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Discuţii cu 
companii străine 

pentru construirea 
aqua-parc-ului

Dudeştii Noi

Proiecte de viitor ale C. J. Timiş
„Avem trei proiecte importante care ar urma să se întâmple în viitorul 
apropiat sau puţin mai îndepărtat. Pentru primul proiect, care vizează 
reabilitarea Muzeului Banatului, este semnată finanţarea. Al doilea proiect 
– CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU SUSŢINEREA AFACERILOR 
TIMIŞOARA, care include şi noua Bibliotecă Judeţeană, este finalizat 
şi aprobat şi va urma semnarea finanţării. La al treilea proiect, pentru un 
stadion nou, este gata studiul de prefezabilitate şi se va lansa studiul de 
fezabilitate. 
Discutăm de proiecte din prezent, de un viitor apropiat si un viitor puţin 
mai îndepărtat, pe o perioadă pe care o estimăm de doi-trei ani, în aşa fel 
încât să existe un aport pe domenii diferite de infrastructură. Mă refer aici 
la partea culturală, prin reabilitarea muzeului, business şi cultural, prin 
investiţia în Centrul de afaceri şi bibliotecă, precum şi domeniul sportiv şi 
cel al organizărilor de evenimente, prin ridicarea unui nou stadion şi a sălii 
polivalente”. 
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Beba Veche

Localitatea care 
aşteaptă aderarea 

la spaţiul Schengen
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Moşniţa Nouă

Populaţia şi 
suprafaţa comunei 
au crescut 
consistent

Dumbrăviţa
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La Dumbrăviţa, 
criza economică  
a fost înfrântă

Variaş

„În condiţiile 
actuale, trebuie 

să fii econom 
cu bugetul!
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Patrimoniul 
privat al 

comunei s-a 
îmbogăţit cu 
200 de case

Lenauheim

„BE NATUR”
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BJ Timiş se întoarce la Bastion 9pagina

2012, anul cu 
cele mai mari 

investiţii!

Cenad
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Ghiroda

Ghiroda 
azi şi mâine

11paginaLuna lui Gerar a încălzit micii 
spectatori la Merlin
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Niţchidorf

Proiecte şi  investiţii 
pentru 2012 în 

comuna  
Hertei Müller

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, 
Constantin Ostaficiuc
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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
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C.J. Timiş sprijină apariţia
revistei Bibliotecii Judeţene Timiş,

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

interculturalitate în DKMT”

INvESTIŢII EURoPENE 
în reabilitarea pieţelor 

din centrul istoric al 
Timişoarei

Implementarea Regio 
în Regiunea vest la 

sfârşitul anului 2011
Noi staţii de epurare 
pentru Sânnicolau Mare, Ciacova şi Jimbolia

Patru pieţe din centrul istoric al Timişoarei 
vor fi reabilitate printr-o finanţare europeană 
în cadrul Programului Operaţional Regional 
(POR 2007-2013) de 50 de milioane de lei, 
lucrările începând în vara acestui an. Valoarea 
proiectului este de peste 53 de milioane de 
lei, contribuţia eligibilă a UE fiind de 42 de 
milioane de lei, cea a statului de 9,2 milioane 
de lei, iar de la bugetul local de aproape 
două milioane de lei. De aceste investiţii vor 
beneficia Pieţele Unirii, Libertăţii, Sfântul 
Gheorghe şi Ţarcului, precum şi 10 străzi 
adiacente,  care vor fi reabilitate integral şi 
vor deveni alei pietonale. În aceste pieţe vor fi 
efectuate lucrări de reabilitare a infrastructurii 
rutiere şi de reorganizare a traficului în 
spaţiile publice din perimetrul vizat, de 
reabilitare, de modernizare şi de reorganizare 
a spaţiilor publice, inclusiv mobilier urban, 
precum şi reabilitarea infrastructurii tehnico-
edilitare, inclusiv iluminat public şi reţele de 
telecomunicaţii. A.S.

Societatea Aquatim derulează al 
doilea mare proiect de investiţii cu 
fonduri nerambursabile, după ce în 
anul 2002 a accesat o finanţare ISPA în 
valoare de 45,32 milioane de Euro (din 
care 32,25 milioane de euro fonduri 
nerambursabile). În acest context, în 
23 şi 24 ianuarie 2012 s-au semnat 
contractele pentru staţiile de epurare 
ale apelor uzate din Sânnicolau Mare 
(preţul contractului 24,09 milioane 
de lei), încheiat cu Confort SA, şi 
din Ciacova (preţul contractului 4,96 
milioane de lei), încheiat cu firma Porr 
Bau GmbH. În 30 ianuarie s-a semnat 
contractul pentru construirea staţiei 
de epurare din Jimbolia, cu asocierea 
de firme Bioworks Verfahrenstechnik 
GmbH - Glial Team Exim SRL,  având 
preţul de 14,74 milioane de lei.

Proiectul „Extinderea şi moder-
nizarea sistemului de alimentare cu 

apă şi canalizare în judeţul Timiş” este 
în valoare de 118,87 milioane de Euro 
(din care autorităţile locale contribuie 
cu 1,73%, restul fiind asigurat de 
Aquatim – 13,04%, bugetul de stat 
– 11,30% şi Uniunea Europeană – 
73,93% din Fondul de Coeziune) şi este 
destinat investiţiilor în infrastructura de 
alimentare cu apă şi canalizare în judeţul 
Timiş. Se vor realiza în cadrul proiectului: 
extinderea reţelei de canalizare cu 200 
km, extinderea reţelei de apă cu 100 km, 
construirea a 7 staţii de epurare a apei 
uzate şi 3 staţii de tratare a apei potabile. 
Localităţile incluse în acest proiect sunt 
Timişoara, Sânnicolau Mare, Jimbolia, 
Deta, Buziaş, Gătaia, Recaş, Făget, 
Ciacova, Săcălaz, Sânmihaiu Român.

A.S.

La finalul anului 2011, în Regiunea Vest 
au fost depuse, prin Agenţia de Dezvoltare 
Regională, proiecte în valoare totală de 835,75 
milioane euro dintre care, au fost contractate 
proiecte în valoare de 352,74 milioane euro – 
sumă ce reprezintă un procent de 84,69% din 
alocarea pentru Regiunea Vest. În Regiunea 
Vest, majoritatea axelor prioritare sunt 
închise nefiind posibilă depunerea de proiecte 
spre finanţare ca urmare a depăşirii alocării 
financiare cu mai mult de 50%. Singurele 
domenii de intervenţie în cadrul cărora se mai 
pot depune proiecte  în vederea obţinerii de 
finanţare prin Regio – Programul Operaţional 
Regional sunt: două dintre subdomeniile din 
cadrul axei prioritare 1 (Sprijinirea dezvoltării 
durabile a oraşelor poli urbani de creştere), 
respectiv subdomeniile Poli de dezvoltare 
urbană (municipiul Arad şi municipiul Deva) 
şi Poli de creştere (municipiul Timişoara). 

Un alt domeniu pe care se poate solicita 
finanţare este 3.3  (Îmbunătăţirea dotării cu 
echipamente a bazelor operaţionale pentru 
intervenţii în situaţii de urgenţă). Aceste 
fonduri pot fi accesate în exclusivitate de 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
pentru managementul situaţiilor de urgenţă 
– ADI Vest. În prezent, s-a contractat un 
proiect major în cadrul domeniului (9,53 
milioane euro), iar în evaluare se află cel de-al 
doilea proiect – complementar primului – în 
vederea absorbirii sumei alocate.

A.S.

BASTIoNUL THEREZIAN : 

Din 7 decembrie 2011 şi până în 15 
ianuarie 2012, expoziția despre Leonardo 
da Vinci a fost vizitată de peste 10.000 de 
persoane. Caietul de impresii a fost completat 
cu mai multă sau mai puțină seriozitate, 
dar peste 85% din persoane au mulțumit 
organizatorilor - Consiliului Județean Timiş, 
Consulatului General al Italiei la Timişoara, 
Primăriei Municipiului Timişoara, Muzeului 
Banatului Timişoara şi comunității italiene 
de oameni de afaceri din Timiş şi Arad – 
pentru această idee şi pentru concretizarea ei. 
Ca urmare, expoziția s-a redeschis pentru 
publicul orașului de pe Bega în 24 ianuarie 
și poate fi vizitată până în 19 februarie, de 
marți până duminică, între orele 10.00 
și 18.00 (ultima intrare, la 17:30).   Prin 
grija organizatorilor și datorită sprijinului 
sponsorilor, intrarea la expoziție este în 
continuare gratuită.

Publicul care a vizitat până acum 
expoziția şi-a exprimat interesul şi aprecierea 
pentru această expoziție, mulți dintre 
vizitatori transmițând sugestiile lor în 
caietul de impresii propus de organizatori. 
Câteva precizări merită făcute, în spiritul 
păstrării publicului bine informat. Cei care 
nu au apucat să viziteze maşinăriile expuse 
la parterul Bastionului Theresia: tancul, 
tiparnița, fierăstrăul hidraulic, o vor putea 
face, solicitând acest lucru supraveghetorilor 
din Bastion. Aceste maşinării au fost prea 
voluminoase şi prea grele pentru a putea 
întregi expoziția. 

Profesorii care au vizitat expoziția au scris 
printre altele: ”toți profesorii de fizică ar trebui 
să realizeze cel puțin o lecție în cadrul expoziției 
dedicate mașinilor lui Leonardo da Vinci. E foarte 
instructiv și copiii vor reține cu multă plăcere cele 
învățate”.  Multe clase de la licee de renume din 

Timişoara au salutat şi ele inițiativa, iar tinerii 
şi adulții şi-au exprimat aprecierea cu privire la 
faptul că la Timişoara s-a putut vizita o expoziție 
de talie europeană sau că Muzeul Banatului a 
oferit o metodă originală de petrecere a timpului 
liber. Un grup din Comisia Memoriei Colective 
a pensionarilor din Timişoara care a vizitat 
expoziția a transmis organizatorilor: ”Minunată 
inițiativă! E cu atât mai fericită această acțiune 
cu cât, mulți dintre pensionari nu au avut/nu au 
posibilitatea să viziteze Italia și zecile de muzee ale 
acestei țări”. 

Organizatorii îi invită pe cei ce nu au 
făcut-o încă să viziteze expoziția şi pe cei 
care au vizitat-o să revină, pentru a putea 
fixa informațiile cu privire la descoperirile 
şi invențiile lui Leonardo. Pentru informații 
vă stăm la dispoziție la numărul de telefon: 
0744635490. 

 Monica Varga

REDESCHIDEREA EXPoZIŢIEI LEoNARDo DA vINCI:  
MAŞINILE ŞI INvENŢIILE SALE!

CEI 10.000 DE vIZITAToRI SUNT MoTIvUL REDESCHIDERII EXPoZIŢIEI:

Modernizarea de străzi, 
înfiinţarea de piste pentru biciclete şi 

modernizarea iluminatului public
Oraşul Jimbolia este câştigătorul 

unui proiect finanţat de către Programul 
Operaţional Regional 2007-2013, Axa 
1.1, „Planuri integrate de dezvoltare 
urbană”, subdomeniul „Centre urbane” 
cu titlul Modernizare străzi, înfiinţare 
piste pentru biciclete şi modernizare 
iluminat public în oraşul Jimbolia. Prin 
acest proiect se urmăreşte îmbunătăţirea 
infrastructurii urbane şi a serviciilor 
publice, mai exact reabilitarea străzilor 
din interiorul localităţii Jimbolia, 
extinderea şi modernizarea sistemului 
public de iluminat precum şi construirea 
şi amenajarea de culoare speciale pentru 
biciclişti, în scopul creşterii numărului 
de locuitori din oraş care să beneficieze 
de astfel de servicii îmbunătăţite până 
la finalul anului 2013. Principalele 
activităţi prevăzute de către proiect 
sunt  : modernizare drumuri -  11.250 
m; înfiinţare piste pentru biciclete -  
14.650 m; modernizare iluminat public 
-  1.270 puncte luminoase. Aceste lucrări 
vor conduce la beneficii pe termen 
lung pentru comunitate: creşterea 
calităţii infrastructurii rutiere a oraşului 
Jimbolia; promovarea modalităţii de 
transport nepoluant (pistele pentru 

biciclişti) şi diminuarea nivelului de 
zgomot şi vibraţii cauzate de traficul 
urban; îmbunătăţirea serviciilor urbane 
la nivel local; extinderea şi modernizarea 
sistemului public de iluminat  urban şi 
alinierea acestuia la normele interne şi 
internaţionale în vigoare; accesul egal 
al cetăţenilor la servicii fizice de bază; 
montarea unui echipament de informare 
şi comunicare în central oraşului pentru 
accesul larg al cetăţenilor la informaţii, 
toate contribuind la îmbunătăţirea 
calităţii standardului de viaţă a 
populatiei din Jimbolia. Proiectul se 
desfăşoară timp de 18 luni, în perioada 
ianuarie 2012 - iunie 2013, iar oraşul 
Jimbolia beneficiază de un buget total de 
23.569.901,62  lei pentru implementarea 
proiectului, din care 18.665.219,20 lei 
asistenţă financiară nerambursabilă din 
partea Uniunii Europene şi a Guvernului 
României şi 400.805,52 lei contribuţia 
proprie în proiect. 

Marian Rotaru 

Şef Serviciu Administraţie publică, 
Integrare Europeană

- Este început de an, se fac planuri și proiecte pentru perioada 
care va urma. Care sunt, din punctul dumneavoastră de 
vedere, priorităţile pe care ar trebui să se facă dezvoltarea 
judeţului?
Titu Bojin: Primul proiect care ar fi în vizorul viitoarei 
administraţii locale, la nivel de Timişoara, dar şi la nivel judeţean, 
este navigabilitatea pe Bega, un vis mai vechi al timişorenilor, 
pe care eu sper ca în acest an să se poată realiza şi care va aduce 
multe beneficii. În acest mod, vom putea găsi şi alte surse, 
pentru a avea venituri suplimentare la bugetul local şi la bugetul 
Consiliului Judeţean. În oglindă cu acest proiect, este obligatoriu 
să poată fi realizată lucrarea de la Surduc, proiect pe care noi l-am 
avut la CJ Timiş, dar care, datorită lipsei de grijă a conducerii 
CJ, a fost pierdut. S-au pierdut aproximativ patru milioane de 
euro la momentul respectiv. Va trebui să fie reluat şi să fie făcută 
infrastructura în jurul lacului Surduc. Asta în paralel cu ceea ce 
ar trebui să se întâmple şi din punctul de vedere al apelor pe 
lacul Surduc: lucrările de alimentare cu apă, canalizarea, energie 
electrică şi drumuri în jurul lacului Surduc. CJ Timiş va trebui 
să ia în considerare acest proiect în paralel cu lucrările pe care 
le avem de realizat pentru posibilitatea suplimentării cu apă şi 
asigurarea necesarului pentru canalizare şi pentru navigabilitate 
în zona Timişoara. Sunt două proiecte care vor trebui să fie 
avute în vedere de viitoarea administraţie judeţeană. Dacă voi 
putea să susţin aceste proiecte, indiferent de funcţia pe care o 
voi avea, voi face acest lucru. Va trebui să mai avem în vedere un 
plan judeţean, pe care să-l aprobăm într-o şedinţă de consiliu 
consultativ, cu toate partidele politice, cu toate organizaţiile non 
guvernamentale, sindicate şi tot ce înseamnă societatea civilă în 
aşa fel încât să existe o prioritate pentru ceea ce trebuie făcut în 

Timiş, ca să evităm unele intervenţii de natura culorii politice. Aş 
da un alt exemplu, acela al necesităţii de realizare a alimentării 
cu apă, canalizării şi staţiilor de epurare în amonte de Timişoara, 
lucrări care ar trebui făcute foarte rapid şi profesionist pentru că 
tot ceea ce vine din amonte înspre Timişoara vine la Uzina de 
Apă. Sunt trei, chiar patru proiecte care ar trebui să fie prioritare 
în ceea ce înseamnă viitorul buget de investiţii al CJ Timiş, 
alături de altele, care au fost deja discutate în CJ şi în principiu 
au fost aprobate ca lucrări sau continuarea lor sau ca studii de 
fezablitate. Nu trebuie să uităm activitatea sportivă şi culturală, 
partea de religie şi de culte, care vor trebui să fie sprijinite în 
realizarea unei cât mai omogene posibilităţi ca biserica să poată 
fi reprezentată în societate şi oamenii să aibă posibilitatea de a se 
regăsi în aceste lăcaşe de cult. 
- Aţi umblat mult prin judeţ. Ce probleme au oamenii, ce cer 
ei, ce le lipsește?
Titu Bojin: În primul rând, trebuie să ne uităm atent la ceea ce 
înseamnă infrastructura, majoritatea localităţilor fac reclamaţii 
pe acest sector. Trebuie să găsim mai multe posibilităţi de a 
realiza noi locuri de muncă în judeţ. Este necesar să nu 
încercăm să comasăm tot ce se poate din punctul de vedere al 
posibilităţilor de locuri de muncă în Timişoara şi în centrele 
mari. Trebuie să găsim posibilităţi de creare de noi locuri de 
muncă şi trebuie să vedem ce se poate face începând de la 
produsele agroalimentare la produsele legumicole. Sunt facilităţi 
care ar putea să se realizeze în localităţi mai mici, cu suprafeţe 
de teren şi posibilităţi de accesare a unor fonduri europene de 
către agricultorii tineri. În cadrul CJ Timiş am aprobat şi o co-
participare financiară pentru a putea fi şcolarizaţi micii fermieri, 
în aşa fel încât să poată să suporte cheltuielile şi să fie primii 

care beneficiază de fondurile 
care ar putea să mai vină în 
perioada următoare pentru 
asemenea activităţi.
- Ce soluţii ar fi pentru 
primăriile care trăiesc 
numai din taxe și impozite? 
Edilii încearcă să atragă 
investitori, dar nu reușesc tot timpul. Ce soluţii ar putea fi 
pentru ei?
Titu Bojin: Am fost primar de comună mulţi ani şi de mulţi ani 
sunt şi consilier judeţean. Dorinţa noastră este să ducem cât mai 
aproape serviciile de cetăţean. Cred că asta se va realiza printr-o 
viitoare reorganizare administrativă în aşa fel încât să putem 
elimina din cheltuielile care nu sunt necesare şi să găsim alte soluţii 
de administrare. Ştiu că este o problemă care doare, aceea de a găsi 
posibilitatea de a reduce numărul comunelor, dar va trebui să găsim 
soluţiile care să fie la mjiloc şi să sprijine şi pe cetăţeni şi să ajute 
administraţiile locale. Există primării care nu îşi pot asigura nici 
măcar cheltuielile de funcţionare, salarii, birotică, iluminat şi tot ce 
mai au cheltuieli la nivel de primărie şi atunci este exclus că ei au 
posibilităţi sau vor mai avea posibilitatea să facă şi unele investiţii 
şi să participe cu finanţare în sistem de parteneriat şi co-finanţare 
la ceea ce ar trebui să se întâmple. De aceea, va trebui să găsim, 
cum spuneam, noi locuri de muncă, noi posibilităţi economice, de 
taxe şi impozite ca să vină către ei prin impozitarea lucrărilor sau a 
obiectivelor care se vor construi acolo. 

