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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: GheoRGhe BoloGa – USl (PNl)
SECRETAR: CăTăliN TiUCh – USl (PSD)
MEMBRI:   ioN DaviţoiU – USl (PC), PeTRU 

JURavle – PP-DD, TiBeRiU leleS-
CU - PDl, aURel lăzUReaNU – USl 
(PSD), PomPiliU STaNCiU – USl 
(PC)

B. COMISIA DE URBANISM, AMENAJAREA
TERITORIULUI ŞI LUCRĂRI PUBLICE

PREŞEDINTE: maRCel mihoC – USl (PSD)
SECRETAR: CoSmiN CoSTa – USl (PNl)
MEMBRI:   liviU CoCeaN – USl (PNl), DoRiN 

CUTU – PDl, mihăiţă BoJiN – PDl, 
ioaN SzaTmaRi – USl (PSD), DaN 
PlavoșiN – USl (PSD)

C. COMISIA PENTRU CULTURĂ, ÎNVĂŢĂMÂNT, 
TINERET ŞI SPORT

PREŞEDINTE: aDRiaN NeGoiţă – USl (PSD)
SECRETAR: aDRiaN PășCUTă – USl (PNl)
MEMBRI:   maRiN PoPeSCU – PDl, NiColae 

BiTea – PDl, aDRiaN PaU – USl 
(PSD)

D. COMISIA PENTRU SĂNĂTATE ŞI PROTECŢIE
SOCIALĂ

PREŞEDINTE: liviU BoRha – USl (PNl)
SECRETAR: GaBRiela CRăCiUNeSCU – USl (PSD)
MEMBRI:   BiaNCa GavRiliţă – USl (PSD), 

GeoRGeTa aURelia RUS - PDl, 
PaUl molDovaN – PDl

E. COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
LOCALĂ

PREŞEDINTE: aDRiaN DiaCoNU – PP-DD
SECRETAR: TRaiaN STaNCU – USl (PC)
MEMBRI:   SoRiN SUPURaN – USl (PNl), ilie 

BeRTea – PP-DD, maRiUS maRTi-
NeSCU – PDl

F. COMISIA PENTRU RELAŢII ŞI COOPERARE  
INTERNĂ ŞI ExTERNĂ:

PREŞEDINTE: alaiN RUS – PDl
SECRETAR: oaNa GaiTa – PDl
MEMBRI:   FloRiaN zaNFiR – PP-DD, SoRiN 

CoCioBea – PDl, mihai RiTivoiU 
– USl (PSD)
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C.J. Timiş sprijină apariţia
revistei Bibliotecii Judeţene Timiş,

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

interculturalitate în DKMT”

În organizarea Centrului de Perfecţionare, instrui-
re şi Formare a Specialiştilor în Cadastru agricol „Pi-
FCa” Timişoara, Consiliului Judeţean Timiş, instituţi-
ei Prefectului Judeţului Timiş, Universităţii de știinţe 
agricole şi medicină veterinară a Banatului Timişoara, 
Universităţii „Politehnica” din Timişoara, oficiului de 
Cadastru şi Publicitate imobiliară Timiş, Primăriei co-
munei livezile, oSPa Timişoara, aeF România, firme-
le GeoToP SRl şi oTNiel SRl, a avut loc în luna 
octombrie  masa rotundă intitulată ”Rolul cadastrului şi 
publicităţii imobiliare în România”. acţiunea s-a desfă-
şurat în aula magna a Universităţii de știinţe agrico-
le şi medicină veterinară a Banatului Timişoara şi este 
parte a proiectului Cadastrul şi rolul acestuia în economia 
de piaţă, cu aplicabilitate în domeniul administraţiei publice 
locale. 

Prezent la deschiderea evenimentului, vicepreşedin-
tele CJ Timiş, marian vasile, a precizat că „acest proiect 
este un efort susţinut pentru a demonstra necesitatea 

utilizării sistemului GiS. În 2005, Consiliul Judeţean 
şi-a asumat acest proiect prin intermediul Comisiei pen-
tru Relaţii şi Cooperare internă şi  externă şi în colabo-
rare cu Prefectura, Universitatea Politehnica, USaB şi 
alte instituţii”. 

la 1 octombrie 2012 s-a împlinit un an de zile de la 
lansarea oficială a Proiectului pilot Livezile prin care echi-
pa implicată s-a angajat să prezinte o parte din teritoriul 
extravilan al Unităţii administrativ Teritoriale livezile 
pentru care s-au întocmit planurile parcelare reglemen-
tate de ordinul 634/2006 modificat, privind conţinutul, 
modul de întocmire şi recepţie a documentaţiilor cadas-
trale în vederea  înscrierii în cartea funciară. 

În cadrul mesei rotunde a fost prezentat proiectul pi-
lot livezile şi, de asemenea, s-a discutat despre soluţiile, 
propunerile, şi procedurile posibile pentru multiplicarea 
acestui proiect, dar şi despre noutăţile legislative în acti-
vitatea de cadastru şi publicitate imobiliară. 

L.J.

Consiliul Judeţean Timiş s-a întrunit în şedinţă ordinară în data de 
30 octombrie 2012, ora 10,00 în sala consiliului din Palatul administra-
tiv, situat în Timişoara, B-dul Revoluţiei din 1989 nr. 17, cu următoarea 
ordine de zi: 

1.Întrebări, interpelări. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare şi a secţiunii de dezvoltare 
pentru bugetul propriu al  judeţului Timiş pe trimestrul iii  2012. 3. 
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea „agendei princi-
palelor manifestări cultural-artistice şi sportive”. 4. Proiect de hotărâre 
pentru modificarea hotărârii CJT nr. 84 / 2012 privind finanţarea unor 
structuri sportive. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei 
financiare a Consiliului Judeţean Timiş la bugetul de venituri şi chel-
tuieli a asociaţiei de Dezvoltare intercomunitară pentru managemen-
tul Situaţiilor de Urgenţă aDiveST pentru anul 2012. 6. Proiect de 
hotărâre pentru modificarea hotărârii CJ Timiş nr. 74 / 2009 privind 
aprobarea proiectului „Sprijinirea imm-urilor prin dezvoltarea unei in-
frastructuri e-business în judeţul Timiş şi districtul vecin din Serbia”. 
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii CJ Timiş nr. 92 
/ 2011 privind aprobarea proiectului de “Studiul privind valorificarea 
potenţialului turistic de-a lungul canalului Bega Ro-Se şi promovarea 
inves tiţiilor prioritare transfrontaliere comune”.  8. Proiect de hotărâre 
privind aprobarea ocupării zonei drumului judeţean 594 de către SC 
”amromco energy” SRl Ploieşti. 9. Proiect de hotărâre privind apro-
barea ocupării zonei drumului judeţean 609D Ghiroda - aeroportul 
Timişoara de către hella România SRl. 10. Proiect de hotărâre pentru 
aprobarea prelungirii unui contract de închiriere. 11. Proiect de hotărâ-
re privind constatarea încetării contractului de concesiune încheiat cu 
SC „Biju” SRl Timişoara. 12. Proiect de hotărâre privind constatarea 
încetării contractului de concesiune încheiat cu SC „Cristiana” SRl Ti-
mişoara. 13. Proiect de hotărâre privind declararea de interes judeţean a 
obiectivului de investiţii „Sistem integrat de management al deşeurilor 
în judeţul Timiş”. 14. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei oferte 
de donaţie din partea Consiliului Judeţean Böblingen – Germania. 15. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui spaţiu, cu destinaţia 
de cabinet medical.  16. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii 
licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane 
prin curse regulate speciale unor operatori  de transport rutier. 17. Pro-
iect de hotărâre privind revocarea  şi desemnarea reprezentantului în 
adunarea Generală a SC „SChiliFT” SRl. 18. Proiect de hotărâre 
privind modificarea hotărârii CJT nr. 80 / 2010. 19. Proiect de hotărâre 
privind organizarea unei comisii speciale. 20. Proiect de hotărâre pri-
vind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Timiş în consi-
liile de administraţie ale unităţilor de învăţământ special. 21. Proiect de 
hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Timiş 
în Consiliile de administraţie ale unor unităţi spitaliceşti din judeţul 
Timiş 22. Diverse. 

