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AMBASADORUL SUA ÎN VIZITĂ 
LA B.J. TIMIŞ

Renaşterea sportului 
de echipă

Festivalul" Lada cu Zestre"
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Belinț

Giroc

Foarte mulţi bani 
s-au făcut de către 

alţii din comerţul la 
şosea

Întabulări 
gratuite 

ale terenurilor 
pentru localnicii 

din Secaş

Comuna cu cea mai 
puternică dezvolta-
re din ţară ar putea 

avea propriile 
locuinţe ANL
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Recaș

Topolovățu Mare

8,5 milioane euro 
pentru reţeaua de 
apă şi canalizare 
din Recaş

Oamenii sunt  
nemulţumiţi de 
banii oferiţi la  
exproprierile  
pentru construcţia 
autostrăzii
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Brestovăț

Modernizare 
capitală cu 
2,5 milioane de 
euro din fonduri 
europene

Secaș

Interviu cu preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Constantin Ostaficiuc

„În 2011 am reuşit cele mai mari investiţii 
din istoria Consiliului Judeţean!”

– Decembrie, final de an. Cum îl caracterizaţi?
– Anul acesta a fost un an agitat, cu multe probleme în care am reuşit cele mai mari investiţii din istoria CJT. Oricum, se 

simte presiunea. Cea mai mare problemă a noastră e legată de faptul că România nu e obişnuită să lucreze pe proceduri. Nefiind 
obişnuită, în acest context, de la „merge şi aşa” până la proceduri apar foarte multe obstacole. Trebuie să ajungi în procedură, altfel 
nu te duci până la capăt cu nimic. Continuare în pagina 3
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“Cu ajutorul CJ Timiş, 
s-au pus bazele unui 

parteneriat între 
Timişoara şi localitatea 
Budva, din Muntenegru”

Interviu cu vicepreşedintele 
CJ Timiş, Liviu Borha

„Prioritatea zero 
este realizarea 
unei infrastructuri  
rutiere  
corespunzătoare”

Interviu cu vicepreşedintele 
CJ Timiş, Adam Crăciunescu
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Proiectul
Gender4Growth 

la final 

Premierul Emil Boc, ministrul Transporturilor, Anca Boagiu, ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, preşedintele CJ Timiş, Constantin Ostaficiuc, prefectul de 
Timiş Mircea Băcală, primari şi parlamentari au luat parte, în 17 decembrie 2011, la deschiderea circulaţiei pe autostrada care leagă Timişoara de Arad. 

Tronsonul de autostradă are o lungime de aproape 33 de kilometri, pe care premierul Emil Boc i-a parcurs, la volan, în circa 20 de minute.
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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, ŞTEFAN IOAN 

SZATMARI, HORIA BĂCANU, 
DORIN CUTU, MIHĂIţĂ BOJIN

C. COMISIA PENTRU CULTURĂ, ÎNVĂŢĂMÂNT,
TINERET ŞI SPORT

PREŞEDINTE: SORIN MUNTEANU
SECRETAR: DORIN HEHN
MEMBRI:   ION CHIFOREANU, MARIANA 

EFTIMIE, ADRIAN NEGOIţĂ

D. COMISIA PENTRU SĂNĂTATE ŞI PROTECŢIE
SOCIALĂ

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

VASILE ROTĂRESCU

E. COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
LOCALĂ

PREŞEDINTE: VIOREL COIFAN
SECRETAR: MARIUS RADU CÂRCEIE
MEMBRI:   MATEI SUCIU, MARIAN GRECU, 

ELISABETA SPĂTARU

F. COMISIA PENTRU RELAŢII ŞI COOPERARE
INTERREGIONALĂ

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

COSMIN COSTEA, OANA GAITA

Comisiile Consiliului Judeţean Timiş

Publicaţia „Agendă C.J.T.”
este supliment al Monitorului Oficial

al Consiliului Judeţean Timiş.
Apare în baza O.G. nr. 75 din 28.08.2003

Colegiul de redacţie:
Oana Chira, Răzvan Hrenoschi, 
Jana Lavrits, Smaranda Marcu,  

Bogdan Nădăştean, Alina Sabou, Ada Marincu, 
Petru Vasile Tomoiagă, Monica Varga

FOTO: Constantin Duma (Agerpres)

Prepress & tipar: Artpress 
Corectură - BT: Sorin Păunescu
Consilier Editorial: Dinu Barbu

ISSN: 1842-323X

Redacţia: Timişoara,
Strada Regina Maria nr. 3

Telefon: 0256/406 330,
0256/406 401, 0721/531 379

e-mail: agenda.cjtimis@gmail.com 
www.cjtimis.ro

C.J. Timiş sprijină apariţia
revistei Bibliotecii Judeţene Timiş,

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

interculturalitate în DKMT”

–  Care au fost cele mai mari grele 
momente cu care v-aţi confrun-
tat în 2011 la Instituţia Prefec-
tului?

– Mircea Băcală: Nu am simţit 
momentele grele ale activităţii în 
acest an. Amintesc totuşi, de situ-
aţia cu blocul distrus în urma unei 
explozii, din Timişoara, de pe stra-
da Brăiloiu. Mi-a fost greu să obţin 
acei bani pentru reabilitarea blocului, 
deoarece, pe lege, autorităţile locale 
puteau să intervină, dar au lăsat asta 
la seama Guvernului. Cu ajutorul 
parlamentarilor de Timiş am reuşit 
obţinerea fondurilor necesare. Au 
mai fost procesele cu Primăria Ti-
mişoara. Noi am arătat că nu s-au 
respectat proceduri pentru adopta-
rea de hotărâri de Consiliu Local, 
de exemplu taxa de tranzit sau la 
procesul pentru preţul gigacaloriei. 
Am solicitat primăriei să repună în 
discuţie acea hotărâre privind scum-
pirea gicacaloriei, ceea ce însemna 
amânarea cu o lună a aplicării. Dom-
nul Secretar al Primăriei Timişoara a 
spus că ne întâlnim în instanţă. Pro-
cesul a durat un an. Eu am propus ca 
o lună de zile să nu se aplice scum-
pirea, pentru că trebuia să se aplice 
procedura corectă. Am mai avut un 
proces cu Primăria după ce aceasta 
a dispus ca prin ordin al prefectu-
lui să se atribuie gratuit terenurile 
de sub casă, iar legea nu prevedea 
această posibilitate. Fiindcă acum 
există şi sentinţă judecătorească, ce 
ar acoperi o astfel de lipsă în legis-

laţie, pot semna acele ordine, pentru 
a atribui terenul gratuit. Au trecut 
deja doi ani, dar niciun titlu nu mi-a 
venit spre aprobare. În ansamblu, 
procedura era foarte greoaie şi eu am 
adus asta la cunoştinţa cetăţenilor. 
La vremea respectivă, timişorenii mă 
acuzau că blochez această hotărâre! 
Acum au această posibilitate, am 
acoperire prin sentinţă judecătoreas-
că, sunt dispus să semnez ordinele. 
Cred că sunt 2.000 de cetăţeni care 
pot beneficia de acest teren gratuit. 
Se tot spunea că au nevoie de bani de 
la bugetul local, aceasta era povestea  
celor de la Primăria Timişoara. Au 
trecut aşadar doi ani,  dar se pare că 
nu mai au nevoie de bani la buget. Pe 
de altă parte, dificilă a fost şi sarcina 
primită la vremea respectivă de la 
ministrul Vasile Blaga, prin care tre-
buia să supervizez lucrările de la ni-
velul punctelor de trecere a frontierei 
Deta, Moraviţa, Jimbolia şi aeropor-
tul „Traian Vuia”, pentru acceptarea 
în spaţiul Schengen. A fost dificil, 
fiindcă a fost o muncă de aproape 
nouă luni de zile, dar a fost o sarcină 
pe care am îndeplinit-o cu stricteţe.

–  Ce obiective veţi urmări în anul 
2012?

– Mircea Băcală: Am găsit în 
instituţie aproape 1.000 de procese. 
Acum mai sunt 470. Eu citesc ceea 
ce semnez, mai ales când e vorba de 
acţiuni în instanţă. Am văzut că tot 
pierdem procese şi am cerut să vedem 
din ce cauză pierdem. Am consta-
tat că „am fraternizat” într-un fel cu 
cei de la primării, cu comisiile loca-
le de fond funciar şi că le susţineam 
lor punctul de vedere. Am întrebat: 
e obligatoriu să mergem alături de 
ei în procese? Dacă pierdem, trebu-
ie să plătim jumătate din cheltuieli-
le de judecată. Viziunea mea a fost 
să ieşim din aceste procese şi, la un 
moment dat, într-o singură zi am 
reuşit să anulez vreo 20 de procese 

în care Prefectura era parte în dosar. 
Am plătit jumătate de miliard de lei 
vechi în urma proceselor, puteam să 
plătim angajaţii de banii aceia. Vreau 
să mă ocup şi anul viitor de aplicarea 
legilor pe fond funciar. În plus, vreau 
să pun în atenţia autorităţior locale şi 
centrale, la anul, următorul aspect. Şi 
anume, spunem mereu că România e 
grânarul Europei.  Le spun străinilor 
care ne vizitează că Timişul are cea 
mai mare suprafaţă de teren agricol, 
dar toate canalele de desecare, care în 
mod normal ar putea să ajute la iriga-
rea terenurilor, sunt înfundate, pom-
pele care pot aproviziona cu apă sunt 
dezmembrate şi vândute la fier vechi. 
Aş dori să fac pentru judeţul Timiş o 
revigorare a ceea ce înseamnă agricul-
tura. Infrastructura e făcută, dar tre-
buie să se dea bani la ANIF, fiindcă ei 
sunt proprietarii, ei trebuie să păzeas-
că patrimoniul, iar beneficiarii să îşi 
lucreze pământul. O să îi convingem 
să facă asta, pentru că există lege prin 
care îi putem amenda. 

–  În acest mandat, s-au suspendat 
cei mai mulţi primari: patru. 
Din ce motive şi în care comune?

–Mircea Băcală: Am avut patru 
cazuri în care a trebuit să semnez sus-
pendarea din funcţie: la Secaş, pentru 
condamnare pentru fals în înscrisuri 
şi uz de fals, la Criciova – abuz în 
serviciu, la Darova – purtare abuzi-
vă, iar la Sânandrei – abuz în serviciu 
contra intereselor statului. La Darova 
şi Sânandrei nu mai putem organiza 
alegeri, fiind mai puţin de un an până 
la alegerile viitoare, aşa că posturile 
de primar au fost preluate de vice-
primari. Vreau să se înţeleagă clar că 
Prefectura e o instituţie care face doar 
o formalitate: eu, ca preefect, semnez  
un ordin de suspendare al primarului 
în baza constatării făcute de  instanţa 
de judecată. 

A consemnat Alina SABOU

„Îmi doresc o revigorare a 
agriculturii în judeţul Timiş”

Interviu cu prefectul judeţului Timiş, Mircea Băcală
Turismul ecumenic trans- 

frontalier româno-sârb, parte a ce-
lui cultural din Banatul istoric, s-a 
îmbogăţit cu şapte noi obiective din 
Deta şi Vârşeţ, care vor deveni tot 
atâtea atracţii după inaugurarea ilu-
minatului arhitectural al acestora. 

Este vorba despre Biserica 
Ortodoxă Sârbă, Catedrala Romano-
Catolică şi Biserica Ortodoxă Ro-
mâna din localitatea Vârşeţ (Serbia), 
precum şi despre Turnul de Pom-
pieri, Biserica Ortodoxă Română, 
Biserica Romano-Catolică din Deta 
şi Biserica Ortodoxă Româna din 
Opatiţa (judeţul Timiş). “Acestea 
sunt cele şapte obiective turistice 
iluminate arhitectural în cadrul 
proiectului transfrontalier intitulat 
“Îmbunătăţirea cooperării trans-
frontaliere şi oferta turistică comună 
a oraşelor Vârşeţ şi Deta - aplicarea 
de noi tehnologii în iluminare”, care 
este finanţat prin programul IPA. 
Proiectul are ca principal obiectiv 
punerea în valoare, prin aplicarea 
unor tehnologii moderne de ilumi-

nare nocturnă a acestor obiective 
turistice, reprezentative pentru cele 
două localităţi”, a anunţat Ioan Io-
van, asistent manager de proiect. 

„Acest proiect este o mare 
realizare pentru oraşul nostru, 
deoarece încurajează turismul şi ne 
ajută să redăm oraşului strălucirea 
de odinioară, cea a unei localităţi 
cu o istorie bogată, care a trecut cu 
demnitate prin multe dificultăţi”, 
a spus primarul Petru Roman. 
„Oamenii care vor trece prin Deta, 
nu vor putea ignora frumuseţea şi 
aspectul impunător al celor patru 
clădiri iluminate. Mă bucur că oraşul 
nostru are la dispoziţie o tehnologie 
care, în judeţul Timiş, se mai 
regăseşte poate doar în iluminatul 
Catedralei din Timişoara”, a 
continuat primarul oraşului Deta. 
Valoarea totală a proiectului este de 
865.855 euro, din care 240.000 revin 
oraşului Deta. Durata proiectului a 
fost de 12 luni, iar implementarea s-a 
facut simultan în Deta şi la Vârşeţ.

 A.S.

Vârşeţ şi Deta
micile oraşe, înfrăţite de 

un proiect european
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Interviu cu preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Constantin Ostaficiuc
(urmare din pagina 1)

–  S-au atins obiectivele propuse anul trecut? 
Spuneaţi că au fost multe investiţii...

– Consiliul Judeţean şi-a cam atins în mare 
parte obiectivele. Numai când mă gândesc la fap-
tul că s-a terminat deponia, una dintre legendele 
judeţului Timiş, începută în 1998, cu o poveste de 
spus nepoţilor. S-au făcut 190 de km de asfalt pe 
drumurile judeţene. Anul trecut au fost asfaltaţi 
140 km. Am terminat Muzeul „Traian Vuia”, care 
trebuie acum dat în folosinţă. Sunt zeci dacă nu 
sute de investiţii mici terminate pe la toate insti-
tuţiile deconcentrate. S-au întâmplat toate într-un 
an greu din punct de vedere financiar, dar CJ Ti-
miş s-a mişcat bine. Să amintim şi de centura de 
ocolire a Buziaşului. Drumurile de la Timişoara la 
Lugoj, de la Sânnicolau Mare la Periam, la limita 
cu judeţul Arad, sunt nişte drumuri reabilitate. 

Am început puternic master-planul de apă 
canal, deja s-au terminat aproape toate licitaţiile 
pentru staţiile de epurare. E vorba de investiţii 
de 118 milioane de euro. S-a terminat şi clinica 
de anestezie-terapie intensivă de la Spitalul Jude-
ţean, care este acum la un standard european ridi-
cat. Să nu uităm de partea culturală! 2.712 mani-
festări culturale am avut tot anul, plus 214 acţiuni 
sportive şi de tineret. Totuşi, au fost multe decizii 
care şi-au pus amprenta pe activitatea noastră din 
acest an. Dar când vezi că lucrurile rămân făcute 
pentru comunitate, că s-au rezolvat aşa cum le-ai 
dorit, eşti bucuros. Sunt semnăturile pe care ţi le 
pui pe dezvoltarea unui judeţ sau a unui oraş. 

–  Pentru noul an sunt lucrări mari care vor con-
tinua. Care sunt acestea?

– Este vorba de lucrarea de la Muzeul Bana-
tului, unde vom lansa licitaţia pentru reabilitare. 
Vreau să se rezolve şi proiectul de la Comisariatul 
Militar. Mai este Muzeul Satului Bănăţean, unde 

la anul se va finaliza pavilionul administrativ. I-am 
cerut noului director Claudiu Ilaş o viziune de 
ansamblu. Există şi proiectul acela cu patru fami-
lii care ar trebui să locuiască acolo, preluat după 
o idee din SUA, în ideea în care familiile să fie 
gazde ţărăneşti a vizitatorilor Muzeului. În ceea ce 
priveşte  mutarea Spitalului de Psihiatrie de pe str. 
Ienăchiţă Văcărescu pe Calea Girocului, suntem în 
faza de proiectare, pentru că acolo trebuie făcute 
modificări destul de mari. Îmi doresc să facem cele 
patru benzi pe sens spre Moşniţa şi spre Giroc. 
Mai e un drum judeţean care mă interesează, cel 
care face relaţia dintre Lugoj, prin Boldur, Jabăr, 
Hitiaş şi iese în Bacova. Vom încerca să îl asfal-
tăm în 2012, să vedem cum ne încadrăm în bani. E 
unul dintre drumurile judeţene care ne interesează 
acum. Vor continua apoi lucrările la apă şi canal, şi 
vorbim de o investiţie foarte mare. 

–  Ce noutăţi sunt în ceea ce priveşte proiectul de 
construire a centurii de sud a Timişoarei?

– Pentru centura sud am insistat foarte mult 
pentru a se finaliza întregul proiect, mai sunt 
12 km, de la Utvin şi până la Calea Aradului. E 
un proiect la nivel naţional şi din discuţiile cu 
doamna ministru Anca Boagiu a reieşit că mai 
devreme de 2014 nu poate promite nimic, pen-
tru că s-au axat toate eforturile pentru realizarea 
de autostrăzi. Asta este prioritatea numărul unu 
a României şi toţi banii se vor duce acolo. Nu 
putem nega investiţiile în autostrăzile din Timiş, 
acum se finalizează autostrada Arad – Timişoara.

–  Există o tendinţă de depopularizare a satelor, 
tinerii din mediul rural mergând spre oraş. 
Cum credeţi că se pot ajuta comunele care nu 
au posibilităţi financiare să nu dispară, să nu 
rămână pustii?

– Eu nu cred că vor dispărea, mai ales că s-a 
remarcat un reflux spre mediul rural. La ultimul 
recensământ, am văzut că populaţia şi-a schimbat 
structura. Sunt 301.000 de locuitori în Timişoa-

ra, iar restul până la 670.000 sunt în afara Ti-
mişoarei. Cred a fost o diminuare doar cu 5.000 
de persoane, nu e o schimbare structurală foarte 
mare în Timiş. Schimbarea s-a simţit în anii când 
satele din jurul capitalei de judeţ, Timişoara, 
s-au transformat în „dormitoarele” municipiului. 
Eu cred că trebuie regândită strategia vizavi de 
aceste comunităţi periurbane, care s-au format 
în ultimii ani: ele nu trebuie să fie dependente 
exclusiv de oraş. Trebuie să existe acolo şcoală, 
cabinete medicale, locuri de recreere, să nu vină 
toată lumea la oraş pentru orice lucru. E corect să 
dezvolţi şi acolo o activitate. Locuitorii sunt prea 
mult legaţi de naveta la oraş, când poţi dezvolta 
acolo centre de viaţă socio-economică-culturală.

–  Cum i-aţi sfătui pe primari să absoarbă fon-
durile pentru proiecte? Mulţi se plâng că au 
dat banii pe proiecte şi stau cu ele în dulap...

– Stau cu ele în dulap pentru că nu au bani de 
co-finanţare. În România se lucrează la extreme: ori 
nu se face nimic, ori se face prea mult, pentru că nu 
se doreşte să se lucreze pe proceduri şi să se dimen-
sioneze real capacităţile. Sunt primari care au făcut 
o mulţime de proiecte, negândindu-se dacă au sau 
nu co-finanţare. Aşa au ajuns şi în blocaj. Mai sunt 
proiecte blocate chiar de dinainte de preaderare, de 
la Sapard, au conturi blocate, ceea ce e absurd. Pri-
marii trebuie să fie foarte atenţi şi să îşi fixeze nişte 
priorităţile. A fost o perioadă când voiau toţi săli 
de sport şi se pune întrebarea pentru ce? Au vrut şi 
bazine de înot, uitând că îi costă 150.000 de euro 
pe an întreţinerea. Fixarea priorităţilor e cea mai 
mare problemă a fiecărui primar. Prioritatea numă-
rul unu la Consiliul Judeţean Timiş a fost stabilită. 
Infrastructura, pentru că dacă faci aceasta urmează 
o spirală, după aceea vine privatul să investească, se 
aduc venituri, care ajung la buget şi astfel mergi mai 
departe. Nu poţi nega faptul că într-o comunita-
te ai nevoie şi de viaţă socială, culturală, sportivă. 
Comunitatea nu o poţi îndrepta doar într-o singu-

ră direcţie. Să luăm exemplul CJ Timiş. Bugetul e 
structurat în aşa fel încât la investiţii au fost în jur 
de 38% din total, şi aceste investiţii le-am realizat 
în proporţie de peste 80%. Am lăsat bani şi pen-
tru social, cultural şi sportiv. Nu poţi proceda altfel! 
Să vedem ce explozie a avut competiţia judeţeană 
„Lada cu zestre”. Am redat comunităţii locale ideea 
de tradiţie, datini, au apărut formaţii de dansatori, 
coruri, interpreţi valoroşi etc. A fost o emulaţie ex-
traordinară şi s-a plecat de la o idee simplă, de la 
discuţiile cu Răzvan Hrenoschi şi Ciprian Cipu, iar 
acum s-a ajuns la câteva mii de concurenţi care au 
urcat pe scenă. Viaţa nu înseamnă rigiditate, e mult 
mai complex totul!