A consemnat Alina Sabou

În 31 ianuarie a  avut loc prima şedinţă 
ordinară a Consiliului Judeţean Timiş din 
acest an, ocazie cu care au fost aprobate 
următoarele hotărâri: Hotărârea privind 
repartizarea unor sume defalcate din cota de 
21% din impozitul pe venit pentru susţinerea 
programelor de dezvoltare locală, respectiv 
a proiectelor de infrastructură care necesită 
cofinanţare locală pe anul 2011.
Hotărârea privind aprobarea bugetului 
rectificat al Judeţului Timiş şi a bugetelor 
rectificate ale unor instituţii şi servicii 
publice pe anul 2011. Hotărârea privind 
utilizarea şi regularizarea excedentului 
bugetului judeţului Timiş în anul 2012. 
Hotărârea privind repartizarea unor sume 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2012. Hotărârea privind aprobarea 
modificării indicatorilor tehnico-economici 
ai proiectului de investiţie “Centrul de 
Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică 
Periam”. Hotărârea privind aprobarea 
implementării şi susţinerii financiare a 
proiectului „CASA”. Hotărârea privind 
aprobarea bugetului Judeţului Timiş şi a 
bugetelor unor instituţii şi servicii publice 
pe anul 2012. Hotărârea privind stabilirea 
preţurilor medii ale unor produse agricole 
pentru anul fiscal 2011. Hotărârea privind 
aprobarea tarifelor pentru serviciile specifice 

realizate de Camera Agricolă a judeţului 
Timiş  în anul fiscal 2012. Hotărârea privind 
aprobarea plăţii cotizaţiei anuale către 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
Deşeuri Timiş. Hotărârea privind aprobarea 
atribuirii licenţelor de traseu pentru 
efectuarea transportului public de persoane 
prin curse regulate speciale unor operatori  de 
transport rutier. Hotărârea privind aprobarea 
trecerii unei construcţii din domeniul 
public în domeniul privat al judeţului 
Timiş în vederea demolării. Hotărârea 
privind aprobarea prelungirii contractului 
de închiriere încheiat cu Institutul Francez 
– Timişoara. Hotărârea privind darea în 
folosinţă gratuită a unui spaţiu din Bastionul 
„Theresia” Timişoara către Agenţia de 
Dezvoltare Economico - Socială Timiş. 
Hotărârea privind desemnarea repre zen-
tantului Consiliului Judeţean Timiş în 
cadrul Comisiei de Acreditare a Furnizorilor 
de Servicii Sociale Timiş. Hotărârea privind 
aprobarea componenţei Comisiei de 
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 
Timiş. Hotărârea privind aprobarea Planului 
de ocupare a funcţiilor publice al Direcţiei de 
Evidenţă a Persoanelor Timiş pe anul 2012.

J.L.

Una dintre cele mai importante provocări 
actuale este confruntarea cu pierderea 
biodiversităţii, atât de habitate cât şi de 
specii, ale cărei consecinţe devine o problemă 
internaţională. Este important să se menţină 
şi să consolideze ecosistemele, oferindu-le 
spaţiu astfel încât să poată răspunde flexibil 
la schimbările climatice şi efectele cauzate de 
activităţile umane. 

În acest sens, s-a observat că în Sud-Est, 
ţările europene prezintă niveluri diferite de 
aplicare a acestor orientări, precum şi lacune 
mari în gestionarea siturilor Natura 2000. 
Proiectul „BE NATUR - Îmbunătăţirea 
managementului Siturilor Natura 2000” a 
fost conceput pentru a promova o mai bună 
gestionare şi punerea în aplicare a unor 
astfel de site-uri, cu o atenţie deosebită 
pentru zonele umede (râuri, lacuri, zone de 
coastă), în scopul de a da un efect practic, 
prin cadrul legislativ al UE, a următoarelor 
activităţi prioritare: definirea unei strategii 
transnaţionale cu privire la îmbunătăţirea 
managementului ariilor protejate / sit-urilor 
Natura 2000; realizarea proiectului pilot de 
cercetare în judeţul Timiş – Aria Protejată 
Surduc, care să cuprindă: delimitarea clară a 
habitatelor; actualizarea inventarului floral 

şi faunistic; delimitarea spaţiilor în interiorul 
ariei protejate; reglementarea funcţiei de 
turism şi recreere astfel încât aceasta să nu 
afecteze biodiversitatea existentă. Proiectul are 
şi măsuri educaţionale şi de conştientizare a 
importanţei conservării mediului înconjurător.

Zona lacului Surduc prezintă o mare 
diversitate biologică din cauza condiţiilor 
permisive ecologice. În această zonă, 
conservarea în condiţii adecvate a habitatelor 
naturale şi diferite specii de floră şi faună este 
ameninţată de o serie de factori. Partenerii 
CJ Timiş în acest proiect sunt asociaţii, 
universităţi şi consorţii de management din 
Ungaria, Italia, Austria, Serbia, Bulgaria şi 
Grecia. Bugetul total al proiectului este de 
2.544.900 euro, partea alocată CJ Timiş fiind 
de aproape 170.000 de euro, iar perioada de 
implementare a început în februarie 2011 şi 
se finalizează în ianuarie 2014. Contribuţia 
financiară a CJ Timiş este de aproape 3.400 de 
euro, Guvernul României contribuie cu circa 
22.000 de euro, iar restul sumei este susţinută 
din fonduri europene. Manager de proiect 
este Oana Chira, iar coordonator de proiect – 
vicepreşedintele CJ Timiş, Adam Crăciunescu. 

S.I. 

„Trebuie să găsim mai multe posibilităţi de a 
crea noi locuri de muncă în judeţ”

Interviu cu consilierul judeţean Titu Bojin

Proiectul „BE NATUR” va face inventarul 
habitatului natural de la Surduc

Primul plen al anului 2012

JIMBoLIA
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GHIRoDA - azi şi mâine

În 15.12.2011,  la Liceul Teoretic „Traian Vuia” Făget a avut 
loc o dublă lansare de carte: Toamna decanei. Convorbiri cu 
Antoaneta Ralian, Bucureşti, Edidura Humanitas, 2011 de 
Radu Paraschivescu şi Ghidul Făgetului, Timişoara, Editura 
Eurostanp 2011, de Dumitru Tomoni.

Acţiunea organizată de către directorul liceului Dumitru 
Tomoni a debutat cu un program de colinde prezentat de 
grupul vocal al Liceului Teoretic „Traian Vuia” condus de 
profesor Adela Stoian.

În continuarea programului, autorii şi-au prezentat cele 
două lucrări apărute în cursul anului 2011. Potrivit aprecierilor 
făcute de prof. Radu Paraschivescu, „Toamna decanei” 
prezintă cititorilor spectacolul unei existenţe din care n-au 
lipsit cumpenele, dramele, dislocările. O viaţă compusă din 
renunţări, pasiuni, succese, deziluzii, spaime, intuiţii, angoase 

şi bucurii. O viaţă schimonosită de convulsii ideologice şi 
înnobilată de prietenii înalte. O viaţă-slalom, o viaţă-arsură, o 
viaţă-caleidoscop şi, de ce nu?, o viaţă-document. Antoaneta 
Ralian nu este - şi nu ştiu să fi fost vreodată - grefierul acru al 
propriului destin. Prezenţa ei destinde în loc să crispeze”. 

Ghidul Făgetului, prima lucrare de acest gen dedicată 
oraşului Făget, este o încercare de a sintetiza informaţia bogată 
existentă în arhive, publicaţii, lucrări speciale şi generale. El 
se adresează celor aflaţi în trecere prin oraş, fiind o sursă de 
informare, dar şi făgeţenilor interesaţi să cunoască istoria unei 
localităţi  de care pot fi mândri. În cele peste 100 de pagini 
se prezintă evoluţia social-economică şi culturală a Făgetului 
şi adresele instituţiilor reprezentative. Pentru a ilustra cele 
prezentate în text, ghidul are peste 90 de imagini color. 
Pentru ca şi străinii interesaţi să cunoască trecutul şi prezentul 

Făgetului, ghidul conţine şi un scurt istoric în limbile: engleză, 
franceză, germană, maghiară, italiană şi spaniolă.

Au mai luat cuvântul: prof. Marcel Avram, primarul oraşului 
Făget, prof.  Mihaela Popovici, directorul Casei de cultură 
Făget, prof. Gabriela Nicolescu, prof. Ligia Stoica şi prof. Titus 
Dobîndă.

Prof. Radu Paraschivescu este o prezenţă constantă în 
peisajul cultural făgeţean, funcţionând ca profesor de engleză 
în perioada 1984-1988. La Făget s-a simţit foarte bine, a 
legat numeroase prietenii astfel că în octombrie 1988, când 
din motive de familie a trebuit să se întoarcă în Bucureşti, s-a 
despărţit de Făget şi făgeţeni, după propria-i mărturisire „cu 
lacrimi, ca în filmele indiene”.

 
 Mihaela Popovici

Biblioteca nu se modernizează, cum se tot spune, ci îşi 
intră în drepturi, cred eu, ca unul care lucrează acolo, dar şi 
citeşte, ba şi scrie. Că intrarea în drepturi presupune un racord 
la realitatea tehno, înainte de toate, e de le sine înţeles, dar 
relaţia cu altul îmi pare de acum mai importantă pentru că, 
altfel, biblioteca publică va ajunge să aducă cu o bibliotecă de 
mucava, privată, prezentând cotoare frumoase ce ascund un 
text mortificat, interesant doar pentru câţiva cunoscători.

Biblioteca Judeţeană împreună cu Consiliul Judeţean au 
mai dat o şansă semenilor interesaţi de cărţi, discuţii, literatură 
şi cafea. Retrasă după o coloană masivă din spaţiul generos al 
Bastionului Theresia, acordat nouă de către Consiliul Judeţean, 
mi-am amintit de Cafeneaua Cora, de prin anii ‘93 – ‘95 şi poate 
mai mult, o cafenea de demisol, unde se adunau împătimiţi ai 
scrisului, cafenea onorată din când în când de prezenta lui 
Şerban Foarţă sau Viorel Marineasa, unde Gheorghe Pruncuţ 
recita la concurenţă cu Traian Dorgoşan, versuri scrise din 
mers, pe foiţe, aproape ilizibile, pe pachete de ţigări sau cutii 
de chibrituri. La fel, Nicolae de Popa, sufletul boem al grupului 
de trubaduri, perora despre Cioran sau Noica, când nu recita 
sau critica. Cafenea care era, de fapt, bar, dar care devenea, 

graţie interesului pentru literatură al patronului, cafenea, după 
o anumită oră, când începeam să ne adunăm. A fost vremea 
în care scriitorii vorbeau, plângeau public, scriau pe stradă, în 
tramvaie reci, în săli de aşteptare, unde erau seceraţi de muză, 
se îmbătau şi recitau ca într-un amfiteatru antic, cu gesturi 
largi şi voci tremurânde, totul în ceaţa fumului de tigară, care 
nu deranja pe nimeni. 

Apoi, cenaclul Mansarda, numit aşa după spaţiul din 
mansarda pe care ni l-a oferit d-na Mariana Pop în vila sa din 
str. Şaguna, un loc şi mai boem, plin de fantome şi legende. 
După care au început să moară dintre noi, ca în „Zece negri 
mititei”…

O cu totul altă cafenea se prefigurează acum. Poate mai 
puţin boemă (fumatul interzis, că e doar ordin mondial, băutul 
imposibil, că nu se vor comercializa băuturi alcoolice), dar 
posibil mai serioasă. Conceptul de valorizare a patrimoniului 
cultural al bibliotecii, prin intermediul designului şi spaţiului, 
aparţine managerului Tudor Creţu.

Cu ocazia inaugurării spaţiului, trei dintre colegii noştri 
au compărut  ca autori de carte, Carina Galiş cu catalogul 
„Carte străină veche în Biblioteca Judeţeană Timiş” (Editura 

Marineasa, 2011) şi doi, coautori, Diana Dincă şi Mihai 
Ciucur, cu culegerea de texte Pagini despre Banat (Editura 
Marineasa, 2011), în fata unei instanţe culturale sensibile, 
formată din chiar autorii textelor, dar şi din criticul Adriana 
Babeţi, ştiută ca o cunoscătoare de elită a literaturii, care nu 
menajează ego-urile creatorilor. 

Dl. Răzvan Hrenoschi, directorul executiv al Direcţiei 
Cooperare şi Informatică a Consiliului Judeţean Timiş, şi el, 
un mare cititor şi iubitor de cultură, a intrat în dialog cu unii 
dintre autorii textelor din monografie, dintre care şi fostul 
director al Bibliotecii, romancierul Paul Eugen Banciu. 

Tudor Creţu ne-a prezentat viziunea sa despre amenajarea 
şi valorificarea  noului spaţiu ca făcând parte dintr-un proiect 
amplu de „reanimare” a instituţiei cărţii şi  de „resetare” a 
relaţiilor ei cu exteriorul local, naţional şi chiar internaţional. 
O bibliotecă trebuie să fie vie, să pulseze în ritmul tuturor 
generaţiilor care trăiesc intr-o comunitate şi să rămână, în 
acelaşi timp, o arhivă, un vestigiu, o sursă de documentare şi 
studiu, un spaţiu unde şi „şoarecii de bibliotecă” să găsească 
un loc al lor, chiar dacă până la un punct a fost numai al lor…

Lidia Muşat (Handabura)

Cafea într-un (con) text

LANSARE DE CARTE LA FĂGET

-  Domnule primar, ce ne puteţi spune despre realizările din 
infrastructura comunei Ghiroda?