 J.L.

ȘEDINȚA ORDINARĂ 
A CONSILIULUI JUDEȚEAN TIMIȘ

„Rolul cadastrului și publicității 
imobiliare în România”

ministerul agriculturii va lansa în perioada 26 no-
iembrie 2012 – 18 ianuarie 2013 noi sesiuni de depu-
nere de proiecte pentru măsurile 121 ”modernizarea 
exploatațiilor agricole”, respectiv 123 ”Creşterea valorii 
adăugate a produselor agricole şi forestiere” din cadrul 
Programului Național de Dezvoltare Rurală.

va fi acordată prioritate producătorilor de fructe şi le-
gume, care sunt încurajați să înființeze centre de colectare 
şi procesare.

În vederea consilierii producătorilor locali, Biroul Re-
gional vest al Unității de Sprijin a Rețelei Naționale de 
Dezvoltare Rurală organizează şedințe de lucru în comu-
nele din Regiune recunoscute drept bazine legumicole.

În paralel, orice persoană interesată este invitată 
să viziteze sediul din Timişoara al Biroului, str.andrei 
șaguna, nr.3, bl. U5, tel: 0256-232579; 0736 354 194; 
fax: 0256-232578; e-mail: usr.vest@rndr.ro. Personalul  
Unității de Sprijin va oferi informații privind condițiile 
de eligibilitate a solicitanților şi a cheltuielilor, proceduri-
le de elaborare, depunere şi implementare a unui proiect, 
dar şi exemple de bune practici din experiența altor be-
neficiari.

Cele două măsuri permit realizarea de investiții pe în-
treg teritoriul României, atât în mediul rural, cât şi în me-
diul urban. Un centru de colectare şi procesare a fructelor 
şi legumelor finanțat prin măsura 123 va putea fi astfel 

amplasat în mediul rural, aproape de exploatațiile agricole 
ale producătorilor, sau în mediul urban, în apropiere de 
aglomerările de consumatori.

măsura 123 asigură finanțarea construcțiilor, a liniilor 
de procesare, dar şi a mijloacelor de transport specializate 
necesare aprovizionării sau desfacerii.

măsura 121 oferă posibilitatea finanțării construcției 
sau modernizării de sere, înființării plantațiilor pomicole 
sau viticole, dezvoltării de sisteme de irigații, achiziției de 
mijloace de transport specializate.

Începând cu mijlocul acestui an, Biroul Regional 
vest al Unității de Sprijin a Rețelei Naționale de Dez-
voltare Rurală a derulat acțiuni de încurajare a accesului 
producției locale de fructe şi legume pe piețele autohtone 
din mediul urban. În prezent, administratorii de magazi-
ne alimentare din Timişoara sunt invitați la sediul Biro-
ului, în vederea înregistrării în baza de date a acestuia şi 
intrării în contact cu producătorii.

Colaborarea dintre producători şi distribuitori în 
înființarea de centre de colectare reprezină deasemenea o 
posibilitate demnă de luat în considerare de către ambele 
părți. De o astfel de colaborare ar beneficia şi consuma-
torii finali, care ar dispune de un acces mult mai facil la 
fructe şi legume proaspete, cu proveniența şi modul de 
cultivare cunoscute.  

C.T.

Sprijin pentru producătorii locali de fructe și legume
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Pe agenda lunii octombrie 2012 
a Comisiei de Urbanism din cadrul 
Consiliului Judeţean Timiş au fost 
dezbătute unele proiectele majore 
de infrastructură publică. este vor-
ba despre „Cale majoră rutieră în 
perspectiva descărcării circulaţiei de 
pe autostradă din nodul rutier km. 
40-41 spre municipiul Timişoara 
prin DN 59”, „Cale majoră rutieră 
în perspectiva descărcării circulaţiei 
de pe autostradă din nodul rutier 
Remetea mare spre municipiul Ti-
mişoara prin DN 6”, „varianta oco-
litoare sud a muncipiului Timişoara 

DJ 591- DN 59- DN6 km 0+000 – 
km. 25+690”, „Segment N-v-S inel 
centură de ocolire a municipiului Ti-
mişoara-interconectare DN 69- DN 
6 – DN 59a – DJ 591” şi „Centrul 
intermodal de transport mărfuri Ti-
mişoara” .

 Proiectul „Cale majoră rutieră în 
perspectiva descărcării circulaţiei de 
pe autostradă din nodul rutier km. 
40-41 spre municipiul Timişoara 
prin DN 59” are în vedere asigura-
rea unei legături rutiere directe din/
în autostradă, pentru zona de nord 
– vest a municipiului, precum şi a lo-
calităţilor limitrofe din această zonă.

Calea rutieră majoră va conduce 
la distribuirea uniformă a traficului 
indus/atras de autostradă pe reţeaua 
străzilor majore din municipiu, scur-

tarea distanţelor de deplasare, evita-
rea formării de blocaje şi creşterea 
siguranţei circulaţiei. De asemenea, 
prin realizarea proiectului se va asi-
gura protejarea populaţiei din loca-
lităţile limitrofe prin eliminarea tra-
versării zonelor centrale a traficului 
atras de autostradă. Totodată, se va 
uşura accesul la pieţele de desfacere a 
agenţilor economici. Drumul expres 
va asigura legături rapide şi directe la 
autostrada arad – Timişoara, la dru-
murile naţionale DN 69, DN 6, DN 
59a şi DN 59, la drumurile judeţene 
DJ 692, DJ 591 şi DJ 593, cu racor-

dare în zona localităţii șag cu 
viitoarea autostradă Timişoara 
– moraviţa – Belgrad. 

având în vedere că muni-
cipiul Timişoara este un termi-
nal strategic în vestul României 
pentru europa de est, pe fluxul 
de transporturi China – Ue, în 
cadrul Comisiei de Urbanism 
s-a discutat implementarea 

unui proiect care să sprijine compe-
tivitatea economiei locale şi regiona-
le prin modernizarea infrastructurii 
şi sistemului de transport mărfuri. 
astfel, „Centrul intermodal de trans-
port mărfuri Timişoara” se justifică şi 
prin creşterea estimată a traficului de 
marfă şi de călători.

În viitor, în cadrul Comisiei de 
Urbanism se vor dezvolta şi alte 
proiecte ce au drept scop reducerea 
circulaţiei de tranzit, îmbunătăţirea 
capacităţii de circulaţie, fluidizarea 
traficului, precum şi reducerea gra-
dului de poluare atât în minicipiul 
Timişoara, cât şi în judeţ.

Cosmin Costa 
secretar Comisia de Urbanism 

CJ Timiş

—  Domnule preşedinte, cum ați caracteriza 
relația dintre Consiliul Județean Timiş şi 
Guvernul României?

— Fără nicio exagerare, am mai spus 
acest lucru, niciodată Timişul nu a benefi-
ciat de atâta sprijin din partea autorităților 
centrale. Guvernul condus de domnul victor 
Ponta are o relație foarte bună, în general cu 
administrațiile județene şi locale, iar Timişul 
ocupă, în acest context, un loc special. În doar 
câteva luni de la preluarea conducerii executi-
vului, primul-ministru a sprijinit concret atât 
Consiliul Județean Timiş, cât şi primăriile ce-
lor două municipii, Timişoara şi lugoj.

și, ca să vă exemplific, vă pot spune că ju-
deţul Timiş  a primit recent, de la Guvern, prin 
rectificare bugetară peste 8.292.000 lei, sumă 
destinată achitării arieratelor primăriilor către 
diferiţi furnizori de bunuri, servicii şi lucrări.  

—  Recent, ați declarat că toate primăriile au 
beneficiat de fonduri din partea CJT...

— aşa este, am spus, încă din momentul 

în care am fost ales, că voi trata comunitățile 
locale în mod corect şi că indiferent de culoa-
rea politică a primarilor, eu voi fi echidistant. 
Politica rămâne la uşa Consiliului Județean:  
aici facem administrație. Sper că până la urmă 
a înțeles toată lumea acest lucru. 