–  Se poate asigura un fond de rezervă pentru 
cofinanţare pentru a ajuta aceste comune care 
nu au bani destui?

– Nu există fond de rezervă, ci doar aşa numitul 
criteriu IV, banii sunt destinaţi proiectelor, în gene-
ral cele pe infrastructură. Se permit şi cofinanţări, 
dacă sunt lucrări de infrastructură. Consiliul jude-
ţean nu poate lucra ca o bancă comercială! Nu sunt 
de acord cu ceea ce se petrece, să nu mai fie la deci-
zia CJ repartizarea banilor, pentru că acum se pro-
cedează pe o formulă care se duce de sus până jos. 
Consiliile judeţene ar trebui să fie cele care împart 
fondurile de echilibrare. A apărut această modifica-
re legislativă, fondurile s-au dirijat într-o parte şi-n 
alta pe diferite criterii şi nu neapărat cele de dezvol-
tare. De aici se fac abuzuri şi s-a legiferat să se dea 
bani conform unei formule. Sunt unii primari care 
s-au mişcat şi e clar că omul sfinţeşte locul, sunt unii 
edili care s-au bătut pentru proiectelor lor şi acolo 
sunt rezultate, însă alţii doar  s-au uitat la cei care au 
făcut asemenea proiecte...

A consemnat Alina SABOU
Foto: Constantin DUMA

„În 2011 am reuşit cele mai mari investiţii 
din istoria Consiliului Judeţean!”

Noi consilieri judeţeni
Ion Chiforeanu şi Marian Grecu au fost validaţi, în şedinţa de Consiliu Judeţean din luna noiem-

brie, pe funcţiile de consilieri judeţeni, din partea Partidului Democrat-Liberal, cei doi înlocuindu-i 
pe Ovidiu Moza şi Traian Stancu. Aceştia au demisionat din funcţii în toamnă. 

Odată cu noile numiri s-au modificat componenţele Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriu-
lui, lucrări publice şi protecţia mediului (Mihăiţă Bojin a intrat în locul lui Traian Stancu), a Comisiei 
de cultură (Ion Chiforeanu a luat locul lui Mihăiţă Bojin), respectiv a Comisiei pentru administraţie 
publică locală (Marian Grecu a intrat în locul lui Ovidiu Moza). 

Ion Chiforeanu, născut în judeţul Ialomiţa, este absolvent al Institutului Teologic şi este director 
al Fundaţiei „Isus Speranţa României”. Este căsătorit şi are trei copii. Marian Grecu, născut în Lugoj, 
este absolvent al Facultăţii de Economie, Universitatea de Vest. În prezent este director executiv al 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş. Şi el este căsătorit şi are trei copii. 

A.S.

Reprezentanţi ai Băncii Europene pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) s-au 
aflat, la finele lunii octombrie, la Timişoara, 
la societatea Aquatim pentru efectuarea unui 
audit pe probleme sociale şi de mediu, audit 
necesar la acordarea unui împrumut fără 
garanţii de 15 milioane de euro societăţii, 
pentru cofinanţarea unui program amplu 
de modernizare a infrastructurii de apă şi de 
canalizare din judeţul Timiş.

 Împrumutul BERD face parte dintr-un 
program regional de investiţii în valoare de 
118,9 milioane de Euro, program aprobat pentru 
finanţare din Fondul de Coeziune în luna ianuarie 

a acestui an de către Uniunea Europeană. Banii 
vor fi folosiţi pentru extinderea şi reabilitarea a 
200 km reţele de canalizare şi a peste 100 km 
reţele de apă şi pentru construirea a trei staţii de 
tratare a apei potabile şi şapte staţii de epurare a 
apei uzate în 12 localităţi din judeţ.

 „În actualul context economic, când patru 
din cinci companii nu sunt capabile să obţină 
un împrumut, acordarea unui împrumut atât de 
mare fără garanţii, bazat doar pe stabilitatea şi 
performanţa economică a societăţii, reprezintă 
o mare realizare pentru Aquatim”, a declarat Ilie 
Vlaicu, directorul Aquatim.  

Directivele de mediu ale Uniunii Europene, 
în domeniul alimentării cu apă şi canalizării, 
solicită cele mai mari investiţii. Însă, realizarea 
acestora este imposibil de susţinut doar din 
tariful la apă şi canalizare. Acesta este motivul 
pentru care Aquatim şi-a fixat ca strategie 
atragerea de fonduri nerambursabile. Astfel, 
tariful pentru serviciul de alimentare cu apă şi 
de canalizare perceput de Aquatim clienţilor 
săi este unul din cele mai mici din ţară, 
Timişoara fiind pe locul 42 în topul tarifelor la 
apă, din 44 de operatori din ţară.

L. L

De la stânga la dreapta:  
directorul Aquatim, Ilie Vlaicu, ministrul 
mediului, Ladislau Borbely şi primarul 

oraşului Jimbolia, Kaba Gábor

Împrumut BERD fără garanţii pentru Aquatim
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Aniversare la Centrul de 
Îngrijire şi Asistenţă Ciacova

Marţi, 6 decembrie a.c., de ziua Sfântului Nicolae, bene-
ficiarii din cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Ciacova, 
împreună cu membrii din comunitatea locală, au sărbătorit, 

pentru al zecelea an consecutiv, hramul bisericii „Sf. Nicolae” 
din cadrul centrului. Construit în 2001, acest lăcaş de cult 
reprezintă unul dintre cele mai importante repere spirituale 
pentru beneficiarii centrului şi pentru comunitatea locală, 
fiind loc de reculegere şi de regăsire a liniştii sufleteşti. Bise-
rica centrului este împodobită cu numeroase icoane realizate 
şi de persoanele cu dizabilităţi din cadrul centrului.

Slujba religioasă a fost săvârşită de un sobor de preoţi, 
fiind oficiată de preoţi ortodocşi, catolici şi sârbi. La eve-
niment au participat, totodată, şi oficialităţi ale comunităţii 
locale şi ale judeţului Timiş: Constantin Ostaficiuc – preşe-
dintele Consiliului Judeţean Timiş, Petru Filip - primarul 
oraşului Ciacova, consilieri locali şi judeţeni, preoţi catolici 
din localitate, conducerea DGASPC Timiş, sponsori şi par-
teneri ai aşezămintelor sociale din judeţ. La finalul slujbei, 
beneficiarii centrului au avut parte de o surpriză plăcută ofe-
rită de Fanfara „Amiciţia” din Timişoara, care a fost prezen-
tă la Ciacova şi, timp de mai bine de o oră, i-a încântat pe cei 
prezenţi cu muzică de promenadă şi colinde.

Tot în 6 decembrie a fost celebrat şi hramul Capelei ecu-
menice de la sediul DGASPC Timiş. La slujba religioasă au 
participat mai mulţi copii din cadrul Centrului de Primire în 
Regim de Urgenţă Timişoara, precum şi angajaţi ai instituţiei.

Smaranda MARCU

Acestea este motto-ul  din preambulul “Declaraţiei Drep-
turilor Copilului”, document prin care, în 1954, se stabilea ca 
ziua de 20 noiembrie să fie Ziua Internaţională a Drepturilor 
Copilului. După 30 de ani, Adunarea Generală a Organizaţiei 
Naţiunilor Unite a adoptat Convenţia cu privire la Drepturile 
Copilului. De-a lungul timpului, aceasta a fost semnată de pes-
te 180 de state, printre care şi România. Convenţia cu privire la 
Drepturile Copilului este documentul cu cele mai multe ratifi-
cări din cele care aparţin domeniului drepturilor omului.

Chiar dacă au existat numeroase dezbateri şi întrebări le-
gate de nevoia unor drepturi speciale pentru copii, în condiţiile 
existenţei Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului (care 
cuprinde toate fiinţele umane), nu trebuie să uităm că, din pă-
cate, adeseori copiii devin victime ale adulţilor, ale unor politici 
nedrepte, vocea lor nefăcându-se auzită. Aşa se face că milioane 
de copii au murit, în ultimii ani, din cauza războaielor, a foa-
metei sau a unor boli care au fost de mult eradicate în lumea 
civilizată. De asemenea, milioane de copii îşi duc existenţa în 
zone de conflict armat şi încă există ţări în care copiii pot fi 
înrolaţi în război încă înainte de a împlini 15 ani.

România a ratificat Convenţia cu privire la Drepturile Co-
pilului prin Legea 18/1990, iar toate instituţiile publice, auto-
rităţile, organismele private, persoanele fizice sau juridice sunt 
obligate să o respecte.

Deşi ţara noastră a făcut paşi importanţi pe calea reformelor 
privind drepturile copilului şi avem o legislaţie armonizată cu 
cea europeană, în România încă există copii care:

n Suferă din cauza neglijării severe şi a abuzurilor la care 
sunt expuşi de către părinţii lor sau de adulţii care ar trebui să 

le poarte de grijă.
n Nu beneficiază de asistenţă medicală corespunzătoare.
n Nu au o identitate, nu au nici un fel de act care să recu-

noască/ateste existenţa lor pe lume.
n Nu urmează nici măcar ciclul primar de învăţământ, fiind 

neşcolarizaţi.
n Cad victime ale consumului de droguri şi ale diferitelor 

tipuri de adicţii.

Şi exemplele de acest fel pot continua, din păcate.... Din 
păcate, familiile care ar trebui să-i protejeze pe aceşti copii uită 
că nerespectarea drepturilor copilului, încălcarea lor, reprezintă 
o formă de abuz…. una gravă, care poate lăsa cicatrici pentru 
toată viaţa. Dincolo de o cifră într-o statistică sau un număr 
de dosar, fiecare copil ale cărui drepturi au fost încălcate are 

un nume, o poveste şi mai ales o existenţă reală. Sunt poveşti 
cu care ne întâlnim zi de zi. Cu ajutorul altor autorităţi, cu cel 
al societăţii încercăm să schimbăm finalul acestor poveşti de 
viaţă, să le oferim copiilor respectivi şansa la o viaţă mai bună, 
pornind de la nevoile lor.

Astfel, în 18 noiembrie, pentru a marca Ziua Internaţională 
a Drepturilor Copilului şi pentru a stabili noi linii de colabo-
rare în ceea ce priveşte protecţia copilului, Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş a organizat 
masa rotundă cu tema “Drepturile copilului – o prioritate a 
societăţii româneşti”. Evenimentul, găzduit de Consiliul Ju-
deţean Timiş şi aflat pe Agenda principalelor evenimente cultu-
rale şi sportive ale CJT, a reunit numeroşi reprezentanţi ai unor 
instituţii, asociaţii cu atribuţii în domeniu: Inspectoratul Şcolar 
Judeţean, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Timiş, Mitropo-
lia Banatului, Agenţia Judeţeană Antidrog, Organizaţia “Sal-
vaţi Copiii”, Fundaţia Serviciilor Sociale “Bethany”, Asociaţia 
“Casa Esterei”, Cluburi Rotary din judeţul Timiş etc. Un fapt 
important a fost acela că, la această dezbatere privind drepturile 
copilului, dincolo de vocea specialiştilor s-a putut face auzită şi 
vocea copiilor; patru tinere eleve de liceu, aflate încă la vârsta 
copilăriei, au povestit care este punctul lor de vedere în acest 
sens şi care sunt demersurile lor, ca şi voluntare, în educarea co-
piilor mai mici, a colegilor lor, cu privire la drepturile copilului. 

Dezbaterea a fost urmată de un moment festiv, respectiv 
de premierea partenerilor DGASPC Timiş implicaţi în pro-
movarea drepturilor copilului şi în susţinerea copiilor aflaţi în 
dificultate.

Rodica NEGREA 
– director general DGASPC Timiş

În 1992, la încheierea Deceniului 
Naţiunilor Unite dedicat Persoanelor cu 
dizabilităţi (1983-1992), Adunarea Ge-
nerală a proclamat ziua de 3 decembrie 
drept Ziua Internaţională a Persoanelor 
cu Handicap (rezolutia 47/3). Deceniul a 
constituit o perioadă de conştientizare şi 
luarea de măsuri concrete pentru îmbu-
nătăţirea situaţiei persoanelor cu handi-
cap, pentru a le oferi acestora şanse egale. 
Astfel, Adunarea Generală a făcut apel 
la statele membre să marcheze această zi 
pentru ca persoanele cu dizabilităţi să fie 
tot mai mult integrate în societate (rezo-
luţia 47/88).

Schimbarea mentalităţilor este de 
fapt scopul pentru care a fost creată 
Convenţia Drepturilor Persoanelor cu 
Dizabilităţi. Acest acord internaţional 
solicită guvernele din toată lumea să 
sprijine drepturile copiilor şi adulţilor 
cu dizabilităţi. În această convenţie sunt 
prezentate drepturile şi responsabilitățile 
fiecăruia şi măsurile care trebuie luate de 
către guvernele naţionale pentru a spri-
jini drepturile copiilor cu dizabilităţi, 
precum şi ceea ce poate face fiecare din-
tre noi pentru această cauză.

Ziua Internaţională a Persoanelor cu 
Dizabilităţi a reprezentat încă un prilej 
pentru Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Timiş de 
a sublinia necesitatea respectării dreptu-
rilor, demnităţii şi valorii persoanelor cu 
dizabilităţi.

În acest sens, Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Timiş a lansat, încă din luna noiembrie 

un concurs destinat tuturor persoanelor 
cu handicap care sunt aşteptate să parti-
cipe cu lucrări-eseuri în care să evidenţie-
ze / împărtăşească experienţe de viaţă, să 
povestească despre cum le sunt respectate 
drepturile, cum este viaţa unei persoane 
care suferă de o anumită dizabilitate etc. 
La acest concurs, intitulat „Povestea mea” 
au fost invitaţi să participe adulţi şi copii 
cu dizabilităţi, competiţia fiind defalcată 
în două categorii: 10 – 18 ani şi peste 18 
ani. 20 de persoane ne-au transmis po-
vestea lor, gândurile lor, felul în care au 
luptat şi au reuşit să învingă mentalităţile 
şi handicapul cu care trăiesc. Fiecare lu-
crare a fost jurizată, iar premierea a avut 
loc în 5 decembrie, la sediul DGASPC 

Timiş. În plus, lucrările câştigătoare vor 
fi postate pe site-ul DGASPC Timiş.

Toate scrisorile primite sunt adevăra-
te lecţii de viaţă şi, dată fiind importanţa 
lor, convingerea că ele pot schimba men-
talităţi, am decis să le publicăm pe site-ul 
Direcţiei, într-o secţiune dedicată Zilei 
Internaţionale a Persoanelor cu Dizabi-
lităţi. Şi pentru că toţi cei care ne-au scris 
sunt învingători, fiecare persoană a fost 
premiată cu cărţi, CD-uri şi diplome.

Acest eveniment a fost sprijinit de 
Consiliul Judeţean Timiş, fiind cuprins 
pe Agenda principalelor manifestări 
sportive şi culturale ale CJT.

Smaranda MARCU

„Drepturile copilului – o prioritate 
a societăţii româneşti”

„Omenirea este datoare să ofere copiilor ce este mai bun din ce are de oferit”

„Povestea mea” – un gând al persoanelor 
cu dizabilităţi, de ziua lor



5CJTIMIŞ

AGENDĂnoiembrie-decembrie 2011

Începând cu 7 decembrie, Timişoara 
găzduieşte o expoziție excepțională dedi-
cată geniului ingineresc al lui Leonardo 
da Vinci. 34 de maşinării, mecanisme şi 
alte invenții ale marelui renascentist au 
poposit în proaspăt renovata Mansardă a 
Bastionului Theresia. 

Maşinile sunt în mărime naturală şi sunt 
interactive, fiind realizate după manuscrise-
le şi desenele marelui renascentist, ale căror 
copii se pot vedea, de asemenea, în expoziție. 
Publicul poate astfel admira aparate de zbor 
realizate după studiile lui Leonardo (orni-
topterul, şurubul aerian), maşini de război 
(mitraliera, tancul, catapulta, bombarda), mecanisme de 
transmitere a mişcării, bărci şi dispozitive de dragare.

Expoziția este rodul colaborării dintre Consula-
tul General al Italiei la Timişoara, Consiliul Județean 
Timiş, Pri  măria Municipiului Timişoara, Con fin-
dustria Romania – Territoriale Timiş şi bineînțeles, 
Muzeul Banatului Timişoara.

Inaugurarea a avut loc în 7 decembrie 2011, la 
orele 18.30, când au fost prezente circa 500 de per-
soane, interesate de acest eveniment ieşit din comun 
desfăşurat în Timişoara. Interesul timişorenilor s-a 
manifestat şi în zilele care au urmat, deoarece la doar 
patru zile de la deschidere s-a înregistrat un număr 
de 2635 de vizitatori.

Maşinile lui Leonardo da Vinci pot fi vizionate 
de toți cei interesați, în perioada 7 decembrie 2011 
– 15 ianuarie 2012, de marți până duminică, în ora-
rul 10.00 – 18.00 (ultima intrare fiind la ora 17:30). 
Luni expoziția este închisă. 

Prin grija Consulatului General al Italiei la 
Timişoara şi datorită sponsorilor comunității italiene 
din România, intrarea la această expoziție este gratuită.

Muzeul Banatului pune la dispoziția grupurilor 
doritoare şi interesate ghizi care să explice modul în 
care funcționează mecanismele şi maşinăriile, pre-

cum şi impactul inventării acestora asupra progresu-
lui tehnologic de care beneficiem în prezent.

Expoziția a fost însuflețită şi de evenimente de-
dicate perioadei Renaşterii italiene. Prin urmare, 
în ziua inaugurării, cei prezenți au putut asista la 
un spectacol de dans renascentist, Fedeltà d’Amore, 
susținut de Ansamblul Passeggio din Cluj-Napoca, 
iar în 13 decembrie 2011, publicul a fost invitat la un 
recital de muzică renascentistă, Sectio Aurea, susținut 
de Judit Andrejszki (soprană, spinetă şi percuție) şi 
Caius Hera (lăută renascentistă şi chitară barocă). 
Dintre compozitorii ale căror creații au fost interpre-
tate, menționăm : Franciscus Bossinensis, Francesco 
da Milano, Fabritio Caroso, Fillipo Azzaiolo, Cesare 
Negri, Baldasare Donato, Giovanni Pierluigi da Pa-
lestrina şi Giovanni Giacomo Gastoldi.

În luna ianuarie 2012 se prevăd şi alte activități 
culturale şi artistice dedicate fie lui Leonardo da 
Vinci, fie perioadei în care acesta s-a manifestat: 
vizionări de filme documentare, conferințe, ateliere 
diverse. Pentru a afla programul acestora  puteți 
intra pe site-ul Consulatul General al Italiei la 
Timişoara: www.constimisoara.esteri.it sau pe 
http://www.facebook.com/pages/Expozitia-Leo-
nardo-da-Vinci. Înscrieri şi  informații: leonardo.
timisoara2011@gmail.com 

Monica VARGA

Geniul ingineresc al lui Leonardo, 
expus la TimişoaraLa Consiliul Judeţean Timiş, în Sala Multifuncţională, au fost acordate, în 5 

decembrie 2011, premiile Pro Juventute pe anul 2011, aceasta pentru al nouălea 
an consecutiv. Elevii cu cele mai bune rezultate şi profesorii lor au primit diplome, 
plachete şi bani. „Azi e ziua dvs şi a dascălilor dumneavoastră. Este o plăcere şi o 
bucurie pentru noi să vă acordăm aceste diplome. Noi ne aducem o contribuţie mi-
noră la ceea ce faceţi”, a declarat Constantin Ostaficiuc, preşedintele CJ Timiş, care 
a şi acordat diplomele şi plachetele pentru o parte din cei 82 de elevi şi 93 de cadre 
didactice din judeţ. La ceremonie a fost prezent dl. Marin Popescu, inspectorul-
şcolar general, precum şi consilierii judeţeni Adrian Negoiţă, Florin Răvăşilă şi Că-
tălin Tiuch. Elevii premiaţi au obţinut rezultate deosebite la discipline precum limbi 
străine, muzică, limba română, matematică, chimie, protecţie civilă, religie, istorie, 
dans contemporan, pictură sau construcţii. Premiaţii au beneficiat şi de recompense 
în bani, elevilor fiindu-le alocată suma de 15.870 lei, iar profesorilor 12.885 lei.