- Nici nu ştiu cum să încep, dar ca să aveţi o imagine a ceea ce era 
în urmă cu patru ani aici vă pot spune că, la începutul mandatului 
meu, în Ghiroda erau asfaltate doar acele drumuri la care s-au 
efectuat astfel de lucrări înainte de 1989. Deci, timp de peste 15 
ani nu s-a asfaltat nici un petic de drum. Astăzi avem asfaltate 
aproximativ 80% din drumurile Ghirodei şi 40% din cele ale 
satului Giarmata Vii, unde mai avem de lucru la canalizare. Toate 
străzile care au rămas neasfaltate au fost pietruite, nu mai există în 
comună drumuri de pământ. Drumurile sunt la fel de accesibile 
şi în Giarmata Vii, unde ne preocupă întreţinerea căilor de acces. 
De asemenea, am pavat aproximativ 600 de metri liniari de alei 
pietonale în cele două localităţi ale comunei.
Canalizarea în Ghiroda s-a extins pe mai multe străzi şi a fost 
deja pusă în funcţiune, după ce s-au făcut racordările. Pot să 
spun că am lucrat nemţeşte: au construit un cămin de colectare 
– bucăţi de racord de la căminele principale, pe spaţiul verde 
de unde se pot racorda 3-4 case, fără să mai stricăm drumurile, 
toate acestea fiind făcute înainte de asfaltare. 
Avem apă în toată comuna, cu mici excepţii, la PUZ-urile 
noi, unde există câteva locuinţe la care încă nu s-au realizat 
racordurile la reţeaua de apă şi de canalizare. Această problemă 
însă se va remedia în cursul acestui an.
Pentru localitatea Gearmata Vii avem un proiect de canalizare 
depus spre finanţare, care este în fază de licitaţie.
Tot la infrastructură amintesc că în Ghiroda avem patru puţuri 
pentru apă, iar la Giarmata Vii două puţuri şi o reţea de apă 
cu robinete de concesie, pentru ca fiecare familie să se poată 
branşa. Pe toate străzile unde s-au făcut racordări la reţelele 
de apă şi canalizare ori la robinetele de concesie s-au realizat 
apoi şi asfaltările. De asemenea, am construit şi zece poduri 
peste canalul care străbate comuna Ghiroda şi am decolmatat 
canalul, operaţiune care nu s-a mai făcut de peste 40 de ani.
Cele două localităţi care compun comuna Ghiroda dispun 
de parcuri centrale, dotate cu bănci pentru odihnă şi relaxare, 
precum şi cu stâlpi de iluminat ornamentali. La capitolul 
iluminat mai pot spune că s-a extins reţeaua şi în zonele în care 
până acum acest lucru nu exista.
- Ce ne puteţi spune despre învăţământ?
- În ceea ce priveşte învăţământul pot spune că la şcoala din 
Ghiroda a fost înlocuit acoperişul, iar tâmplăria din lemn a 
fost schimbată cu cea din termopan. Atât la Ghiroda, cât şi 
la Giarmata Vii au avut loc, anul trecut, ample lucrări de 
igienizare, s-au schimbat pardoselele, iar teracotele au fost 
înlocuite cu calorifere. La învăţământul preşcolar, ajutat şi de 

doamna directoare, am reuşit să transformăm ambele grădiniţe 
din grădiniţe cu program normal în grădiniţe cu program 
prelungit. S-a cumpărat mobilier nou, s-au amenajat săli de 
mese, vestiare, toate cele de trebuinţă. Astfel părinţii îşi pot lăsa 
copiii la grădiniţă toată ziua.
- Vorbiţi-ne câte ceva despre realizările din cultură.
- În ceea ce priveşte lăcaşele de cultură pot spune că la Căminul 
Cultural din Ghiroda am avut o renovare generală. A fost pus 
acoperiş nou, uşi şi geamuri termopan, pardoseală nouă, s-au 
făcut tencuieli şi zugrăveli. De asemenea, a fost amenajată o 
bucătărie modernă, cu toate cele necesare pentru a se putea 
desfăşura aici, în bune condiţii, sărbători colective, precum 
nunţile sau botezurile, onomasticile ori parastasurile. Căminul 
a fost dotat cu un sistem de încălzire, cu unul de aer condiţionat 
şi cu o cameră frigorifică necesară pentru bucătărie. 
La Căminul Cultural din Giarmata Vii s-a schimbat toată 
tâmplăria şi a fost montată o instalaţie electrică nouă. Dar 
avem în derulare şi un proiect de extindere şi modernizare a 
căminului, care se va finaliza în acest an. 
Tot la capitolul cultură aş aminti şi de ansamblurile folclorice 
Cununa Timişului, din Ghiroda, Flori din Câmpie, din 
Giarmata Vii, precum şi de Datina, din Ghiroda, formaţie 
alcătuită doar din seniori. Componenţii acestor ansambluri 
beneficiază de îndrumarea unor profesionişti şi au coregraf şi 
corepetitor. Iar rezultatele nu au întârziat să se vadă: am obţinut 
Marele Premiul la Lada cu Zestre în 2010 şi Premiul I în anii 
2009 şi 2011. Cu aceste formaţii pot să spun că ne-am făcut 
cunoscuţi în judeţ, dar şi dincolo de graniţele lui.
- Aţi sprijinit şi cultele din comună?
- La capitolul culte pot afirma că au fost sprijinite financiar, în 
funcţie de posibilităţi, toate cultele care fiinţează pe teritoriul 
nostru administrativ. Am reuşit să finalizăm şi a fost sfinţită 
Capela Mortuară, care este dotată cu toate cele de trebuinţă, 
gaz, electricitate, apă, canalizare şi grupuri sanitare. La Giarmata 
Vii este în derulare construirea unui aşezământ comunitar mai 
amplu care cuprinde şi o capelă.
- Ce ne puteţi spune despre activitatea sportivă la Ghiroda?
- Sportul ocupă un loc important în viaţa comunei noastre. 
Echipa din centrul de comună a activat în Divizia D în anul 
2009, însă era o echipă privată. Am decis să pornim pe cont 
propriu şi să alcătuim o echipă nouă, a comunei. Acum ocupăm 
un loc fruntaş în Campionatul Judeţean şi dorim să promovăm 
în Divizia D. Pentru aceasta am modernizat şi stadionul 
din Ghiroda, în special vestiarele, am instalat o tribună de 
aproximativ 100 de locuri pentru spectatori, iar anul acesta 
sperăm să finalizăm şi montarea instalaţiei de nocturnă. 

Tot la capitolul sport amintesc despre amenajarea unui teren de 
minifotbal la standarde internaţionale, cu gard, gazon artificial, 
grupuri sanitare. 
Din păcate, nu ne putem lăuda cu aceleaşi performanţe şi la 
Giarmata Vii, pentru că din anul 2010 aici nu mai există echipă 
de fotbal. Vestiarele şi tribunele de la teren s-au degradat, 
însă, începând din acest an, având şi echipă, intenţionăm să 
modernizăm tot ce s-a degradat în ultima vreme. Există şi o 
echipă de şah, Mediator, la Giarmata Vii, pe care o sprijinim, şi 
care este îndrumată de domnul Mihai Partenie.
- Ce proiecte de viitor aveţi ?
- La capitolul proiecte pot să amintesc în primul rând de investiţii. 
Canalizarea din satul Giarmata Vii este un proiect în stadiu de 
licitaţie, finanţat din fonduri proprii, care va ajunge la aproximativ 
două milioane de euro. Avem proiecte de asfaltare pentru trei 
străzi, care au deja infrastructura definitivată, astfel urmând să 
ajungem la un procent de 95% în ceea ce priveşte amenajarea 
drumurilor în Ghiroda. Aşa cum aminteam, la Giarmata Vii 
dorim să modernizăm Căminul Cultural, proiectul urmând să fie 
scos în curând la licitaţie. Mai avem în vedere amenajarea de noi 
parcuri şi locuri de joacă pentru copii. Ne gândim şi la o pistă de 
biciclete de o parte şi de alta a şoselei de pe Strada Victoria. Alt 
proiect este cel al extinderii iluminatului public în PUZ-urile noi. 
Tot aici vom pietrui dumurile, inclusiv pe cele de legătură. Va fi 
amenajat şi drumul de legătură dintre Ghiroda şi Giarmata Vii, 
pe 1,8 kilometri, începând din spatele magazinului Real. Fiind în 
zona metropolitană a Timişoarei, împreună cu municipalitatea 
am iniţiat un proiect pe fonduri europene de extindere a traseului 
firobuzului 11, astfel încât acesta să străbată şi comuna Ghiroda, 
pe traseul Calea Lugojului, Strada Victoria, Strada Ialomiţa, 
Strada Dunărea şi Aleea Ghirodei.
Un alt proiect este cel al premierilor, cu diplome, plachete 
şi bani, câte 500 de lei, a familiilor care locuiesc în comuna 
noastră şi care au mai mult de 50 de ani de căsnicie. 
- Cum aţi reuşit aceste performanţe la Ghiroda?
- Prin multă muncă, mai precis prin multă răbdare şi muncă, 
dar mai ales având în vedere proiectele pe durată medie şi lungă. 
Am încercat să rezolv problemele curente în funcţie de situaţie 
şi fonduri, dar în acelaşi timp am luptat pentru proiecte de viitor. 
Dar, ţin să precizez că toate realizările de care am amintit anterior 
au fost reuşite cu sprijinul colectivului din Primăria Ghiroda şi 
marea majoritate a consilierilor locali, care mi-au fost alături, dar 
şi prin ajutorul şi înţelegerea locuitorilor din comună, care mi-au 
acordat încrederea şi m-au sprijinit în toate demersurile mele.

A consemnat
Petru Vasile TOMOIAGĂ

De vorbă cu primarul comunei, Vasile Dorel Cădariu

Comună periurbană, Ghiroda, alcătuită din localitatea centru de comună şi satul Giarmata Vii, cu cei aproape 6.000 de locuitori număraţi la ultimul recensământ, rivalizează serios cu 
micile orăşele din judeţul nostru. Şi concurenţa nu se limitează doar la numărul locuitorilor, ci e vorba şi de condiţiile de trai cvasiurbane pe care le oferă populaţiei şi amintim aici 
asfaltarea drumurilor, reţelele de apă şi canal, gazul, precum şi modernizarea iluminatului public în cele două localităţi arondate comunei.

Primarul Ghirodei, sau întâiul gospodar al localităţii, domnul Vasile Dorel Cădariu, este un om plin de energie şi preocupat de problemele cu care se confruntă obştea al cărei edil este 
de aproape patru ani. Este un om de acţiune şi îi place să-şi ducă la bun sfârşit obligaţiile faţă de cei care l-au ales, privind apoi firesc realizările obţinute fără pic de emfază, cu multă 
onestitate am putea spune. Ştie că a fost ales primar pentru a-şi ajuta concetăţenii şi a face să prospere comuna şi face acest lucru cu o dăruire ieşită din comun. 
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NIŢCHIDoRFDUDEŞTII NoI

MoŞNIŢA NoUĂ

"Am apreciat propria-mi activitate prin prisma 
diferenţei de vot în plus de la un mandat la altul"

Interviu cu primarul Ioan Mascovescu
- Ce investiţii au fost realizate în 2011?
Ioan Mascovescu: 2011 a fost anul în care a fost adusă aproape 

de final lucrarea de alimentare cu apă a localității Niţchidorf, 
atât din punctul de vedere al execuției, cât şi a obligației de plată 
asumate prin cofinanțare de la bugetul local. Proiectul a demarat 
în baza OG 7/2006 şi avea prevăzută o finanțare nerambursabilă 
în valoare de 1.080.000 lei, în baza documentației inițiale în stadiul 
de studiu de fezabilitate. Proiectul Tehnic realizat ulterior aprobării 
finanțării prevedea o valoare de 1.990.000 lei. În condițiile date, 
diferența dintre valoarea cuprinsă în SF şi valoarea rezultată din 
documentația PT trebuia acoperită din bugetul local. De aici şi 
durata mare de realizare, 2008-2011. În 2012, cheltuielile prevăzute 
vor permite realizarea şi plata lucrărilor pentru rețeaua de serviciu, 
subtraversare linie CFR, branşarea la sursa de curent, branşamente 
locuințe. Toate acestea se află cu documentație pregătită în vederea 
achiziției publice. 

În cursul anului 2011 au mai fost realizate lucrări de pietruire 
rețea stradală a localității Niţchidorf, pe 12 km. Infrastructura 
rutieră  a fost, de altfel, problemă numărul 1 a localității, atât în 
ceea ce priveşte rețeaua stradală, dar mai ales drumul județean 
592 B, care asigură legătură spre Buziaş şi Timişoara. În anul 

2008 a fost realizat tronsonul Vucova-Niţchidorf, iar în 2011 
s-a realizat legătura dintre Niţchidorf şi comuna vecină Tormac. 
A fost un vis al etnicilor germani, pe care din păcate aceştia nu 
au mai apucat să-l vadă împlinit şi desigur, o necesitate pentru 
actualii locuitori ai Niţchidorfului, care permite asigurarea 
transportului prin trei curse de convenție spre locurile de muncă 
din Timişoara, asigurate la fabricile Kromberg, Draxlmeier. Sunt 
aproximativ 120 de navetişti care beneficiază de această facilitate. 
Tot ca investiție necesară şi utilă a fost proiectul de reabilitare 
a sistemului de iluminat public, prin înlocuirea corpurilor vechi 
de iluminat cu altele noi şi economice, astfel încât consumul de 
energie electrică şi inclusiv facturile s-au redus simțitor, de la o  
valoare de 7.000 lei lunar, înainte de reabilitare, la aproximativ 
4.000 lei lunar, după reabilitare. Plata lucrărilor realizată în rate 
pe doi ani aproape că se recuperează din diferența la facturi. 

Din păcate, proiectele de bază, scrise spre a obține finanțare 
prin fonduri FEADR, au fost respinse sau clasate sub linia 
celor finanțate şi nu pe considerente tehnice sau că nu ar fi 
necesare. Sunt de enumerat aici: rețeaua de canalizare şi stație 
de epurare a apelor menajere uzate, proiectul privind asfaltarea 
drumurilor din Niţchidorf, un cămin de bătrâni, dotarea cu 
utilaje pentru serviciu de gospodărire comunală, reabilitarea şi 
dotarea Căminului Cultural Niţchidorf. 

-  Ce planuri există pentru 2012 în Niţchidorf și satele 
aparținătoare ? 

Ioan Mascovescu: Pentru anul 2012, vrem să repunem în 
discuție proiectul pentru canalizare şi staţie de epurare  a apelor 
menajere uzate, prin înaintarea solicitării de finanțare către Fondul 
de Mediu. Am dori să realizăm branşamentele necesare facilitării 
accesului la apă potabilă a gospodăriilor solicitante, precum şi 
lucrări de pietruire pe DC 161 Niţchidorf-Blajova şi în localitatea 
Duboz. Alte documentaţii vor fi făcute pentru reabilitarea unui 
drum în cadrul măsurilor agricole de FEADR. Prin Inspectoratul 
Şcolar, dorim finalizarea lucrării ,,Şcoală nouă”, în baza proiectului 
început în cadrul programului PRISS Rural. Până acum s-a turnat 
fundaţia şi termenul de execuție este de un an. Ar fi extraordinar ca 
la finele lui 2012 această lucrare să fie inaugurată.  

2011 a însemnat pentru comuna Dudeştii 
Noi o dezvoltare moderată în plan urbanistic 
şi industrial, dar a adus câteva noutăţi pentru 
viaţa de zi cu zi a localnicilor. Din punct de 
vedere rezidenţial, s-a construit un număr 
similar de case ca în 2009 şi 2010, însă de 
patru ori mai puţine ca în 2007 şi 2008. 
Firmele mari au rezistat crizei economice, ba 
chiar s-au dezvoltat mărindu-şi capacităţile 
de producţie. În paralel, Primăria s-a îngrijit 
de îmbunătăţirea serviciilor, prin reabilitări şi 
extinderi la şcoală şi la grădiniţa din localitate, 
s-a finalizat lucrarea de canalizare menajeră şi 
s-au început branşamentele. În ceea ce priveşte 
canalizarea pluvială, lucrarea este la început, 
fiind realizată o stradă. În acest interval s-au 
asfaltat şi trei străzi, cu lungimea totală de 2,6 

km, iar toate drumurile din comună au fost 
repietruite. Primarul Alin Nica menţionează 
şi finalizarea unui plan urbanistic zonal şi 
alocarea a 82 de locuri de casă pentru tineri. 
„Pentru 2012, dorim să începem lucrările la 
drumul de legătură dintre Dudeştii Noi şi 
Sânandrei, să extindem canalizarea în zonele 
Solaris şi vrem să reabilităm clădirea şcolii. 
Avem în plan şi scoaterea tuturor copacilor de 
la intersecţia cu drumul naţional şi să facem o 
amenajare peisagistică de excepţie. Un alt plan 
este să avansăm discuţiile pentru introducerea 
reţelei de gaz în comună”, ne spune Nica. 

La două mari proiecte se va lucra şi în acest 
an: parcul acvatic „Universul apei” şi parcul 
de panouri fotovoltaice. „Proiectul „Universul 
apei” a fost declarat eligibil, însă fără finanţare 

pentru că regula aici a fost „primul venit - 
primul servit”, noi fiind al doilea proiect la 
coada de aşteptare. Oricum, programul pe care 
am aplicat este îngheţat ca finanţare de aproape 
un an datorită neregulilor găsite de Comisia 
Europeană la Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi nu se ştie când se va relua finanţarea. Celălalt 
proiect nu a primit finanţare pe sesiunea din 
2010 şi îl vom depune din nou anul acesta. 

Oricum, ambele proiecte le vom promova 
şi pentru investiţii private. Pentru aqua-park 
deja suntem în discuţii cu câteva fonduri de 
investiţii şi cu un consultant spaniol care are 
un asemenea resort pe 100 de ha pe coasta 
de est a Spaniei. Pentru proiectul cu panouri 
fotovoltaice nu ducem lipsă de investitori, în 
prezent fiind în discuţii cu şapte firme care 

doresc să investească”, ne dezvăluie primarul 
din Dudeştii Noi.

Tânărul edil a atacat şi câteva dintre 
neajunsurile de care se lovesc primarii în activitatea 
administrativă, menţionând aici legislaţia care 
se schimbă în defavoarea administraţiei locale 
în sensul centralizării deciziei şi a resurselor, 
scăderea veniturilor care rămân la nivel local 
şi transferarea către guvern a unor surse de 
finanţare, dar şi obligarea autorităţilor locale la 
suportarea unor cheltuieli care sunt atributul 
guvernului care este prin lege dator să asigure 
finanţarea. Exemplele oferite de Alin Nica sunt 
cazurile asistenţilor personali ai persoanelor cu 
handicap şi cheltuielile administrative ale şcolilor. 

