce spre acest turism 
civilizat şi cu condiţii cât mai aproape de cele europene”, 
a precizat Titu Bojin. 

Suma despre care Bojin spune că s-a primit este 
de 200 de miliarde de lei vechi, adică circa 4,6 mili-
oane de euro. „Sunt bani ceruţi şi aprobaţi ca şi total, 
urmează să vedem câţi vom primi în acest an. Proiec-
tul este propus pentru 2 ani şi sper ca în aceşti doi ani 
să primim banii şi să putem închide lucrarea”, a mai 
spus directorul ABAB. 

Lucrările vor presupune şi înlocuirea utilajelor exis-
tente în zona lacului, vechi de zeci de ani, refacerea di-
gurilor şi creşterea volumului de apă. Această din urmă 
măsură va asigura, pe viitor, creşterea debitului pe râul 
Bega, pentru că acesta să poată deveni navigabil. Ma-
jorarea volumului de apă va duce şi la inundarea caselor 
construite pe marginea lacului. „Cei care au construit 
case sub cota de 196 m vor fi inundaţi. Terenurile vor in-
tră sub apă. Posibil să existe despăgubiri şi pentru ei. Unii 
au construit fără a avea autorizaţie”, a precizat Bojin. 

Alina Sabou  

Cenăzenii au parte de facilităţi moder-
ne din acest an. Asfaltarea drumurilor este 
o problemă mai veche ce şi-a găsit rezolva-
re prin câştigarea unui proiect pe fonduri 
europene în valoare de 2,5 milioane euro. 
10,3 km de drumuri vor fi modernizate la 
Cenad cu începere din primăvară, odată 
cu construirea unei creşe pentru 25 de co-
pilaşi. „Am câştigat un proiect pe măsura 
322 şi acum suntem în faza de achiziţie 
pentru execuţie. Aceste proceduri trebuie 
să se finalizeze cel târziu la 1 iulie şi trebu-
ie să începem lucrările”, a declarat prima-
rul comunei Cenad, Nicolae Crăciun.

În lucru la Cenad se află, de anul trecut, 
cu finalizare în prima jumătate a lui 2011, 
casa de cultură a localităţii, realizată din 
bugetul local (3,2 milioane lei). Plata către 
constructor se va face timp de 10 ani, con-
form contractului semnat cu Primăria locală. 
„Am depus un proiect, prin Consiliul Jude-
ţean, pentru împădurirea a 76 de hectare, ar 
fi vorba de 700.000 de euro. Un alt proiect 
depus pentru finanţare este la Administraţia 
Fondului pentru Mediu, pentru reabilitarea 
coloanei de apă şi realizarea staţiei de tratare, 
cu o valoare de 1,5 milioane euro. În 2011 se 
va începe o lucrare de extindere cu încă un 
corp de clădire la şcoala din Cenad, de către 
Inspectoratul Şcolar Judeţean, în parteneriat 
cu Banca Mondială. Licitaţia pentru execu-
ţie a avut loc şi se va începe munca în această 
primăvară”, ne-a spus primarul din Cenad.

În acest an se vor continua lucrările 
începute pentru modernizarea localităţii, 
cu fonduri de la bugetul local: extindere 
trotuare pe 2 km, pietruiri. Deşi este loca-
litate de graniţă, cu multiple posibilităţi de 

dezvoltare, Cenadul a pierdut investitori în 
favoarea oraşului Sânnicolau Mare. Firmele 
au preferat să se stabilească la oraş, în anii 
care au trecut, pentru că aveau facilităţi mai 
bune decât în mediul rural, infrastructura 
fiind mai bună. „Au acaparat toată forţa 
de muncă din zonă, dar necazul mare e că 
impozitele se duc în contul celor din Sân-
nicolau Mare, iar la Cenad beneficiază nu-
mai de servicii. Noi avem servicii proprii de 
alimentare cu apă şi salubrizare, tocmai ca 
să menţinem tarifele la un nivel suportabil. 
Avem aproape 5.000 de locuitori, pentru că 
la oraş chiriile sunt mai scumpe şi oame-
nii au preferat să se stabilească în satele din 
jur, dacă lucrează la fabricile din Sânnicolau 
Mare”, ne-a mărturisit primarul. Comuna 
aşteaptă însă ca unii investitori să fie intere-
saţi şi de Cenad, mai ales că ar avea la dis-
poziţie 500 de locuri virane în intravilanul 
localităţii. Comuna are o colaborare strânsă 
cu Cenadul unguresc, proiectul de bază fi-
ind refacerea podului peste Mureş.

Alina Sabou

Peste 10 kilometri de străzi vor 
fi asfaltate începând din acest an

4,6 milioane 
de euro pentru 
transformarea
zonei lacului Surduc

Anul care a început 
aduce veşti bune pentru 
locuitorii din comuna 
Parţa. După ce s-a fina-
lizat reţeaua de apă, pe 
20 de km, cu bani de la 
guvern, în 2011 se caută 
fonduri şi pentru canali-
zare. Accesarea fonduri-
lor europene este o solu-

ţie la care apelează toate primăriile, însă nu totdeauna succesul 
este garantat, aşa că edilul comunei, Mihai Petricaş, a spus că se 
are în vedere începerea lucrărilor şi din fonduri proprii.