O altă categorie premiată de către Consiliul Judeţean a fost  cea reprezentată de 
oamenii de cultură. Premiile  Pro Cultura 2011 au fost înmânate  în 8 decembrie 
2011 şi  s-au împărţit în două categorii: Seniori şi Certitudini, fiecare dintre cei 
nominalizaţi primind bani, diplome şi plachete. La categoria Seniori, următoarele 
personalităţi au fost premiate pentru întreaga lor activitate: Valentin Ivanciuc (ac-
tor), Iosif Cheie Pantea (profesor universitar,  critic literar), Ana Stan Slusar (sopra-
nă), Emil Florin Grama (scenograf, pictor), Mira Popescu Beleavcenco (artist liric, 
mezzosoprană), Viorel Toma (artist plastic), Nora Nowak (artist plastic), Liliana 
Savu Badea (cântăreaţă de muzică populară), Victor Jicherean (coregraf ), Doina 
Benea (profesor universitar, istoric), Marina Emandi Tiron (regizor artistic), Marcel 
Turcu (scriitor, poet).

La secţiunea Certitudini, următorii timişoreni au fost premiaţi: Loretta Bra-
diceanu Persem (scriitor), Irimescu Remus (artist plastic), Tatiana Sessler (actriţă), 
Borbély Bartis Emilia (actriţă), Lörincz Rita (actriţă), Sabin Popescu (regizor), Ana 
Maria Cojocaru (actriţă), Adrian Scorobete (dirijor), Lucian Petrila (violonist), Vlad 
Kolar (flautist), Ovidiu Adrian Rusu (concert maestru).

A.S.

Premiile Pro Cultura şi Pro Juventute, 
acordate de CJ Timiş

Vineri, 16 decembrie 2011, Biblioteca Judeţeană Timiş a 
fost gazda unui eveniment important, şi anume vizita Exce-
lenţei Sale domnul Mark Gitenstein, Ambasadorul SUA în 
România.  Insoţit de doamna Libby Gitenstein, ambasadorul a 
fost întâmpinat de managerul instituţiei, scriitorul Tudor Cre-
ţu, secondat de staff-ul  American Corner Timişoara, doamna 
Adriana  Atanaţcu şi dl Călin Ciprina Murariu. La întrevedere 
au participat domnii Constantin Ostaficiuc, Preşedintele C.J. 
Timiş, Gheorghe Ciuhandu, Primarul Municipiului Timisoara 
şi Dorin Olimpiu Hehn, consilier judeţean.

Ambasadorul a fost plăcut impresionat de mise-en-scène - 
ul făcut în onoarea sa: la intrarea în sediul B.J. Timiş îl astepta 
o copie a Declaraţiei de Independenţă a SUA din anul 1776, 
iar până la sediul American Corner, situat la al doilea etaj al 
clădirii, erau expuse pe stative elegante, cărţi despre America 
şi, pe tot traseul, un grup de actori coordonati de Anamaria 
Pandele, de la Asociatia Culturala Pentagon  mimau lectura.

Văzând expus  jocul Memoirs 44, achiziţionat de domnul 

Tudor Creţu, reprezentând debarcarea din Normandia şi alte 
scene de război, Excelenţa Sa a afirmat că, odată întors în Bu-
cureşti, primul lucru va fi să comande şi Domnia Sa acest joc, 

pentru a-l pune sub bradul de Craciun...
În faţa salii pline cu studenţi ai Facultăţii de Drept a Uni-

versităţii de Vest Timişoara, Excelenta Sa a susţinut prelegerea 
cu tema „Principiile statului de drept” şi a răspuns întrebărilor 
tinerilor şi ale reprezentanţilor presei. 

În continuare, Ambasadorul SUA a vizitat Memorialul Re-
voluţiei din 1989, unde a fost întampinat de directorul fundaţi-
ei, domnul dr. vet. Traian Orban, apoi a participat  la ceremonia 
de depunere de coroane la monu mentul dedicat Revoluţiei din 
1989 din faţa Catedralei din Timişoara, unde, din nou a avut o 
întrevedere protocolară cu Primarul Gheorghe Ciuhandu.

Programul American Corners, desfăşurat în mai multe mari 
municipii ale ţării noastre, are scopul de a promova înţelegerea 
şi cooperarea între Statele Unite ale Americii şi România, prin 
furnizarea de informaţii exacte şi variate despre Statele Unite, 
care vor contribui la dezvoltarea comunicării şi a schimbului 
cultural între ţările noastre

Emeric Vamos-BARBU

AMBASADORUL SUA ÎN VIZITĂ LA BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ TIMIŞ
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Dragii mei,

Bine aţi venit! Mă bucur mult că aţi răspuns invitaţiei mele 
de a fi astăzi împreună la această festivitate de lansare. 

Desigur ca unii dintre dumneavoastră, când aţi văzut co-
perta cărţii, aţi fost, poate, puţin contrariaţi. V-aţi întrebat, pe 
drept cuvânt, de ce acest titlu, SECVENţE...DE CULISE, cu 
subtitlul  Poveştile unei secretare şi, la acest titlu, de ce această 
copertă. 

Am să mă explic. SECVENţE, pentru că această carte 
închide între paginile ei doar secvenţe. Întâmplări decupa-
te, detaşate. Cele care mi s-au părut mie nimerit să rămână 
scrise, care, deşi unele par neînsemnate, unele chiar frivole, în 
subtextul lor, receptat adecvat, vor să spună multe, despre una 
sau alta, despre unul sau altul. Dacă aş fi scris tot ceea ce am 
trăit în cei peste 30 de ani de Medicină, ar fi ieşit un roman 
fluviu, aşa încât am decis să selectez doar acele părţi cum am 
crezut de cuviinţă, dintr-un motiv sau altul. Care sunt motivele 
acestea? Daţi-mi voie să le păstrez ca pe secretul autorului. Atât 
despre cum de am ales SECVENţE.

DE CULISE. De culise, fiindcă, în general, întâmplările 
nu sunt cunoscute. Ele s-au pierdut undeva în spatele vederii 
tuturor sau, chiar dacă au fost vizibile, sensul lor adevărat, sub-
stratul, nu a fost decodificat, fie deloc, fie nu în mod adevat. Eu 
am încercat să vă arăt ceea ce nu toţi au putut vedea.

Mottoul, „Apa trece, pietrele rămân”, nu cred că trebuie 
explicat. Este un proverb prea înţelept care ne aduce aminte 
că, atunci când suntem dezamăgiţi sau descurajaţi să nu cedăm 
primului impuls. Să avem răbdare, fiindcă totul trece precum 
apa, dar ceea ce este cu adevărat puternic, de caracter şi de valo-
are, rămâne, indiferent de vrerea omului. Rămâne, pentru că are 
puterea şi rezistenţa pietrei. Piatra care poate fi chiar stâncă, 
înălţându-se spre seninul şi lumina cerului, chiar dacă acesta 

se află în amurg. Sau o piatră care rămâne curată, luminoasă, 
şlefuită, netedă, fără dinţi şi colţuri, calm aşezată printre me-
andrele vieţii, care, nu de puţine ori, lasă urme întortocheate pe 
cărarea existenţei noastre.

Cel ce caută să înţeleagă şi să urmeze adevăratele valori ale 
vieţii rămâne puternic, precum rămâne şi puterea unui trunchi 
batrân de sequoia, cu rădăcinile atât de înfipte în pământ, încât 
nici măcar uraganele vieţii nu-l pot îndoi sau smulge. Rămâne 
drept şi de neclintit. Drept şi puternic, fiindcă fiecare cerc pe 
care i l-a adăugat vârsta l-a întărit, iar cel slab se poate sprijini 
întotdeauna de trunchiul cel bătrân, măcar un moment, pentru 
a-şi trage sufletul obosit, ori dezorientat, sorbind vlagă şi înţe-
legere. 

Cred că, acestea fiind zise, intenţia coperţii şi-a descope-
rit semnificaţia. Pietrele rămân, iar vârfurile de granit solid 
continuă să se înalţe, străpungând văzduhul, cu fruntea către cer, 
chiar dacă din spate se iţeşte lumina  apusului. Impresionantă, 

emoţionantă, poate neliniştitoare, dar, totuşi, cât de frumoasă, 
de magică!!! Indiferent de pe ce meandre ale vieţii ne poartă 
paşii şi ce ocolişuri sunt azvârlite de împrejurările existenţei, 
mersul înainte este singurul posibil, pentru că, orice am face 
şi am crede, fiecare dintre noi, oamenii, trebuie să ne urmăm 
drumul implacabil până la capăt. Iar acest capăt, nu este chiar 
un capăt autentic, fiindcă nimic nu se termină. Rămânem, ori 
ne place, ori nu, imprimaţi adânc în ceea ce am făcut, precum 
urmele săpate în piatră.

Îmi place să consider că această carte a mea este deosebită 
de suratele ei mai vârstnice. Este o carte specială, o carte în 
care pulsează peste 30 de ani din viaţa mea alături de a multora 
dintre dumneavoastră, superiorii, colegii, sau subalternii mei. O 
viaţă în care am pus suflet şi pasiunea pentru BINE. Dacă am 
greşit ceva, mă rog frumos de iertare, fiindcă, ...”Şi greşeala este 
scrisă-n legile-omeneşti.” Nu este o simplă cortină în spatele 
căreia vreau să mă ascund. Este doar o realitate a lumii noastre, 
în care niciunuia nu-i este dat să fie perfect, de aceea trebuie 
să fim îngăduitori şi iertători unul cu celălalt. Aşa încât, încă o 
dată, iertare dacă v-am greşit. Vă asigur că nu a fost cu intenţie. 
A acţionat doar păcătoasa de natură umană.

Pentru că Secvenţele mele este o carte aşa cum este, această 
festivitate de lansare sparge tiparele. Fără prezentări, fără critici 
literari. Am dorit ca fiecare dintre dumneavoastră, cititorii,  să 
fiţi un critic, să vedeţi şi să interpretaţi exact aşa cum simţiţi şi 
cum gândiţi, fără a fi influenţaţi în nici un fel de părerile avizate 
ale specialiştilor. Aceasta este o carte de suflet şi aşa doresc să 
rămână, fără ca să se despice firul în patru şi să fie întoarsă pe 
toate feţele, ci să aibă o singură faţă, aceea pe care cititorul, în 
intimitatea lui, o vede. 

Deci fără prezentare de carte, aşa cum ar cere tradiţia.
Liliana ARDELEAN

16 octombrie 2011. Clubul studenţesc al Universităţii de Medicină şi 
Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara. Sala e plină. Somităţi ale lumii 

medicale, studenţi medicinişti, iubitori de literatură, invitaţi ai doamnei 
profesor Liliana Ardelean, membru al Uniunii Scriitorilor din România, 
Filiala Timişoara şi, vreme de peste 25 de ani şefă de cabinet la Cabinetul 

Rectorului Universităţii. Doamna Liliana Ardelean şi-a lansat  un nou 
volum: “Secvenţe de ...culise.” A fost o lansare mai altfel decât cele petrecute 
de obicei în breasla scriitoricească, adică una  fără prezentări şi fără critici 
literari, autoarea asumându-şi acest rol printr-o originală adresare făcută 

auditoriului. Cu o singură excepţie: rectorul Universităţii, profesorul şi de-
putatul Iosif Ştefan Drăgulescu a prezentat  un admirabil laudatio la adresa 

fostei sale “mâini drepte” în administrarea Rectoratului, aceasta cu prilejul 
retragerii la pensie a doameni Ardelean. Fiind o lansare de carte fără critici 

literari şi fără o prezentare  autorului făcută de aceştuia, cuvintele dnei Lili-
ana Ardelean adresate clero prezenţi la lansare sunt bine venit în context.   

Constantin Chiticaru ‒
Regăsitele drumuri 
ale poeziei

Pierdutele drumuri, Timişoara, Editura Brumar, 2011
Am prezentat, în timp, volume ale unor scriitori, profesori, 

actori, universitari. Vă propunem, astăzi, o carte de poezie a 
unui... militar. El se numeşte Constantin Chiticaru, de profesie 

„ostaş”, Lider al Comitetului de Acţiune pentru Democratizarea Armatei (CADA), membru 
fondator al Alianţei Civice. Volumul se numeşte, cu un titlu admirabil, Pierdutele drumuri, 
este tipărit la Editura Brumar, din Timişoara, în acest an, şi este ilustrat cu excelente stampe 
în creion ale autorului. Este o poezie surprinzător de bine ticluită, pentru un „debutant” în 
lirică, gravă, frumoasă, adâncă, problematică: Deasupra / unui ţărm al amintirilor, / în căuşul 
palmelor, / îngenunchează / zâmbetul amar / al depărtărilor. Toamna, de pildă, nu este doar 
un motiv poetic şi chiar un topos ci, de-a dreptul, o stare poetică: Toamna, / în ceasul marilor 
călătorii, / un şir de cocori, / la tâmpla zării, / trece prin mine/ incendiind apusul sau Toamna 
/ e visul regal / al culorii din frunză. Ne-am fi aşteptat, fiind vorba despre un întâi păşitor în 
domeniul liric, la şovăieli, naivităţi expresive ori tematice. Nimic din toate acestea, în poezia 
lui Constantin Chiticaru. Astfel că prezenţa temei cuvântului nu poate surprinde: Toamna, / 
ca un pelerin singuratic, / intru în neodihna / şi nesomnul cuvintelor. Iubirea ocupă, în acest 
univers liric, un loc de regină: Bat drumuri / de o mie de ani în iubire, / drumuri de aer, / 
drumuri de apă, / drumuri de tină, / dar cel mai greu şi mai statornic / e drumul către tine. 

Gh. Secheşan

Fără prezentări şi fără critici literari

Tulpina mea nevăzută
George Lână
Timişoara, Editura Gordian, 2011
Un volum excepţional publică, recent, la 

Editura Gordian din Timişoara, poetul Geor-
ge Lână, Tulpina mea nevăzută. Prezenţă 
marcantă a Timişoarei, atât din perspectivă 
post-decembrist- revoluţionară, cât şi, sau mai 
ales, literară, autorul reuşeşte, prin această car-
te de poezie (a cincea) un discurs liric religios, 
cum puţine pot fi numărate în poezia noastră 
contemporană: Mă lepăd de tine Satan / până 
la ultima moleculă / până la ultima/ particulă 
elementară / impregnată cu duhul ce te conţi-
ne. // Mă lepăd de numele tău / pe care l-am 
şters definitiv / din gândul bicisnic / prin care 

proliferezi. / Mă lepăd de mine / cel care am 
fost / întâmplarea pământeană / de a fi naş de 
botez / mă redă mie pe mine.

De o rară profunzime, gravitate şi asuma-
re existenţială, cartea învăluie în dumnezeire 
toate elementele importante ale fiinţei, aşa 
cum ar fi, de pildă, filiaţia: Cu buzele strânse 
/ şi pleoapele grele de somn / cu faţa rozalie 
/ lipită de dreapta păroasă / a tatălui / copi-
la doarme dusă / cu o mânuţă atârnând / ca 
un animăluţ pe o creangă / protejată de albul 
hăinuţei / şi nu ştie / că şi în această ipostază 
/ este izvorul nostru / de bucurie echilibru 
/ şi frumuseţe. Chiar şi iubirea pământeană, 
adeseori alunecată spre păcat, altfel, primeş-
te, la George Lână, o aură unică de sfinţenie: 
Ne-am legat pe vecie / unul de celălalt / după 
tradiţie / Taina Sfântă a cununiei / ne dogo-
reşte şi acum mâinile / umerii feţele / ca două 
pietre încinse / de moară. // Eram frumoşi 
şi foarte înalţi / Dumnezeirea se limpezea / 
la picioarele noastre / mirosea profund a lu-
mină. Este un volum de maturitate poetică, 
important pentru Timişoara şi pentru poezia 
română în general.  Gh. Secheşan
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BRESTOVĂŢ

PESAC
Mediul rural este împărţit între comunele 

care au o situaţie financiară foarte bună, avan-
tajate fiind de poziţionarea în apropiere de 
Timişoara, şi cele unde facilităţile secolului 
XXI nu şi-au impus foarte mult prezenţa, 
din lipsa banilor. Sfârşitul de an îndeamnă 
la bilanţuri şi la planuri pe anul care vine, iar 
în comuna Pesac ar fi nevoie de mulţi bani 
pentru a duce la final toate aceste planuri. 
L-am întrebat pe primarul Cornel Toma cum 
preconizează că va fi anul 2012 şi ce problem 
întâmpină în dezvoltarea comunei. “Datorită 
situaţiei economice a comunei şi a lipsei to-
tale a infrastructurii, necesarul este mult mai 
mare decât ceea ce există şi nu putem să facem 
aprecieri pozitive referitoare la buget deoarece 
nu există deocamdată nici o intenţie serioasă 
de investiţie privată majoră care să crească în-
casările la bugetul local. Principala problemă 
este lipsa infrastructurii care ne ţine departe 
de potenţialii investitori. Ne aflăm într-un cerc 
vicios din care nu putem ieşi decât cu ajutor 
din afară. Nu avem bani pentru că nu sunt in-
vestitori, nu sunt investitori pentru că nu avem 
infrastructură şi nu avem infrastructură pentru 
că nu avem bani. A doua problemă este cea 
care se referă la salarizarea personalului. Este 
dificil să soliciţi unui angajat să dea randament 
maxim atunci când principala lui grijă este ce 
pune mâine pe masă şi venitul îi ajunge abia 
pentru traiul zilnic”, a mărturisit Toma.

Câteva proiecte s-au dus la final, totuşi, în 
2011. S-a înfiinţat Serviciul Public Comuni-
tar Local de Evidenţă a Persoanelor, serviciu 
foarte important mai ales pentru cetăţenii cu 
posibilităţi financiare reduse care acum pot să-

şi rezolve problemele legate de documentele 
de identitate fără a se deplasa în altă localitate. 
Tot în acest an s-a construit în incinta parcu-
lui comunal un complex de joacă pentru copii, 
s-a mai construit un teren de sport îngrădit, cu 
suprafaţă de bitum şi cu nocturnă. „Am depus 
prin Programul Naţional de Investiţii, un stu-
diu de fezabilitate pentru realizare canalizare 
şi staţie de epurare în comună şi am finalizat 
Proiectul tehnic pentru înfiinţare sistem de 
alimentare cu apă şi staţie de tratare. În pre-
zent, pregătim documentaţia pentru publicare 
în SEAP, pentru ca începând cu 2012 să pu-
tem începe lucrările la reţeaua de alimentare cu 
apă”, a precizat primarul din Pesac. 

Posibilii investitori pot găsi la Pesac locul 
potrivit pentru a deschide afaceri, deoarece 
s-a pus la dispoziţia lor un teren intravilan în 
suprafaţă de 15 hectare, care este bun pentru 
construcţii. Primarul spune că le poate oferi 
cele mai bune tarife de concesionare, taxare 
şi impozitare, posibile dacă partenerii sunt 
serioşi. “Avem o mulţime de persoane tinere 
care la ora actuală lucrează la Sânnicolau Mare 
şi care ar fi bucuroase să nu mai facă naveta 
la locul de muncă”, mai spune Toma. Pentru 
tineri s-au împărţit şi 19 locuri de casă, pentru 
construcţia de locuinţe Dintre aceştia, doar 10 
au reuşit să înceapă construcţia şi pe celelalte 
Consiliul Local Pesac le-a rerepartizat, dar se 
pare că fără speranţe, deoarece nici unul dintre 
cei care au cerut teren la repartizare nu a mai 
mers la Primărie să semneze contractul. 

Alina SAboU

Comuna Brestovăţ este printre puţinele 
din Timiş care a reuşit accesarea sumei de 2,5 
milioane de euro, fonduri europene nerambur-
sabile, pentru modernizarea localităţii. Fondu-
rile câştigate egalează bugetul local al comunei 
pe 55 de ani, a calculat primarul Eugen Dobra. 
În aceste condiţii, este de la sine înţeles că toa-
te forţele administrative se focalizează pentru 
ca proiectele incluse pe măsura 322 să fie duse 
cu succes până la capăt. Primăria a depus pro-
iectul în 2009, a primit răspuns în 2010, iar în 
acest an au început licitaţiile. Anul viitor, pe 
vremea aceasta, toate trebuie să fie gata. 