Alina Sabou

Discuţii cu companii străine pentru construirea 
aqua-parc-ului din Dudeştii Noi

Bugetul din acest an al comunei Moşniţa Nouă 
este comparabil cu cel din anul care a trecut, dar 
realitatea este că se remarcă o scădere în termeni 
reali, deoarece populația şi suprafața intravilanului 
comunei, în funcție de care se fac alocările de la 
bugetul de stat, au crescut consistent. Investițiile din 
2011 au avut în vedere atât lucrări de infrastructură, 
cât şi cele menite să asigure condiții cât mai bune 
procesului de învățământ şi vieții culturale din 
comună. „Am reabilitat drumul dintre Timişoara şi 
Rudicica, am pietruit străzi în comună, am reparat 
drumul comunal dintre Urseni şi Moşnița Veche 
şi am extins rețeaua de apă din Moşnița Nouă. 
În domeniul educației am echipat grădinița din 
Moşnița Veche şi două corpuri de la şcoala din 
Moşnița Nouă cu instalații de încălzire centrală, 
astfel încât acum toate unitățile de învățământ 
din comună au asemenea dotări. În plus, la şcolile 
din Moşnița Veche şi Urseni am montat geamuri 
termopan, finalizând astfel lucrarea la nivelul 
unităților de învățământ din comună. Pentru o 
viață culturală a localităților, am reabilitat căminele 
culturale din Urseni şi Albina, inaugurarea făcându-
se în data de 29 decembrie, cu câte un spectacol 
susținut de artiştii amatori din comună, avându-i 
invitați pe Ducu Bertzi şi Mihai Neniță. Pentru a 
veni în sprijinul tinerior din comună, am realizat un 
proiect cu 145 de parcele pentru construirea de case, 
ajungînd astfel la circa 350 de parcele de case pentru 
tinerii comunei”, ne spune primarul Ioan Sorincău. 

Investițiile pentru 2012 sunt multe, 
documentaţiile au fost trimise la Ministerul 
Dezvoltării, au primit avize, dar se aşteaptă şi sursele 
de finanţare. Primarul Ioan Sorincău a amintit 
extinderea reţelelor de canalizare şi alimentare cu apă 
în Moşniţa Nouă şi Moşniţa Veche, modernizări de 
străzi în toate satele aparţinătoare comunei. În aprilie 

sunt prevăzute să înceapă lucrări la drumul comunal 
Urseni – Moşniţa Nouă – Moşniţa Veche, cu fonduri 
de la bugetul local şi de la Consiliul Judeţean. 
Extinderea reţelei de apă în Albina şi Urseni are 
fonduri alocate din aceleaşi surse, lucrările fiind în 
curs de atribuire. Pentru amenajarea de drumuri în 
zonele unde s-au dat terenuri pentru tineri, la Moşniţa 
Veche, respectiv Moşniţa Nouă, există jumătate din 
fondurile necesare şi se mai caută şi alte surse, după 
cum a precizat primarul. Cel mai probabil, în 2012, 
drumul judeţean care leagă Timişoara de comună 
va fi extins la patru benzi, aceasta fiind o dorinţă 
mai veche la nivelul conducerii CJ Timiş. La şcoli 
şi grădiniţe este nevoie de mai multe lucrări, stadiul 
dosarelor fiind, la toate din păcate, „în aşteptarea 
finanţării”. Pentru cele şapte obiective ar fi necesari 
aproape un milion de lei noi. 

Locul 3 la dezvoltare dinamică

Populația Moşniței nu agreează ideea de cartier 
al Timişorii, dorința unanimă fiind ca unitatea 
administrativ teritorială să-şi păstreze identitatea şi 
autonomia. Asta nu înseamnă că se respinge ideea 
colaborării cu Timişoara, dar de pe poziții egale. 
Comuna Moşnița Nouă a început dezvoltarea 
urbanistică în urma altor comune din județ, dar în 
ultimii ani a recuperat mult. Față de precedentul 
recensământ, cel din 2002, recensământul din 2011 
a arătat că populația stabilă a comunei a crescut de 
la 4.298 la 5.810 locuitori, cu un spor de 1.512 şi un 
procent de 35,18%, Moşnița Nouă situându-se pe 
locul trei într-un clasament al celor mai dinamice 
unități administrativ-teritoriale din județ, după 
Dumbrăvița şi Giroc. Chiar dacă în ultimii ani, 
piața imobiliară a înregistrat o prăbuşire, la Moşnița 
au fost eliberate anual circa 300 de autorizații de 

construire. Nici nu este de mirare că se doreşte 
extinderea facilităţilor de transport de la oraş la 
sat, prelungirea liniei de tramvai fiind o posibilitate 
pentru o legătură mai rapidă între localităţi. „Studiul 
de fezabilitate pentru linia de tramvai nu are încă 
avizul de mediu, pe care îl aşteptăm încă din aprilie 
anul trecut şi care, fiind vorba de un drum existent 
şi de o lungime sub 10 km, trebuia acordat foarte 
repede. Între timp, Regia de Transport Timişoara 
ne-a trimis o solicitare pentru un teren de 5 ha, 
pentru construirea  unui depou de tramvaie în 
comună", lămureşte Sorincău. 

În ceea ce priveşte activitatea economică, 
investitorii din comună au două mari domenii de 
activitate: comerțul şi imobiliarele. Mai nou, au 
apărut şi tehnologiile moderne, fiind avizate cinci 
proiecte pentru parcuri fotovoltaice. Agricultura se 
mai practică sporadic şi pe suprafețe mici. „Absența 
unor investitori strategici condamnă bugetul local, 
care este de câteva ori mai mic decât al vecinilor din 
Giroc sau Ghiroda”, precizează edilul.

Deficienţe şi discrepanţe administrative

Când îl întrebăm pe primar cu ce probleme 
s-a confruntat în aceşti ani de mandat, lista nu mai 
conteneşte. Prima critică ţine de diminuarea cotelor 
pe venit, care a scăzut cu aproape 14% în ultimii 
ani, în timp ce cota care rămâne la bugetul de stat 
a crescut de la 17% la 28,5%. A doua discrepanţă 
menţionată de primar se referă la alocarea fondurilor 
pentru localităţi în condiţiile în care majoritatea 
oamenilor muncesc la oraş, dar locuiesc în mediul 
rural. „Statutul de comună-dormitor  face ca 2/3 
din timpul unei zile să fie petrecut de locuitori în 
comună, unde doresc să aibă condiții bune de viață. 
Consider normal ca din impozitul pe veniturile 

salariale, o cotă consistentă să fie repartizată în 
localitatea de domiciliu”, spune Sorincău.

Edilul din Moşniţa Nouă reclamă şi situaţia 
din educaţie. „Este de subliniat modul în care 
sunt repartizate microbuzele şcolare. În timp ce 
la Moşnița transportăm între cele cinci localități 
componente peste o sută de elevi zilnic şi am 
avea nevoie stringentă de un încă microbuz şcolar, 
autovehiculele sunt repartizate unor comune care au 
o singură localitate componentă şi o singură şcoală. 
Mai mult, cum elevii din Rudicica frecventează 
şcoala din Ciarda Roşie, suntem nevoiți să facem 
cheltuieli cu transportul lor, iar banii pentru 
cheltuielile cu bunuri şi servicii alocați pe cap de 
elev se duc la şcoala din Timişoara”, exemplifică 
primarul. 

Pe alt palier, Sorincău aminteşte şi de faptul 
că decontarea sumelor pentru lucrările făcute cu 
fonduri guvernamentale se face cu mare întârziere, 
la fel ca aplicarea Hotărârilor de Guvern care 
privesc patrimoniul. „Nu este reglementată 
legislativ transformarea amenzilor neachitate în zile 
de muncă în folosul colectivității. Toate primăriile 
au în evidențe sume imense care reprezintă amenzi 
neîncasate de la persoane care nu dispun de resurse 
financiare pentru a le achita”, mai spune Sorincău. 
Numărul de angajați din primării este un alt aspect 
ce necesită îmbunătăţiri. „Deşi primăria Moşnița 
are teoretic 30 de posturi şi practic 24 de angajați, 
nu poate completa personalul, deoarece prin lege i 
s-a limitat fondul de salarii, deşi salariile se plătesc 
din fonduri  proprii, nu de la bugetul de stat”, a 
încheiat Ioan Sorincău.

Alina Sabou

Populaţia şi suprafaţa comunei  
au crescut consistent în ultimii ani

BANLoC

Investiţie într-un parc de 
eoliene la Banloc

Asfaltarea drumului comunal 184 Banloc - Ofseniţa, 
branşarea la reţeaua de canalizare şi pietruirea drumurilor 
comunale sunt cele mai importante investiţii din 2011 în 
comuna Banloc. În domeniul privat, administraţia locală a 
semnat un contract de asociere cu o societate care a demarat 
o investiţie într-un parc eolian. Pe raza comunei există şi alţi 
investitori, preponderent în domeniul agricol, care au captat 

forţa de muncă din localitate, circa 100 de persoane. Cea mai 
important clădire din comună, castelul de la Banloc, a fost 
preluat în administrare de către Mitropolia Banatului, în urmă 
cu câţiva ani, iar momentan se lucrează la restaurarea parcului, 
spune  primarul Cornel Tota. 

I.S.

-  Cum este bugetul în acest an față de anul trecut sau anii 
precedenți? 

Ioan Mascovescu: Bugetul acestui an este, din păcate, mai 
mic decât cel din anul precedent şi total neechilibrat în ceea 
ce priveşte repartiția pe capitole. Dacă în anul precedent suma 
de 119.000 lei prevăzută la asistenţă socială a fost insuficientă 
pentru aproximativ trei luni, nu văd cum vor fi realizate plățile 
cu 71.000 lei repartizați pe acest an. Cheltuielile prevăzute 
pentru şcoli nu includ plăţi pentru burse, naveta elevilor sau a 
profesorilor. Sumele repartizate pentru echilibrarea bugetelor 
locale au fost reduse simțitor. Ca total, valoarea bugetului 2012 
este de 2.245.000 lei, adică undeva cu 1.000.000 lei mai mică 
decât bugetul din 2009. 

-  Ce probleme ați întâmpinat în activitatea din 
administrație în acești ani și cum s-au rezolvat ele, dacă 
s-au rezolvat? 

 Ioan Mascovescu: Ca probleme aş enumera pasarea către 
administrația locală a unor atribuții cu privire la asistenţa 
socială, APIA, direcția agricolă, în condiţiile în care Primăria 

are un număr redus de personal. Am încercat ca 
parte din ele să fie rezolvate în măsura competenței 
noastre. Spre exemplu, declaraţiile cu privire la 
sprijinul agricol pe suprafață asigurat de APIA 
au fost preluate la nivel de Primărie şi transmise 
spre centrele APIA online, scutind cetățeanul de 
deplasări la centrele zonale APIA. Asigurările 
sociale însă, prin numărul mare de dosare 
înregistrate, ca urmare a unei legislații neclare, 
impun anchete sociale, modificări de cuantumuri, 
iar ultimele modificări de lege sunt o adevărată 
babilonie care creează nemulțumiri şi discuții în 
contradictoriu cu cetățenii. Fondul funciar a rămas 
o problemă nerezolvată, în condiţiile în care ADS 
refuză să pună la dispoziția Comisiei Locale terenul 
necesar punerii în posesie  a celor îndreptățiți, în 
baza legii şi a unor Hotărâri de Comisie Județeană. 
De aici, probleme în instanțe, cu drumuri şi nervi 
consumați pe coridoarele Tribunalului. 

-  Ce măsuri credeți că ar trebui luate pentru a 
se evita depopularizarea satelor?  

 Ioan Mascovescu: Infrastructura şi crearea de locuri 
de muncă prin dezvoltarea unor mici întreprinderi, dar şi a 
sectorului agricol, prin sprijinirea fermierilor. În mod clar, 
legea nr.15/2003, cu facilitățile acordate tinerilor, a permis unui 
număr de aproximativ de 30 solicitanți să înceapă construirea 
unei locuințe proprietate personală. Din păcate, fondurile 
necesare acoperirii costurilor aferente construcțiilor provin din 
munca în străinătate, când ar fi fost de preferat muncă în țară. 

-  La Niţchidorf au fost mulți etnici germani. Câți 
au rămas? Ce parteneriate aveți cu comunități din 
Germania și cum mai ajută aceștia localitatea ? 

Ioan Mascovescu: Niţchidorf a fost înfiinţat în 1785 prin 
colonizarea şvabilor din provinciile Lorena, Alsacia, Suabia. A 
fost un sat eminamente de etnici germani, ca număr oscilând între 
1.000 – 1.300 de locuitori. Au rămas în momentul de față nouă 
persoane dintre cei de odinioară, deşi recensământul confirmă 
cifra de 20, diferența apărând ca urmare a unor familii provenite 
de pe Timişoara. La nivel de comună, se întreține legătura cu cei 
plecați, organizându-se la 2-3 ani întâlniri ce dau posibilitatea 
celor plecați de a-şi revedea casele, cimitirul, biserică, ca puncte 
care îi leagă în mod special pe cei în vârstă. În ultimi ani, la 
inițiativa celor plecați, s-a realizat o primă lucrare de reparație 

la Biserica Româno-Catolică, constând în lucrări la fațadă şi 
schimbarea acoperişului la turn. În 2011, prin Episcopia Româno-
Catolică Timişoara a fost realizat în întregime acoperişul de pe 
biserică. În ceea ce priveşte parteneriatele cu privire la asistenţa 
socială, educație şi cultură sunt realizate cu ONG-urile AWO 
Bischofwiesen, AWO Weilheim, AWO Berteschgaden. Au avut 
loc vizite ale autorităților locale din Germania, personalități 
politice germane care au însoțit reprezentanții ONG-urilor. 
La grădiniță s-a adus mobilier şi s-au făcut reparații, dar s-au 
dat şi sume lunare pentru o gustare oferită copiilor. La şcoală 
au fost aduse calculatoare şi mobilier de uz didactic. Familiilor 
nevoiaşe le-au fost acordate ajutoare constând în alimente şi 
îmbrăcăminte. 

-  Ce s-a schimbat pentru comună după ce a devenit 
cunoscută în lume ca fiind locul de naştere al scriitoarei 
Herta Muller?

Ioan Mascovescu: Din 2009, de la decernarea premiului 
Nobel pentru literatură doamnei Herta Muller, originară din 
Niţchidorf,  localitatea, ca nume, a devenit tot mai des rostită în 
cadrul comunităților germane. Interesul de a vizita „Ținuturile 
joase”, cum era denumit Niţchidorful în unul din romanele 
doamnei Muller a devenit tot mai pregnant. S-au organizat, în 
acest sens, excursii prin diferite firme de turism, ultima dintre ele 

având în componența delegației „Academia femeilor din Ulm” 
şi reprezentanți ai muzeului din Ulm, interesați de colaborare şi 
realizare a unor puncte muzeale. În aceeaşi direcție am primit şi 
vizita unor reprezentanți din conducerea Teatrului German din 
Timişoara, decişi să pună pe scenă în formă artistică romanul 
„Ţinuturile joase”. Desigur că vor avea toată colaborarea din partea 
autorității şi comunității locale. Sperăm că întâlnirea de la teatru să 
fie ocazia de înmânare a titlului de „Cetățean de onoare a localității 
Niţchidorf ” doamnei Herta Muller care, se pare, a confirmat 
participarea la premieră şi care pe unul din romanele doamnei 
„Este sau nu este Ion” a făcut mențiunea „într-o bună zi, voi vizita 
Niţchidorf şi sper a ne întâlni”.  

-  Mulțumiri și satisfacții în activitatea de primar? 

 Ioan Mascovescu: Nu ştiu dacă în trei mandate mi-au fost 
adresate direct cuvinte de mulțumire de două sau trei ori. În 
mod clar, însă, am apreciat propria-mi activitate prin prisma 
diferenței de vot în plus de la un mandat la altul în favoarea 
mea. Consider că a fost cea mai corectă modalitate de apreciere 
a muncii pe care o depun împreună cu colectivul din subordine 
în favoarea cetățenilor comunei. 

A consemnat Alina Sabou  
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BEBA vECHE LENAUHEIM

vARIAŞ

Cea mai vestică localitate din România 
aşteaptă aderarea la spaţiul Schengen

Patrimoniul privat al comunei s-a îmbogăţit 
cu 200 de case, părăsite de nemţii plecaţi din ţară

 „În condiţiile actuale,  
trebuie să fii econom cu bugetul!”