În cadrul şedinţei extraordinare a admi-
nistraţiei judeţene din 9 noiembrie, plenul a 
repartizat către primării sume destinate echili-
brării bugetelor locale pe anul 2012 în valoare 
totală de 942.000 lei. 

—  V-am văzut preocupat de un proiect im-
portant pentru Timiş despre care până 
acum doar s-a vorbit, însă nu s-a făcut 
nimic concret. E vorba de introducerea în 
circuitul turistic a lacului Surduc

— am fost, recent, într-o deplasare cu 
jurnaliştii timişoreni şi lugojeni şi, timp de 
două zile, împreună cu reprezentanți ai unor 
instituții ale statului, cu primarii din zonă, cu 
oamenii de afaceri, am pus la punct un plan de 
acțiune imediată pentru a pregăti zona Surduc. 
avem  acolo superbele  mănăstiri de lemn, dar 

şi alte obiective turistice. Ca să nu mai vorbim 
despre frumusețea şi unicitatea acelor locuri. 
În primul rând, trebuie să refacem infrastruc-
tura şi să interconectăm localitățile din zonă, 
în paralel cu sprijinirea investițiilor private 

care există şi cu atragerea de fonduri, europene 
şi guvernamentale. apoi, vom susține demer-
surile primăriilor care se vor implica în acest 
proiect.

B.V.

Preşedintele Titu Bojin:

”pOLITICA RĂMÂNE LA UȘA CONSILIULUI JUDEȚEAN. 
AICI FACEM ADMINISTRAȚIE!”

Comunele periurbane - probleme comune
Cătălin Tiuch, secretarul Comisiei economice din cadrul CJT, a inventariat, recent, problemele cu care se 

confruntă comunele periurbane. “imediat după alegerile locale, am început deplasările prin comunele Becichere-
cu mic, Ghiroda, moşnița Nouă, Sânmihaiu Român, Remetea mare…Peste tot am întâlnit probleme comune: 
infrastructura lasă de dorit, canalizarea lipseşte, alimentarea cu apă nu funcționează întotdeauna cum ar trebui. 
mai mult, există o problemă legată de interconectarea acestor localități. Sunt şi situații specifice, care țin de alte 

instituții, cum ar fi cele legate de alimentarea cu energie electrică. la orice 
adiere a vântului, se întrerupe curentul electric. În acest sens, eu susțin inițiativa 
primarului ioan Sorincău, din moşnița, care a depus un memoriu la Consiliul 
Județean Timiş, semnat de locuitorii comunei, prin care se solicită rezolvarea 
problemei respective. la Becicherecu mic, cetățenii îşi doresc să beneficieze 
de alimentare cu gaz metan. este singura localitate din apropierea Timişoarei 
care nu beneficiază de gaz metan. Împreună cu primarul de acolo, Raimond 
Rus, căutăm soluții pentru această problemă. localitățile din jurul municipiu-

lui reşedință de județ trebuie să se constituie într-un pol de dezvoltare şi împreună să se transforme într-un motor 
economic al Timişului. Primarii de aici au o viziune modernă de administrare a localităților, iar Consiliul Județean 
îi va susține”, a declarat Cătălin Tiuch. În calitate de secretar al comisiei economice din cadrul Consiliului Ju-
deţean Timiş, am propus realizarea unor investiţii masive, tocmai pentru a face o reparaţie istorică faţă de toate 
comunele periurbane, care au fost văduvite, timp de 20 de ani, atât de administraţia judeteană, cât şi de cea naţio-
nală. Practic, aceste comune periurbane nu au fost sprijinite aşa cum ar fi trebuit să fie. ele s-au dezvoltat doar din 
resurse proprii, adică din banii care au mai rămas, după ce şi-au plătit dările către Bucureşti. 

C.T.

proiecte ample pentru infra-
structura rutieră din Timiș

Ca dascăl, ca fost inspector general şcolar al 
județului Timiş, acum ca membru al Comisiei de cul-
tură şi învățământ din cadrul Consiliu-
lui Județean Timiş, am putut analiza 
necesitățile învățământului românesc, 
implicit cele din județul nostru. Ca 
atare, consider că ar trebui luate cât 
mai repede măsuri concrete pentru a 
avea în viitor un învățământ de calitate, 
cum ar fi: 

– modificarea Constituției Româ-
niei astfel încât învățământul să fie con-
siderat domeniu de securitate națională.

– Susținerea şi dezvoltarea şcoli lor 
profesionale. avem nevoie de tineri care 
sa ştie o meserie atunci când ies de pe 
băncile şcolii. astfel vor putea să-şi gă-
sească mai uşor un loc de muncă având o calificare.

– Creşterea cuantumului burselor şcolare sociale şi 
de performanță ale elevilor care obțin rezultate bune la 
învățătură

– Scăderea violenței în şcoli prin obligativitatea in-
troducerii pazei în şcoli. În 2011, în scolile din Timiş, 
s-au înregistrat 45 de cazuri de violență fizică.

– Creşterea salariilor profesorilor din învățământul 
preuniversitar, corelată cu creşterea economică, astfel 

încât meseria de profesor să devină una 
atractivă.

– măsuri de stimulare financiară a 
profesorilor debutanți pentru ca aceştia 
să accepte să rămână în mediul rural, la 
catedră.

– șanse egale pentru elevii din me-
diul rural, care la fel ca şi cei care învață 
în şcolile din oraş trebuie să beneficieze 
de cantine şcolare, spații primitoare şi 
dotare modernă

– Diminuarea abandonului şcolar 
în mediul rural şi posibilitatea continu-
ării studiilor pentru persoanele care au 
depăşit vârsta şcolarizării

– Înlocuirea programului cornul şi laptele cu progra-
mul “alimentație sănătoasă” , astfel încât fiecare elev să 
beneficieze de o masă caldă la prânz.

Susținerea proiectelor locale privind copiii de etnie 
roma, pentru integrarea acestora în societate.

Marin Popescu
Consilier județean

zece puncte pentru un învățământ de calitate
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primul lot din autostrada 
Timișoara-Lugoj, deschis circulației 

În lungime de 9,5 kilometri, primul lot din autostrada Timişoara 
- lugoj, tronson care face legătura între Giarmata şi Remetea mare, a 
fost deschis traficului în 23 octombrie. Conform contractului, lucrările 
trebuiau finalizate în luna aprilie, însă constructorul a reuşit să închidă 
şantierul cu şase luni mai devreme. valoarea contractului a fost de peste 
210 milioane de lei, fără Tva, 85 la sută din fonduri provenind de la 
Uniunea europeană, restul finanţării fiind asigurată de Guvern. lucrările 
au fost realizate de asocierea SC Spedition UmB SRl – SC Tehnostrade 
SRl – Carena Spa impresa di Construzioni. Directorul Direcţiei 
Regionale de Drumuri şi Poduri, ioan ambruş, a declarat lucrarea are 
o garanţie de patru ani. “este prima porţiune de autostradă realizată la 
cheie. Toate lucrările sunt executate şi sperăm ca şi următoarele loturi să 
fie realizate la fel de bune din punct de vedere calitativ. În momentul de 
faţă este primul lot care se deschide înainte de termen”, a spus ambruş.

A.S.
NOUĂ CONSILIERI JUDEȚENI CANDIDEAzĂ 
pENTRU pARLAMENTUL ROMÂNIEI

În alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012, nouă consilieri  județeni aleşi din cadrul Consiliului Județean 
Timiş au decis să candideze pentru un loc în Parlamentul României.

astfel, ilie Bertea candidează pentru Senat în Colegiul 2 Timişoara, Cosmin Costa pentru Camera 
Deputaților în Colegiul 5, adrian Nicolae Diaconu pentru Camera Deputaților în Colegiul 8, Petru Juravle 
pentru Camera Deputaților în Colegiul 6, Tiberiu lelescu pentru Camera Deputaților  în Colegiul 10, marin 
Popescu pentru Camera Deputaților în Colegiul 8, alain Rus pentru Camera Deputaților în  Colegiul 2, Cătă-
lin Tiuch pentru Camera Deputaților  în Colegiul 6, Florian zanfir  pentru  Camera Deputaților în Colegiul 9.

matei Suciu, consilierul preşedintelui C.J. Timiş, candidează pentru Senat în Colegiul 3.
C.T.