Primarul Eugen Dobra ne spune care 
sunt componentele acestui proiect şi la ce se 
vor folosi cei 2,5 milioane de euro: „Sunt pa-

tru loturi: modernizarea tuturor străzilor din 
Brestovăţ şi drumul comunal 79, care leagă 
Coşarii de drumul judeţea 572. Lotul numărul 
2 ar fi înfiinţarea unei grădiniţe ultramoder-

ne. Lotul 3 este dotarea tuturor căminelor cu 
mobilier şi aparatură electronică, la căminele 
din Lucareţ, Teş, Brestovăţ şi Coşarii. Lotul 4 
se referă la dotarea cu un buldoexcavator pen-
tru deszăpezire şi alte intervenţii. Am finalizat 
licitaţiile pentru drumuri, pentru grădiniţă, 
pentru cămine. Avem deja autorizaţii de con-
strucţie pentru grădiniţă şi pentru drumuri. În 
scurt timp, vom avea finalizată şi licitaţia pen-
tru buldoexcavator, urmând ca din luna aprilie 
2012, de când ne permite vremea, să intrăm în 
plin. Anul 2011 a fost un an pregătitor pentru 
lucrările de anul viitor. Am fost printre puţinii 
norocoşi din judeţ care au câştigat finanţare pe 
322. Am muncit foarte mult pentru proiect”. 

Edilul ne spune şi cum s-a obţinut acest 
proiect: „A fost un proiect amplu şi 
a fost necesar să avem multe avize, 
documente, avem un raft întreg în 
dulap numai pentru proiectul 322. 
Am avut un consultant, care doar 
aduna documentaţia şi o preda, dar 
în rest ne ocupam noi, eu, vicepri-
marul. Nu au fost obstacole, e nevo-
ie de multe acte, e nevoie de avize de 
la Bucureşti, trebuie să intri în co-
misii, aştepţi răspuns 30 de zile. Noi 
trebuie să plătim numai TVA, dar se 
va rambursa. Va trebui să îl achităm 
în prima fază şi pentru asta vom face 
un împrumut bancar. Am primit şi 
bani de la CJT pentru a putea accesa 

acest împrumut”, a completat Dobra.
În anul care se încheie s-a mai finalizat ali-

mentarea cu apă pe localitatea Brestovăţ, s-au 
făcut reparaţii la şcoală, unde va trebui să se facă 

şi o consolidare a fundaţiei. De asemenea, ali-
mentarea cu apă în Lucareţ este în faza fina-
lă. „Mai avem şi alte investiţii de făcut, dar în 
funcţie de banii pe care îi primim de la buget. 
Suntem o comună cu venituri foarte mici şi cu 
banii pe care îi avem noi nu ne acoperim nici 
cheltuielile cu salariile şi cele de întreţinere, gu-
noi, telefon, curent. Avem probleme acum, pe 
final de an, dar aşteptăm o rectificare de buget 
şi să putem să îi facem pe toţi angajaţii să se 
bucure de sărbătorile de iarnă. Alte venituri nu 
avem, pentru că lipsesc investitorii de pe raza 
comunei”, a amintit primarul din Brestovăţ. 
Cariera de bazalt din Lucareţ şi plantaţiile de 
aluni sunt cele care mai contribuie la viaţa eco-
nomică a comunei. Criza economică a afectat 
şi cariera de bazalt şi asta s-a văzut din faptul 
că s-a ajuns la reduceri de personal. Majoritatea 
localnicilor din Brestovăţ sunt pensionari, lu-
crează la carieră, la Ocolul Silvic Timişoara şi la 
Ocolul Silvic Lipova, la şcoală, la primărie. Mai 
sunt persoane care fac naveta la Timişoara, dar 

drumul este destul de prost. Plantaţia de aluni, 
întinsă pe 1.281 de hectare din zonele Bresto-
văţ, Secaş şi Ghizela, merge bine, iar patronii 
s-au decis, după mai multe discuţii să ridice o 
fabrică de ciocolată la Coşarii. Populaţia comu-
nei Brestovăţ este de puţin peste 700 de suflete. 

„Ce mă doare foarte mult este că în satul 
Hodoş nu mai există şcoală, biserica este degra-
dată în stare avansată şi nu avem posibilitatea să 
o renovăm. Un sat fără şcoală şi fără biserică e 
un sat mort. Acolo a fost şcoală, era comună, dar 
din păcate...  Hodoş este şi cel mai puţin populat 
sat, mai sunt patru familii care stau şi sunt nouă 
case de vacanţă. E o zonă frumoasă, de deal, în-
conjurată de pădure. Problema e cu drumul de 
acces, însă am convingerea că vom fi ajutaţi de 
la Consiliul Judeţean să facem drumul şi zona va 
reînvia. Vom vedea o schimbare totală aici, când 
va fi asfalt”, a concluzionat Eugen Dobra.

Alina SABOU
Foto: Constantin DUMA

Modernizare capitală cu 2,5 milioane de euro 
din fonduri europene

“Lipsa infrastructurii ne ţine 
departe de potenţialii  

investitori”

Primarul Cornel Toma:
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BUZIAŞ
LOCUL I – Ansamblul de creaţie copii
LOCUL I – Ansamblul de obiceiuri populare
LOCUL I – Formaţie de dansuri fete
LOCUL II –Formaţia mixtă de dansuri
LOCUL II – Grupul de dansatori
LOCUL III – Formaţia mixtă de dansuri consacraţi
LOCUL I – Grup vocal
LOCUL III – ROXANA CHIRILĂ, solist vocal
LOCUL I – Teatru în grai popular
LOCUL I – BIANCA MARIAN, recitatori în grai 

bănăţean
LOCUL II – TEODORA IUGA, recitatori în grai 

bănăţean
LOCUL I – Casa de Cultură , secţiunea expoziţie 

şi colecţii
LOCUL I – SAVU LILIANA
LOCUL I – CAMELIA BADEA
PREMIUL SPECIAL – MOISE SOFIA, expoziţii
LOCUL I – PERJOIU LĂCĂRMIOARA, expo-

ziţii
PREMIUL SPECIAL – MIHAI IVAN - gastro-

nomie

RECAŞ
LOCUL I – Solişti dansatori
LOCUL I – Formaţia de dansuri mixte debutanţi
LOCUL I – Formaţia de dansuri mixte consacraţi
LOCUL I – Solişti dansuri de societate
LOCUL II – RAMONA MIHEţ CEGA, solişti 

vocali
LOCUL I – MICLOŞ EMANUELA, solişti vo-

cali
LOCUL I – Fanfara „Recăşana”
LOCUL I – Taraful Casei de Cultură
MENţIUNE III – LĂZĂRICĂ CEGA, solist 

instrumentist
MENţIUNE I – RAUL GIURGIU, creaţie pozie 

contemporană
LOCUL III – NARCISA STOIAN, recitatori în 

grai bănăţean
LOCUL III – ALEXANDRA şi ALINA BA-

LOG, recitatori
LOCUL I – Muzeul de istorie
LOCUL I – Biserica Romano-Catolică, sat Stan-

ciova
LOCUL I – Parohia Ortodoxă Sârbă, sat Stanciova
LOCUL II – Monografie
LOCUL I – Cămin Cultural, sat Herneacova
PREMIUL SPECIAL – MARIA ROZA MI-

HEţ, VERONICA ANDRUSEAC, ELISA-
BETZA FONYA, ECATERINA PELICI, 
SILVIA HARVAT, gastronomie

LOCUL I – Casa de Cultură

FĂGET
LOCUL III – Grup de dansatori debutanţi

JIMBOLIA
LOCUL I – FLOREA EVDOCHIA, VANESCK 

GRUESCU FELICIA, gastronomie
LOCUL II – ANDREEA BICA, solist vocal
LOCUL I – Muzeul presei „Sever Bocu”
LOCUL I – Muzeul „Ştefan Jäger”

CIACOVA
LOCUL II – Formaţia de dansuri mixte consacraţi
MENţIUNE II – Corul mixt bisericesc

GHIRODA
MENţIUNE I – Solişti dansatori consacraţi, Gi-

armata Vii
MENţIUNE I – Grupul de dansatori consacraţi, 

Giarmata Vii
LOCUL I – Ansamblul de cântece şi dansuri
MENţIUNE III – Formaţie de dansuri mixte, Gi-

armata Vii
LOCUL I – Ansamblul coregrafic
LOCUL I – Ansamblul de creaţie folclorică
LOCUL III – Ansamblul de obiceiuri folclorice, 

Giarmata Vii
LOCUL I – Formaţia de dansuri consacraţi
LOCUL I – Formaţia de brâuri, Giarmata Vii
LOCUL II – Formaţia de sorocari
LOCUL I – Ansamblul de dansuri pe generaţii
LOCUL I – Grup vocal
LOCUL I – Corul Parohiei Ortodoxe „Sf. Maria”, 

Giarmata Vii
LOCUL II – Corul mixt al Parohiei Ortodoxe 
LOCUL II – GEORGIANA NECŞA, solist vocal
LOCUL I – DAN NECŞA, solist vocal
LOCUL I – DAN NECŞA şi Giorgiana Necşa
MENţIUNE II – CIPRIAN POP – solist vocal, 

Giarmata Vii
MENţIUNE I – RAMONA SARCHIZ, solist 

vocal, Giarmata Vii
LOCUL I – Taraful „Ghiroda”
LOCUL I – RADU CUCIUREANU, solist in-

strumentist
LOCUL I – MARIUS FILIPESCU, solist instru-

mentist
LOCUL I – RADU CUCIUREANU şi MARIUS 

FILIPESCU, duet instrumente
LOCUL III . ADRIAN CÂMPEAN – saxofon, 

Giarmata Vii
LOCUL I – Orchestră alămuri
LOCUL II – LUCA EMILIA, expoziţii
LOCUL II – MERMEZE SILVIA, expoziţii
LOCUL I – LUCA EMILIA, MERMEZE SIL-

VIA, CINCA ANGELICA, gastronomie

LOCUL I – DAN URSU, Giarmata Vii, gastro-
nomie

MENţIUNE II – SARCHIZ IULIA MARIA, 
recitatori, Giarmata Vii

MENţIUNE II – ALEX ŞERBAN, recitatori, 
Giarmata Vii

 
CRICIOVA
LOCUL I – WEISS SEBASTIAN, muzeu perso-

nal, sat Jdioaral
LOCUL II – Formaţia de căluşeri, sat Jdioara
LOCUL II – Ansamblul pe generaţii, sat Jdioara
MENţIUNE II – Corul mixt bisericesc
LOCUL I – CRISTA ARIANA, recitatori, sat 

Jdioara

DUMBRĂVIŢA
LOCUL I – Solişti dansatori
LOCUL I – Formaţia de dansuri maghiare

LOCUL II – Formaţia de dans modern
LOCUL I – Grupul „Spark” dans modern
LOCUL I – Alte genuri coregrafice – Gospodinele
LOCUL II – Alte genuri coregrafice, dans oriental
LOCUL II – OROSZ MIHNEA, recitatori
LOCUL I – BAKK TEREZIA, SOMINţI  

PIROSKA, KADAR PIROSKA, DEMEŞ 
ILDIKO, gastronomie

PREMIU SPECIAL – DEMEŞ ROBERT,  
BALINT IOSIF, gastronomie

BELINŢ
LOCUL I – Ansamblul de cântece şi dansuri

LOCUL II – Ansamblul coregrafic
LOCUL II – BALA ADRIAN, solist vioară
LOCUL I – VASI IOANA, VASI MĂDĂLINA, 

IOSIVANI MARINELA, COŞARIU IONE-
LA, MURARIU SÂNZIANA, COTOLAN 
ANDREEA, SOLDAN DENISA, OPRI-
ŞONI LARISA, BRAN ALEXANDRU, 
CHICĂ SERGIU, gastronomie

LOCUL II – ALEUSAN ANDREEA, expoziţii
LOCUL II – CIOSICI DORIANA, expoziţii 

FOENI
LOCUL II – Grup de dansuri
LOCUL II – Corul mixt
LOCUL I – ANDRONACHE CRISTIAN 

COADĂ, recitatori

ŞAG
LOCUL I – Grup vocal instrumental bisericesc
LOCUL I – Grup orchestral „Segovia”
LOCUL I – Obicei folcloric, fete
LOCUL II – Dansuri de fete

COŞTEI
LOCUL II – Ansamblul coregrafic
LOCUL III – BALACI IONUţ, recitatori în grai
LOCUL III – SABRINA DANCIU, solist vocal

JEBEL
PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI – MIRU-

NA ANAMARIA, Vătaful de căluşeri
LOCUL I – Formaţia de dansuri mixte
LOCUL I – Ansamblul de căluşeri
LOCUL III – CRISTIAN BALTĂ şi DENIS 

PLOSCANU, duet fluier

DUDEŞTII VECHI
LOCUL III – DANIEL MUNTEAN, solist vocal, 

bulgari
MENţIUNE III – Dnasuri bulgăreşti

SÂNANDREI
LOCUL II – VÂRLAN MARINICĂ, SPERNE-

AC, LUCIA, COSTA DIOSECHI, gastrono-
mie

LOCUL I – Şcoala cu lcs. I-VIII, teatru în grai po-
pular

LOCUL II – Grup vocal, sat Carani
LOCUL II – Solişti dansatori
MENţIUNE I – Formaţia de dansuri mixte
LOCUL II – Tablouri coregrafice tematice
LOCUL I – Formaţie de dansuri mixte din alte 

zone
LOCUL I – Primăria, expoziţii
LOCUL I – COSTA FELICIA, expoziţii, sat  

Carani

LENAUHEIM
MENţIUNE I – Ansamblu pe generaţii
LOCUL II – Solist dansator, clasic

CENAD
LOCUL I – MAXIM ŞTEFAN, gastronomie
LOCUL I – Grup instrumental vocal sârbesc

COMLOŞU MARE
LOCUL III – Corul bărbătesc
MENţIUNE II – COVACIU LĂCRĂMIOA-

RA, solist vocal

BOLDUR
LOCUL I – PEIA RAUL, recitatori
LOCUL II – TONIţĂ FLAVIA, recitatori
LOCUL II - VASILONI SEBASTIAN, recitator
LOCUL III – VASILON PAULA, recitatori
LOCUL II – Grup de dansatori copii, sat Ohaba 

Forgaci
PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI – PEN-

DEA DRAGOMIR AUREL IOSIF şi DRA-
GOMIR MARIOARA, sat Ohaba Forgaci

LOCUL I – Ansamblul coregrafic pe generaţii, 
Ohaba Forgaci

LOCIL III – Spectacol de creaţie şi obiceiurii
MENţIUNE I – Ansamblul de obiceiuri locale, sat 

Ohaba Forgaci

TEREMIA MARE
LOCUL I – Şcoala cu cls. I-VIII, teatru clasic, sat 

Nerău
LOCUL I – BANCIU ROXANA, recitatori, sat 

Nerău

DENTA
LOCUL I – Formaţia de dansuri mixte, sat Breştea
LOCUL II – Formaţia de dansuri sârbeşti
LOCUL II – Formaţia de dansuri bulgăreşti
LOCUL II – Grupul vocal cls. I-VIII folk

PERIAM
MENţIUNE I – Grupul vocal
MENţIUNE II – Grupul coral bisericesc
LOCUL I – Solişti dansatori, alte zone
LOCUL I – Grupul de dansuri

BIRDA
LOCUL I – SUCIU NADIA, gastronomie
MENţIUNE II – DENISA MAILAT, recitatori
LOCUL I – Biblioteca
LOCUL I – SUCIU AURICA, expoziţii

SĂCĂLAZ
LOCUL I – Grup de sorocari

FESTIVALUL „LADA CU ZESTRE”, 
ediţia a V-a, 2011 – pe comune şi oraşe
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LOCUL I – Ansamblul de creaţie
LOCUL II – Ansamblul pe generaţii
LOCUL  I – Dansuri de societate
LOCUL I – Grupul vocal folk „Armonia”

PIŞCHIA
MENţIUNE II – Grup de dansatori
LOCUL II – Formaţia de dans fete

GIARMATA
LOCUL III – Spectacol de obiceiuri populare
LOCUL I – KRETTEN VERONICA, AR-

MANCHI LAVINIA, LAZĂU FLORIN, 
GÂRDA MARIANA, gastronomie

MENţIUNE III – SPOIALĂ CRISTIAN, solist 
vocal

LOCUL II – PEIA CRISTIAN, recitatori
LOCUL III – OLAR NDRADA, recitatori

NIŢCHIDORF
LOCUL III – Şcoala cu cls. I-VIII, recitatori
LOCUL III – DUMITRAŞCU NICOLETA, re-

citatori
MENţIUNE III – Grup vocal „Simbol”

RACOVIŢA
LOCUL II – MĂDĂLINA ROŞU, solist vocal, sat 

Hitiaş
LOCUL II – Obicei folcloric, sat Hitiaş
LOCUL II – Şcoala cu cls. I-VIII, recitatori, sat Capăt
LOCUL I – ROŞU MĂDĂLINA, recitatori, sat 

Hitiaş
LOCUL II – BERARIU CASANDRA, recitatori, 

sat Hitiaş
LOCUL III – VIţĂ PATRICIA, recitatori, sat 

Hitiaş
LOCUL II – BUREGA LARISA, recitatori, sat 

Capăt
MENţIUNE I – NEGRU EMANUELA, recita-

tori, sat Capăt

SÂMPETRU MARE
LOCUL III – CRISTIAN MOISICI, solist in-

strumentist

CURTEA
LOCUL I – OROS TUDOR, expoziţii

UIVAR
MENţIUNE I – ADRIANA CIURĂU, solist 

vocal

CHECEA
LOCUL II – NOVACOVICI ANDREAS, reci-

tatori

MOŞNIŢA NOUĂ
LOCUL III – Corul mixt
LOCUL I – ANCA ZELE şi PETRONELA ZĂ-

NĂŞTEANU, duet vocal
MENţIUNE I – HERMAN RACZ, solist vocal
LOCUL I – TRUŞCĂ MIRELA, TICUSAN 

MARIA, BĂRBOI CODRUţA, CIONCA 
FLORICA, ILIESCU CORNELIA, DRĂ-
GOI FELICIA, MATIAŞ MARIA, GRUIţĂ 
MONICA, SORA MIHAELA, gastronomie

LOCUL II – Primăria, expoziţie
MENţIUNE I – Monografie, sat Albina
LOCUL I – Solişti dansatori
MENţIUNE II – Solişti dansatori
LOCUL II – Grup de dansatori
MENţIUNE III – Formaţia de dansuri mixte
LOCUL III – Formaţia de fete
LOCUL I – Tablou coregrafic
 
BECICHERECU MIC
LOCUL II – BOBES MARIA, POPA ELENA, 

expoziţii
LOCUL III – Grup de dansatori
LOCUL I – Formaţia de dansuri sârbeşti
LOCUL III – Formaţia de dansuri germane copii
LOCUL III – Formaţia de dasnuri germane
LOCUL II – Formaţia de dansuri mixte
LOCUL III – Monografie

TRAIAN VUIA
LOCUL III – Grup vocal muzică religioasă
LOCUL II – DANIEL SCOROBETE, solist vocal
LOCUL III – Formaţia mixtă de dansuri
LOCUL I – Grădiniţa Surducu Mic, recitatori
LOCUL II – PAVEL PAUL, recitatori

GHIZELA
LOCUL II – COSTI ANORICA, expoziţie, sat 

Şanoviţa

LOCUL I – BERBA MĂRIOARA, COSTI 
ANORICA, IACOBESCU EUGENIA, gas-
tronomie, sat Şanoviţa

MENţIUNE III – Formaţia de dasnuri mixte, sat 
Şanoviţa

MORAVIŢA 
LOCUL I – Muzeul şcolar, sat Stamora Germană
LOCUL II – Grădiniţa, sat Stamora Germană
MENţIUNE I – Şc. cu cls. I-IV
LOCUL I – Grup de dansatori debutanţi
MENţIUNE III – Grup de dansatori consacraţi 
LOCUL III – Şcoala I-VIII teatru
LOCUL I – STĂNESCU GHEORGHE, recita-

tor
LOCUL II – BODOREA RODICA, expoziţii

DUDEŞTII NOI
MENţIUNE III – Formaţia mixtă de dansuri, 

debutanţi
MENţIUNE II – Formaţie mixtă de dansuri, 

consacraţi

SÂNMIHAIU ROMÂN
MENţIUNE II – OROS ALEXANDRA, sat 

Utvin
LOCUL II – Solişti dansatori
LOCUL I – Grup de dansatori copii
LOCUL I – Grup de căluşeri
LOCUL II – Formaţia mixtă de dansuri
LOCUL I – ROXANA VASILE, solist balet