La o discuţie cu primarul Ioan Bohâncanu, 
acesta ne-a spus care sunt atu-urile comunei 
pentru o dezvoltare viitoare în parteneriat cu 
localităţile maghiare şi sârbe, dar şi ce s-a făcut 
în ultimul an pentru cetăţeni. “Anul 2011 a fost 
un an foarte bun pentru administraţia locală 
din Beba Veche, am avut un buget destul de 
consistent, de 2,8 milioane lei. Procentul de 
încasări din taxe şi impozite a fost de 87%. Aceşti 
bani s-au revăzut în totalitate în obiectivele pe 
care le-am realizat anul trecut. Am terminat 
cu extinderea de coloană la alimentarea cu apă. 
Toate cele trei sate au reţea de alimentare cu 
apă nouă, 12,5 km la Beba Veche, 5,6 km la 
Chereştur şi 2 km la Pordeanu. Administraţia 
locală a făcut un efort deosebit şi a contorizat 
cele trei localităţi, s-a eliminat risipa de apă şi 
se economiseşte foarte multă energie electrică. 
A fost terminat şi căminul de la Chereştur, este 
o sală cu toate utilităţile şi parcare. O lucrare 
terminată în 2011 este şi reabilitarea totală 
a dispensarului din Beba Veche, cu bani de la 
buget, peste 300.000 de lei noi. S-a reabilitat şi 
centrul comunei, cu lucrări la trotuare, plantare 
de arbuşti ornamentali”, a precizat Bohâncanu. 
Pe anul 2012, bugetul este însă mai mic, dar nu 
vor fi probleme cu plata salariilor şi a utilităţilor 
şi funcţionarea instituţiilor locale. 

viitorul parc industrial este căutat şi de 
societăţi din Bucureşti

Două proiecte mari are administraţia 
din Beba Veche pentru acest an:  asfaltarea 
drumului care leagă Beba Veche de Kubekhaza, 
de 1,8 km, acesta fiind vechiul drum regal. 
Procedurile de licitaţie au fost făcute, trebuie 
doar să se treacă la faza de execuţie. „Sperăm să 
începem anul acesta. Depindem mult de acest 
drum, se face legătura cu Szegedul în circa 10-
15 minute. Cu siguranţă, acest lucru ar duce la 
dezvoltarea puternică a zonei. Practic, ar fi o 
a doua poartă de ieşire a judeţului Timiş spre 
occident, prin Ungaria, şi ar fi benefic pentru 
întreaga zonă, care nu ar mai fi izolată, cât şi 
pentru întreg judeţul Timiş. Dacă România 
intră în Spaţiul Schengen, lucrurile vor fi 
foarte simple, se va putea circula cu trafic uşor, 
de până la 3,5 tone. Am şi făcut demersurile 
necesare şi le vom accentua la Ministerul 
de Externe, pentru deschiderea unui punct 
de mic trafic. Ministerul de Externe a luat 
act de dorinţa noastră, dar nu am acţionat 
deocamdată, pentru că nu ştiam cum va fi 
situaţia cu Schengen”, a adăugat primarul. 

Al doilea proiect este parcul industrial 
„Triplex Confinium”, proiectul este realizat, 
terenul este în proprietatea primăriei. Se lucrează 

la studiul de 
f e z a b i l i t a t e , 
împreună cu 
partea maghiară, 
prin ADETIM şi 
cel mai probabil 
că anul acesta se 
vor finaliza toate 
documentaţiile. 
„Dorim să venim 
în întâmpinarea 
acestui parc 
i n d u s t r i a l . 
Datorită faptului 
că Poliţia de 

Frontieră s-a mutat la Sânnicolau Mare, vom 
prelua în curând clădirea Poliţiei, unde dorim să 
facem un centru de consultanţă şi un incubator 
de afaceri, care să fie un preambul pentru 
parcul industrial. Suntem deja asaltaţi de firme 
care doresc să îşi stabilească sediul aici şi chiar 
unele să înceapă activitatea. Parcul va avea 35 
de hectare. Avem discuţii cu firme chiar şi din 
Bucureşti şi cu firme din Timişoara. Atu-ul 
principal este că este foarte aproape de Szeged, 
suntem la 12-14 km de ei. Am putea spune că 
suntem ca o suburbie a Szegedului, ca Girocul 
de Timişoara, putem deveni un al doilea Giroc 
unguresc”, glumeşte Bohâncanu. 

Colaborarea cu vecinii maghiari este 
bună şi există şi proiecte pentru a se dezvolta 
împreună, dar totul depinde de existenţa unui 
acces mai rapid peste graniţă. De exemplu, 
ca posibil parteneriat pe domeniul social ar fi 
asigurarea de hrană caldă pentru pensionarii 
cu probleme. La Kubekhaza funcţionează un 
astfel de sistem, care ar putea fi extins şi în zona 
Beba Veche, pentru cei care doresc şi au şi mici 
posibilităţi financiare. În Serbia, în apropiere de 
România, la Kanjiza, există băi termale, unde ar 
putea ajunge şi românii. Primarul spune că şi la 
Beba Veche sunt rezerve mari de ape termale, 
care ar putea fi valorificate, dar numai printr-o 

c o l a b o r a r e 
transfrontalieră. 
Acest lucru 
presupune, din 
nou, ca circulaţia 
să fie liberă. 
„Aceste frontiere 
ne blochează să 
realizăm aceste 
proiecte care, de 
fapt, sunt viabile 
şi ar fi foarte 
apreciate de 
locuitorii celor 
trei ţări. Acest 

lucru a fost dovedit cu fiecare deschidere a 
frontierelor, succesul este deosebit în fiecare 
an. Pentru a ajunge în Ungaria sau în Serbia, 
facem 150 de km, 300 de km dus-întors. Dacă 
s-ar deschide graniţa, ar fi 2 km. În viitorul 
apropiat trebuie să se găsească rezolvare la 
această problemă. Acesta ar fi saltul mare pe 
care l-ar putea face această comunitate, să 
intrăm în Schengen”, afirmă edilul local.

Ca posibilităţi de dezvoltare, mai trebuie 
spus că agricultura este activitatea de bază 
şi la Beba Veche, unde sunt câteva ferme.  
Terenurile s-au cam grupat, iar fermele fac o 
agricultură performantă. Pământul este lucrat 
în totalitate. Peste 200 de oameni fac naveta la 
fabricile din Sânnicolau Mare. „Acest nucleu 
de oameni este bine pregătit, sunt calificaţi, ar 
putea fi forţă de muncă pentru viitorul parc 
industrial. Un mare atu al nostru este faptul 
că avem peste 400 de persoane plecate în 
străinătate, peste tot în UE, la lucru, şi acestea 
sunt persoane care, în majoritate, au calificări. 
Revenirea lor în România, la Beba, ar fi de 
bun augur. Se şi observă că în ultimii ani s-a 
schimbat aspectul comunei, au trimis bani şi 
au renovat casele sau au ridicat case noi şi se 
vede aportul lor”, încheie Ioan Bohâncanu.

Alina Sabou

Trei sute de kilometri trebuie să facă localnicii din Beba Veche dus-întors pentru a ajunge la prietenii sau rudele lor din Serbia sau Ungaria. Comuna cea mai vestică din România se 
află, totuşi, la o aruncătură de băţ de localităţi din cele două ţări vecine, însă pentru a ajunge acolo trebuie să ocolească până la Jimbolia sau la Cenad ca să treacă graniţa. La Beba Veche 
se deschide punct de trecere doar în ultimul weekend din luna mai, când se celebrează sărbătoarea Triplex Confinium. Dorinţa autorităţilor locale din Beba Veche este ca în 2012 să se 
asfalteze drumul de legătură cu Kubekhaza, pe nici doi kilometri, iar apoi să se facă demersurile necesare pentru a se înfiinţa şi un punct de mic trafic. Aderarea la spaţiul Schengen este 
cea mai importantă decizie care se va lua, însă pentru aceasta este nevoie şi de o conjunctură internaţională favorabilă. 

Primarul comunei Variaş, Vasile Horj, se 
mândreşte cu faptul că este econom, altfel nu 
ar reuşi să administreze puţinele fonduri de 
care dispune această localitate. Cam tot ceea 
ce s-a făcut în 2011 în comună s-a făcut cu 
bani din bugetul local, spune Horj, fără niciun 
fel de sprijin financiar de la bugetul central. 
„M-am luptat şi am proiecte, fac proiecte şi 
le câştig. Am terminat reţeaua de apă în 2010 
pe programul Sapard, am câştigat proiectul 
integrat 322, care este început şi constă în 
asfaltarea de drumuri, reţea de canalizare cu 
staţie de epurare, reabilitarea totală a căminului 
şi un after-school”, spune edilul din Variaş. Cu 
banii pe care i-a pus deoparte de câţiva ani, 
în 2012 se doreşte să se reabiliteze şi ştrandul 
din Variaş, care va fi păstrat în administrarea 
Primăriei. 

„Anul acesta vom asfalta o stradă de doi 
km în satul Gelu. A început reabilitarea 
totală la şcoala Variaş, la clădirea veche. Se 
lucrează acum la o clădire nouă la şcoala din 
Gelu. În luna martie va începe construcţia 

unei grădiniţe la Gelu. O să facem totul în 
acest an, avem banii, eu nu lucrez cu datorii, 
lucrez numai dacă am bani. Vom mai începe 
un proiect pentru un centru infoturistic, avem 
şi proiectant, va fi o clădire nouă care după doi 
ani va fi a noastră. Anul acesta vom deschide 
şi Serviciul de Evidenţă a Populaţiei, unde se 
vor angaja trei persoane. Nu putem spune că 
nu avem bani acum, dar prin eforturile noastre 
şi atât. Ne-am adunat pentru ştrand bani, de 
2-3 ani am tot pus deoparte, am aproape toţi 
banii de reabilitare, precum şi pentru cei doi 
km de drum de la Gelu. Trebuie să fii econom, 
eu dacă dau un bec, se vine cu bon, nu ia cine 
vrea şi cum vrea. Eu aşa lucrez de când sunt 
primar, din 2000”, menţionează Horj.  

Variaşul este una dintre cele mai mari 
comune din Timiş, cu o populaţie de circa e 
6.000 de locuitori, din care 4.400 sunt numai 
la Variaş. Pentru a menţine tinerii în comună şi 
pentru a le satisface doleanţele, primarul a dorit 
să facă blocuri prin ANL, s-a realizat şi un plan 

urbanistic zonal (PUZ), care prevedea două 
blocuri cu 30 de apartamente, însă în condiţiile 
crizei economice, şansele ca aceste blocuri să se 
realizeze cu fonduri guvernamentale sunt foarte 
mici. „Este o cerere foarte mare de locuinţe, 80 
de cereri avem acum, de aceea am şi insistat şi 
am vrut să se construiască blocurile. Am dat şi 
terenuri pentru case, pentru tineri, dar numai 
două construcţii sunt începute. Am cheltuit 
o grămadă de bani pe PUZ, ni s-a spus de la 
CJT că este printre cele mai frumoase PUZ-uri 
din judeţ. Asta e, nu se construiesc, a intervenit 
sărăcia. Când vom finaliza proiectul pe 322, 
putem să ne gândim şi la un împrumut pentru 
blocuri, dar mie  nu îmi place să lucrez fără bani”, 
ne mai spune Vasile Horj. Planul urbanistic 
zonal a fost integrat în Planul urbanistic general 
al comunei, acesta fiind în faza de analiză pentru 
studiul de impact. În acest PUG s-a prevăzut şi 
zona industrială, de circa 10 hectare, unde se va 
amplasa şi o investiţie într-un parc de panouri 
fotovoltaice, pe suprafaţa de un hectar. În altă 

parte a comunei este prevăzută zona de creştere 
a animalelor, aici fiind acum câteva ferme. 

Alina Sabou

Primarul Vasile Horj:

Începutul de an aduce şi planurile pentru 
perioada care va urma, se stabilesc bugete, se 
fac estimări şi calcule, care se pun pe hârtie, 
pentru a fi transformate, după posibilităţi, in 
realitate. În comuna Lenauheim, pentru 2012, 
bugetul va fi unul mai măricel decât cel de anul 
trecut: de la circa 5,2 milioane lei, în 2011, la 
5,9 milioane lei.  

L-am întrebat pe primarul Ilie Suciu ce a 
reuşit să facă pentru cetăţenii din Lenauheim 
şi satele arondate, Bulgăruş şi Grabaţ, iar 
realizări sunt destule: trei km de reţea de apă 
în Grabaţ şi Bulgăruş, lucrări la baza sportivă 
de la Grabaţ, unde mai trebuie făcută parcarea 
şi tribuna, cu bani de la guvern; reabilitare la 
şcoala din Grabaţ şi la căminul cultural din 
Bulgăruş. Cu sprijin de la Banca Mondială, s-a 
refăcut şcoala de la Bulgăruş, recepţia finală 
fiind pregătită pentru 1 martie. La şcoală 
s-a adus mobilier nou, s-au refăcut izolaţiile, 
acoperişul, s-au schimbat instalaţiile sanitare. 

„Din fondurile primăriei am schimbat 
cazanele de la şcoala generală Lenauheim, cu 
bani de la Ministerul Educaţiei, am schimbat 
instalaţia de încălzire la şcoala din Bulgăruş, 
ţevi, calorifere, cazane. Înainte se încălzeau 
cu combustibil lichid, acum cu combustibil 
solid. Avem un centru de zi pentru copii cu 
nevoi speciale, unde în fiecare an, printr-un 
parteneriat, le acordăm 110.000 de lei. Anul 
trecut am ajutat şi toate cultele din comună, 
cu 75.000 de lei, dar am dat bani şi pentru 

fotbal. Fiecare echipă 
din cele trei localităţi a 
avut câte 8.000 de lei 
de la buget. La final 
de an, am dat cadouri 
pentru copii, a fost un 
eveniment început anul 
trecut, pentru a marca 
obiceiurile de sărbători. 
S-a răspuns destul de 
bine, nu au lipsit mai mult 
de şase copii din aproape 
200, au venit cu părinţii, 
au cântat, au socializat. 
Tot anul trecut, am 
plantat 35.000 de puieţi 

de salcâmi, cu fonduri de la bugetul local. Din 
bugetul de anul trecut, ne-au mai şi rămas 
ceva bani pentru acest an, pentru un proiect 
mai mare, vrem să schimbăm sistemul de 
iluminat stradal periferic, pe străzile laterale. 
În ultimii trei ani am reuşit să introducem 
reţeaua de apă, pe 11 km. Din aproximativ 
2.000 de case, 1.100 sunt racordate la sistemul 
centralizat. Încercăm să îi ajutăm şi pe ceilalţi 
să se racordeze, pe cetăţeni i-ar costa cam 600 
de lei. Vrem să facem o hotărâre de Consiliu 
Local, prin care să precizăm că oamenii vor 
plăti ulterior investiţia. Vrem să facem asta în 
ideea ca fiecare să aibă apă în curte şi să fie 
contorizată”, a enumerat Suciu. 

Poate una dintre cele mai importante 
realizări este finalizarea trecerii a 200 de 
imobile în domeniul privat al comunei. Este 
vorba despre cele 200 de case preluate de stat 
după ce au plecat nemţii din ţară. În ele locuiesc 
familii nevoiaşe, care nu le-au cumpărat încă, 
ci se plăteşte chirie. Unele case sunt în stare 
proastă şi, pentru că nu erau în patrimoniul 
primăriei nu puteau fi demolate, operaţiune 
care se va putea face de acum încolo, dacă va 
fi cazul. Procedurile pentru trecerea caselor în 
domeniul privat al comunei au început în 2009, 
au costat peste 15.000 de lei noi. O problemă 
cu care se confruntă administraţia din 
Lenauheim, comună unde trăiau mulţi nemţi, 
este că există situaţii, majoritatea la Grabaţ, 

unde pe jumătate din casă proprietar e statul 
român, iar la jumătate nu există proprietar. 

Fiindcă vorbim de vremurile în care 
comuna era sub orânduire şvăbească, trebuie 
să menţionăm că în Lenauheim au mai rămas 
circa 40 de nemţi. Numai la Grabaţ, în 1970, 
erau 2.750 de nemţi. Acum mai sunt 5-6. 
„Din doi în doi ani facem sărbătoarea „Fii 
satului”, am avut şi 150 de persoane, la care se 
alătură şi cei plecaţi din Lenauheim dar mai 
sunt în ţară, nu doar partea şvăbească. Sunt 
zile de sărbătoare, anul acesta facem în 7-9 
septembrie. Nemţii se întâlnesc deja de câţiva 
ani. Unii vor veni în iunie şi la Grabaţ, 40 de 
persoane, pentru un turneu de fotbal. Nemţii 
întreţin biserica catolică, ajută la cimitire, la 
mormintele familiilor lor. Muzeul Lenau este 
promovat în Germania şi în Olanda, am avut 
grupuri şi din Danemarca. Avem la muzeu 
încăperile tipice ale şvabilor de aici, cu lucruri 
care le-au folosit, avem o expoziţie de păpuşi 
îmbrăcate în port naţional, şvăbesc, din fiecare 
localitate din Timiş, sunt vreo 60 de perechi. 
S-au strâns şi cu ajutorul celor din Germania”, 
precizează primarul. 

Se desprind, nu se desprind?
În urmă cu trei ani, în Bulgăruş şi Grabaţ, 

populaţia a fost întrebată, prin referendum, 
dacă doresc să redevină comune, aşa cum erau 
în anii ’60, iar oamenii au răspuns afirmativ 
în proporţie de peste 90%. Nu s-a întâmplat 
nimic apoi, deşi toată documentaţia a fost 
depusă la Senat. Criza din ultimii ani însă şi 
discuţiile tot mai dese despre regionalizare 
scad şansele ca dorinţa oamenilor să se 
împlinească. Primarul Ilie Suciu admite că 
ambele sate au o contribuţie mai mare la buget 
decât Lenauheim-ul. 

Comuna are 11.000 de hectare de teren, 
există ferme, asociaţii agricole puternice, cu 
mai mult de 1.000 de hectare de teren, există 
şi moara de la Grabaţ, toate contribuind, mai 
mult sau mai puţin, la bugetul local. „Pe timpuri, 
aici era o zonă foarte bună pentru agricultură, 
eram cunoscuţi pentru exportul de roşii. Din 

discuţiile purtate cu cei interesaţi, se pare că şi 
acum se mai doreşte să se reînvie o asemenea 
afacere, pe legume. Acum avem două societăţi 
care cultivă legume în zonă. Este nevoie de 
forţă de muncă manuală şi lucrarea devine 
mai scumpă şi mai greu reuşeşte omul să facă 
profit. Aici, numai să nu uiţi să sameni, că în 
rest pământul face totul. Nu avem terenuri 
nelucrate, poate nici un hectar din 11.000. 
Dispunem de 400 ha de păşuni, folosite de 
crescătorii de animale din zonă. Drumurile 
sunt bune, accesibile, e drum judeţean. Toate 
fermele au accesat fonduri europene pentru 
dezvoltare, au luat maşini noi, se lucrează 
destul de avansat ca tehnologie. Acum vor să 
achiziţioneze sisteme de irigaţii, avem un canal 
care face legătura între Mureş şi Bega Veche 
şi vor să vadă cum pot să folosească această 
sursă”, precizează Suciu. 