O lucrare care se va finaliza în cel mai scurt timp este sala de 
sport, care a ajuns la un procent de realizare de 95%,  “Mai trebuie 
introdusă instalaţia sanitară şi încălzirea. Cred că în primăvară, 
în martie sau aprilie, să fie inaugurată”, ne-a spus Petricaş. Sala 
a fost ridicată din fonduri ale comunei, investiţia fiind de peste 
un milion de lei. Elevii din Parţa vor beneficia de această sală pe 
parcursul zilei, dar seara poate fi şi închiriată amatorilor de sport.

În ultima zi din luna ianuarie, Consiliul Local Parţa a votat şi 
lista de priorităţi pentru 2011, din punct de vedere investiţional. 
„Avem ca priorităţi amenajarea unui dispensar uman într-o clădi-
re a primăriei. Locul unde este acum a fost revendicat de către bi-
serică şi trebuie retrocedată. Vrem să mai asfaltăm 2 km pe străzi 
şi cu asta se vor finaliza toate străzile din comună. În plus, în 2011, 
vrem să începem introducerea canalizării, pe fonduri europene sau 
vom începe pe cont propriu”, precizează primarul din Parţa. Anul 
trecut, la Parţa şi-a găsit „casă” şi o nouă fabrică, o turnătorie de 
aluminiu pentru piese de schimb la maşini. Are 50 de angajaţi şi 
vor să mai aducă personal. „Anul trecut, 
am concesionat 9 hectare de teren către 
o societate care vrea să facă un manej 
pentru cai şi o clinica veterinară. Au 
termen doi ani prin contract să atace 
construcţia, dar din câte am discutat cu 
ei în primăvara aceasta vor să înceapă 
lucrările. Societatea este din Timişoa-
ra”, a mai spus Mihai Petricaş.

Alina Sabou

Sală de sport şi manej – investiţii 
publice şi private pentru 2011
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Proiect transfrontalier 
referitor la consumul de 
droguri în zona de graniţă 
România - Serbia

La iniţiativa şi solicitarea Asociaţiei 
EU – ROMÂNIA, Biroul Regional de 
Cooperare Transfrontalieră Timişoara a 
organizat în data de  21.01.2011, la sediul 
Consiliului Judeţean Timiş, o întâlnire 
tehnică de informare cu privire la posibi-
litatea accesării Programului IPA (Instru-
mentul de Asistenţă pentru Pre–aderare) 
de Cooperare Transfrontalieră România 
– Serbia.

Asociaţia EU – ROMÂNIA inten-
ţionează să identifice cele mai utile co-
laborări locale pentru a aplica un proiect 
transfrontalier în domeniul prevenirii 
consumului de droguri, în zona de graniţă 
România – Serbia.

Proiectul Drogurile şi alternativele 
transfrontaliere DALTRA Ro – S  va avea 
ca obiective specifice: realizarea unei ana-
lize-diagnostic cu privire la fenomenul 
consumului de droguri în rândul elevilor 
şi studenţilor din judeţul Timiş şi Comu-
na Vrsac; instruire, pregătire şi schimburi 
de experienţă între minim 20 de specialişti 
din sectorul public şi neguvernamental; 
înfiinţarea a două cluburi Antidrog în Ro-
mânia şi Serbia care se vor baza pe activi-
tăţi competiţionale sportive şi schimburi 
culturale ca alternative sănătoase de petre-
cere a timpului liber în scopul prevenirii 
consumului de droguri, precum şi instrui-
rea a unui număr de 60 de voluntari, elevi 
şi studenţi care vor derula proiecte specifi-
ce de prevenire în cele două cluburi.

Grupul ţintă al proiectului este format 
din 60 de elevi şi studenţi din cele două 
ţări, 20 de specialişti din sectorul public şi 
neguvernamental, dar şi copii şi tineri cu 
vârste cuprinse între 12 – 25 de ani care se 
află în situaţii de risc (familii dezorganiza-
te, consum ocazional de droguri, anturaje 
nefaste, consum de alcool sau droguri în 
familia de provenienţă, frecventarea baru-
rilor, cluburilor în care se comercializează 
substanţe ilicite etc.). Beneficiari indirecţi 
ai proiectului vor fi şi specialiştii din insti-
tuţiile publice locale şi autorităţile locale, 
care vor participa la seminarii şi schimburi 
de experienţă şi bune practici pe tema de-
rulării şi susţinerii programelor de preve-
nire a consumului de droguri.

La întâlnirea de la sediul Consiliului 
Judeţean Timiş au fost prezenţi membri ai 
Asociaţiei EU – ROMÂNIA, reprezen-
tanţi ai Municipalităţii Comunei Vârşeţ, 
reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale Anti-
drog şi reprezentanţi ai Facultăţii de Soci-
ologie şi Psihologie, ai Facultăţii de Sport 
şi ai Facultăţii de Drept, din cadrul Uni-
versităţii de Vest, care au încercat să iden-
tifice cele mai eficiente colaborări locale, 
pentru aplicarea acestui proiect transfron-
talier. Asociaţia EU - ROMÂNIA este o 
organizaţie nonguvernamentală, apolitică, 
non-profit care acţionează în prevenirea 
consumului de droguri din rândul tineri-
lor.