GHILAD
LOCUL I – TIPA VIOLETA, expoziţii
MENţIUNE II – Grup de dansatori
LOCUL I – TIPA VIOLETA, creator grai popular
Locul iii – Fam. JURCHIţA, expoziţii

MAŞLOC
LOCUL I – OLTEANU DEMIRGEL, solist, sat 

Alioş
LOCUL I – Grup de sorocari, sat Alioş

PĂDURENI
LOCUL III – ŞARPE DENISA, recitatori
MENţIUNE I – FLOARE DENISA, recitatori
MENţIUNE II – ŞTEFAN AMALIA – recitator 

în grai

43.CENEI
MENţIUNII – Formaţia de dansuri ţigăneşti

44.PIETROASA
LOCUL I – Formaţia de dansuri tradiţionale

45.PESAC
LOCUL I – Ansamblul de căluşeri, pe generaţii

MĂNĂŞTIUR
LOCUL II – Formaţia de dansuri mixte

CARANI
LOCUL II – COSTA COLCER ADRIAN, 

EICHERT COSTA ANETA, CRAMER 
BRÂNDUŞA, gastronomie

CURTEA
LOCUL I – DRAGOESCU OANA, gastronomie

TOPOLOVĂŢU MARE
MENţIUNE II – Şcoala cu cls. I-VIII, recitatori
MENţIUNE III – RADU ALEXANDRU, reci-

tatori
MENţIUNE II – BOC ANAMARIA, redcitatori 
LOCUL II – FLOARE MARIA, gastronomie

LOCUL I – Solişti dansatori copii DENISA şi 
BOGDAN

MENţIUNE II – Formaţie mixtă de dansuri
LOCUL II – VASILONI ELENA, sat Ictar Budinţ
LOCUL I - Monografie

GOTLOB
MENţIUNE I - Grupul de dansuri ucrainiene

SACOŞU TURCESC
MENţIUNE 1 – Grupul de dansatori debutanţi

FÂRDEA
LOCUL II – Formaţia de dansuri mixte

SATCHINEZ
MENţIUNE II – ROTARU ELISABETA, reci-

tatori

GIROC
LOCUL III – Solişti dansatori
LOCUL I – Grup mixt de dansuri
LOCUL I – Ansamblul de cântece şi dansuri
LOCUL I – Formaţia de dansuri mixte
LOCUL I – Ansambluil coregrafic
LOCUL I – Ansamblul folcloric
LOCUL I – Formaţia de dansuri de fete
LOCUL II – Formaţia de brâuaşi
LOCUL I – Formaţia de sorocari
LOCUL I – Ansamblul coregrafic pe generaţii
LOCUL III – Grupul vocal “Zorelele girocene”
MENţIUNE I – Corul Parohiei Ortodoxe
LOCUL I – Corala “Giroceana”
LOCUL I – ANCA PANţÂRU, solist vocal
LOCUL I – DESANCA LALICI, solist vocal
LOCUL I – Orchestră percuţie

LOCUL I – DANIEL JUNUGĂ, solist vocal
LOCUL I – Grupul de fluieraşi
LOCUL I – Orchestră populară
LOCUL I – Formaţia de fanfară copii
LOCUL I – GEORGE LÂNĂ, creaţie poezie 

contemporană
LOCUL II – Şcoala I-VIII, teatru în grai
LOCUL III – Şcoala I-VIII, teatru clasic
PREMIUL SPECIAL – JICHERAN DANIE-

LA, ŞIPOŞ NICOLETA, MARINCU MA-
RIANA

LOCUL I – BABEţ GHEORGHE, publicaţii 
versuri în grai

LOCUL I – MATEI MARIUS, expoziţii

BOŞCA
LOCUL I – PEIA IONEL, creator popular sat 

Dobreşti

BELINŢ
MENţIUNE III – PREJBAN DOREL, recitare 

în grai, sat Chizătău
LOCUL I – Şc. cu cls. I-VIII, alte genuri, sat Chi-

zătău 



10 CJTIMIŞ

AGENDĂ noiembrie-decembrie 2011

Un an greu se încheie pentru administraţia comunei Secaş, 
cea mai mică dintre localităţile timişene. Renovări la căminul 
cultural şi la biserica ortodoxă, reabilitări la şcoală, alimentarea 
cu apă până la cişmea sunt câteva din investiţiile cu care s-au 
preocupat edilii comunei. Datoriile de şase miliarde de lei vechi, 
restante de câţiva ani, precum şi complicaţiile create de aplicarea 
greşită a legilor proprietăţii dau bătăi de cap administraţiei din 
Secaş. „A fost un an destul de greu din punct de vedere financiar, 
funcţionăm doar cu banii de la buget şi am mai primit la rectifi-
care. Avem foarte multe datorii, şase miliarde de lei, pentru mine 
este foarte mult ca primărie. Sunt lucrări vechi, la drumuri. Nu 
am ajuns în instanţă, constructorii au fost înţelegători. Dar avem 
proces cu cei care au amenajat locul de joacă pentru copii. S-a 
făcut în 2008 şi este amplasat sub liniile de înaltă tensiune, gardul 
este cu ţepi. Am cerut celui care l-a făcut să îşi ridice parcul, să 
refacă terenul cum era şi să se dea banii înapoi, 50.000 de euro. 
Am făcut hârtie către Corpul de Control al Prefecturii şi ni s-a 
spus că trebuie să înaintăm spre instanţă, şi Curtea de Conturi la 
fel”, ne-a spus primarul Simona Magdin.

Vestea bună, care însă trebuie prezentată cât mai pe înţele-
sul oamenilor, se referă la faptul că banii europeni îi pot ajuta, 
printre altele, pe locuitorii din Secaş să îşi deschidă mici ferme 
sau să se profesionalizeze într-un domeniu. O etapă a progra-
mului C.E.S.A.R. se referă la delimitarea terenurilor şi înregis-
trarea titlurilor de proprietate, intabularea intravilan şi extravi-
lan. „Se va face un nou cadastru. Firma care a câştigat proiectul 
ne va ajuta să ne intabulăm tot terenul, să punem în ordine 
titlurile de prorietate care sunt o problemă la noi. La noi oame-
nii nu au contracte pe case, sunt acte de mână între persoane. 
Programul ne ajută să facem succesiunile şi totul cu bani de la 
UE. Oamenii nu vor trebui să plătească 60 de milioane vechi 
sau cât e un contract de proprietate. Avem foarte multe plaţuri, 
nu ştim ale cui sunt, nu beneficiază de nimic şi nici nu plătesc 

impozit pe ele. Prin acest program, depistăm plaţurile, dacă au 
sau nu moştenitori, cei cu moştenitori îi punem în drept asupra 
terenului respectiv şi vor fi obligaţi să plătească impozit sau să 
vândă terenul”, a explicat Magdin.

Cealaltă etapă a programului C.E.S.A.R. învaţă populaţia 
să îşi gestioneze în mod durabil venitul şi bunurile, având în 
vedere programele naţionale şi de sprijin din partea UE. „Încer-
căm să îi ajutăm pe oameni să acceseze programele europene, 
pentru fermele de subzistenţă şi altele pentru care se dau 1.500 
de euro. Încercăm să învăţăm bătrânii ce înseamnă renta viage-
ră, le spunem că nu are rost să ţină terenurile nelucrate, îi sfă-
tuim să îl vândă sau să îl concesioneze persoanelor mai tinere, 
iar dânşii vor beneficia de acea rentă, care e păcat să nu o pri-
mească. Programul acesta îi învaţă pe oamenii ce înseamnă pro-
gramele europene, îi ajută să facă proiectele europene şi le arată 
toate măsurile disponibile. Dacă un domn vrea să facă pensiune 
agroturistică, dar nu se pretează unde are el teren, atunci este 
sfătuit ce să facă”, a explicat primarul din Secaş. Fiindcă a fost 
vorba de această idee de afacere, Magdin aminteşte că la Vizma 
zona se pretează pentru a se dezvolta din punct de vedere agro-
turistic şi există intenţia de a se scoate din circuit 10 hectare de 
păşune, pentru a se construi case de vacanţă. 

Întârzieri la acordarea proprietăţilor
Administraţia e într-un cerc vicios, tocmai din cauza mo-

dului cel puţin ciudat în care s-au acordat unele proprietăţi, iar 
cei îndreptăţiţi au rămas fără terenuri. Primarul spune că ar mai 
fi de eliberat peste 100 de titluri de proprietate, dar lucrurile 
sunt îngreunate de cum s-a lucrat în trecut. „Eu când am ve-
nit la primărie (vara lui 2010, n.r.), m-am lovit de o firmă care 
a făcut toate prostiile pe terenul Secaşului. Este o firmă de la 
Târgu Mureş care are sediul firmei pe Primăria Secaş. Dacă le 
fac somaţii, îmi fac tot mie, dacă vreau să îi convoc, tot pe mine 
mă convoc. Terenul bun a fost pus în posesia acestui domn de 
la firmă, iar celorlalţi oameni din Secaş nu mai am unde să le 
dau teren. Sunt intabulaţi cu CF pe acele terenuri şi asta se face 
numai la tribunal, durează ani de zile. Încerc să depistez şi câte 
adeverinţe mai sunt pe Secaş, pentru că tot mai apare câte un 
domn cu câte un telefon care spune că are adeverinţă şi teren. 
Va trebui să facem strămutare, dar oamenii nu înţeleg cum vine 
aia, dacă a avut o viaţă pământul în Secaş cum să le fie dat acum 
pe Checheş sau Vizma. Suntem o comună mică cu probleme 
foarte mari, pe care comunele mari s-ar putea să nu le aibă. 

Punerea în posesie a pornit prost din start şi nu mai poţi face 
nimic, suntem legaţi de mâini. Cred că cei de la Cadastru sunt 
terorizaţi când aud de Secaş. Ni s-au luat păşunile, ne-au luat 
fâneţele, toate astea s-au făcut în comunele mici. Era şi zvonul 
că s-ar putea să treacă autostrada pe la noi, pe terenul de la Se-
caş şi au sărit samsarii”, detaliată Simona Magdin.

Întrebată dacă a avut oprelişti sau neplăceri fiindcă este 
femeie şi primar, Magdin ne răspunde că dimpotrivă. Afirmă 
că are tărie de caracter şi nu se sperie din orice greutate. Nici 
nu s-a sfiit să ceară ajutorul celorlalţi colegi primari, când a 
avut nevoie de ajutor în administraţie. „Toate uşile mi-au fost 

deschise, puteam să sun pe oricine, am apelat mult la colegii 
primari, dacă nu ştiam ce să fac. Nu vreau să fac greşeli, eu nu 
am avut nimic de-a face cu administraţia înainte de a deveni 
primar”, spune primăriţa.

2012 cu planuri
Pentru anul care vine, se fac planuri pentru amenajarea cen-

trului comunei, pentru accesarea fondurilor necesare pentru 
amenajarea unui drum care leagă comuna cu judeţul Arad, spre 
Lipova, asfaltarea a 6,5 km de drumuri, pentru reînvierea fostei 
pescării din localitate, dar şi pentru intabularea păşunii unde 
este deja pădure şi folosirea lemnului. De altfel, Primăria Secaş 
are 200 şi ceva de hectare de pădure în administrare şi, pentru 
prima dată, în această iarnă, consilierii locali au decis ca vădu-
vele din sat să primească o căruţă de lemne, gratuit. 

Alina SABOU
Foto: Constantin DUMA

Intabulări gratuite a terenurilor pentru 
localnicii din Secaş

SECAŞ

Miercuri, 14 decembrie, Preasfinţitul Părinte 
Paisie, Lugojanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei 
Timişoarei,  a oficiat slujba de sfinţirea a locului 
viitoarei biserici  a parohiei Timişoara- Blaşcovici, 
din protopopiatul Timişoara I.

 În cadrul slujbei, Ierarhul a fost înconjurat de 
un sobor de preoţi şi diaconi, între care preot 
Paroh George Moşneguţu şi preot Nicolaie 
Mircia, de la parohia învecinată, Timişoara-
Ronaţ.  La acest eveniment deosebit în viaţa 
nou înfiinţatei parohii Timişoara-Blaşcovici  
au participat reprezentanţi ai autorităţilor 
locale, membrii Con siliului Parohial, precum 
şi un număr mare de credincioşi de la cele 
două parohii învecinate. Răspunsurile la slujbă 
au fost date de grupul vocal “ Theophoros”, al 
Arhiepiscopiei Timişoarei.

Parohia Timişoara-Blaşcovici, din cadrul 
protopopiatului Timişoara I, a fost înfiinţată la 
1 decembrie 2009 şi cuprinde 920 de familii, 
cu aproximativ 2021 de credincioşi. Terenul 
pe care va fi înălţată viitoarea biserică ce va 
purta hramurile “ Sfinţii Arhangheli Mihail şi 
Gavriil” şi “ Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, 
a fost concesionat parohiei pe o perioadă de 49 
ani, de către Primăria Municipiului Timişoara. 

Cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte 
Nicolae, Mitropolitul Banatului, până când 
sfântul lăcaş va fi înălţat, slujbele religioase 
sunt oficiate alături de credincioşii parohiei 
Timişoara-Ronaţ, în biserica cu hramul “ 
Adormirea Maicii Domnului”.

George GIURGIU 

Sfinţirea locului pentru viitoarea biserică a parohiei Timişoara-Blaşcovici
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Aflată pe drumul care leagă Timişoara 
de Lugoj, comuna Belinţ are în subordine 

satele Babşa, Chizătău şi Gruni. Am 
stat de vorbă cu primarul Gheorghe 

Florin Laza la finele lunii noiembrie, 
despre greutăţile pe care le întâmpină 

localitatea, despre lucrurile care s-au făcut 
pentru cetăţeni în anul care se încheie, 

dar şi despre cum afectează viitoarea 
autostradă traiul din Belinţ.

– Cum a fost bugetul comunei în 2011? 
– Faţă de anul trecut, colectarea la buget a 

fost mai bună. Ne-a ajutat foarte mult Agen-
ţia de Plăţi, cu toate adeverinţele care trebuia 
date şi oamenii au fost obligaţi să achite tot ce 
era necesar. Am avut o perioadă în 2011 în care 
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale, prin firma care face autostrada, ne-a 
adus ceva bani la buget. Au închiriat la primărie 
o locaţie şi au virat 5.000 de lei lunar. Banii s-au 
simţit la buget. Sunt foarte mulţi oameni care 
s-au angajat la autostradă şi mai intră şi de la ei 
ceva prin impozite. Un pic de ici, un pic de colo 
se adună pentru noi. Foarte multe sancţiuni 
contravenţionale se plătesc. Este un fapt negativ 
pentru cetăţeni, dar pentru noi, ca buget local, 
e bine că le plătesc. Vin foarte multe amenzi 
pentru rovignetă şi o parte din bani rămân la 
bugetul local. 

–  În ce fel s-au materializat aceste sume strân-
se la bugetul local în îmbunătăţirea calităţii 
traiului în Belinţ şi satele aparţinătoare? 

– Din banii adunaţi am reuşit să facem 
destule: ne-am achitat contribuţiile la apă şi 
drumuri, unde se lucrează, la baza sportivă, care 
este aproape gata, reabilităm căminul cultural 
din Chizătău şi cred că va fi gata până la finele 
anului, reparăm poduri la Babşa şi la Gruni, se 
face reabilitare la căminul din Babşa. Suntem 
bucuroşi că am putut să plătim salariile la an-
gajaţii de la primărie, la asistenţii personali şi la 
profesori. Nu avem restanţe la nimic. Aşa va fi 
până la finele anului. Ce-o să fie la anul mai ve-
dem. Ne-am plătit utilităţile, gazul, iluminatul. 
Avem probleme la iluminat, din cauza copaci-
lor de pe domeniul public, erau crescuţi prin fi-
rele de curent. Am reuşit cu o firmă să defrişăm 
şi acum vreo doi ani o să stăm liniştiţi. Enel 
ne-a somat că nu mai intervin la noi. Dacă bă-
tea vântul un pic, se lua curentul. Oamenii au 
fost învăţaţi să li se facă, degeaba le-am trimis 
adrese să rezolve problema. Pe de altă parte, 
am reuşit să facem bustul lui Sabin Drăgoi în 

faţa şcolii, era o dorinţă a profesorului Dănilă, 
care a slujit foarte mult şcoala şi se ocupă de tot 
ce înseamnă cultură la noi în comună. Era o 
dorinţă mai veche de-a lui, am reuşit să facem 
acest bust şi şcoala arată altfel acum.

–  Aţi apelat la fondurile europene? S-au făcut 
proiecte în acest sens?

– Pe măsura 322 nu am aplicat, fiindcă nu 
aveam banii necesari ca să facem consultanţa şi 
să plătim tot ce trebuia plătit. Mă bucur că nu 
am băgat bani în aşa ceva. Am câştigat din fon-
duri nerambursabile 200.000 de euro pentru un 
centru infoturistic. Trebuie să semnăm contrac-
tul. Am înţeles că nu se poate semna deocam-
dată, deoarece face parte dintr-un lot în care 
au fost contestate nişte lucrări în instanţă. Ale 
noastre nu, altele, dar nu putem semna până 
când se rezolvă situaţia, sper să fie la finele anu-
lui. Vom avea o clădire nou construită cu par-
ter şi mansardă, cu parcare în faţă şi mobilier şi 
tehnică pentru turism. Mai avem proiect pen-
tru modernizarea drumurilor agricole. În func-
ţie de câte puncte avem, avem şanse 90 la sută 
să ni se aprobe. Ne-am gândit să fie o centură 
a comunei, de la intrare să treacă linia ferată şi 
să iasă la Chizătău la pod, unde e drumul de la 
gară. Suntem prinşi la Guvern pentru proiec-
tul cu 10.000 de km de drumuri. Noi avem 9,5 
km de drum, de la Belinţ la Babşa şi de asfaltat 
două străzi în Belinţ, suntem prinşi şi cu cana-
lizarea în proiect. Să vedem din ianuarie încolo, 
totul depinde de Ministerul Dezvoltării. 

–  Din vară aţi introdus un regulament pentru 
vânzarea de produse la margine de drum, o 
ocupaţie de tradiţie în zona Belinţului. De ce 
s-a ajuns la a impune reguli şi în ce constau ele?

– Nu mai voiam să avem la vânzare banane, 
portocale, caise şi altele. La un moment dat nu 
mai oprea nimeni aici. Oprea o dată şi a doua 
oară nu. Oamenii serioşi nu vindeau aşa ceva 
la drum, ci erau cei care nu se ocupau cu agri-
cultura. Foarte mulţi bani s-au făcut de către 
alţii la şosea. Conform regulamentului, fiecare 
plăteşte acum doi metri pătraţi sau cât ocupă. 
Taxa e 2 lei/mp/zi. La început s-au speriat că îi 
punem să plătească, spuneau că nici la piaţă nu 
plătesc atâta. Am făcut în aşa fel încât sâmbăta 
şi duminica să nu plătească. Lunar, taxa ar fi de 
30 de lei, atâta dau pe mâncare dacă se duc la 
piaţă. Când primesc autorizarea de la primărie, 
trebuie să aibă certificat de producător, să ateste 
ce suprafaţă au şi ce cultivă. 

– Vă aflaţi pe traseul autostrăzii vestului. În-
ţeleg că întâmpinaţi probleme şi la Belinţ, la fel 
ca în alte localităţi, cu privire la preţul achitat în 
cazul exproprierilor...

– Nu s-a făcut nicio expropriere până acum, 
la nimeni.  Ar fi 141 de persoane şi câteva sute 
de hectare, circa 600. Pe noi ne şi ajută, ne şi 
dezavantajează autostrada. Nu suntem expro-
priaţi cu banii câţi trebuia în 2010, când s-a 
spus că ne dă în jur la 4 euro/mp, şi ne ajută 
fiindcă avem organizarea de şantier aici. Până 
la drumul de la Şanoviţa s-au plătit 4 euro/mp, 
de acolo încoace – 1 leu pe metru pătrat. I-am 
întrebat şi eu ce a stat la baza gândirii făcute. 
Nu ştie nimeni. Compania Naţonală de Auto-
străzi face legea... Trebuia să primim în jurul a 
18 miliarde de lei vechi şi după banii care s-au 
alocat acum (un leu/mp n.r.) primim 1,6 mili-
arde de lei vechi. S-au făcut procesele-verbale 
pentru toată comuna, le-am dat la oameni, care 
acceptă, bine. Care nu, deschide proces, exact 
cum vom deschide şi noi. Încercăm să luăm 
un avocat care a mai câştigat pe această cauză. 
În alte părţi s-au dat 12 euro, 8 euro, 7 euro. 
În Timiş s-au dat 7 euro/mp, iar Arad, unde a 
fost interes, au dat 12 euro/mp. Compania de 
Drumuri şi Autostrăzi şi-a luat o firmă de avo-
catură, ei stabilesc totul, poţi vorbi cu ei numai 
pe hârtie, ăsta e procesul verbal, asta s-a decis, 
asta se face, eşti de acord bine, dacă nu, ne dai în 
judecată. Cred că legea este numai în interesul 
lor şi nu în interesul cetăţeanului.  Am recla-
mat şi problemele cu drumul din localitate, nu 
te bagă nimeni în seamă, iar de la Bucureşti nu 
am primit răspuns. O să le mai scriu o dată şi îi 
dăm în judecată, altfel nu poţi face cu ei. 