Intenţii pentru 2012

Pentru acest an, primarul subliniază că 
doreşte schimbarea sistemului de iluminat 
public. În perioada următoare vor începe 
lucrările şi la un drum de exploatare agricolă, 
pe 7,5 km, dar şi la asfaltarea a 7,8 km în 
localităţi. „La şcoli mai trebuie făcute izolaţii 
la Lenauheim şi la Grabaţ, este de făcut 
încălzirea centrală de la grădiniţa Bulgăruş, 
care probabil că va intra în reabilitarea totală 
cu bani de la Banca Mondială, dar încălzirea 
se va face din bugetul administraţiei locale. 
Avem două proiecte depuse pentru canalizare, 
sperăm ca până în 2016, când există obligaţia 
ca în Uniunea Europeană să existe canalizare 
peste tot să reuşim să avem şi noi. Din aprilie 
vom avea post de poliţie cu patru oameni. 
Anterior, se mutase la Comloşu Mare, o dată cu 
reorganizarea, şi am insistat şi eu pe problema 
asta şi postul se va redeschide, pentru că este o 
comună mare”, a adăugat edilul. 

 
 Alina Sabou

Aproape un an şi jumătate au durat toate 
procedurile de achiziţii şi licitaţii pentru a pune în 
aplicare un proiect câştigat de Primăria comunei 
Cenad din fonduri europene. Cei 2,5 milioane de 
euro de care dispune administraţia vor fi folosiţi, 
în 2012, pentru modernizarea a 10,4 km de străzi 
în intravilan, construcţia unei creşe şi achiziţia de 
costume populare pentru căminul din localitate. 

„Munca pentru proiectul depus pe măsura 
322 nu a fost foarte grea la început, pentru că 
s-a ocupat consultantul pe partea de studiu de 
fezabilitate. Am fost selectaţi din cele peste 200 de 
localităţi din ţară. Proiectele pe 322 sau pe fonduri 
europene sunt proiecte grele, mai ales în condiţiile 
în care la o primărie rurală ai un număr de personal 
destul de limitat. Împreună cu consilierul meu ne-
am ocupat pe partea de achiziţii care a durat un an şi 
patru luni de la data semnării contractului. Ulterior, 
s-a semnat contractul de execuţie, care acum este în 
derulare. S-a început din toamnă tot proiectul, firma 
este serioasă, îşi vede de treabă”, ne explică primarul 
Nicolae Crăciun. În paralel, se desfăşoară şi alte 
lucrări: împăduriri pe 73,14 hectare de teren, cu o 
contribuţie de 10% de la bugetul local, restul este 
finanţat de către Administraţia Fondului pentru 
Mediu. În funcţie de ce bani vor rămâne de la 
proiectul pe fonduri europene, prin rambursarea de 
TVA, se doreşte finalizarea Casei de Cultură, lucrare 
care este în execuţie. „Mai avem de refăcut câteva 
trotuare şi avem două proiecte depuse la Ministerul 
Mediului. Unul pentru reabilitarea alimentării cu 
apă şi altul pentru pistă de biciclete. Ambele se află 
în evaluare. Pe cât putem, am dori să evităm să luăm 
credit de la bancă”, precizează Crăciun.

În afara taxelor şi impozitelor colectate de la 
populaţie, nu se strâng venituri foarte mari la buget 
din activitatea economică, deoarece marile afaceri 
s-au concentrat la Sânnicolau Mare, iar la Cenad s-au 
dezvoltat serviciile mai mici, necesare celor care ies 
din ţară pe la punctul de trecere a frontierei. „Când 
erau shopurile în vamă, veniturile erau substanţiale la 
primărie, acum s-au dezvoltat cât de cât serviciile. Avem 
o pensiune de 4 stele, magazinele funcţionează destul 
de bine. Este un vad bun din punct de vedere comercial. 
Investitorii s-au orientat spre Sânnicolau Mare, iar 
oraşul a absorbit toată forţa de muncă din jur. În anii ‘90 
au avut infrastructura mai bună şi s-au aşezat toţi acolo. 
Noi avem acum canalizare, apă, nu e nicio stradă fără 
apă, sunt trotuare. Sunt peste 1.000 de navetişti către 
Sânnicolau şi impozitul pe salarii se duce la primăria de 
acolo. Oamenii au nevoie de infrastructură la Cenad, 
căci la Sânnicolau stau nouă ore, cât lucrează”, spune 
primarul.

Acesta este optimist pentru 2012, mai ales că în 
acest an se vor face cele mai mari investiţii care au avut 
loc vreodată în comună. „Din punctul meu de vedere, va 
fi un an bun, nu vom avea datorii, aşa cum nu am avut 
la finele niciunui an, nu vom face campanie electorală 
prin angajarea de lucrări care nu ar avea acoperire”, 
punctează Crăciun.

Puncte turistice de interes

Primăria Cenad deţine circa 800 de hectare din 
Parcul natural „Lunca Mureşului”, iar împreună cu 
pădurea Cenadului ar fi 1.100 ha de spaţiu verde. Cei 
care se ocupă de parcul natural sunt Direcţia Silvică 
Arad, iar împreună cu autorităţile arădene s-a reuşit 
şi asfaltarea unei porţiuni foarte mari de drum şi se 

poate ajunge indiferent de vreme şi 
în pădure. „Este greu să faci ceva în 
zonă protejată a luncii Mureşului şi 
nu se poate construi acolo. E şi zonă 
inundabilă. În momentul în care 
se revarsă Mureşul, ajunge până la 
dig. Noi ne-am gândit ca, după ce 
terminăm cu proiectele de acum, să 
facem în pădure nişte căsuţe, să fie 
locuri de campare, doar că există riscul 
să se inunde. Trebuie să găsim soluţii. 
În anii 70, erau nişte căsuţe acolo 
şi când a venit apa a luat tot”, şi-a 
amintit Nicolae Crăciun. 

Un punct de interes este şi 
Mănăstirea  Morisena, cea dintâi 
mănăstire de pe teritoriul României 
de astăzi, care a existat în jurul anului 
1002 la Morisena (actuala comună 
Cenad). A purtat hramul „Sf. Ioan Botezătorul“ 
şi era de călugări răsăriteni. Acum este mănăstire 
de maici. Locuri de cazare nu există, dar există în 
plan şi asemenea facilităţi pentru turismul religios. 
Împădurirea se face şi în zona mănăstirii, aşa că în 
câţiva ani există posibilităţi de dezvoltare foarte 
bune. An de an Dieceza de Timişoara îl sărbătoreşte, 
la Cenad, cu mare solemnitate la 24 septembrie pe 
primul ei păstor, Sf. Gerhard de Sagred, episcop şi 
martir (980?-1046). Anul trecut, oaspete al diecezei 
şi celebrant principal al Sfintei Liturghii pontificale 
de la Cenad, localitatea vechiului scaun episcopal, 
a fost Excelenţa Sa Asztrik Varszegi, arhi-abate al 
abaţiei benedictine Sf. Martin din Pannonhalma 
şi episcop auxiliar al scaunului primaţial de 
Esztergom-Budapesta.

Colaborarea cu partea ungară este permanentă, 
mai ales cu localitatea Apatfalva, cu care Cenadul 
s-a înfrăţit din 2005. Au mai fost parteneriate pe 
proiecte transfrontaliere cu Kiszmobor, pentru 
realizarea unei piste de biciclete şi cu Cenadul 
Unguresc, pentru refacerea podului peste Mureş, 
lucrare importantă mai ales pentru partea maghiară, 
care ar dori să poată crea căi de acces pentru a se 
dezvolta serviciile şi de partea cealaltă a graniţei. Pe 
viitor se va merge şi pe parteneriate cu Serbia, unde 
se va căuta o localitate cu care să se facă o înfrăţire 
şi apoi să se acceseze fonduri europene. România 
fiind membră a Uniunii Europene, are dreptul de a 
fi lider de proiect. 

Alina Sabou

CENAD anul cu cele mai mari investiţii care 
au avut loc vreodată în comună2012 
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La Dumbrăviţa, criza economică a fost înfrântă DUMBRĂvIŢA

Când am ajuns la Primăria din Dumbrăviţa, 
iarna se instalase bine peste tot, iar un vânt 
aspru troienea zăpada pe ici, pe colo. Deşi era 
relativ devreme, un buldoexcavator se lupta cu 
nămeţii de pe drum, făcând şoseaua accesibilă. 
La Primărie era cald şi o atmosferă de linişte, de 
muncă ordonată şi temeinică plutea pretutindeni.

Pe Geza Szilagyi, primarul comunei 
Dumbrăviţa, l-am găsit la mansarda locaţiei, 
într-o şedinţă de lucru cu «Compartimentul de 
dezvoltare pentru proiecte locale şi europene». 
Tocmai se aprobase bugetul şi acum începea 
drămuirea meticuloasă a fondurilor: în funcţie 
de importanţă şi priorităţi. Trebuia socotit ce se 
va face în primă urgenţă şi ce va putea fi amânat.

Despre Dumbrăviţa ultimilor 20 de ani se 
pot spune multe şi, desigur, la fel de multe şi 
despre primarul ei care o conduce din anul 1993. 
Deşi este singurul primar la al cincilea mandat 
din judeţul nostru şi poate printre puţinii din 
ţară care se pot mândri cu diploma de «Primar 
de 5 stele», Geza Szilagyi nu face caz din asta. 
A învăţat în cele peste două decenii de când 

conduce destinele Dumbrăviţei că lucrul cel 
mai important pentru locuitorii comunei este 
să faci ceva pentru ei, să le aperi interesele, să 
laşi ceva în urma ta… Şi, la Dumbrăviţa, după 
al cincilea mandat consecutiv, primarul Geza 
Szilagyi are cu ce să se mândrească. Din păcate, 
nu îi place să vorbească prea mult nici despre 
el, nici despre realizările făcute într-o viaţă 
de om, douăzeci de ani în care Dumbrăviţa 
s-a transformat major, două decenii în care 
localitatea din buza Timişoarei a devenit o 
comună periurbană cu condiţii de trai urbane. 

Aceşti douăzeci de ani în care s-au pus 
bazele unei infrastructuri solide şi pe termen 
lung, în care nu au fost neglijate serviciile 
sociale, iar învăţământul şi cultura au cunoscut 
o dezvoltare fără precedent sunt oglinda 
unei Dumbrăviţe noi, a unei Dumbrăviţe în 
continuă dezvoltare – materială şi demografică, 
după cum arată toate statisticile. 

Am putea vorbi despre o sumedenie de 
noutăţi la Dumbrăviţa, dar şi de o serie de 
«unicate», printre care se numără, de curând, 

şi noul post de televiziune Behela TV, singurul 
post de televiziune comunală din ţară.

La Dumbrăviţa au putut fi propuse şi 
lansate o serie de proiecte pe infrastructură, 
pe educaţie şi sănătate, pe cultură-culte şi 
sociale, tocmai datorită Compartimentului de 
dezvoltare pentru proiecte locale şi europene. 
Componenţii acestui compartiment sunt cu 
toţii vorbitori de limba engleză, dar există şi 
vorbitori de maghiară şi sârbă, limbi necesare 
pentru întocmirea de proiecte transfrontaliere. 
Proiectele transfrontaliere cu localităţi din 
Ungaria şi Serbia sunt cu atât mai mult 
binevenite cu cât în Dumbrăviţa sunt destui 
etnici maghiari şi sârbi, trecutul localităţii fiind 
unul specific multor aşezări din Banat.

"Consiliul Judeţean Timiş a aprobat 
bugetul", spune domnul primar, "iar acum 
ne pregătim să vedem ce proiecte putem să 
finanţăm, toate fiind cu prefinanţare. Primim 
o bună parte din aceşti bani înapoi, dar la 
început trebuie să finanţăm noi proiectele. 
Sunt multe obiectivele pe care am vrea măcar 
să le demarăm în acest an şi multe altele pe care 
am vrea să le definitivăm. La infrastructură 
preconizăm un Incubator de afaceri, asfaltări 
de drumuri, canalizarea, dar şi extinderea 
liniei troleibuzului 14 din Timişoara până în 
Dumbrăviţa.

La finele anului trecut, Consiliul Local al 
Municipiului Timişoara a hotărât aprobarea 
proiectului “Extindere reţea troleibuz 
Dumbrăviţa”, în parteneriat cu noi, cu o 
contribuţie iniţială de aproximativ opt milioane 
de lei din cei aproape 14 milioane care 
reprezintă valoarea totală a proiectului. Mai 
mult, s-a obţinut acordul CJT pentru acest 
proiect, fiind vorba despre transport de persoane 
între localităţi timişene. Durata de realizare a 
investiţiei este de şase luni pentru extinderea 
traseului de firobuz cu 3.700 de metri şi 
realizarea a 12 staţii. În Dumbrăviţa, astăzi, sunt 
foarte multe societăţi şi, de asemenea, multe 
locuri de muncă. După cum a reieşit din studiile 
făcute, ar fi vorba de un flux mediu zilnic care 
se situează în jurul valorii de 2.500 de persoane 

dinspre Timişoara spre Dumbrăviţa, dar şi de 
aproximativ 4.000 de deplasări zilnice dinspre 
Dumbrăviţa către Timişoara.

Am dori, de asemenea, să punem bazele 
unui Centru de supraveghere a persoanelor 
vârstnice. Avem mulţi bătrâni singuri în 
comună, iar ei ar putea apela la acest centru. 
Le-am uşura viaţa, i-am ajuta, chiar le-am 
putea prelungi viaţa. Concomitent, am dori să 
facem şi un Centru de zi, la grădiniţă. Avem 
opt clase de grădiniţă şi avem şi cazuri de copii 
la care riscul de abandon şcolar este crescut. 
Pe aceştia am dori să-i ajutăm în primul rând”, 
mai spune primarul Geza Szilagyi.

Mai aflăm de proiectul «EuTalent», prin 
care se doreşte descoperirea şi promovarea de 
tinere talente, de copii talentaţi din Dumbrăviţa, 
în cadrul unui proiect transfrontalier cu 
localitatea Szentes din Ungaria.

Din 21 ianuarie de la Dumbrăviţa emite 
postul de televiziune Behela TV, care poate 
fi accesat la adresa www.behelatv.ro, şi poate 
fi urmărit la postul de televiziune TVT 89, 
în fiecare duminică, între orele 14-15. Acum 
se încearcă realizarea a două emisiuni pe 
săptămână, care să cuprindă şi un caleidoscop, 
pe lângă invitarea în cadrul emisiunilor a unor 
personalităţi din Dumbrăviţa sau personalităţi 
care au legătură cu viaţa comunei.

"Am mai depus trei proiecte de cooperare 
transfrontalieră România – Ungaria, continuă 
primarul Geza Szilagyi: pentru un parc ecologic, 
pentru o sală multifuncţională polivalentă şi 
pentru asfaltări de drumuri. Până acum, din 
şase proiecte licitate pe axa România – Ungaria 
am câştigat cinci. Pentru parteneriate cu Serbia 
am depus patru proiecte, două dintre ele fiind 
respinse, iar alte două declarate acceptate. Nu 
ştim încă dacă ele vor fi şi finanţate".

Adăugând faptul că, pentru Dumbrăviţa, 
a fost aprobat la Ministerul Mediului şi 
un  proiect care vizează extinderea reţelei de 
canalizare, putem spune că în această comună 
se munceşte cu spor, iar atât de invocata criză 
a fost înfrântă.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

AXA PRIoRITARĂ 1

„Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”

DoMENIUL  MAJoR  DE  INTERvENŢIE  1.1:

„Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de 
creştere”.

Necesitatea prezentului proiect este dată de: 
- modificarea profilului economic al zonei Timişoara din 

cauza scăderii investiţiilor în afaceri productive. 
- nivelul redus de valorificare a potenţialului inovativ a firmelor 

din România.
- numărul mare de întreprinderi din domeniul serviciilor 

existente pe plan local sau interesate să dezvolte afaceri pe plan 
local, care au o dezvoltare insuficientă din cauză că nu au acces 
la infrastructura de afaceri corespunzătoare nevoilor proprii.

- insuficienta utilizare a forţei de muncă cu nivel ridicat de 
pregătire existentă pe plan local. 

- inexistenţa pe plan local a spaţiilor de birou de tip coworking, 
pentru accelerarea de afaceri sau pentru închiriere pe termen 
scurt.