În perioada 18 – 20 ianuarie 2011, o de-
legaţie a Consiliului Judeţean Timiş formată 
din d-nul Constantin Ostaficiuc – Preşedin-
te, d-nul Dorin Cândea – consilier judeţean şi 
preşedintele Comisiei pentru Relaţii şi Coo-
perare Internă şi d-ra Diana Amza – inspector 
asistent în cadrul Compartimentului de Relaţii 
Externe, s-a deplasat la Modena / Italia pen-
tru a stabili liniile directoare ale textului unui 
Protocol de Colaborare între Judeţul Timiş şi 
Provincia Modena, protocol care urmează să 
fie semnat la Timişoara în decursul acestui an. 

Delegaţia judeţului Timiş a fost întâm-
pinată de o delegaţie modeneză alcătuită din 
d-nul Emilio Sabattini – Preşedintele Provin-
ciei, d-nul Egidio Pagani – Consilier pentru 
Infrastructură şi Dezvoltare Spaţială, d-nul 
Giovanni Bursi – Biroul de Relaţii Externe, d-
na Raffaella Quaquaro – purtător de cuvânt, d-
nul doctor Giuseppe Caroli -  Director Gene-
ral „Azienda USL” din Modena, d-nul Giorgio 
Pighi – primarul oraşului Modena.

Cele două delegaţii au stabilit împreună 
domeniile prioritare de colaborare, amintind 
sectoare de interes precum: sănătatea / spital 
oncologic, energie regenerabilă / panouri fo-
tovoltaice, agricultură / terenuri agricole, aero-

portul din Timişoara, infrastructura stradală şi 
gaz. Toate aceste sectoare de interes vor fi inse-
rate în textul Protocolului de Colaborare ce se 
doreşte a fi semnat de cele două administraţii.

Cu această ocazie, delegaţia judeţului Ti-
miş a vizitat câteva instituţii şi firme de presti-

giu din Provincia Modena, precum societatea 
SYSTEM (panouri fotovoltaice), spitalul pro-
vincial, crescătoria zootehnică Gasparini, CPL 
CONCORDIA (distribuţie de gaz).

D.A.

Italia are  
un nou consul 
la Timişoara

Stefano Mistretta, noul consul ge-
neral al Italiei la Timişoara s-a prezen-
tat oficial, în 20 ianuarie, la Prefectura 
Timiş. Mistretta şi-a început mandatul 
în decembrie 2010, după retragerea lui 
Manilo Giuffrida. „Sunt fericit că am 
primit această funcţie. Chiar am solici-
tat să fiu numit consul la Timişoara de-
oarece ştiu că zona de vest a ţării este 
cea mai dezvoltată din punct de vedere 
economic”, a declarat Stefano Mistretta. 
Conform acestuia, în judeţul Timiş tră-
iesc aproximativ 1.000 de italieni cu ai 
cărui reprezentanţi  a avut deja primele 
întâlniri.

S.I.

   PROTOCOL DE COLABORARE ÎNTRE 
JUDEŢUL TIMIŞ ŞI PROVINCIA MODENA

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, 
Constantin Ostaficiuc l-a primit miercuri, 2 
februarie 2011, în Sala Verde a Palatului Admi-
nistrativ, pe ambasadorul Elveţiei la Bucureşti, 
Excelenţa Sa, Livio Hürzeler, cu care a discu-
tat despre dezvoltarea colaborării, în principal 
din punct de vedere economic şi cultural. 

„Consider că este importantă stabilirea de 
relaţii directe şi că judeţul Timiş are nevoie de 
know-how-ul Elveţiei. Pe de altă parte, cred că 
sunt benefice atât cooperările economice, cât şi 
schimburile culturale”, a apreciat preşedintele 
Constantin Ostaficiuc. 

„Rolul autorităţilor este foarte important, 
iar în Timiş există acea voinţă a autorităţilor de 
a găsi soluţii la problemele comunităţii”, a spus 
Excelenţa Sa Livio Hürzeler. 

Cei doi demnitari au mai discutat despre 
proiectele judeţului Timiş, despre o posibilă 
colaborare cu cantoanele elveţiene, dar şi des-
pre descentralizare. La finalul întrevederii, pre-
şedintele CJT l-a invitat pe ambasadorul Livio 
Hürzeler să vadă corpul anexă la Palatul Ad-
ministrativ, o investiţie finalizată anul trecut. 

Jana Lavrits
Foto: ROMPRES

Excelenţa Sa Livio Hürzeler, 
în vizită la C.J. Timiş 

Excelenţa Sa Livio Hürzeler (stânga) şi dl Peter Hochmuth - preşedintele Clubul Oamenilor de Afa-
ceri Germani
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