– Întâmpinaţi greutăţi la munca din primărie? 
– Atâta timp cât mergi într-o primărie şi 

un angajat are 500 de lei salariu, nu ai ce să 
mai ceri să facă în plus. Vezi la tv că se discută 
de sute şi milioane de euro şi noi, primărie de 
comună care e în Uniunea Europeană, ai 500 
de lei salariu, atunci zici că închidem şi ne du-
cem acasă. Îmi pare rău că trebuie să spun asta, 
dar nu poţi să te duci aşa cu gândul înainte, că 
e bine. Angajaţi de la Primărie au spus că nu 
mai vin din 1 ianuarie, că dacă se duc la piaţă 
într-o zi câştigă mai mult decât ia într-o lună. 
Cu ce pot să combat asta? Cu nimic. Nu pot 
să le spun că la anul va fi mai bine. Situaţia 
asta nu e doar la mine, e peste tot şi atunci ci-
neva nu vede, nu aude lucrurile astea? Trebuie 
să calculez cât trebuie să reţin la salariaţi după 
decizia Curţii de Conturi. Dacă mai lucrează 
oamenii aceştia trei ani de zile, rămân pe lună 
cu salariu de 200 de lei. Dar nu ai ce comenta, 
e control, e Curte de Conturi. Problema e că 
banii ăştia s-au dat în bază legală. Instanţa a 
spus că la mine nu au fost legal, la alţii au fost 
legal. Principalul e să fim sănătoşi şi să putem 
să dăm banii înapoi. Cu statul nu te joci. Acum 
mă străduiesc să fac un contract de colaborare 

pe achiziţii publice, fiindcă din ce în ce mai 
mult se pune accent pe achiziţii şi vreau să stau 
liniştit. Mă trezesc că plec din primărie şi după 
5 ani mă cheamă să dau banii înapoi. 

– Care este situaţia din punct de vedere economic? 
– Investiţiile sunt slabe în comună. Nici 

măcar agricultura nu mai e ce a fost. Sunt două 
firme de italieni care şi se zbat să supravieţuias-
că. Oamenii nu au suprafeţe mari de teren, sunt 
foarte mulţi veniţi în comună şi fiecare caută 
să-şi cumpere teren şi să îşi facă pentru el 1-2 
hectare. Nu e ca în zona de pustă unde găseşti, 
dacă vrei, 100 ha. la un loc. La noi nu se găseşte 
aşa ceva. Doar cine e obligat să vândă, ăla mai 
vinde terenul. Recent, o firmă de la Timişoara 
a cumpărat o casă, vrea să facă un mare depozit 
pentru ei şi magazin de desfacere. Mai avem 
moara şi o altă firmă care se ocupă cu prelucra-
rea lemnului, care are mai mult de patru oameni 
angajaţi. Un aspect bun este că trăim cu gândul 
că va fi mai bine, că o să reuşim să facem dru-
mul la Babşa şi începe să crească nevoia de case 
de cumpărare acolo. Cu ajutorul firmei care va 
lucra la autostradă vom reuşi să facem drumul 

de la Gruni. Am convenit ca acele lucruri mai 
mărunte pe care vrem să le facem să ne ajute şi 
nu mai dăm bani de la bugetul local.

–  Conform datelor de la ultimul recensământ 
al populaţiei, a scăzut numărul locuitorilor 
din Belinţ. Care credeţi că ar fi soluţia pen-
tru a se evita depopularizarea şi dispariţia 
satelor?

– Avem multe decese şi puţine naşteri, aşa 
este, populaţia a scăzut. Ca soluţie ca să nu 
dispară satele nu văd decât una: să vină cineva 
străin să ne conducă! Exemplele din altă ţări 
sunt multe. Noi închidem porţile străinilor. 
M-am lovit de toate astea odată cu birocraţia 
pentru autostradă. Oriunde m-am dus cu ei 
(firma cu capital italian care a câştigat licitaţia 
de construcţie, n.r.), ni s-a spus că nu se poate. 
În alte judeţe s-a putut şi s-a rezolvat orice. La 
Timiş – a stat o cerere la Compania de Dru-
muri din 27 iulie şi în septembrie nu era luată 
din birou. Atunci italianul a spus că o va anunţa 
pe dna Anca Boagiu (ministrul Transporturilor, 
n.r.), că nu poate începe autostrada fiindcă nu 
i se dă un act. 

A consemnat Alina SABOU
Foto: Constantin DUMA

BELINŢ
„Foarte mulţi bani s-au făcut 

de către alţii din comerţul la şosea”

Primarul Gheorghe Florin Laza: 
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–  În cursul acestui an, s-au dat în funcţiune, 
după reabilitare, spaţiile din Bastionul The-
resia. Cum s-au desfăşurat licitaţiile, câte 
spaţii s-au repartizat şi ce se va face cu spa-
ţiile care au rămas neocupate?

– Licitaţiile pentru închirierea de spaţii 
din imobilul Bastionul “Theresia” au avut loc 
în datele de 3 mai, 17 mai, 23 iunie, 14 iulie şi 
12 septembrie. Au fost închiriate un număr de 
şapte spaţii prin licitaţie publică. La două din-
tre acestea s-a solicitat rezilierea contractului 
de către o firmă care avea o florărie şi spaţiu 
expo. Trebuie spus că la licitaţiile din iunie, 
iulie şi septembrie nu a fost depusă nicio ofer-
tă pentru închirierea unor spaţii din imobilul 
Bastion. Astfel, comisia de licitaţie a propus 
prezentarea unei informări cu privire la licita-
ţiile care au avut loc, analizarea situaţiei exis-
tente şi, dacă este cazul, elaborarea unor soluţii 
alternative. La şedinţa din data de 7 decembrie 
s-a decis darea în folosinţă gratuită a unui nu-
măr de cinci spaţii rămase libere unor instituţii 
publice din subordinea CJ Timiş prin hotărâre 

de consiliu judeţean. S-a mai decis scoaterea la 
licitaţie publică a unui număr de două spaţii, o 
cafenea plus un depozit de la cafenea şi o tera-
să din corpul B, la etaj, şi spaţiul florăriei. Un 
număr de trei spaţii sunt blocate. Este vorba de 
spaţii de expoziţie, o galerie artizanat şi un cafe 
jazz din corpul A. Sunt blocate deoarece există 
un proces în derulare cu o firmă. Pentru spaţi-
ile rezervare domeniilor arte complementare, 
vinotecă şi spaţiu Expo s-a propus încheierea 
unor contracte de asociere.

–  În toamna acestui an aţi efectuat o depla-
sare în Muntenegru, pentru a pune bazele 
unui nou parteneriat cu Consiliul Judeţean 
Timiş. Despre ce colaborare ar fi vorba?

– Am efectuat deplasarea în Muntenegru 
împreună  cu domnul dr. ec. Mircea Mihuţ, 
directorul executiv al Direcţiei Buget Finanţe, 
din cadrul Consiliului Judeţean Timiş, pentru 
a discuta prin intermediul Camerei de Comerţ, 
Industrie şi Agricultură Timiş, colaborări între 
instituţii, firme şi oameni de afaceri din Timi-

şoara şi Muntenegru. S-a mai discutat despre 
o eventuală înfrăţire între Timişoara şi Budva, 
care este o staţiune la Marea Adriatică, am-
plasată la 700 km distanţă faţă de Timişoara, 
unde foarte mulţ timişoreni îşi petrec perioada 
de concediu din timpul verii. Am luat legătu-
ra cu primarul Timişoarei, domnul Gheorghe 
Ciuhandu, care având acelaşi punct de vedere 
cu noi, a fost de acord cu această înfrăţire şi 
drept urmare a celor discutate, doamna Aura 
Junie se va ocupa de toate demersurile necesare 
pentru a înfăptui această înfrăţire între Timi-
şoara şi Budva. 

–  Cum a fost pentru CJ Timiş anul 2011, din 
punctul de vedere al veniturilor, şi ce se pre-
conizează pentru 2012?

– În anul 2011 veniturile prognozate se es-
timează a se realiza într-un procent de 91,82%. 
Din păcate, pentru anul viitor nu putem preli-
mina că se vor realiza venituri în procente mai 
mari decât anul acesta.

A consemnat Alina SABOU

Interviu cu vicepreşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Liviu Borha

“Cu ajutorul CJ Timiş, s-au pus bazele unui parteneriat 
între Timişoara şi localitatea Budva, din Muntenegru”

–  Cum a fost bugetul pe anul acesta şi ce previziuni puteţi face 
pentru anul viitor?

– Bugetul local al oraşului Recaş nu este unul suficient 
de mare având în vedere că în componenţa oraşului sunt şase 
sate aparţinătoare. Recaşul deţine cea mai mare suprafaţă 
administrativ-teritorială din judeţ, are multe drumuri co-
munale de întreţinut, dar în ultimii ani datorită unei bune 
gestionări a bugetului s-au realizat multe lucruri frumoase în 
toate localităţile începând de la infrastructură până la reabilitări 
de şcoli, grădiniţe, cămine culturale, săli de sport etc. Ne-am 
fi dorit ca şi în anul 2011 procentul de încasare al taxelor şi 
impozitelor de la populaţie să fie mai mare, dar criza financiară 
la nivel mondial i-a afectat şi pe cetăţeni, nereuşind să-şi achite 
taxele către primărie la timp, iar primăria nu a putut finanţa 
toate investiţiile pe care şi le-a dorit în acest an, din lipsă de 
fonduri la bugetul local. Şi în anul 2012 ne bazăm pe un buget 
care să ne permită să continuăm investiţiile în infrastructura pe 
care o dorim.

–  Ce investiţii mai importante au fost finalizate, care sunt în 
lucru şi când ar urma să înceapă?

– În cursul anului 2011 cele mai importante investiţii 
finanţate din bugetul local au fost reabilitarea şi renovarea 
clădirii unde funcţionează şcoala cu clasele I-VIII din Bazoş, 
precum şi amenajarea unui teren de sport sintetic de dimensi-
uni 40 m x 20 m cu nocturnă, pentru elevi, reabilitarea şi reno-
varea clădirii dispensarului medical din oraş şi a clădirii unde 
funcţionează primăria oraşului, reabilitarea şi renovarea primu-
lui corp de clădire unde funcţionează şcoala cu clasele I-VIII 
din localitatea Izvin. În  decembrie vom finaliza şi înlocuirea 

acoperişului la clădirea unde funcţionează şcoala cu clasele  
I-VIII şi grădiniţa Herneacova. Anul acesta ne-am fi dorit să 
extindem şi să modernizăm piaţa agroalimentară din oraş, dar, 
din lipsă de fonduri, nu a putut fi demarată această investiţie 
mult dorită, urmând să alocăm suma necesară din bugetul anu-
lui 2012 atât pentru această investiţie, pentru reabilitarea şi re-
novarea clădirii unde funcţionează muzeul din oraş, cât şi celui 
de-al doilea corp de clădire a şcolii cu clasele I-VIII Izvin.

–  Cu ce probleme v-aţi întâlnit în activitatea de la Primărie 
în acest an?

– Primăria oraşului Recaş se confruntă zilnic cu probleme 
ridicate din partea cetăţenilor, cum ar fi retrocedarea terenurilor 
agricole conform legilor fondului funciar, retrocedarea caselor 
şi terenurilor intravilane conform legii nr. 10, foştilor propri-
etari în special celor de naţionalitate germană care au părăsit 
ţara înainte de 1989, apoi probleme sociale pentru familiile cu 
venituri mici sau chiar fără venituri. În toate problemele ridi-
cate de cetăţeni am încercat să găsim rezolvările în limita legii, 
pentru a fi mulţumiţi.

–  Oferta turistică din zona Recaş s-a îmbunătăţit în acest an cu 
finalizarea proiectului de la Herneacova…

– Oferta turistică în zona administrativă pe care o 
reprezentăm se îmbunătăţeşte de la an la an prin investiţiile 
pe care le fac în sectorul viticol societăţile comerciale Cramele 
Recaş şi Vigna SRL, în sectorul piscicol investiţiile făcute de 
SC Confort. Turiştii pot vizita Cramele Recaş, pot servi masa, 
cumpăra şi degusta vinurile de la Cramele Recaş, recunoscute 
prin  calitatea lor la nivel mondial, există apoi terenul de golf 
din oraş, caii de la Herghelia Izvin şi nu în ultimul rând zona 
Herneacova-Nadăş-Sălciua, unde sunt investiţiile făcute de SC 
Confort într-un manej de cai, ferma piscicolă pe o suprafaţă 
de 7.1 ha, o sală de sturioni şi cartierul rezidenţial de locuinţe, 
această zonă având unul dintre cele mai frumoase peisaje din 
judeţ.

–  Cum s-a dezvoltat activitatea economică în Recaş în 2011? 
Sunt perspective noi de investiţii pentru anul viitor?

– Activitatea economică în anul 2011 a fost una dinamică, 
având în vedere investiţiile făcute de unele societăţi pe care 
doresc să le evidenţiez: S.C. Cramele Recaş – investiţii de opt 
milioane euro în modernizarea depozitului de păstrare a vi-
nului, cumpărarea de utilaje de ultimă generaţie pentru efec- 

tuarea lucrărilor în viticultură, plantaţii de viţă de vie,  
S.C. Vigna – investiţii de peste şapte milioane euro în locali-
tatea Petrovaselo într-o cramă şi plantaţii viticole, S.C. Confort 
investiţii de aproximativ zece milioane euro în Herneacova, 
S.C. Recosemtract - investiţii de aproximativ un milion euro 
într-un abator, S.C. Nordic Import-Export S.R.L. -investiţii 
de circa două milioane  de euro într-un depozit en-gros de ali-
mente în localitatea Izvin, investiţii făcute atât din fonduri pro-
prii, cât şi din fonduri europene, urmând ca în anul 2012 o altă 
societate italiană să investească şase milioane  de euro într-o 
fabrică de conserve de peşte.

–  Societatea Aquatim a câştigat o sumă mare de bani pentru a 
introduce reţele de apă şi canalizare în judeţ. Şi Recaşul este pe 
această listă. Cu ce sumă? Când vor începe lucrările?

– Oraşul Recaş este inclus în Asociaţia Interjudeţeană 
Apă-Canal a judeţului Timiş, unde operator este Aquatim, 
iar oraşului nostru îi este alocată suma de 8,5 milioane euro 
pentru reţeaua de canalizare, staţie nouă de epurare a apelor 
uzate, precum şi o parte din reţeaua de apă a oraşului cu staţii 
de tratare şi clorinare a apei potabile. Speram ca în primăvara 
anului 2012 să aibă loc licitaţia pentru executarea lucrărilor, să 
nu avem parte de vreo contestaţie din partea unor societăţi par-
ticipante la licitaţie, urmând ca pe parcursul a doi-trei ani, cât 
va dura executarea tuturor lucrărilor, să fie finalizată mult dorita 
şi aşteptata, de către populaţia oraşului, reţea de canalizare.

A consemnat Alina SABOU

8,5 milioane euro pentru 
reţeaua de apă şi canalizare din Recaş Interviu cu primarul 

Marinel Paşca

RECAŞ
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Interviu cu vicepreşedintele 
Consiliului Judeţean Timiş, 

Adam Crăciunescu

–  V-aţi ocupat în acest an de unul dintre cele 
mai importante proiecte ale judeţului: depo-
neul ecologic de la Ghizela. Lucrarea s-a fi-
nalizat, s-au rambursat şi o parte din bani, 
urmează să devină şi funcţional. Cum se 
încadrează acest proiect în totalul investi-
ţiilor CJ Timiş din 2011?

– 2011 a fost anul în care CJ Timiş a reuşit 
să realizeze peste 85 la sută din investiţiile pro-
puse la începutul anului. Mă refer aici la pro-
iectele mari, printre care şi deponeul din cadrul 
sistemului integrat de deşeuri nepericuloase la 
nivelul judeţului Timiş, cât şi la alte lucrări de 
infractructură. Mă bucur că în acest an, pe lân-
gă că am reuşit să realizăm investiţia aceasta de 
la Ghizela, am reuşit şi să obţinem finanţarea 
grantului în valoare de 42 de milioane de euro, 
plus TVA, şi totodată am reuşit să depunem 
prima cerere de rambursare a banilor investiţi, 
în valoare de 63.000 lei, sumă care va reintra 
în bugetul Consiliului Judeţean. Au intrat deja 
49.000 de lei şi vor veni în acest an şi restul. 
Regretul nostru este că nu am reuşit să conce-
sionăm serviciul de operare pe deponeu pentru 
că nicio firmă din cele care au depus oferte nu 
a îndeplinit condiţiile din caietul de sarcini. 
Avem toată transparenţa şi deschiderea ca să 
putem rezolva această problemă. O nouă lici-
taţie se va face în funcţie de rezolvarea contes-
taţiilor depuse. Au fost depuse două contesta-
ţii, ar trebui să avem un rezultat la jumătatea 
lunii ianuarie 2012. Staţiile de transfer din 
judeţ vor începe să fie dotate în 2012. Se vor 
face platformele betonate, se cumpără maşini, 
utilajele. S-au licitat deja mai multe pachete, 

urmând să începem din ianuarie şi achiziţiile. 
Până în 2013 trebuie să fie gata şi aceste staţii 
de transfer. Vor începe şi lucrările de închidere 
a vechii gropi de la Parţa, dar şi la cele de la 
Buziaş,Lugoj, Făget şi Sânnicolau Mare. 

–  Ce se va face cu banii care au intrat în bu-
getul CJ Timiş, ca urmare a rambursării 
lucrării de la Ghizela?

– Vom achita în continuare proiectele de 
investiţii în derulare şi ne vor fi de folos la 
fundamentarea bugetului pe 2012 pentru a co-
finanţa alte proiecte importante pentru judeţ. 
Prioritatea zero pentru noi este realizarea unei 
infrastructuri coresponzătoare din punct de ve-
dere rutier în aşa fel încât 2012 să îl încheiem 
cu drumuri judeţene care să asigure un flux al 
circulaţiei şi totodată un confort sporit pentru 
cetăţenii judeţului Timiş. De altfel, proiectele 
câştigate pe POR – Programul Operaţional 

Regional - s-au finalizat în proporţie de peste 
80 la sută, diferenţa rezultând din amenajarea 
unor şanţuri de scurgere, acostamente, podeţe. 
S-a recepţionat în acest an şi centura oraşului 
Buziaş, proiectul fiind finalizat. S-au asfaltat 

aproape 200 de km de drumuri şi ar mai fi circa 
240 de km de asfaltat, pentru ca toate drumu-
rile judeţene să fie moderne. În total, judeţul 
Timiş are peste 850 de km de şosele asfaltate. 

–  S-a discutat, în trecut, despre modernizarea 
podului peste Timiş de la Albina. Când în-
cep lucrările?

– Podul de la Albina a fost scos la licitaţie 
pentru reabilitare, se face organizarea de şanti-
er, iar lucrările vor începe după ce se va rezol-
va modalitatea de acces peste Timiş, devierea, 
pentru a putea lucra la pod, deci cel mai pro-
babil în primăvară. Lucrarea se va face din bu-
getul CJ Timiş, suma estimată fiind de 10,22 
milioane lei. 

–  Rămânem la investiţii pentru că s-au fă-
cut şi altele, nu doar drumuri. Despre ce este 
vorba?