Prefectul Timişului, eugen 
Dogariu, a semnat ordinul privind 
reactivarea şi reactualizarea Consi-
liului consultativ pentru protecția 
consumatorilor Timiş. Consiliul are 
o serie de atribuții printre care: ana-
lizează modul în care sunt respectate 
drepturile consumatorilor şi propu-
ne acțiuni pentru aplicarea mijloace-
lor prevăzute de lege care să asigu-
re protecția cetățenilor, în calitatea 
lor de consumatorilor; analizează 
modul de colaborare a autorităților 
administrației publice în domeniul 
protecției consumatorilor şi reco-
mandă căi de îmbunătățire a colabo-
rării; recomandă acțiuni în anumite 
sectoare din domeniul protecției con-
sumatorilor; propune îmbunătățiri 
ale reglementărilor sau, după caz, noi 
reglementări în domeniul protecției 
consumatorilor; formulează propu-
neri în sprijinul elaborării strategiei 
şi a programelor de acțiune pe plan 
local şi național; analizează proble-
mele specifice ale asociațiilor pentru 
protecția consumatorilor şi propune 
autorităților administrației publice, 
precum şi altor organisme şi asociații 
interesate, modalități de sprijinire a 
acestora în rezolvarea problemelor; 
analizează modul în care autoritățile 

administrației publice răspund so-
licitărilor (sesizări, reclamații) con-
sumatorilor sau asociațiilor pentru 
protecția consumatorilor şi sesizează 
autoritățile în cauză asupra even-
tualelor carențe în organizarea şi 
funcționarea sistemului de recepție 
şi răspuns al cererilor consumatori-
lor; sprijină acțiunile de informare şi 
educare a consumatorilor.

Consiliul consultativ pentru 
protecția consumatorilor Timiş 
este condus de prefect, în calitate 
de preşedinte, din Consiliu făcând 
parte conducătorii Comisariatului 
Regional pentru Protecția Consu-
matorilor Regiunea vest, asociației 
pentru Protecția Consumatorilor 
Timiş, Gărzii Financiare Timiş, 
Direcției Județene pentru accize 
şi operațiuni vamale Timiş, in-
spectoratului de Poliției Județean 
Timiş, Direcției Sanitare veterina-
re şi pentru Siguranța alimentelor 
Timiş, Gărzii Naționale de me-
diu – Comisariatul Județean Timiş, 
Direcției Regionale în Construcții 
vest, Registrului auto Român 
– reprezentanța Timiş, Direcției 
Regionale de metrologie legală, 
Direcției de Sănătate Publică Timiş.

D.F. Firmele interesate din domeniul echipamentelor 
pentru energie alternativă vor găsi în Timişoara spaţii de 
producţie, ateliere, depozite şi servicii publice. Sorin ma-
xim, directorul agenţiei de Dezvoltare Regională vest, şi 
Titu Bojin, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, au 
semnat, la începutul lunii noiembrie, contractul privind 
Parcul Tehnologic pentru energie alternativă Timişoa-
ra. „Este proiectul depus de Consiliul Judeţean Timiş, proiect 
care a parcurs toate etapele de contractare, a fost semnat de 
Ministerul Dezvoltării şi acum este semnat şi de noi. Va-
loarea sa este de peste 49 de milioane de lei, iar durata de 
implementare este de 30 de luni. Lucrările de construcţie pot 
începe după organizarea licitaţiei”, a precizat Sorin ma-
xim, directorul aDR vest.

Prin proiectul Parcului Tehnologic pentru energie 

alternativă Timişoara, Consiliul Judeţean Timiş ur-
măreşte crearea unui mediu propice pentru dezvoltarea 
firmelor din domeniul tehnologiilor de producţie a ener-
giei din surse regenerabile şi din alte domenii de interes 
conexe, iar la final, CJT va putea oferi firmelor interesate 
din domeniul echipamentelor pentru energie alternativă 
spaţii de producţie, ateliere, depozite şi servicii publice. 
Proiectul urmăreşte realizarea unei clădiri multifuncţio-
nale destinate activităţilor administrative a întreprinde-
rilor din parc, asigurarea de teren destinat potenţialilor 
investitori cu scopul de a construi spaţii de producţie în 
domeniul energiilor alternative. „O parte din energia nece-
sară parcului va fi asigurată de panouri fotovoltaice”, a mai 
spus Sorin maxim.

A.D.R.

Consiliul consultativ pentru 
protecția consumatorilor din Timiș

Consiliul Județean Timiș trece pe energie alternativă

ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ A C.J.TIMIȘ
În data de 9 noiembrie 2012 a avut loc la Palatul administrativ şedința 

extraordinară a Consiliului Județean. Cu acest prilej au fost aprobate ur-
mătoarele proiecte de hotărâre: Proiect de hotărâre privind repartizarea 
unor sume pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012;  Proiect de 
hotărâre privind repartizarea unor sumelor defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor, 
pe anul 2012. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat 
al judeţului Timiş şi a bugetelor rectificate ale unor instituţii şi servicii 
publice pe anul 2012.

J.L.

În data de 17 octombrie, aquatim Sa a semnat 
Contractul “extinderea şi modernizarea reţelelor de 
alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Timişoara 
Sud” din cadrul Proiectului „extinderea şi modernizarea 
sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în jude-
ţul Timiş”. Preţul contractului este de 32 607 515,00 lei 
(fără Tva). Contractul a fost atribuit, în urma licitaţiei 
publice deschise, firmei Construcciones lujan Sa din 
Spania. Contractul cuprinde următoarele lucrări: mo-
dernizarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apă 
cu peste 2 km, modernizarea şi extinderea sistemului de 
canalizare cu aproximativ 17 km, construcţia şi moder-
nizarea unor staţii de pompare apă uzată. lucrările se 
vor desfăşura în cartierele din zona de sud a municipiu-
lui Timişoara: Freidorf, Soarelui, Ciarda Rosie, Girocu-
lui, Fratelia şi iozefin.

Contractul menţionat face parte din Proiectul „ex-
tinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu 
apă şi canalizare în judeţul Timiş”, proiect cofinanţat 

din Fondul de Coeziune prin Programul operaţional 
Sectorial mediu. valoarea totală a proiectului este de 
118.871.000 euro din care: 73,93% fonduri nerambur-
sabile, din Fondul de Coeziune al Uniunii europene, 
13,04% asigurat de aquatim Sa, 11,30% de la bugetul 
de stat, 1,73% de la autorităţile locale (Consiliul Jude-
ţean Timiş şi Consiliul local Timişoara). „Proiectul cu-
prinde şi investiţii în extinderea şi reabilitarea sisteme-
lor de distribuţie şi de tratare a apei potabile precum şi 
pentru colectarea şi epurarea apelor uzate în localităţile 
: Timişoara, Jimbolia, Deta, Sânnicolau mare, Buziaş, 
Recaş, Gătaia, Făget, Ciacova, Săcălaz, Sânmihaiu Ro-
mân şi Utvin. lucrările însumează: extinderea reţelei de 
canalizare cu aproximativ 200 km, extinderea reţelei de 
apă cu aproximativ 100 km, construcţia a 7 staţii noi de 
epurare a apei uzate, construcţia a 3 staţii noi de tratare 
a apei potabile”, a declarat ilie vlaicu, director general 
SC aquatim Sa.

C.B.