Oportunitatea realizării investiţiei este dată de:
- interesul solicitantului pentru dezvoltarea economică 

locală prin dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii 
private viabile, în conformitate cu Strategia de Dezvoltare 
Economico – Socială a judeţului Timiş pentru perioada 
2009 – 2015;

- existenţa amplasamentului disponibil, situat în centrul 
municipiului Timişoara

- mediul local socio-economic favorabil dezvoltării de 
întreprinderi mici şi mijlocii private inovative

- deschiderea arătată dezvoltării serviciilor în municipiul 
Timişoara şi regiunea Vest de către autorităţile publice 
locale, deschidere ce rezultă atât din strategia de dezvoltare 
a municipiului

- existenţa programului de finanţare Programul Operaţional 
Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării 
durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul de 
intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană 

Sub-domeniul: Poli de creştere care cofinanţează realizarea 
de structuri de sprijin pentru dezvoltarea afacerilor

Obiectivul general al prezentului proiect îl reprezintă dezvoltarea 
economică şi socială la nivelul Polului de Creştere Timişoara prin 
realizarea în centrul municipiului Timişoara a unei structuri moderne 
de sprijinire a afacerilor, pentru susţinerea prioritară a firmelor active 
în domeniul tehnologiei informaţiei si comunicaţiilor IT&C., în 
vederea creşterii calităţii vieţii şi creării de noi locuri de muncă.

Obiective specifice cantitative: realizarea unei structuri moderne de 
sprijin pentru afaceri, cu o arie totală construită de 25.471 mp şi care are 
capacitatea să asigure servicii suport pentru întreprinderile inovative din 
Regiunea Vest;  îmbunătăţirea accesului a 40 întreprinderi din regiunea 
Vest la servicii de calitate menite să sprijine dezvoltarea durabilă a acestora, 
cel puţin 90% din afacerile sprijinite făcând parte din categoria IMM, cu 
orientarea preponderentă spre microîntreprinderi şi întreprinderi mici 
astfel încât acestea să reprezinte cel puţin 75% din societăţile comerciale 
găzduite; sprijinirea creării minim 320 noi locuri de muncă.  

Obiective specifice calitative: sprijinirea autorităţilor regionale şi 
locale în vederea atingerii obiectivelor referitoare la realizarea de structuri 
de sprijin pentru afaceri propuse prin PLANUL DE DEZVOLTARE 
REGIONALĂ 2007-2013, STRATEGIA REGIONALĂ DE 
INOVARE A REGIUNII VEST ROMÂNIA 2007–2013, 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ 
A JUDEŢULUI TIMIŞ PENTRU PERIOADA 2009-2015, 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE A POLULUI DE CREŞTERE 
TIMIŞOARA ca măsură necesară dezvoltării durabile a economiei 
regionale şi locale; sprijinirea dezvoltării serviciilor cu valoare adăugată 
mare precum tehnologia informaţiei şi comunicaţii, business process 
outsourcing prin implicarea activă a CJMPSAT în asigurarea serviciilor 
suport necesare pentru dezvoltarea companiilor din CLUSTERUL 
IT&C ce activează la nivel regional şi local; creşterea oportunităţilor 
de angajare a tinerilor absolvenţi de facultate în domeniile în care 
aceştia şi-au finalizat studiile superioare;  crearea mecanismelor necesare 
îmbunătăţirii aplicării în practică a ideilor noi cu potenţial de succes în 
mediul economic real; dotarea clădirii cu echipamente şi mobilier de 
specialitate necesare pentru funcţionarea optimă a firmelor care vor fi 
găzduite;  pregătirea clădirii pentru asigurarea de energie din resurse 
regenerabile în vederea protecţiei mediului înconjurător.

DESCRIEREA PRoIECTULUI

- Ansamblul multifuncţional propus este alcătuit din mai 
multe corpuri de clădiri  având nivele diferite şi care 
mobilează perimetral amplasamentul, spaţiul interior 
rezultat delimitând  două piaţete amplasate la nivele diferite, 
şi anume: la cota pietonalului la nivelul parterului + 0,00 şi + 
la cota de calcare primului etaj + 4,80. Nivelul de înălţime se 
dezvoltă de la 2S+P+1  până + 5  

Suprafaţa terenului este de 5 420 mp. 

Suprafaţa total construită este de 25 471 mp.
Ansamblul este alcătuit din 4 corpuri de clădiri: Corpul „A” pe 

nivel P+1 are la atic cota + 9,55 m. La nivelul parterului prezintă 
porticul  prin  care se practică accesul carosabil în pantă către garajul 
subteran, accesul la bibliotecă cu nodul de circulaţie aferent,  iar la 
Et. 1  funcţiunea de birouri. Corpul „B” având nivel P+2 are la atic 
cota + 13,23 m. Porticul de la nivelul parterului are formă de elipsă,  a 
cărei suprafaţă curbă transparentă face prezentă funcţiunea interioară 
la modul vădit, pentru a fi un punct de atracţie pentru pietoni.  La Et. 
1,  si  Et. 2 adăposteşte  funcţiunea de bibliotecă, şi muzeu IT. Corpul 
„C” are înălţimea de P+2 Et., şi are la atic cota +13,23 m.  Parţial se 
ridică la  P+4Et. Şi are la atic cota +  20,57m. Adăposteşte  funcţiunea  
de birouri destinate închirierii şi birouri administrative. Corpul „D”, 
închide perimetral piaţeta la cota + 4,80 şi este alcătuit din corpuri 
cu înălţimi variabile către Iprotim P. şi are la atic cota + 4, 98 m.,  
adăpostind spaţiu expoziţional, respectiv P+3Et. şi are la atic cota 
+17,08 m, parţial + 18 m şi adăposteşte birouri pentru închiriere şi sală 
de conferinţe, către str. Sf. Ioan P+5Et şi are la atic cota + 24,45 m.  
Aici sunt prezente următoarele funcţiuni : pe parter Restaurant cu 88 
locuri, la Et.1 şi 2 , biblioteca, şi muzeu IT,  iar pe restul etajelor până 
la Et. 5 birouri destinate închirierii.

Cele două subsoluri cu destinaţia principală de parcare vor găzdui 
un număr de 206 maşini. În perspectiva realizării în viitor a unei parcări 
subterane sub parcarea existenţa actualmente în faţa hotelului Timişoara, 
este posibilă conectarea interioară a acestora.  C.J.
 

CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU SUSŢINEREA AFACERILoR TIMIŞoARA
PRoGRAMUL oPERAŢIoNAL REGIoNAL 2007 - 2013

FAZA ZoNALĂ

I. Datini şi obiceiuri folclorice, dansuri populare, 
alte genuri artistice ce implică elemente sau tablouri 
coregrafice.
II. Expoziţii, gastronomie, recitatori dialectali, 
publicaţii şi cărţi de autori
locali.
III. Coruri şi grupuri corale, solişti vocali şi 
instrumentişti, orchestre, tarafuri, alte genuri 
muzicale.

I. 28 aprilie 2012 – Comuna Moşniţa Nouă 
I – orele 10
II – orele 12
III – orele 14
-Participă localităţile: Darova, Boldur, Racoviţa, 
Niţchidorf, Tormac,
Sacoşu Turcesc, Moşniţa Nouă, Chevereşu Mare, 
Criciova, Gavojdia,
Ştiuca, V.V. Delamarina, Nădrag, oraşul Buziaş.

II. 1 mai  2012 – Comuna Recaş
I – orele 10 
II – orele 12 
III – orele 14 
-Participă comunele: Ghiroda, Remetea Mare, 
Topolovăţu Mare, Belinţ,
Ghizela, Brestovăţ, Bucovăţ, Secaş, oraşul Recaş.

III. 5 mai 2012 – Comuna Giarmata 
I – orele 10 
II – orele 11 
III – orele 14
- Participă comunele: Sânandrei, Dumbrăviţa, 
Giarmata, Pişchia, Fibiş, Bogda, Maşloc, Orţişoara, 
Săcălaz

Iv. 12 mai 2012 – Comuna Pesac 
I – orele 10 
II – orele 12 
III – orele 14
Participă comunele: Becicherecul Mic, Dudeşti 
Noi, Biled, Satchinez,
Şandra, Variaş, Pesac, Periam, Lovrin, Sâmpetru 
Mare, Saravale, Cenad,

Dudeştii Vechi, Valcani, Beba Veche, oraşul 
Sânnicolau Mare.
v. 19 mai 2012 – Comuna Giroc
I –orele 10 
II – orele 12 
III – orele 14
Participă comunele: Sânmihaiu Român, Giroc, 
Şag, Pădureni, Jebel, Voiteg, Ghilad, Foeni, Giulvăz, 
Peciu Nou, Otelec, Uivar, Parţa, Livezile, oraşul 
Ciacova.

vI. 26 mai 2012 – Comuna Liebling
I – orele 10 
II – orele 12 
III – orele 14
Participă comunele: Birda, Oraşul Gătaia, Oraşul 
Deta, Giera, Banloc, Denta, Moraviţa, Jamu Mare, 
Liebling

vII. 2 iunie 2012 – Comuna Dumbrava 
I – orele 10 
II – orele 12 
III – orele 14
Participă comunele: Pietroasa, Tomeşti, Curtea, 

Margina, Bârna, Fârdea, Dumbrava, Traian Vuia, 
Coştei, Balinţ, Bethausen, Mănăştiur, Bara, Ohaba 
Lungă, Oraşul Făget.

vIII. 9 iunie 2012 – Comuna Jimbolia 
I – orele 10 
II – orele 12 
III – orele 14
Participă comunele: Comloşu Mare, Lenauheim, 
Gottlob, Cărpiniş, Iecea Mare, Cenei, Checea, 
Teremia Mare, Tomnatic, Jimbolia.

FAZA JUDEŢEANĂ
I – Coregrafie – 22, 23 septembrie 2012 – orele 10 
II –  Expoziţii, gastronomie, recitări, teatru – 29 

septembrie 2012 – orele 10
III – Muzical –30 septembrie 2012 – orele 10 

SPECTACOLUL REPREZENTATIV
14 octombrie 2012  la Timişoara.

MANAGER: 
Prof. Ciprian Cipu

Notă: Pentru buna desfăşurare a fazelor zonale se vor organiza sedinţe la centrele de comune după cum urmează:
1. 01 februarie 2012 – Comuna Moşniţa Nouă – Orele: 11
2. 08 februarie 2012 – Comuna Recaş – Orele: 11

3. 08 februarie 2012 – Comuna Giarmata – Orele: 13
4. 15 februarie 2012 – Comuna Pesac – Orele: 11  

5. 01 februarie 2012 – Comuna Giroc – Orele: 13
6. 15 februarie Comuna Liebling – Orele: 14

7. 17 februarie 2012 Comuna Dumbrava – Orele: 11
8. 29 februarie 2012 Comuna Jimbolia – Orele: 11

Festivalul de Emulaţie Folclorică „Lada cu Zestre”
Ediţia a vI-a, 2012

Cu atâtea evenimente organizate numai 
într-o singură lună, anul 2012 se preconizează 
a fi unul foarte bun pentru Teatrul Merlin.

În doar câteva zile, Teatrul Merlin a 
reuşit să pregătească cinci mari evenimente 
în premieră şi a jucat obişnuitele spectacole 
de duminică, plus altele organizate în timpul 
săptămânii.

Primul eveniment se regăseşte şi pe Agenda 
Culturală 2012, şi are loc cu ocazia sărbătoririi 
zilei de naştere a poetului Mihai Eminescu 
când a fost montat un spectacol de lumini şi 
umbre pe textul poeziei Luceafărul.

Conceptul artistic al spectacolului 
Luceafărul îi aparține Evei Labadi Megyes ca 
şi regia artistică : “O montare neconvenţională. 
Acest spectacol este creat cu un scop precis: 
acela de a îi atrage pe tinerii nostri spectatori 
în lumea minunată a poeziei. Îi invităm să 

pătrundă în această lume altfel decât erau ei 
obişnuiţi. De fapt, acest exerciţiu se adresează 
privitorilor, dar şi actorilor implicaţi în acest 
proiect. Spectacolul este rezultatul unui 
workshop de mişcare scenică şi canto.”Coloana 
sonoră a spectacolului a fost realizată de Horia 
Crișovan şi Vasile Dolga. Datorită succesului 
avut şi a cererii mari din partea profesorilor 
de limba română, spectacolul va intra în 
repertoriul permanent al teatrului.

25 ianuarie 2012

Expo Păpuşi. Păpuşi care au fost pe scenă. 
Cu această expoziție a fost inaugurat în mod 
oficial noul spațiu din incinta Bastionului 
Theresia, destinat teatrului, Ba mai mult, după 
ce au admirat de aproape personajele preferate, 

copiii au putut vedea 
şi noua variantă a 
spectacolului Rokoko 
şi Rikiki, spectacol 
refăcut în totalitate 
la începutul stagiunii 
2011-2012.

 29 ianuarie 
2012
Încă o zi festivă 

pentru actorii şi 
publicul Teatrului 
Merlin când 
spectacolul Capra 

cu trei iezi a împlinit 15 ani de la premieră. 
Mare bucurie pentru actorii din distribuție, 
dar şi pentru cei din distribuția inițială care au 
păşit din nou pe scenă pentru a primi diplome, 
dar şi trăistuțe pregătite cu mare drag ca şi dar 
de aducere-aminte de conducerea Teatrului 
Merlin. Şi pentru ca să rămână o amintire 
cu adevărat dulce, însăşi Capra cu trei iezi a 
avut grijă ca tortul aniversar să fie tăiat exact 
în atâtea bucăți câte guri pofticioase se aflau 
în preajma-i.

31 ianuarie 2012
Nu putea, desigur, să lipsească din cadrul 

proiectului Cutiuța Muzicală mult apreciatul 
ansamblu de percuție al Colegiului National de 
Arta ”Ion Vidu”, înființat încă din 1996, Splash 
botezat în anul 2002. Elevii clasei de percuție, 
îndrumați cu multă pricepere de doamna 
profesoară Alina Jumuga-Cuibariu, abordează 
cu încredere toate genurile percuționiste, 
antrenând spectatorii de la Teatrul Merlin 
în ritmuri de rumba, samba şi alte diferite 
linii melodice din repertoriul autohton, dar şi 
universal. Aplauzele susținute şi îndelungate 
sunt un motiv suficient de bun pentru a invita 
trupa Splash şi cu altă ocazie la teatru.

 2 februarie 2012, premiera 
spectacolului "Eu şi Săgeată"

O poveste veselă şi absolut minunată, 
noua montare poartă semnătura regizorală 

a Evei Labadi Megyes, care s-a inspirat din 
fabula muzicală The point, de Harry Nilsson. 
Povestea pe care le-o propunem celor mici 
este una specială. Spectatorii sunt invitaţi să 
ia parte la un spectacol dinamic, vesel, plin 
de aventuri. O întâmplare păpuşărească din 
care vor rămâne nu doar cu plăcerea poveştii 
spuse bine, ci şi cu un mesaj important: ca să 
ieşi bine din situaţiile dificile e important să ai 
o… minte ascuţită, spune Eva Labadi Megyes, 
managerul instituţiei teatrale. Distribuţia 
spectacolului îi reuneşte pe scenă pe actorii 
Angelica Pamfilie, Laura Miculescu, Gina 
Macovei, Doru Maniu şi Laurențiu Pleșa. 
Scenografia poartă semnătura lui Ion Trif, iar 
muzica este creaţia lui Cari Tibor. 

Pe lângă acest spectacol, cei mici i-au mai 
regăsit la Merlin pe Cei doi purceluşi, pe 
Croitoraşul cel viteaz, dar şi pe Capra cu trei 
iezi.

Multă energie şi optimism are echipa de la 
Merlin şi pentru anul în curs. 170 de spectacole 
la sediu, în deplasare şi de binefacere care vor 
aduna de-a lungul anului 17.000 de spectatori. 

Cele cinci premiere ale anului vor acoperi 
diverse categorii de vârstă şi sperăm să aducă 
la teatru noi spectatori care vor deveni fideli 
şi care se vor bucura alături de noi la fiecare 
nouă aventură a personajelor cunoscute sau 
mai puțin cunoscute.

În rest, concerte, baluri, mulți copii talentați 
prezenți pe scenă, festivaluri, sărbătoriri, 
aniversări, cu multă voie bună, aşa arată noul 
an la Merlin.