– În acest an s-a schimbat filosofia la ni-
velul judeţului, pentru că bugetul s-a axat pe 
investiţii şi lucrările în infrastructură. A fost 
un an greu, pentru că proiectele finanţate pe 
Programul Operaţional Regional şi Programul 
Operaţional Sectorial de Mediu au necesitat 
un efort sporit pentru realizarea documenta-
ţiilor şi realizarea lor. Mă bucur că am reuşit 
să avem echipe de implementare foarte bune, 
constituite din personalul angajat, şi cred că 
este un succes al acestui an. Într-adevăr, s-au 
făcut şi alte lucrări decât la drumuri. În dome-
niul social, aş aminti reabilitarea conacului de 
la Sinergig, care ţine de Direcţia de Asistenţă 
Socială. A fost modernizată clădirea, pentru a 

se diviza centrul de la Găvojdia. În rest s-au 
mai făcut dotări şi reabilitări la alte centre din 
judeţ. În ceea ce priveşte lucrările de apă şi ca-
nalizare, s-au alocat din fonduri guvernamen-
tale 6,8 milione de lei, pentru alimentarea cu 
apă la sate. Sub incidenţa hotarârii de Guvern 
577 au intrat 16 localităţi, sistemul fiind gata 
acum în opt localităţi. Este vorba de extinderea 
cu 17 km de reţea de distribuţie, cu cişmele şi 
cămine, rezervoare etc. Ca investiţii care nu ţin 
de Consiliul Judeţean, aş pomeni de întâlnirile 
dese cu investitorii interesaţi să creeze parcuri 
fotovoltaice. Sunt multe firme care au mers şi 
la primarii de comune, dar au fost discuţii şi la 
CJ Timiş, însă procedurile durează. Principalul 
este că există preocupare şi sperăm să apară şi 
proiectele. 

–  Aţi avut şi câteva deplasări în Germania în 
acest an. Ce exemple aţi preluat de la omo-
logii nemţi?

– Am fost la Boblingen, unde s-au sărbă-
torit 10 ani de colaborare cu judeţul Timiş, şi 
am avut posibilitatea să vedem cum se gesti-
onează deşeurile şi să vedem cum se aplică la 
nivelul administraţiei publice acest aspect. Pe 
infrastructura spitalelor am fost la o clinică 
de pediatrie de unde am luat elemente în plus 
pentru dezvoltarea Spitalului Judeţean. La Ro-
senheim, am văzut reţeaua de piste de biciclete 
de-a lungul Inn-ului. A fost o temă foarte in-
teresantă pentru noi deoarece avem un proiect 
similar pentru un asemenea traseu şi la malul 
râului Bega. 

A consemnat Alina SABOU

„Prioritatea zero este realizarea unei 
infrastructuri rutiere corespunzătoare”

Autostra-
da care va 
lega Timişul 
de Europa şi 
de restul ţării, 
înspre Deva, 
dă dureri de 
cap localni-
cilor şi auto-
rităţilor din 
Topolovăţu 

Mare. Dacă, pe de o parte, este o veste bună şi 
se prevăd perspective de dezvoltare pe termen 
lung, pe de altă parte, când e vorba de planurile 
pe termen scurt, lucrurile sunt în impas. Aproa-
pe 100 de cetăţeni care au terenuri pe raza co-
munei au primit despăgubiri, în urmă cu un an, 
pentru suprafeţele pe care va trece autostrada, 
valoarea fiind atunci de 4 euro/mp. La etapa a 
doua de exproprieri însă, oamenilor li se oferă 
pe metru pătrat de teren sub 1 euro, lucru care 
în nemulţumeşte profund pe cei peste 70 de ce-
tăţeni. 

„În prima fază a exproprierilor pentru au-
tostradă, am avut în jur de 90 de persoane care 
au primit banii cu toţii. Acum este a doua fază, 
avem şi descărcarea de pe autostradă chiar în 
zona noastră, se face legătura cu drumul naţio-
nal, între Topolovăţ şi Lucareţ. Sunt deja unele 
probleme, pentru că Compania de Autostrăzi 
nu mai dă 4 euro la hectar, ci 90 de cenţi pe 
metru pătrat. Sunt 70 de persoane în aşteptare 
acum. Am înţeles că şi-au luat avocat, s-au or-
ganizat într-o asociaţie, au făcut contestaţie la 
Companie şi urmează să se judece. Şi alte loca-

lităţi sunt în aceeaşi situaţie, primăriile au făcut 
contestaţii. Este un preţ derizoriu. Suntem într-
o zonă bună, unde terenul nu merită 90 de cenţi. 
Cam patru euro este valoarea lui. Un hectar de 
teren este 3.000-3.500 de euro”, spune vicepri-
marul Gheorghe Coşleba.

An încheiat fără datorii
Până la construcţia autostrăzii vestului însă, 

mai sunt probleme din prezent care au fost re-
zolvate sau trebuie să fie rezolvate. Anul acesta 
s-a reuşit finalizarea câtorva investiţii: s-a fina-
lizat alimentarea cu apă la Topolovăţu Mic - o 
investiţie în valoare de 1,4 miliarde de lei vechi; 
la Topolovăţu Mare s-a făcut un parc în zona 
centrală - investiţie de circa 500 milioane lei 
vechi, bani doar din bugetul local; s-au făcut 
nişte alei pietonale cu dale în zona centrală şi 
pe aleea gării; la Şuştra a fost începută asfalta-
rea pe o porţiune de 3 km, acum fiind în lu-
cru şanţurile laterale şi podeţele; s-au cumpărat 
echipamente pentru toate locuri de joacă de la 
grădiniţele din patru sate; s-a finalizat căminul 
de la Ictar-Budinţ, care a intrat în reabilitare; se 
asigură transportul elevilor de la sate la şcoală 
cu un microbuz propriu, cumpărat de primărie; 
s-au cumpărat utilaje la primărie, necesare pen-
tru deszăpezire şi pentru defrişarea terenurilor. 
„Încheiem anul fără datorii şi încă avem bani de 
salarii”, spune Coşleba.

„Am făcut proiect de canalizare şi asfalta-
re în interiorul localităţii Topolovăţu Mare şi o 
staţie de epurare, ni s-a aprobat finanţarea pen-
tru amândouă. Proiectele sunt făcute, avizele 
există, sperăm ca la începutul anului 2012 să în-

cepem cât de cât. Staţia de epurare va colecta şi 
de pe sate, mai puţin Cralovăţ. Pe toate cele şap-
te sate este alimentare cu apă, 85-90 la sută sunt 
şi contorizate, ultimele probe se fac la Topolo-
văţu Mic. Este o problemă cu podul peste Bega, 
la Ictar-Budinţ. Ar fi nevoie de vreo 30 miliarde 
de lei vechi pentru unul nou. Sunt 1.000 şi ceva 
de hectare peste Bega, unde localnicii ajung mai 
greu, sunt nevoiţi să treacă peste podul existent. 
Am făcut o reparaţie la el, anul trecut, sperăm ca 
anul viitor să-l mai cosmetizăm şi să mai reziste 
până când va trece recesiunea aceasta”, a amintit 
viceprimarul din Topolovăţu Mare. Pe raza co-
munei sunt două firme cu capital francez care 
cultivă prin arendare 1.400 de hectare, cultivă 
şi legume la Ictar-Budinţ. Din cauza condi- 
ţiilor economice, au falimentat două firme care 

ajutau mult la bugetul local şi aveau în jur de 
100 de angajaţi din comună. „Oamenii lucrează 
la Timişoara, în cea mai mare parte. În 2007-
2008 au venit de la AEM ca să caute oameni, 
aveau nevoie de muncitori. Am fost cu 52 de 
persoane la interviu şi de atunci au băgat două 

autobuze care să asigure transportul oamenilor. 
În Topolovăţ, Iosifalău, Ictar-Budinţ sunt 60 de 
persoane care lucrează la AEM. La Lugoj merg 
mai puţini. Ar fi vreo 20 de persoane, în rest, lo-
calnicii lucrează la agenţii comerciali din comu-
nă. Mulţi oameni sunt la lucru în străinătate, în 
Italia, Spania, Germania”, mai adaugă Coşleba. 

Banii înapoi
Viceprimarul aminteşte şi de faptul că mun-

ca în administraţie a devenit tot mai grea şi asta 
pentru că salariile s-au micşorat, posturile sunt 
blocate, iar funcţionarii publici şi-ar căuta altceva 
de lucru. „Avem probleme la primărie, pentru că 
suntem în organigramă 22 de posturi şi funcţio-
năm cu 11 persoane, inclusiv femeia de serviciu. 
Suntem foarte descoperiţi, trebuie să completeze 
fiecare munca celorlalţi. Colegii sunt înţelegă-
tori, dar e problema salariilor. Nu se poate ca un 
agent agricol, casierul fiscal, contabila să câştige 
850 de lei. În plus, li s-au dat sporuri în trecut, 
a venit Curtea de Conturi şi a verificat, s-a decis 
că trebuie să dea banii înapoi. Am avut proces în 
instanţă, dar din păcate s-a pierdut şi primarul 
a trebuit să dea o dispoziţie să se tragă banii. O 
medie pe lună ar fi la fiecare salariu de 200 şi ceva 
de lei. O colegă ne-a anunţat că se va pensiona, 
trebuie să plece şapte oameni ca să angajăm unul. 
Noi insistăm pe lângă ei să rămână, poate se va 
schimba ceva şi va fi mai bine. Ne-am format 
un colectiv destul de unit încât ne ajutăm unii 
pe alţii, ne compensăm, altfel nu avem ce face”, a 
încheiat Gheorghe Coşleba.

 Alina SABOU
Foto: Constantin DUMA

Oamenii sunt nemulţumiţi de banii oferiţi 
la exproprierile pentru construcţia autostrăzii

Viceprimar Gheorghe Coşleba
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GIROC

Administraţia comunei Giroc a învăţat 
să îşi gestioneze singură atât fondurile, 

cât şi proiectele. Nici nu e de mirare, dacă 
ne gândim că în 2011 a avut un buget 
de circa patru milioane de euro şi a fost 

considerată comuna cu cea mai puternică 
dezvoltare din ţară. Toate investiţii-
le făcute în anul care se încheie au fost 
făcute din bugetul propriu, iar pentru 

anii viitori sunt proiecte concrete care ar 
folosi tot fondurile locale, fără influenţe 

externe. 

Populaţia s-a dublat în 10 ani

Din punctul de vedere al primarului Io-
nel Toma, pentru 2011, cea mai importantă 
investiţie a fost creşa din Chişoda, pentru 25 
de micuţi. Va urma şi la Giroc un loc de ace-
laşi tip, dar dedicat unui număr de 100-150 de 
copii, cu tot cu cantină. Pentru acest proiect 
s-a cumpărat şi terenul de 2.500 mp. În ultimii 
opt ani, la grădiniţa din Giroc s-au făcut patru 
redimensionări, exemplificând astfel dezvolta-
rea comunei. Ultimul recensământ, din aceas-
tă toamnă, a arătat că populaţia s-a dublat în 
ultimii 10 ani, ajungând acum la peste 8.000 

de suflete. Aşadar, la a patra redimensionare a 
grădiniţei, s-au dat în funcţiune încă trei săli cu 
120 de locuri, s-a mărit şi cantina şi acum pot 
servi masa câte 120 de copii în două serii. „Ve-
nim în întâmpinarea părinţilor şi sunt tot mai 
mulţi. Simţim că se dezvoltă din nou comuna, 

dăm din nou multe autorizaţii, cam la fel ca 
în anii de vârf, 2008-2009. Dăm cam 700-800 
de autorizaţii de construcţie pe an. Mai sunt 
terenuri în circuitul privat care ar putea să mai 
ofere încă 2-3000 de locuri de case, la Giroc şi 
la Chişoda”, ne spune Ionel Toma. 

Alte lucrări care au început, continuă sau 
s-au finalizat în acest an sunt amenajarea de 
trotuare, parcări, extinderi ale reţelei de apă 
şi canalizare în carterele noi, de la intrarea 
în Giroc, pietruiri de drumuri, în perspectiva 
asfaltării. În scurt timp se va finaliza şi proiectul 
câştigat din fonduri europene, 220.000 de euro, 
prin care s-a făcut o îmbunătăţire a relaţiilor 
cu publicul, personalul a făcut cursuri de 
specializare, s-a cumpărat aparatură modernă. 
Din 2011 funcţionează şi Serviciul de 
Evidenţă a Populaţiei la Primăria Giroc, fiind 
înregistrate 1.000 de cărţi de identitate noi. „A 
fost un an deosebit de plin. Pentru credincioşii 
din Chişoda s-a făcut o capelă la cimitir. S-a 
extins reţeaua de canalizare şi apă în vatra 
veche a Girocului. Însumat, cred că depăşesc 
3,5 km şi urmează pietruirea intrândurilor. 
S-au montat peste 350 de stâlpi pentru 
iluminatul public şi am reuşit să amenajăm 18 
staţii pentru autobuzele din Giroc şi Chişoda. 
Am întârziat mult cu piscina pentru copiii din 
Chişoda, din motive tehnice şi mai aşteptăm 
până la primăvară. Tot anul viitor, vrem să 
facem bazin şi în Giroc. Avem locaţie şi pentru 
bazin pentru adulţi, am pus bazele pentru pistă 
de role şi biciclete, funcţionează, dar la nivel 
de alei betonate şi prelucrate. La fel, s-au pus 
bazele pentru  parcul din Chişoda şi piaţă şi la 
fel la Giroc”, a detaliat Toma.

Industrializare şi pregătiri pen-
tru metropolă

Comuna Giroc are propriul sistem de 
transport, cu autobuze, care asigură din oră în 
oră legătura cu Timişoara, atât din centrul de 
comună, cât şi din Chişoda. De peste un an 
însă, există discuţii din cauza faptului că mu-
nicipalitatea timişoreană nu vrea să permită 
accesul autobuzelor în oraş, aşa că s-au făcut 
negocieri peste negocieri şi mediatori au fost 
cei de la Consiliul Judeţean sau de la Prefec-
tura Timiş. În comună se vorbea de câţiva ani 
de cumpărarea de autobuze noi, lucru care este 
puţin probabil că se va mai întâmpla şi asta 
pentru că există zvonuri că o dată cu dezvolta-
rea viitoare a transportului periurban, probabil 

acest serviciu va fi asigurat de către municipiu. 
„Nu are rost atunci să ne încărcăm cu autobu-
zele noi. Ar fi o investiţie de 300-500.000 de 
euro şi nu ştiu dacă e obligatorie acum. Şi dacă 
ne vom opune, se vor găsi motive să nu ne mai 
lase să intrăm în Timişoara. A fost o adevărată 
luptă, mediată ba de Prefectură, ba de Con-
siliul Judeţean. Deocamdată stăm aşa. Discu-
ţii sunt în permanenţă.  Se doreşte scoaterea 
întregii industrii de pe vatra oraşului, mutarea 
către periferie, ori Timişoara nu are periferie. 
Girocul are plan urbanistic pe 169 de hectare 
pe Calea Şagului şi e o zonă atractivă pentru a 
se aşeza micile industrii. De 15 ani se discută 
ca industria să fie pe Calea Şagului, e şi drum 
european, iar dezvoltarea de locuinţe e la Gi-
roc. Aici nu se arăta niciun viitor pe dezvoltare 
industrială”, este de părere Ionel Toma. 

Exigenţă la licitaţii şi planuri 
mari de viitor

Întrebat cum a reuşit să facă atâtea investi-
ţii, cu toate că bugetul este unul generos faţă de 
majoritatea primăriilor din judeţ şi chiar din 
ţară, primarul din Giroc spune că este foarte 
exigent la licitaţii şi oferă preţuri de execuţie 
mici, reale pentru posibilităţile pieţei. „Nu mă 
iau după indicii pe care îi dau anumiţi experţi, 
cu metrul pătrat construit, că ar fi 500 de euro. 
Un metru pătrat construit e 215 euro. Au venit 
la licitaţii şi la acest preţ şi au fost mulţumiţi. 
Se pot face bani, pentru că totuşi constructorii 
pricep să îşi coordoneze altfel lucrările. Dacă 
eşti exigent la licitaţii, nu mai ai probleme cu 
ei. A trebuit să repet de trei ori unele licitaţii. 
La drumuri, de exemplu, am spus atât putem 

să dăm, mi s-a zis că nu se poate mai puţin. 
Au cerut 10 milioane de euro şi am ajuns cu 
lucrarea la jumătate de preţ”, explică edilul din 
Giroc. 

Pentru 2012, Toma speră să aibă un buget 
chiar mai mare, cu 10%, decât cel din 2011. 
„Vor continua lucrările la reţeaua de apă şi 
canal din zonele rezidenţiale. Trebuie să prin-
dem asfaltarea noilor străzi create, inclusiv în 
zonele rezidenţiale. Mai avem de construit un 
corp nou la şcoala din Giroc, pentru că a cres-
cut numărul de copii şi trebuie să facem clase 
paralele. Ne gândim chiar la un liceu. Trebuie 
să terminăm parcurile atât de necesare. În plan 
mai e construirea unor locuinţe de serviciu, 
duplex, în zona şcolii din Giroc pentru a veni 
în ajutorul profesorilor, medicilor sau altora 
care lucrează în instituţii aflate în grija primă-
riei. Vreau să putem reuşi să construim 100 de 
locuinţe tip ANL, cu surse bugetare proprii, la 
unităţile militare. Ar fi nevoie de aproximativ 
două milioane de euro. În perspectivă este şi 
Eurocentrul Giroc, pe care se vor construi un 
institut superior, o şcoală, liceul, e un plan ur-
banistic foarte frumos, cu azil pentru bătrâni, 
policlinică, locuinţe sociale. Va ţine de primă-
rie, pe noi nu ne ajută nimeni, nu am văzut un 
leu de la nimeni”, afirmă Ionel Toma.

Două alte planuri au fost mediatizate în ul-
timul an: amenajarea unui aerodrom la Giroc, 
pentru avioanele uşoare, şi construirea unui 
important lăcaş de cult pentru credincioşi, care 
să aibă capacitatea de a găzdui 700 de persoa-
ne. „Ideea nu a venit din partea noastră, nu e o 
grandomanie din partea Consiliului Local sau 
a mea, dacă te înhami la construirea unei bise-
rici, nu e ca la o sală de sport, trebuie finalizată, 
fiindcă sunt suficiente biserici începute şi ne-
terminate. Nu am renunţat la idee, s-a amânat 
pentru că au fost diferite discuţii cu privire la 
amplasament. Biserica este foarte frumoasă, va 
avea o desfăşurare la sol de 1.200 mp. Nu cred 
că va exista o biserică mai frumoasă în Româ-
nia, o iubesc din varianta 3D deja. O biserică 
o construieşti pentru secole. Noi suntem încă 
dispuşi, dar să vedem unde să o facem, când şi 
cum”, a precizat Ionel Toma. Pentru tinerii sub 
35 de ani din comună, în acest an s-au dat 125 
de parcele de teren, dar numai câţiva au început 
să construiască, până în 10 persoane. Deja sunt 
depuse peste 300 de cereri şi pentru loturile ur-
mătoare, a căror distribuţie se va face în a doua 
parte a anului viitor, atât la Chişoda, cât şi la 
Giroc. 

Alina SABOU

Comuna cu cea mai puternică dezvoltare din 
ţară ar putea avea propriile locuinţe ANL

Municipalitatea lugojeană a dat în funcţiune, pentru prima 
data în orasul de pe Timi  ş, în data  8 decembrie 2011, un 
patinoar artificial cu o suprafaţă de 600 metri pătraţi. Acesta 
funcţionează în Parcul “George Enescu”, pentru o perioadă de 
60 de zile. Locul de amplasare a patinoarului a fost ales datorită 
gardului de împrejmuire, care împiedică accesul pe patinoar 
fără bilet, dar şi distrugerea echipamentului de către cetăţenii 
rău intenţionaţi. Programul de funcţionare a patinoarului 
artificial este luni - vineri între orele 10:00 - 21:00 şi sâmbăta 
- duminica între orele 10:00 - 22:00. Patinoarul artificial poate 
fi utilizat de orice persoana cu condiţia respectării prevederilor 
regulamentului aprobat de Consiliul Local Municipal.

Patinatorii trebuie să respecte cu stricteţe anunţurile şi 
indicaţiile personalului care asigură funcţionarea patinoarului, 

în scopul asigurării unei desfăşurări ireproşabile a activităţii de 
patinaj şi asigurării siguranţei celorlalţi patinatori. Copiii cu 
vârsta mai mică de 5 ani au acces doar cu patine şi doar însoţiţi 
de persoane care au echipament adecvat pentru patinaj. 