Un nou contract semnat de Aquatim pentru Timișoara

adrian Diaconu este preşedintele 
Comisiei pentru administrație Pu-
blică locală din cadrul C.J Timiş. 
În această calitate, domnia sa crede 
că trebuie făcut ceva concret pentru 
a declanşa prosperitatea județului, a 
țării: „am aşteptat 20 de ani, pentru 
a simţi o schimbare majoră şi reală, 
în viaţa mea, în ţara mea, şi n-am vă-
zut-o. Categoric trebuie făcut ceva, e 
nevoie de o implicare serioasă pen-
tru a recâştiga încrederea cetăţenilor 
în clasa politică, pentru că în acest 
moment politicienii sunt  cei mai rău 
văzuţi români în ochii opiniei publi-
ce şi a alegătorilor. am stat de vorbă 
cu oamenii din Jimbolia,  Comlo-
şu mare, lenauheim, iecea mare, 
Cărpiniş, Biled, Satchinez, Dudeştii 
Noi, Sânandrei, orţişoara, Dumbra-
viţa şi Giarmata. aşa am constatat 
că sunt cuprinşi de revoltă, dezamă-
gire, dezgust, pentru că s-au săturat 
de politica ultimilor 20 de ani, de 
promisiunile ieftine şi de realităţile 
urâte ale vieţii lor, de zi cu zi. 

administraţia publică în jude-
ţul Timiş, la nivelul întregii țări, în 
municipiile, oraşele şi comunele din 
judeţul Timiş,  trebuie organizată ca 
să  funcţioneze realmente în teme-
iul principiilor autonomiei locale, a 
descentralizării serviciilor publice, 
eligibilităţii autoritarilor locale, le-

galităţii şi al consultării cetăţenilor 
în soluţionarea problemelor de in-
teres deosebit. Timişenii, în general 
românii, nu mai au nevoie de sute 
şi mii de proiecte promise „pen-
tru binele comunităţii”. au nevoie 

ca într-un timp concret, trei-patru 
ani, să le fie rezolvate două-trei du-
reri acute ale comunităţii respective, 
trebuie să simtă implicarea directă 
a reprezentanților județeni în foru-
rile înalte ale țării. Stând de vorbă 
cu timişenii din localitățile amintite 
mai sus am aflat care sunt probleme-
le majore ale primăriilor, ale comu-
nităţilor locale, izvorâte din legi scri-
se strâmb şi anapoda, din birocraţie 
şi incompetenţă. le ştiu pentru că 
am stat şi stau de vorbă cu oamenii. 
Cunosc foarte bine realitatea din te-
ren. Un proiect important s-ar putea 
numi acela de a uşura, din punct de 
vedere legislativ, viaţa comunităţilor 
locale. ori, să scrii o iniţiativă legis-
lativă în acest sens este tocmai mun-
ca unui reprezentat al comunităților 
din care provine şi care să fie în fo-
losul tuturor cetățenilor. Că n-aţi 
prea văzut-o în ultimii ani şi asta e 
adevărat…”

C.T.

E nevoie de o schimbare majoră
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la Cluj Napoca, s-a desfăşurat 
între 15-19 octombrie 2012 cea de-
a  a Xi-a ediţii a Festivalului „Puck”. 
Pe scenă  au urcat 15 trupe profesio-
niste, reprezentând renumite şcoli de 
păpuşărie din ţară şi din străinătate, 
Juriul din acest an a fost alcătuit din 
Roxana Croitoru, ion Parhon, eu-
genia Tărăşescu Jianu, Raluca Tul-
bure, Szebeni Szuszana. 

Spectacolul Teatrului merlin - 
„Giovannino fără frică” – a obținut  
la Festivalul internaţional al teatrelor 
de păpuşi şi marionete „Puck” Pre-
miul pentru regie, acordat monei 
marian, pentru „triumful spiritului 
ludic”.  Spectacolul „Giovannino 
fără frică” a avut premiera în anul 

2012. Regia artistică este semna-
tă de mona marian, scenografia de 
eugenia Tărăşescu Jianu, iar muzica 
îi aparţine Corinei Sîrbu. Din distri-
buţie fac parte maria Kristofoletti, 
angelica Pamfilie, Doru maniu, 
Gina macovei, Diana Boboc, luana 
Uncruţiu, laura miculescu şi lau-
renţiu Pleşa. 

„Se iau două personaje principa-
le: un puşti isteţ şi un căpcăun fioros. 
la acestea se adaugă păpuşi frumoa-
se, costume inspirate, muzică numai 
bună de spectacol şi... gata monta-
rea. Giovannino fără frică, de ioona 
Rauschan, este o bucurie deopotrivă 
pentru cei mici, dar şi pentru părinţi 
şi bunici. Puştii îndrăgostiţi de tea-
tru vor avea parte de aproape un ceas 
de... poveste adevărată, în vreme ce 

adulţii se vor bucura de o montare 
extrem de interesantă”, este pre-
zentarea făcută de echipa Teatrului 
merlin  spectacolului „Giovannino 
fără frică”

„Premiul pe care juriul de spe-
cialitate l-a acordat spectacolului 
nostru este unul important. mona 
marian este un nume mare al scenei 
româneşti şi a fost o adevărată onoa-
re pentru noi să lucrăm alături de ea 
la acest spectacol. Faptul că monta-
rea de la Timişoara i-a adus un astfel 
de premiu nu poate să fie decât o bu-
curie foarte mare pentru toţi artiştii 
de la Teatrul merlin şi, evident, un 
motiv de mândrie”, conchide eva 
labadi, managerul Teatrului merlin.

Daniela PEPA

pREMIU IMpORTANT 
pENTRU TEATRUL MERLINÎn cadrul protocolului de cola-

borare între muzeul Banatului Ti-
mişoara şi administraţia muzeelor 
din judeţul Csongrád, Ungaria, 
Secţia de știinţele Naturii a pre-
zentat o expoziţie tematică de ex-
cepţie la muzeul József attila din 
makó, la data de 9 octombrie 2012. 

expoziţia itinerantă a avut ca 
temă Orhideele din Banat. Desi-
gur este vorba despre specii de or-
hidee sălbatice, autohtone, şi nu de 
cele care se vând la florării. acest 
aspect a impus o prezentare ştiin-
ţifică amplă şi totuşi pe înţelesul 
tuturor, în ideea că prin cunoaş-
tere se poate forma un ataşament 
solid pentru conservarea şi ocroti-
rea acestor specii. și prin această 
acţiune Secţia de știinele Naturii 
a dorit continuarea procesului edu-
caţiei ecologice permanente pe care 
o promovează din 1977. 

expoziţia de fotografii, repre-
zentând cele mai rare specii de 
orhidee din Banat a fost realizat 
de către dr. Sretco milanovici, mu-
zeograf botanist, utilizând imagini 
inedite din colecţia sa de fotografii 
sub consilierea ştiinţifică a dr. an-
drei m-Kiss, cercetător ştiinţific 
i. expoziţia a fost finanţată din 
agenda culturală a Consiliului Ju-
deţean Timiş 2012. Fotografiile au 
fost imprimate pe suport plastic, 
realizânduse astfel 14 feţe cu 42 de 
imagini în total.

Speciile familiei orhideelor 
(Familia orchidaceae) sunt con-
siderate cosmopolite fiind răspân-

dite apropape pe tot globul, de la 
zonele de câmpie până la altitudini 
de până la 4000 m. Deşi au fost 
cunoscute din antichitate numă-
rul exact al speciilor nu se cunoaş-
te nici astăzi. Se estimează în jur 
de 20-25.000 de specii. Numărul 
hibrizilor cultivaţi, însă, depăşeş-
te cifra de 200.000 de specii, ceea 
ce dovedeşte o atracţie specială a 
oamenilor faţă de orhidee. având 
în vedere numărul mare de specii, 
distribuţie şi adaptare foarte variat, 
orhideele reprezintă o ramură ter-
minală în evoluţia plantelor.

orhideele noastre sunt plante 
erbacee perene, care au un rizom 
format din doi tuberculi de formă 
ovoidali, care seamănă cu testicu-
lele mamiferelor (cuvântul orchis 
în limba greacă veche înseamnă 
testicul). Pe lângă această specifici-

tate mai amintim forma deosebită 
a florillor, formate din şase petale, 
din care una este mai pronunţată, 
numită labellum, care imită forma 
femelelor unor insecte. Prin această 
adaptare, se atrag masculii insecte-
lor respective care prin gesturi de 
copulaţie realizează, involuntar, 
polenizarea orhideelor.