Dana Creţu

Luna lui Gerar a încălzit micii spectatori la Merlin

http://www.cjtimis.ro/uploads/files/Strategie/SDES Timis_Complet_Final(3).pdf
http://www.cjtimis.ro/uploads/files/Strategie/SDES Timis_Complet_Final(3).pdf
http://www.cjtimis.ro/uploads/files/Strategie/SDES Timis_Complet_Final(3).pdf
http://www.cjtimis.ro/uploads/files/Strategie/SDES Timis_Complet_Final(3).pdf
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AGENDĂ

Este un mesaj clasic frumos, cuprinzător şi de neuitat, 
prin care se exprimă năzuinţa umană de secole, 
deoarece Natura a fost şi este, încă, generoasă cu noi, 
prin resursele naturale regenerabile, prin habitate şi 
peisaje splendide, prin specii de floră şi faună cu o 
diversitate de invidiat. Natura este modelul ancestral, 
din perioada preistorică şi până în zilele noastre, în sfera 
esteticului, a formei şi mişcării, a comportamentului 
intra şi interspecific, şi, de ce nu, în sfera moralităţii 
interpretative. Ea este utilizată, fără să ne dăm seama de 
fiecare dată, de către toţi, atât în preocupări cotidiene, 
economice, cât şi în creaţii artistice, în sfera culturală, 
dar şi în viaţa noastră psiho-sociologică.
Pornind de la acestă paletă bogată a Naturii, prin 
existenţa „fraţilor noştri biologici”, şi cunoscând 
bogăţia specifică şi reprezentativă a regiunii în care 
trăim, a fost la îndemâna noastră să concepem un 

proiect, din cadrul Programului de Cooperare 
Trasfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, 
prin care să propunem publicului larg prezentarea 
acestor valori, într-un context specific şi organizat.
Căutând parteneri şi susţinători la realizarea acestor 
idei am avut înţelegere în Autoguvernarea Judeţului 
Csongrád (Csongrád Megyei Önkormányzat), care 
a devenit principalul partener şi va derula proiectul 
prin Memorialul Ópusztaszer, Muzeul Etnografic 
în Aer Liber (Ópusztaszeri Nemzeti Történeti 
Emlékpark, Szabadtéri Néprajzi Múzeum), 
iar noi, ca partener extern reprezentăm Muzeul 
Banatului Timișoara, care va derula proiectul 
prin Secţia de Ştiinţele Naturii. La baza realizării 
proiectului stă manualul de implementare, întocmit 
prin întâlnirile periodice ale ambelor părţi. Acesta 
conţine toate documentaţiile tehnice, programele, 
taberele, sesiunile ştiinţifice, realizările tehnice 
planificate, defalcate pe cele 18 luni prevăzute de 
finanţatorul european, raportate pe localităţi de 
desfăşurare, grupuri de ţintă şi tematici de lucru. 
Titlul final al proiectului HURO/0802/109_AF: 
„Înapoi la Natură-protejarea și prezentarea comună 
a valorilor noastre naturale” (Back to the nature-
Common protection of  our natural resources), 
acronim CASA NATURII (Casa Naturii Bănăţene).
Prin acest proiect Secţia de Ştiinţele Naturii, care 
de 139 ani a studiat, a colectat şi a valorificat, prin 
metodele specifice ale muzeologiei şi muzeotehnicii, 
patrimoniul natural bănăţean, şi care deţine astăzi 
cea mai mare bază documentară privind acest 
capitol prin colecţiile sale structurate pe colecţii, 
conservate şi catalogate, şi-a propus înfiinţarea 
unui centru de informare de interes general privind 
patrimoniul natural.
Dezideratul de a crea un centru de informare 
multifuncţională a fost binevenită pentru ambii 
parteneri, deoarece se simţea de mult nevoia stringentă 
de a informa corect, pertinent şi pe specific, de a educa, 

de a continua tradiţia educaţiei ecologice permanente 
şi de a atrage cât mai mulţi vizitatori, interesaţi, oameni 
receptivi la natură şi la dinamica acestuia, într-un mod 
cel mai direct. Astfel grupurile de ţintă au devenit, pe 
lângă elevii şi studenţii,  (eco-)turiştii, specialiştii şi 
cercetătorii, (bio-)agricultorii, silvicultorii, vânătorii, 
pescarii, hobbyştii, conservatorii activi ai naturii ş.a. 
care să participe activ sau indirect la cunoaşterea 
şi protejarea valorilor noastre naturale comune. 
(Realizările propuse de partenerilor noştri maghiari 
sunt semnificative, Casa Pustei, refuncţionalizarea 
morii de vânt, amenajarea depoului colecţiei de căruţe 
ş.a. nu le prezentăm în acest loc.)
Printr-un ajutor de nepreţuit, din partea Consiliului 
Local al oraşului Jimbolia, prin domnul primar 
Kaba Gábor, Secţia de Ştiinţele Naturii a Muzeului 
Banatului Timişoara a primit în folosinţă îndelungată 
o clădire de locuit şvăbească veche, din Str. Victor 
Babeş nr.15, care urmează a fi transformată în Casa 
Naturii şi dotate corespunzător pentru activităţi de 
informare şi interactive despre patrimoniul natural. Cu 
alte cuvinte, acest spaţiu, dotat corespunzător,  va putea 
servi scopului stabilit: să devină un loc de întâlnire şi 
de îndrumare ai acelora care sunt doritori să cunoască 
în întregime, sau în aspectele ei esenţiale, natura 
regiunii noastre, să participe la ocazii de dobândire 
a cunoştinţelor sistematice şi diverse, structurate 
pe tematici, despre patrimoniul natural. Să devină 
o prezenţă activă la expuneri şi ghidaje tematice, la 
simpozioane de specialitate, la aplicaţii pe teren şi la 
expoziţii temporare, prezentări de personalităţi, cărţi, 
la activităţi tradiţionale, prin partenerii externi ai 
oraşului Jimbolia, dar şi prin firme de turism, şi la alte 
realizări în domeniul patrimoniului natural. În acest 
interval de gândire, în timpul derulării proiectului, 
toate activităţile profesionale vor fi realizate într-o 
strânsă colaborare şi consultare permanentă. 
Acesta reprezintă baza cooperaţiei şi a dezvoltării 
durabile comune, mai ales, ştiind faptul, că în 

euroregiunea DKMT, această realizare va fi 
prima, de referinţă, de aici încolo, pentru activităţi 
și concepte similare!
Baza materială a proiectului reprezintă 335.989,00 
euro, faţă de care participarea financiară proprie, a 
Muzeului Banatului Timişoara, este 2 %, iar 18 % 
se vor achita din partea Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, din fondurile Autorităţii 
Naţionale pentru Programul Operaţional de 
Cooperare transfrontalieră Ungaria-România.
Fondurile financiare ne-au fost puse la dispoziţie, 
în avans, cu o generozitate exemplară, de către 
Consiliul Judeţean Timiș, autoritate de coordonare 
a Muzeului Banatului Timișoara, până la obţinerea 
rambursării sumelor după derularea programelor.
Conform spiritului şi modalitatea de concepere a 
proiectului ne dă convingerea că viaţa în comun, chiar 
şi pe perioade surte, zile şi săptămâni, este un prilej 
de a ne face cunoscuţi, prin valorile noastre naturale, 
de a lega prietenii, de a pune bazele colaborărilor 
ulterioare, şi, de ce nu, de a crea o platformă 
comună pentru conştientizarea problemelor de 
mediu, pentru ocrotirea naturii, după o cunoaştere-
informare pertinentă şi ştiinţifică. Mai ales, că ne 
aflăm într-o zonă eco-geografică comună (Banat), 
cu numeroase valori deosebite, specifice locului, care 
merită mult mai mult interes şi utilizare în derularea 
numeroaselor activităţi umane, prevăzute şi în 
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Timiş.
Încercarea noastră de a crea un model în acest sens este 
susţinută și așteptată de multă lume. Vă mulţumim! 
Pentru informare la zi, toate activităţile și 
realizările parţiale vor fi postate pe portalul de 
internet comun al proiectului. 

Dr. Andrei M-Kiss, biolog, CP I.
Şeful Secţiei de Ştiinţele Naturii

În data de 15 decembrie 2011 a 
avut loc la Novi Sad, Serbia, Adunarea 
Generală a Cooperării Regionale DKMT 
la care au participat din partea Consiliului 
Judeţean Timiş Adrian Lupuţ, manager 
public, Agneta Kardos şi Eva Fenyvesi, 
de la Compartimentul Relaţii Externe.

Adunarea generală alcătuită din 
reprezentanţii instituţiilor administrative 
din regiune este principalul organ de decizie 
a Cooperării Regionale DKMT, care are 
rolul de a coordona şi aproba proiectele 
implementate în cadrul cooperării.

La şedinţa de la Novi Sad din 
decembrie au fost prezentate rezultatele 
celor trei proiecte DKMT care s-au  
încheiat la sfârşitul anului 2011. Proiectul 
intitulat DKMT Floods a avut ca 
scop pregătirea populaţiei (funcţionari 
cu responsabilităţi în domeniu, cadre 
didactice, tineret, membrii echipei de 
intervenţie DKMT Rescue Team) din 
cadrul Euroregiunii DKMT privind 
apărarea în caz de situaţii de urgenţă, 
informarea lor privind regulile de 
acţionare în aceste situaţii. 

În cadrul proiectului s-au organizat 
cursuri de pregătire pentru funcţionarii 
responsabili cu  protecţia civilă din 
judeţele membre, pentru cadre didactice, 
care la rândul lor au predat mai departe 
elevilor cunoştinţele dobândite şi nu în 
ultimul rând cursuri de formare continuă 
pentru membri echipei DKMT Rescue 
Team. În iunie a fost organizat o tabără 
de tineret la Dunapataj (Ungaria) pentru 
elevii care au câştigat la concursurile 
de protecţie civilă organizate la nivel 
judeţean. În luna septembrie, tot în 
cadrul proiectului, a avut loc exerciţiul 
anual de protecţie civilă pentru membrii 
DKMT Rescue Team.

Prin Studiul de fezabilitate pentru 
reabilitarea liniei Szeged – Subotica 
– Baja – Bácsalmás s-au oferit soluţii 
pentru o linie de cale ferată transversală 
(Timişoara – )Szeged– Röszke – Horgoš 
– Subotica – Csikéria –Bácsalmás – 
Baja, care ar face parte din legătura 

principală Rijeka – Constanţa asigurând 
conexiunea pe uscat între cele mai 
mari porturi ale Mării Adriatice şi ale 
Mării Negre, deoarece lipsa unei linii 
ferate care să traverseze Euroregiunea 
DKMT este o problemă majoră nu doar 
din punctul de vedere al transportului 
de persoane, ci şi al transportului de 
marfă, cu efecte negative asupra vieţii 
economice şi sociale. 

Proiectul Tasty DKMT a avut ca 
scop prezentarea ofertei gastronomice a 
Euroregiunii DKMT prin prezentarea 
locurilor de degustare a celor trei băuturi 
tradiţionale (berea, vinul cadarcă şi 
pălinca/ţuica) din această zonă, precum 
şi festivalurile şi evenimentele legate de 
acestea. 

În cadrul şedinţei a fost aprobat 
şi raportul directorului Agenţiei de 
Dezvoltare privind proiectele aflate în 
derulare, care sunt următoarele: 

1. „Valorificarea rezultatelor 
cercetării aplicate ESPON în 
dezvoltarea și planificarea teritorială 
transfrontalieră – ULYSSES”. Scopul 
proiectului este crearea unei reţele de 
specialişti în dezvoltare teritorială, în 
anumite regiuni frontaliere din Europa, 
care au experienţă în realizarea unor 
strategii şi proiecte de dezvoltare 
teritorială şi doresc să facă schimb de 
experienţă. Se vor elabora şi diferite 
studii de analiză care vor constitui suport 
atât pentru cooperările transfrontaliere 
cât şi pentru  organele decizionale ale 
UE cu privire la programele viitoare. 

2. Drumuri fără frontiere, revelaţii 
în Euroregiunea DKMT (DKMT 
fără frontiere) - Proiectul are ca scop 
completarea traseelor turistice ale 
DKMT cu monumentele şi siturile 
istorice şi traseul vinului şi gastronomiei.

3. EuroRegional News Agregator 
(ERNA) - Este continuarea proiectelor 
de succes cu participarea specialiştilor 
din mass-media pentru a furniza ştiri 
actuale cu caracter local/regional de pe 
întregul teritoriu al Euroregiunii. 

4. SCULTBORD – Spreading 
CULTure on BORDer Regions - Scopul 
programului finanţat prin programul 
Grundtvig este sprijinirea constituirii 
unei reţele europene de educaţie continuă 
prin activităţi de cooperare la nivel 
european. Prin îmbunătăţirea calităţii 
şi accesabilităţii educaţiei continue, 
programul Grundtvig asigură cursanţilor 
toate condiţiile pentru a deveni membri 
activ, cu drepturi depline, în cadrul 
societăţii pentru a-şi lărgi cunoştinţele 
despre alte culturi şi a-şi îmbunătăţi 
calitatea vieţii şi şansele de a se descurca 
pe piaţa forţei de muncă. 

Agenţia de Dezvoltare a DKMT 
a prezentat şi cele două proiecte care 
au fost depuse spre finanţare în cursul 
anului 2011: 

1. Triple Ice / Interregional 
Cross border Empowerment (of ), 
Interactive Cooperating Euroregions 
(for), Innovative Consumer-oriented 
E-Health - Scopul proiectului este 
studierea modului de utilizare a 
rezultatelor e-sănătăţii pentru rezolvarea 
problemelor care apar în domeniu în 
regiunea de frontieră. Pe parcursul 
implementării proiectului vor fi 
analizate diferite soluţii de e-sănătate 
ale regiunilor participante, care vor face 
schimb de experienţă prin workshop-uri, 
conferinţe, călători de studii, întâlniri cu 
stakeholderi, cursuri de formare şi vor 
formula propuneri către UE în vederea 
gestionării politicilor regionale.  

2. Introducerea pașaportului 
comun de vizitare a muzeelor din 
Euroregiune - Proiectul va contribui la 
dezvoltarea cooperării dintre muzee şi 
alte instituţii culturale din Euroregiune, 
la promovarea comună a ofertei culturale 
a zonei. Proiectul se înscrie în Strategia 
de Dezvoltare a Euroregiunii DKMT.

E.F.

Cum va negocia România viitoarea 
Politică Agricolă Comună?

După ce Comisia 
Europeană a prezentat anul 
trecut, la data de 12 octombrie 
2011, proiectul de reformă 
a Politicii Agricole Comune 
pentru perioada 2014-2020, 
acum este rândul Parlamentului 
European şi al Consiliului de 
Miniştri să analizeze această 
propunere şi să vină cu o 
decizie finală la începutul lui 
2013, astfel încât reforma 
PAC să fie implementată din 
ianuarie 2014.

Pentru prima dată în istorie, 
Parlamentul European va avea o putere 
legislativă asemănătoare cu cea a Consi-
liului. Acest lucru înseamnă că va urma o 
perioadă de negocieri pentru ca ambele 
instituţii să ajungă la un acord comun. Miza 
este una imensă, pentru că în acest interval 
de discuţii se vor decide elementele care 
vor ghida politica agricolă europeană pe 
o perioadă de 7 ani. Imediat ce Consiliul 
European a dezvăluit propunerile viitoarei 
PAC, statele membre şi-au exprimat 
susţinerea pentru anumite măsuri din 
pachetul de reformă şi critici deopotrivă.  
Critici dure au fost aduse de unele state 
membre propunerilor de plafonare a 
plăţilor directe, de până la 300 mii euro/
an pentru o exploataţie agricolă. România 
se află printre acele state care nu agreează 
această măsură, de limitare a subvenţiilor. 

Măsura care vizează direcţionarea a 
30% din plăţile directe către respectarea 
anumitor practici agricole benefice 
pentru mediu este susţinută în principiu 
de majoritatea statelor.

În propunerea CE, plăţile pentru 
practicile agricole durabile vor fi 
acordate pentru menţinerea păşunilor 
permanente, diversificarea culturilor (un 
agricultor trebuie să cultive cel puţin 3 
culturi pe terenul său, nici una neputând 
depăşi 70% din terenul arabil, iar cea 
de-a treia reprezentând cel puţin 5% din 
acesta) şi menţinerea unor rezervoare 
ecologice de cel puţin 7% din terenul 
agricol (excluzând păşunile permanente) 
Acordarea plăţii de bază, supusă 
criteriilor de ecocondiţionalitate, este 
susţinută de opinia publică, pentru că în 
urma dezbaterii publice a reieşit faptul 

că un instrument necesar în viitoarea 
PAC este cel de protejare a mediul 
înconjurător şi a biodiversităţii. 

O altă concluzie a dezbaterii publice 
din 2010 şi transpusă în pachetul de 
reformă prezentat anul trecut de Comisia 
Europeană este cea a echităţii în acordarea 
plăţilor directe. Pentru următorul 
exerciţiu bugetar 2014-2020, Comisia 
propune reducerea discrepanţelor 
dintre vechile state membre şi cele noi, 
în privinţa nivelului de subvenţionare. 
România alături de Letonia, Estonia, 
Lituania şi Portugalia sunt statele 
membre care vor beneficia de o creştere 
a plăţilor directe în următoarea perioadă.  
Pentru România, această creştere 
înseamnă cu 3 miliarde de euro mai 
mult, comparativ cu alocarea actuală. 

Parlamentul European şi Consiliul de 
Miniştri vor definitiva PAC de după 2013, 
având ca bază de pornire propunerile 
comisiei, printre care se află şi această 
suplimentare a plăţilor directe pentru 
România. Dacian Cioloş, comisarul 
european pentru agricultură şi dezvoltare 
rurală, a atras atenţia aspura faptului că 
rezultatul negocierilor „va depinde şi de 
abilitatea statelor membre de a-şi urmări 
interesele naţionale, de a şi le armoniza 
cu abordarea europeană şi de a construi 
alianţe pe puncte de interes comun”. 

Modul în care vom beneficia de 
viitoarea Politică Agricolă Comună 
depinde numai de noi, de modul în care 
vom şti să ne apărăm interesele. 

Dr. Tiberiu LELESCU

Timişoara 03.02.2012

NovI SAD

Adunarea Generală a Cooperării Regionale DKMT

Înapoi la natură!

Deschiderea festivă şi publică a proiectului „Înapoi la Natură”, 
la data de 17.01.2012, în Sala Verde a C. J. Timiş 

Din stânga, spre dreapta imaginii: dr. Andrei M-Kiss, responsabil 
de proiect, Secţia de Ştiinţele Naturii; Dan Lopold Ciobotaru, 

manager Muzeul Banatului Timişoara; Ing. Adam Crăciunescu, 
vicepreşedinte C.J.Timiş; dr.Péter Zakar, vicepreşedinte A.J. 

Csongrád; Gyöngyi Kispál, reprezentant al Memorialului 
Ópusztaszer