Plata se face pentru o serie, indiferent de ora la care se 
solicită accesul pe patinoar, durata unei serii fiind de o oră. 
Taxele percepute la patinoarul artificial sunt: pentru accesul pe 
patinoar se percepe o taxa de 5 lei de persoană/serie în zilele 
de luni - vineri şi 10 lei de persoană/serie în zilele de sâmbătă 
şi duminică; pentru închirierea patinelor se percepe o taxă de 
5 lei pe serie şi pereche.  În doar patru zile de funcţionare de 
la inaugurare s-au vândut 1.883 de bilete şi s-au încasat deja 
10.000 lei, Toţi aceşti bani rămân la bugetul local. 

Patinoar la Lugoj, în parcul “George Enescu”



15
noiembrie-decembrie 2011 CJTIMIŞ

AGENDĂ

Revirimentul înregistrat de cele două echipe 
în această toamnă are rădăcini cu câteva luni în 
urmă. De fapt, la baschet masculin s-a încercat 
formarea unei echipe competitive acum aproa-
pe un an, însă experimentul a dat greş, fie din 
cauza antrenorului Dragan Petricevici, fie din 
alte cauze, cum ar fi stabilirea unui program în-
cărcat pe trei planuri - campionat, cupă şi cupă 
europeană – dar şi transferuri defectuoase de 
jucători . 

De cealaltă parte, la rugby, renaşterea echi-
pei a început în primăvară, odată cu startul în 
noua ediţie de campionat, atunci când omul de 
afaceri Dan Dinu şi-a mutat biznisul de la Arad 
la Timişoara. Concomitent, au fost transferaţi 
jucători de la echipa arădeană, unii dintre ei 
componenţi ai lotului naţional, cum ar fi: Fercu, 
Burcea, Lemnaru, Calafeteanu, şi au fost nu mai 
puţin de 15 transferuri! A fost adus un antrenor 
de-al locului, Alexandru Domocoş, cu mulţi ani 
de experienţă în Italia, însă rezultatele nu au fost 
tocmai cele scontate: două înfrângeri la limită, 
13-14 cu Farul şi 25-24 cu Steaua la Bucureşti 
în debutul campionatului, urmate şi alte rezul-
tate mai puţin scontate, ceea ce a grăbit grăbind 
despărţirea de antrenorul Domocoş. 

RCM Universitatea a încheiat sezonul de 
primăvară pe locul patru în campionat, iar în 
data 4 iunie 2011 a disputat finala Cupei Eu-
ropei Centrale, meci pierdut în faţa campioanei 
României CSM Ştiinţa Baia Mare. Evoluţia 
mai puţin reuşită a echipei timişorene în sezo-
nul de primăvară a fost subliniată de preşedinte-
le executiv al grupării, Dan Borzaş, care a arătat 
faptul că deşi a fost transferată o echipă la star-
tul campionatului rezervele nu sunt pe măsura 
valorii titularilor.

Cu un nou antrenor, în fapt secundul de 
până atunci, Cosmin Cioriciu, investit la în-
ceputul lunii iulie, dar şi cu jucători transferaţi 
veniţi tocmai din emisfera australă la începutul 
lunii septembrie, formaţia timişoreană a început 
asaltul spre locul 3 în campionat şi câştigarea 
Cupei României. Rând pe rând, rugbiştii timi-
şorenii au eliminat din competiţia KO., cum 
îi se mai spune Cupei României, pe Steaua în 
sferturi de finală şi pe Dinamo în semifinale, 
urmând a disputa finala pe 3 decembrie 2011 la 
Bucureşti în faţa deţinătoarei Cupei României, 
Ştiinţa Baia Mare. 

Finalul de sezon a adus formaţia timişorea-
nă în postura de a juca finala mică a campio-
natului (n.r. în semifinale a pierdut în deplasare 
la campioana en-titre, CSM Baia Mare, scor 
24-22) cu echipa Farul Constanţa, cea care a 
învins-o în ambele partide disputate anterior 
în campionat. Ambele meciuri decisive pentru 
timişoreni s-au disputat pe teren neutru, dar şi 
cu arbitrii francezi. Spre satisfacţia suporterilor 
echipei galben-albastru, finala mică a Campi-
onatului a fost câştigată de RCM Timişoara 
Universitatatea care a învins Farul Constanţa 

cu 15-11 (9-8) pe stadionul Arcul de Triumf 
din Bucureşti şi a obţinut locul 3 în campionat.

O săptămână mai târziu, la Alba Iulia, în fi-
nala Cupei României Gold Corporation, RCM 
Timişoara a învins proaspăta camionă a Româ-
neiie CSM Baia Mare cu scorul de 32-10 (la 
paută 24-3), iar cupa a luat drumul Capitalei 
Banatului. Cu această victorie s-a spart mono-
pulul băimărenilor la rugby care în ultimii trei 
ani au câştigat tot ce se putea câştiga pe plan 
naţional şi în Europa Centrală. De menţionat 
faptul că echipa timişoreană nu a putut bene-
ficia de aportul jucătorului Cătălin Fercu în 
tot sezonul de toamnă pentru că acesta a refu-
zat participarea în Noua Zeelandă cu formaţia 
României la Cupa Mondială pe motiv că are ... 
rău de avion, jucătorul nefiind la primul refuz al 
tricoul tricolor din acelaşi motiv. Prin urmare, 
Federaţia Română de Rugby s-a arătat neîndu-
rătoare, iar Cătălin a fost suspendat pentru toate 
partidele disputate până la sfârşitul anului 2011. 
Chiar şi aşa, timişorenii au obţinut tot ce se mai 
putea obţine, fiind echipa revelaţie a acestui 
sezon competiţional. În plus, Valentin Calafe-
teanu a fost declarat cel mai bun marcator din 
Superliga CEC Bank, cu 196 de puncte, el fiind 
totodată şi căpitanul echipei de pe Bega. Trofeul 
i-a fost decernat cu prilejul Cupei României în 
3 decembrie la Alba Iulia.

În urma acestor rezultate deosebite echipa 
RCM Universitatea a fost răsplătită de oficiali-
tăţile locale cu numeroase premii în bani, cupe, 
plachete etc. Pentru noul sezon, 2012-2013, 
atunci când se vor împlini 40 de ani de la câş-
tigarea primului titlu de campioană a României 
la rugby de către Universitatea Timişoara, pu-
tem spune că echipa bănăţeană are prima şansă, 
aceasta datorită valorii lotului, a ambiţiei per-

sonale a jucătorilor, cât şi datorită rezultatelor 
excelente obţinute în acest sezon, sigur, cu un 
arbitraj onest, corect pe teren. 

Cealaltă formaţie timişoreană care a avut 
un sezon de toamnă de excepţie este formaţia 
de baschet masculin BC Timişoara (foto) care 

în sezonul regular, aproape de finalul turului. 
a înregistrat nu mai puţin de 11 victorii din-
tre care zece consecutive, singurul eşec intern  
fiind în faţa campioanei Universitatea Mobitel-
co Cluj Napoca, 85-68 în etapa a doua. Chiar şi 
cu acest rezultat mai puţin scontat, timişorenii 
ocupă prima poziţie a clasamentului. În vară, 
cu un nou antrenor, Predrag Badjnarevici, dar 
şi cu un nou cinci de bază: Sarovici, D. Archie, 
D. Popescu, Jovanovici şi exclujeanul B. Cuic. 
BC Timişoara, graţie unei pregătiri de excepţie, 

publicul a revenit în tribunele sălii „Constantin 
Jude” în tribune, iar echipa timişoreană din nou 
în elita baschetului românesc, acesta după un 
sezon ratat, cel mai slab din ultimii 20 de ani, 
atunci câdn s-a clasat pe locul 13. Spre deose-
bire de alţi ani, viitorul echipei este asigurat mai 
mulşi tineri proveniţi de la echipa a doua BC 
Timişoara, printre care trebuie amintiţi Dragoş 
Andrei sau pivotul Toth. În Cupa României, 
baschetbaliştii timişorenii au trecut după un 
meci tur-retur de BC Mureşul Tg. Mureş, cali-
ficându-se în sferturile cupei. În această fază vor 
întâlni din nou un adversar de calibru, conform 
tragerii la sorţi, pe vicecampioana CSU Asesoft 
Ploieşti. 

În campionat, BC Timişoara a învins  
Dinamo Bucureşti cu 101 la 85 şi pe CSU  
Asesoft Ploieşti cu 76 la 74, ajungând la 13 
victorii din 14 posibile. Finalul de sezon va aduce 
la Sala "Constantin Jude" formaţia BC Mureşul 
Tg. Mureş. La fel ca şi formaţia de rugby 
RCM Universitatea, participantă la Cupa  
Europei Centrale, şi formaţia de baschet 
BC Timişoara participă într-o competiţie 
europeană, Liga Balcanică (BIBL Cup), unde 
rezultatele nu sunt pe măsura aşteptărilor, 
poate şi datorită lipsei de experienţă. Multe 
înfrângeri au fost la limită, la un coş diferenţă 
cu echipe din campionate puternice, cum ar 
fi: Israel, Serbia, Bulgaria, Muntenegru. Până 
în prezent, am consemnat doar o victorie, cea 
împotriva echipei OKK Beograd, scor 85-67. 

Pagină realizată de Ionuţ ILAŞ

RUGBY CLUB MUNICIPAL UNIVERSITATEA 
 ŞI BASCHET CLUB TIMIŞOARA

RENAŞTEREA SPORTULUI DE ECHIPĂ

Echipa care a jucat finala Cupei României 2011: 15. Vlaicu Florin, 14. Lemnaru Mădălin, 13. Makapelu Lapana, 12. Ki-
nikinilau Paula, 11. Roşu Valentin, 10. Fântânaru Florin, 9. Calafeteanu Valentin (cpt), 1. Pungea Horaţiu, 2. Căpăţână 
Eugen, 17. Mariş Samuel, 4. Drenceanu Marian, 5. Lazăr Dorin, 6. Lucaci Viorel, 7. Rus Vasile, 8. Pahulu Andrew. Rezer-
ve: 16. Borzaş Paul, 18. Ţăruş Alexandru, 24. Chiroiu Cosmin, 19. Dumitru Victor, 20. Zaiba Raul, 21. Ciocea Dorian, 22. 
Bianu Cristian, 23. Tănase Laurenţiu. 
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Consiliul Judeţean Timiş, în colaborare cu Direcţia Gene-
rală pentru Politici Regionale a Comisiei Europene, a organi-
zat în data de 27 octombrie seminarul “Strategii inovative de 
specializare inteligentă (S³) pentru regiunile de convergenţă”, 
în contextul pregătirilor pentru viitoarea perioadă de pro-
gramare şi a necesităţii regiunilor de a-şi dezvolta propriile 
strategii pentru a investi mai eficient în domeniul cercetării, 
dezvoltării şi inovării (CD&I).

La eveniment au participat reprezentanţi ai autorităţi-
lor publice, ai universităţilor şi centrelor de cercetare teh-
nologică, ai întreprinderilor mici şi mijlocii, ai Agenţiilor 
de Dezvoltare Regională, ai Autorităţilor de Management 
şi Organismelor Intermediare şi responsabili cu gestionarea 
fondurilor europene.

Seminarul a avut ca principale obiective găsirea de soluţii 
pentru regiunile mai puţin dezvoltate, astfel încât acestea să 
devină inovative şi competitive la nivel european, precum şi 
găsirea unor instrumente pentru sprijinirea autorităţilor pu-
blice în crearea unor strategii teritoriale realiste şi eficiente 
pentru specializare inteligentă şi inovare.

Specializarea inteligentă este un concept recent promo-
vat de Comisia Europeană odată cu adoptarea Strategiei 
Europa 2020. Proiectele de regulamente ale Comisiei Euro-
pene privind fondurile structurale şi de coeziune după 2013 

prevăd propuneri concrete privind eficientizarea investiţiilor 
în CD&I finanţate din fondurile europene, specializarea in-
teligentă fiind prezentată ca una dintre condiţiile obligatorii 
pentru ca regiunile să poată beneficia de fonduri în acest do-
meniu.

Uniunea Europeană încurajează Statele Membre şi regi-

unile să investească mai mult în inovare, aceste investiţii fiind 
durabile şi cu o valoare adaugată mare, ele sporind competiti-
vitatea economică pe termen mediu şi lung. La nivel naţional 
şi regional vor trebui definite priorităţi de investiţii în cerce-
tare, dezvoltare şi inovare, strategiile inovative de specializare 
inteligentă urmând a fi concepute şi guvernate în parteneriat 
de către autorităţile naţionale şi regiuni, în cazul României 
cu implicarea autorităţilor publice reprezentative pentru ni-
velul regional (judeţele) şi a municipiilor – poli de creştere 
care pot fi actori importanţi în acest domeniu.

Comisia Europeană recunoaşte faptul că nivelul regional 
este în mod cert suficient de bine plasat pentru a putea răs-
punde nevoilor companiilor mici şi mijlocii şi pentru a pro-
mova cooperarea între acestea şi organizaţiile de cercetare 
şi inovare şi centrele universitare, fiind necesară dezvoltarea 
capacităţii administrative pentru ca ele să poată gestiona în 
mod eficient politicile de inovare.

Ar fi o oportunitate pierdută dacă nivelul regional din 
România nu ar face un efort să se implice şi să investeas-
că mai eficient în proiecte care să genereze competitivitate, 
doar în felul acesta realizându-se o reducere a disparităţilor 
existente între regiunile bogate şi cele sărace ale Europei.

Diana AMzA

În luna octombrie a.c. au avut loc două 
evenimente care au marcat încheierea activi-
tăţilor proiectului Gender4Growth, conferinţa 
internaţională de la Paris şi seminarul local de 
diseminare de la Timişoara.

Proiectul, derulat pe parcursul a 36 luni, a 
fost finanţat de Uniunea Europeană prin Fon-
dul European de Dezvoltare Regională, Pro-
gramul INTERREG IV C. Consiliul Judeţean 
Timiş a implementat acest proiect împreună 

cu alţi 6 parteneri europeni: Ile de France 
(Franţa), Veneto (Italia), Catalonia (Spania), 
Lindköping (Suedia), Kethi (Grecia), Buda-
pesta (Ungaria). Bugetul partenerului român 
pentru acest proiect a fost de 192.955 EUR, 
din care 85% a reprezentat finanţarea oferită 
de Uniunea Europeană, 13% co-finanţarea na-
ţională şi 2% fondurile proprii ale Consiliului 
Judeţean Timiş.

Proiectul a încercat să răspundă necesităţi-
lor de creştere economică din perspectiva ega-
lităţii de şanse între femei şi bărbaţi, deoarece 
inegalităţile de acest gen, cum sunt  restricţiile 
legate de accesul pe piaţa muncii, lipsa oportu-
nităţilor antreprenoriale pentru femei, crează 
un obstacol în calea dezvoltării. Obiectivele 
specifice ale proiectului au fost de a actuali-
za politicile economice ale partenerilor prin 
identificarea acelora care integrează contribu-
ţia deplină a femeilor, de a le transfera între 
parteneri şi de a influenţa actorii decizionali să 
adopte măsurile corespunzătoare privind ega-
litatea de gen.

Conferinţa internaţională finală a pro-
iectului a avut loc la Paris, la începutul lunii 
octombrie a.c., unde partenerii s-au reunit pe 
parcursul a 3 zile de discuţii, vizite de studiu, 
mese rotunde. Partenerul suedez a prezentat 
studiile tematice de gen într-o lucrare compa-
rativă care concentrează contribuţiile tuturor 
partenerilor şi oferă o imagine de ansamblu 
asupra situaţiei la nivelul regiunilor implicate 
în proiect, împreună cu anumite concluzii şi 

recomandări pragmatice. Tot aici, partenerul 
italian a prezentat rezultatul muncii din primii 
doi ani ai proiectului, punând laolaltă, într-un 
compendiu analitic, bunele practici şi politici 
colectate de la parteneri şi selectate printr-o 
analiză riguroasă făcută de experţii regionali 
pe baza unor criterii stabilite în comun. Aceas-
tă lucrare oferă, de asemenea, o imagine ge-
nerală asupra iniţiativelor practice şi politice 
existente în teritoriile implicate şi contribuie 
cu recomandări utile pentru actorii decizionali. 
Partenerul din Timiş a fost implicat activ în 
derularea evenimentului de la Paris, partici-
pând cu prezentări asupra rezultatelor şi acti-
vităţilor sale în proiect, participând la panelul 
de discuţii de la mesele rotunde, la interviuri. 

D-na Mariana Eftimie, manager al proiec-
tului în judeţul Timiş, a prezentat partenerilor 
din cadrul proiectului rezultatele transferului 
în judeţul nostru a unei bune practici de la 
regiunea Ile-de-France, precum şi concluziile 
celor trei ateliere de lucru organizate la Timi-
şoara în luna septembrie. 

A doua zi, d-ra Diana Amza, asistent ma-
nager al proiectului, a împartăşit participanţi-
lor la conferinţă una dintre bunele practici ale 
judeţului nostru, menită să faciliteze reîntoar-
cerea femeilor la locul de muncă la scurt timp 
dupa naşterea unui copil, fără ca acest lucru să 
aibă efecte negative asupra dezvoltării ulteri-
oare a copilului.

În partea a doua a conferinţei, d-na Mire-
la-Carina Sinca, asistent manager al proiectu-
lui, a participat la discuţiile de la masa rotundă 
pe tema dezvoltării antreprenoriatului, arătând 
efectele programelor guvernamentale asupra 
stimulării culturii antreprenoriale în rândul fe-
meilor din judeţul nostru.

La finalul evenimentului, reprezentanţii 
politici prezenţi au reconfirmat dedicarea lor 
în susţinerea şi promovarea angajamentelor 
prevăzute în “Declaraţia de la Veneţia”.

Seminarul local organizat la Timişoara în 
21 octombrie a.c., a avut ca rol diseminarea 
concluziilor conferinţei finale organizate de la 
Paris şi prezentarea analizei şi recomandărilor 
finale în urma activităţii celor trei ani de pro-
iect. Printre persoanele prezente la întâlnire se 
numără reprezentanţi ai Consiliului Judeţean 
Timiş, ai Asociaţiei pentru Promovarea Feme-
ii din România, ai Oficiului Teritorial pentru 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, 
reprezentante ale organizaţiilor de femei din 
cadrul unor partide politice, ONG-uri, repre-
zentanţi ai Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă.

D-na Mariana Eftimie a deschis discuţiile 
trecând în revistă activitatea derulată de către 
echipa de implementare din cadrul Consiliului 
Judeţean Timiş care s-a implicat activ în de-
rularea  tuturor activităţilor proiectului. Apoi, 
a prezentat cele şapte studii tematice de gen 
alcătuite într-o lucrare comparativă care con-
centrează contribuţiile tuturor partenerilor 
şi oferă o imagine de ansamblu asupra situa-
ţiei la nivelul regiunilor implicate în proiect, 
împreună cu unele concluzii şi recomandări 
pragmatice. De asemenea, a amintit rezultatele 
transferului bunei practici de la regiunea Ile-
de-France.

Rezultatul muncii din primii doi ani ai pro-
iectului, ce reuneşte, într-un compendiu ana-
litic, bunele practici şi politici colectate de la 
parteneri şi selectate printr-o analiză riguroasă 
făcută de experţii regionali pe baza unor crite-
rii stabilite în comun a fost prezentat de d-ra 
Diana Amza. Această lucrare oferă o imagine 
generală asupra iniţiativelor practice şi politice 
existente în teritoriile implicate şi contribuie 
cu recomandări utile pentru actorii decizionali. 

Deoarece s-a reamintit dedicarea liderilor 
politici în susţinerea şi promovarea angaja-
mentelor “Declaraţiei de la Veneţia”, una din-
tre reprezentantele clasei politice a declarat că 
organizaţia din care face parte vrea să determi-
ne cât mai multe femei să candideze la alegeri-
le de anul viitor, deoarece în prezent, în Timiş, 
procentul de femei alese în funcţii publice de 
primar sau vice-primar este de numai 3%.

Şi cum încheierea unui proiect reprezintă 
o nouă provocare la iniţiativă, activităţile vor 
fi continuate prin crearea unui grup de lucru 
care să redacteze un manual de afaceri destinat 
femeilor, din care acestea să înveţe cum să îşi 
construiască sau dezvolte propria afacere. Gru-
pul de lucru va fi format atât din reprezentanţi 
ai instituţiilor publice, cât şi din asociaţii şi or-
ganizaţii private, dintre care amintim Oficiului 
Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlo-
cii şi Cooperaţie, Asociaţia pentru Promovarea 
Femeii din România.

Cu ocazia seminarului, toate publicaţiile 
prezentate au fost oferite participanţilor. Aces-
tea sunt disponibile şi în format electronic, 
accesibile publicului interesat, pe site-ul pro-
iectului: www.gender4growth.eu.

Mirela-Carina SINCA
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