Faţă de zonele tropicale (în 
america de Sud există peste 8000 
de specii, în asia de Sud-est în jur 
de 6800 de specii, în africa peste 
3000 de specii, etc.cu numeroase 
specii căţărătoare), orhideele din 
zona temperată, sunt exclusiv te-
restre. Din cele 900 de specii cu-
noascute în Flora României sunt 
menţionate 58 de specii, din care 
dr. Sretco milanovici a identificat 
54 de specii, în Banat. Prezenţa 
acestor specii într-un habitat in-
dică relaţii ecologice neperturbate. 
ele reprezintă organisme speci-
fice, specii indicatoare ale zonelor 
nealterate, naturale, nepoluate, cu 
micoriză obligatorie, în strânsă 
concordanţă cu factorii abiotici şi 
biotici naturali. accesul la ciuper-
cile micoritice, cu care orhideele 
intră într-o relaţie simbiotică este 
un factor cheie, esenţial pentru 
existenţa şi distribuţia speciilor de 
orhidee. 

Specificitatea acestor interac-
ţiuni este de importanţă crucială 
în privinţa ecologiei şi conservă-
rii acestora, totodată este şi un fir 
roşu, călăuzitor, în cercetarea bio-
ecologică ale acestora. Neştiinţa, 

indolenţa, poluarea, distrugerea sau 
transformarea habitatelor naturale, 
la care se adaugă desori snobis-
mul de a poseda specii rare şi en-
demice, sunt tot atâtea aspecte ale 
diversităţii influenţelor negative 
antropice. De aceea, şi în România 
se impun eforturi ştiinţifice, chiar 
interdisciplinare, educaţionale şi 
practice permanente pentru ocro-
tirea orchideelor in situ, ca aceste 
frumoase, delicate şi interesante 
plante să ne încânte ochii şi de aici 
încolo. 

aceasta a fost mesajul expoziţi-
ei noastre, care a fost prezentat sub 
formă de ghidaj, câştigând, vizibil, 
auditoriul din makó pentru dezi-
deratul major al conservării biodi-
versităţii, în general şi al orhideelor 
în special.

Dr. Andrei M-Kiss

ORHIDEE, VALORI ALE pATRIMONIULUI 
NATURAL DIN EUROREGIUNEA DKMT

În anul 1997, la data de 21 noiembrie,  Con-
siliul Judeţean Timiş, alături de celelalte consi-
lii judeţene din Regiunea de vest (România), 
consiliile judeţene din Regiunea Dél-alföld 
(Ungaria) şi Provincia autonomă voievodina 
(Serbia), a semnat protocolul Cooperării Regi-
onale Dunăre-Criş-mureş-Tisa cu scopul de a 
extinde relaţiile de colaborare dintre colectivi-
tăţile regionale şi autorităţile regionale în dife-
rite domenii de interes comun. Prin protocolul 
reînnoit al Cooperării, în anul 2003 au fost in-
cluse în aceasta şi unele municipii (dintre care 
au mai rămas: Szeged şi Subotica), camerele de 
comerţ şi reprezentanţii unor oNG-uri. 

În decursul celor 15 ani de existenţă au avut 
loc nenumărate contacte, s-au stabilit multe 
legături, întâlniri, cooperări între locuitorii ce-
lor trei regiuni vizate, sub umbrela DKmT. Se 
poate că acest fenomen s-ar fi produs şi fără 
crearea unei structuri organizatorice, dar, prin 
însăşi existenţa sa, a oferit un exemplu de ur-
mat pentru diferite tipuri de structuri şi coo-

perări venind în sprijinul comunităţilor locale, 
apropiindu-le şi accelerând acest proces prin 
oferirea unui cadru instituţional. 

instituţiile DKmT create prin protocolul 
de colaborare (adunarea Generală, Secretaria-
tul, agenţia de Dezvoltare, Grupurile de lucru) 
îndeplinesc un rol de coordonare, informare, 
dar mai ales un rol de decizie strategică pri-
vind dezvoltarea unitară şi durabilă din punct 
de vedere economic, social, etc. a acestui spaţiu, 
deoarece dezvoltarea uneia dintre cele aceste 
laturi (Regiunea de vest, Regiunea Dél-aföld 
şi Provincia voievodina) se poate imagina doar 
în contextul dezvoltării celorlalte două. Pe par-
cursul eliminării treptate a impedimentelor ge-
nerate de graniţele de stat, între cele trei regiuni 
se va crea o interdependenţă şi mai mare. 

Preşedinţia Cooperării Regionale DKMT se 
schimbă anual, prin rotaţie. În perioada iunie 
2012 – mai 2013 aceasta este deţinută de judeţul 
Timiş. 

FENyVESI Eva

15 ani de cooperare în cadrul Euroregiunii 
Dunăre-Criș-Mureș-Tisa
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Duminică, 14 octombrie 2012, sala de spectacole a filar-
monicii din Timişoara a găzduit spectacolul de gală al festiva-
lului „lada cu zestre”, ediţia 2012. 

În acest an „lada cu zestre a neamului” a fost structurată 
pe următoarele genuri artistice: coregrafie (dansuri populare, 
solişti dansatori, ansambluri tematice: creaţie folclorică, dan-
suri şi obiceiuri tradiţionale, ansambluri de cântece şi dansuri), 
formaţii muzicale (orchestre populare, tarafuri, grupuri de in-
strumentişti, solişti instrumentişti, solişti vocali), formaţii co-
rale, proză sau poezie în grai popular, creatori populari (pictură 
naivă, pictură, cusătură, costume populare, broderii, sculptură 
în lemn, olărit, iconografie, artă florală, etc.), artă culinară tra-
diţională şi alte genuri artistice (fanfare, teatru popular etc.) 
Un juriu format din specialişti de marcă din judeţul timiş şi 
din judeţele vecine au desemnat câştigătorii, pe secţiuni. aceş-
tia sunt:

I.   Secţiunea: Arte Plastice, Recitatori,  
Teatru, Expoziţii, Gastronomie 

A. Creatori versuri în grai bănăţean 
Petru Chira  - Giroc  - locul i; Tipa violeta - Ghilad - 

locul i; Teodorescu Narcis - Sat hitiaş, Comuna Racoviţa  
- locul ii; Păian Camelia - Giarmata - menţiune i; Berariu 
elisabeta - Racoviţa - menţiune ii

B. Creatori poezie contemporană 
George lână - Giroc - locul i 

C. Teatru în grai bănăţean 
Trupa de teatru - Fundaţia „Speranţa” - Checea - locul ii; 

Trupa de teatru „legendarii” - Sânandrei - locul iii

D. Teatru clasic 
Trupa de teatru „Puck” - Giroc - locul i

E. Grupuri de recitatori  
școala cu cls. i - viii - Boldur - locul i

F. Recitatori în grai bănăţean 
Cârdei alexandra - Chevereşu mare - locul i; mar-

cu Cristian - Chevereşu mare - locul i; Birescu andreea - 
Criciova - locul i; andronache Cristian - Foeni - locul i; 
Spoială Cristian - Giarmata - locul i; martinovici orlan-
do - mănăştiur - locul i; ţăran Sergiu andrei - mănăştiur 
- locul i; Truşcă ioana - moşniţa Nouă - locul ii; Feher 
Raluca - Chevereşu mare - locul ii; Tomiţă Flavia - Bol-
dur - locul ii; vasiloni Paula - Boldur - locul ii; Berariu 
andreea - Racoviţa - locul ii; Radi alexandru - Topolovăţu 
mare - locul ii; Jifcovici Denisa - Belinţ - locul ii; olar 
andrada - Giarmata - locul ii; Dumintraşcu Teodora - Ni-
chidorf - locul ii; Talpău Ciprian - Ghizela - locul ii; Farcaş 
andreea - Sat Sutriaş, Comuna Traian vuia - locul ii; Crişan 
Gabriela - Sânandrei - locul ii; Banciu Roxana - Sat Nerău, 
Comuna Teremia mare– locul ii; Celetei Cătălin - Sat Ne-
rău, Comuna Teremia mare - locul ii; Bechira Ruxandra - 
Checea– locul ii; Balaci alexandru - Coştei - locul ii; Cocai 
alexandru - mănăştiur - locul ii; Rus Dumitru Daniel - mă-
năştiur - locul ii; Stănescu andreea - mănăştiur - locul ii; 
Podean Beniamin  - Belinţ - locul iii; Bica andreea Carmen 
- Jimbolia - locul iii; șerban alexandru - Sat Giarmata vii, 
Comuna Ghiroda - locul iii; Tătaru elena - moşniţa Nouă 

- locul iii; Baleţ andrada - Racoviţa - locul iii; Caramatrac 
Ramona - Jamu mare - locul iii; Păian Camelia - Giarma-
ta  - locul iii; Braica Diana - Biled - locul iii; Răvăşilă 
maria Cecilia - Biled - locul iii; Demeter Denisa - Sânadrei 
- locul iii; Crista ariana - Criciova - menţiune; Budulea 
alina - Biled - menţiune; Tomescu ana - maria - menţiune; 
Prof. Crista aurica - mănăştiur - Premiul special al juriulu-
lui pentru coordonarea grupului de recitatori; Ciuciu Daiana 
- Sânandrei - Premiul special al juriului pentru rolul „ana”; 
Demeter Denisa - Sânandrei - Premiul special al juriului pen-
tru interpretare; oancea Carmina - Giroc - Premiul special al 
juriului pentru „Joc de rol”; antal alexandru - Giroc - Premiul 
special al juriului pentru rolul „,micul Prinţ”; Necşa Georgia-
na - Ghiroda - Premiul special al juriului pentru interpretare

G. Creatori populari, arte plastice etc.
Cercul de pictură, coordonator Delia haţegan - moşniţa 

Nouă -  Premiul special al  juriului; Cercul de iconografie şi 
Ceramică, coordonatori Barbos marin şi Barbos eugen - To-
meşti - Premiul special al juriului; Ciuculete Petru - Jimbo-
lia - locul i pentru lucrarea „vasul cu flori”; Dughir Ciprian 
- Recaş - locul i - Fotografie contemporană; Denes ildiko 
- Dumbrăviţa - locul i - Podoabe cu mărgele; Giurgiu Raul 
- Recaş - locul ii - aranjamente florale; Cercul de pictură al 
Bisericii ortodoxe „Sf. Dimitrie” - Giroc - locul iii - icoane 
pe sticlă, icoane pe lemn; luca emilia - Ghiroda - locul iii 
- Costume populare; vasilescu Claudia emilia - Giroc - men-
ţiune - icoane pe lemn; Cercul de pictură - Belinţ - menţiune 
- icoane pe sticlă; Cercul de pictură coordonat de Benda ma-
riana - Giarmata - menţiune 

H . Puncte expoziţionale și colecţionari 
Weiss Sebastian - Jdioara, Comuna Criciova - Premiul 

special al juriului pentru muzeul din Jdioara; matei marius 
- Giroc - Premiul special al juriului pentru colecţia de costu-
me şi fotografii; Costa Felicia - Sânandrei - Premiul special al 
juriului pentru colecţia de costume populare; Tipa violeta - 
Ghilad - Premiul special al juriului pentru colecţia de costume 
populare; luca emilia - Ghiroda - locul i (lada de zestre 
şi Costume populare); Baleţi ovidiu - Sat hitiaş, Comuna 
Racoviţa - locul i (Colecţia de fotografii) Jurchiţă Daniela 
- Ghilad - locul i (Colecţie de costume populare şi țesături) 
Truşcă mirela - Sat albina, Comuna moşniţa Nouă - locul 
ii (Costume populare şi fotografii) Doţ liliana - Sat Bazoş, 
oraş Recaş - locul ii (Fotografii de familie) ioan şi Silvia 
mermeze - Ghiroda - locul iii (Costume populare şi icoane 
pe sticlă) vasiloni elena - Sat ictar Budinţ,  Comuna Topolo-
văţu mare - locul iii (Costum popular cu ceapsă); avrămuţ 
Petru - Giroc - locul iii (Coleţie de obiecte şi cărţi bise-
riceşti); Dobriţă mario - Ghiroda - menţiune i (Fotografie 
veche 1930 - 1940); Cincă marcel - Ghiroda - menţiune i 
(Unelte şi obiecte casnice tradiţionale); mioc Denisa - Belinţ 
- menţiune i (Costum popular de femeie); Berariu elisabeta 
- Racoviţa - menţiune ii (Fotografie document); Jucu oana 
- Belinţ - menţiune ii (Poneavă țesută); Podean Niţă - Belinţ 
- menţiune ii (Poneavă țesută); Drăghicescu Rodica - Belinţ 
- menţiune ii (Poneavă țesută); Benda mariana - Giramata - 
menţiune iii (Colecţie de fotografie); Bejinariu maria - Ghi-
roda - menţiune iii (Colecţie de fotografie veche); ţenche 
maria - Sat hitiaş, Comuna Racoviţa - menţiune iii (Colec-
ţie de fotografie)

I. Muzee, case memoriale etc.
muzeul Pompierilor voluntari - Jimbolia - Premiul special 

al juriului; Căminul Cultural Tomeşti - Comuna Tomeşti - 
Premiul special al juriului; Fundaţia Culturală Româno - Ger-
mană - Jimbolia - locul i (Colecţia de numismatică); Pri-
măria Comunei Traian vuia - locul i (Colecţia de costume 
şi obiecte casnice tradiţionale); muzeul Presei „Sever Bocu” 
- Jimbolia - locul ii (Colecţia de publicaţii); muzeul „ștefan 
Jager” - Jimbolia - locul iii (Colecţia de carte veche)

J. Biserici și parohii 
Parohia ortodoxă Recaş ii - Recaş - Premiul special al 

juriului (Colecţie de carte bisericească veche); Biserica orto-
doxă „Sf. Dimitrie” - Giroc - locul i (Colecţie de carte bise-
ricească veche şi icoane pe lemn); Parohia ortodoxă Recaş i 
- Recaş - locul ii (Colecţie de carte veche cu valoare istorică)

K. Monografii și publicaţii 
monografia Topolovăţu mare - Topolovăţu mare - Pre-

miul special al juriului; monografia Comunei Ghiroda - locul 
i; monografia localităţii albina - Comuna moşniţa Nouă - 
locul ii; ziarul local „medveşanul” - Sat Urseni, Comuna 
moşniţa Nouă - locul iii

L. Case de cultură și muzee
muzeul de istorie din Recaş - Recaş - Premiul special al 

juriului pentru colecţie şi prezentare); Casa de cultură Buziaş 
- Buziaş - locul i (Colecţia de păpuşi); Căminul Cultural Ce-
nad - Cenad - locul iii (Colecţie de păpuşi în port de Kirwei)

M. Alte genuri
Giurgiu ioan şi Băngică Rozalia - Recaş - Premiul speci-

al al juriului (Tablou vivant „la presat de struguri”); onofrei 
Daniela - Recaş - locul i (expoziţie de aranjamente florale)

N. Gastronomie tradiţională tematică 
Familia Nicoleta, mihai şi ionel șipoş - Giroc - Premiul 

special al juriului; mermeze Silvia şi luca emilia - Ghiro-
da - Premiul special al juriului (mâncare de post); Ticuşan 
maria, iliescu Neli, Truşcă mirela - Sat moşniţa veche, Co-
muna moşniţa Nouă - Premiul special al juriului (mâncăruri 
de porc); Ursu mărioara - Birda - Premiul special al juriului 
(minunea stupului); vanesiks Felicia, Ciuculete hilde, Clubul 
Femina - Jimbolia - locul i (Dulciuri de Jimbolia); mîţu eva, 
mîţu lenuţa, Berariu elisabeta - Racoviţa - locul i (olaturi 
de nuntă)

O. Gastronomie tradiţională individuală
Jicheran Daniela - Giroc - Premiul special al juriului (Pa-

pricaş de Somotei); Toma Raul - Giroc - Premiul special al 
juriului (Cugluf ); Râmneanţu Petronela - Giroc - Premiul 
special al juriului (Ceaun vânătoresc); marincu ofelia şi ale-
xandru - Giroc - Premiul special al juriului (Supe şi ciorbe); 
marincu Cristian Fabriţio - Giroc - Premiul special al juriului 
(Platou țărănesc); miheţ maria - Recaş - Premiul special al 
juriului (Ghibaniţă); Bojin Slaviţa - Cenad - Premiul special al 
juriului (Ceşniţă); Colcer  adrian - Sânandrei - Premiul spe-
cial al juriului (Plăcintă cu bulion); Cucu Georgeta - Cenad 
- Premiul special al juriului (Raţă pe varză); Kuglin andras 
- Dumbrăviţa - Premiul special al juriului (Papricaş de scoici); 
Crişan mihai Tudor - Giroc - locul i (Carne de vită cu sos de 
roşii cu cartofi); lazea andreea - Giroc - locul i (Păturată pră 
crumpi); olariu ecaterina - Giarmata - locul i (Trunchi de 
copac); lazu Doina, Drăgoi marcel - Giarmata - locul i (Co-
lac roată); Păian Camelia - Giramata - locul i (Turce cu mie-
re dă stup); Kretten veronica - Giarmata - locul i (Doboş); 

iacobescu eugenia - șanoviţa  - locul i (lacşe); Pavelescu 
- Cinca angelica - Ghiroda - locul i (Prescură); Todea vero-
nica - Recaş - locul i (Răcituri); Deneş Robert, Balint iosif 
- Dumbrăviţa - locul i (Papricaş la ceaun cu carne de oaie); 
maxim ștefan - Cenad - locul i (Papricaş de somn); Simanfy 
Noemi Piroska - Dumbrăviţa - locul i (Turtă dulce); marco-
vici aurelia - Sat Blajova, Comuna Niţchidorf - locul i (Bo-
rândău); Cojocari Claudia - Sat Nerău, Teremia mare - locul 
i (murături cu struguri); Spoială elena - Giarmata - locul ii 
(Fasole cu ciolan); Florea maria - Topolovăţu mare - locul ii 
(Pancove); Tripa maria - Sat Nerău, Teremia mare - locul iii 
(vărzar); ofiţerescu alexandra - locul iii (Papricaş); iosifoni 
marinela - Belinţ - locul iii (mălai); alexa victoria - ast 
Nerău, Teremia mare - locul iii (Plăcintă cu şpriţu); Kalmar 

Gala Laureaților Festivalului „Lada cu zestre” 2012
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marieta - Recaş - locul iii (Prăjitură cu vişine); vodă Patricia 
- Belinţ - menţiune (mâncare vânătorească); vasi Rodica - 
Belinţ - menţiune (ludaie în dobă); Bogdănel Bianca - Belinţ 
- menţiune (Găluşte cu crumpi); Sucui Florentina - Giarmata 
vii, Ghiroda - menţiune (Crumpi copţi); Secoşan Bianca - 
Giroc - menţiune (miere de albine).

II. Secţiunea Coregrafie

1). Formaţii de dansuri mixte 
Formaţia de dansuri mixte (Debutanţi) - Dudeştii Noi - 

locul i; Formaţia de dansuri mixte (Consacraţi) - Ghiroda 
- locul i; Formaţia de dansuri mixte - Sânandrei - locul ii; 
Formaţia de dansuri mixte - Pişchia - locul iii; Formaţia de 
dansuri mixte - Răchita, Com. Dumbrava - menţiune; For-
maţia de dansuri mixte - Bechicherecu mic - menţiune; For-
maţia de dansuri mixte (Copii) - Sânandrei - menţiune; For-
maţia de dansuri mixte - șanoviţa, Com. Ghizela - menţiune; 
Formaţia de dansuri mixte - Gladna Romana, Comuna Fârdea 
- menţiune; Formaţia de dansuri mixte (Copii) - moraviţa 
- menţiune; Formaţia de dansuri mixte - Giarmata - menţi-
une; Formaţia de dansuri mixte (Copii) - Belinţ - menţiune; 
Formaţia de dansuri mixte - Biled - menţiune; Formaţia de 
dansuri mixte - Ghilad - menţiune; Formaţia de dansuri mix-
te a Casei de Cultură din Recaş - locul i; Formaţia de dansuri 
mixte a Casei de Cultură din Ciacova - locul ii

2). Grupuri de dansatori
Grupul de dansatori - Dudeştii Noi - locul i; Grupul de 

dansatori - Racoviţa - locul ii; Grupul de dansatori - șano-
viţa, Com. Ghizela - locul iii; Grupul de dansatori - Ghiroc 
- menţiune; Grupul de dansatori - Ghilad - menţiune; Gru-
pul de dansatori - moraviţa - menţiune; Grupul de dansatori 
- moşniţa Nouă - menţiune; Grupul de dansatori  - Pişchia 
- menţiune; Grupul de dansatori - Găvojdia - menţiune

3).  Soliști dansatori
 Casa de cultură - Recaş - locul i; Căminul cultural - Gi-

roc - locul i; Căminul cultural- Ghiroda - locul i; Căminul 
cultural - moşniţa Nouă - locul ii; Căminul cultural - Chi-
şoda, Com. Giroc - locul iii; Căminul cultural - moşniţa 
Nouă - locul i (Formaş de soroc); Căminul Cultural - alioş, 
Comuna maşloc - locul ii 

4). Ansambluri de cântece și dansuri 
Căminul cultural - Belinţ - locul i; Căminul cultural - 

Ghiroda - locul ii

5). Ansamblu folcloric
Căminul Cultural Giarmata vii, Comuna Ghiroda - lo-

cul i

6). Montaj folcloric literar, muzical coregrafic
Căminul Cultural - Giroc - locul i

7). Ansamblu de creaţie 
Căminul Cultural - Ghiroda - locul i

8). Ansamblu coregrafic folcloric 
Căminul Cultural Belinţ - locul i; ansamblul De Dansuri 

(Copii) - Ghiroda - locul i; Căminul Cultural Ghiroda - lo-
cul ii; Căminul Cultural Giroc (Copii) - locul iii

9). Ansamblu coregrafic pe generaţii 
Căminul Cultural Giroc - locul i; Căminul Cultural 

Bucovăţ, Comuna Dumbrava - locul ii; Căminul Cultural 

Pişchia - locul iii; Casa de cultură Recaş - locul i

10). Ansambluri coregrafice tradiţionale
Căminul Cultural Boldur - locul i; Căminul Cultural Jdi-

oara, Comuna Criciova - locul ii

11). Obiceiuri folclorice și tablouri coregrafice
Căminul Cultural Checea - locul i; Căminul Cultural 

Stamora Germană, moraviţa (Grădiniţa) - locul ii; Căminul 
Cultural Giarmata - locul iii

12). Formaţii tradiţionale
Căminul Cultural Ghiroda ( Jocuri bătrâneşti) - locul i

13). Dialog coregrafic bănăţean
Căminul Cultural Ghiroda (Brâuri şi forme de soroc Ti-

mişan) - locul i

14). Mozaic coregrafic românesc
Căminul Cultural Sânandrei - locul i

15). Grupuri de sorocari
Căminul Cultural alioş - Comuna maşloc - locul i

16). Formaţii de sorocari
Căminul Cultural Giroc - locul i

17). Formaţii de călușeri pe generaţii
Căminul Cultural Pesac - locul i

18). Călușeri cu beţe
Căminul Cultural Sânmihaiu Român - locul i

19).  Dansuri de fete 
Căminul Cultural din Dudeştii Noi (Debutanţi) - locul i; 

Căminul Cultural șag - locul ii

20). Ansamblu de fete 
Căminul Cultural - Pişchia - locul i
ansamblul de fete pe generaţii - Ghiroda - locul i 
Căminul Cultural șag - locul ii

21). Alte zone etnofolclorice
Căminul Cultural Giroc - zona alba - iulia - locul i 

(ansamblu de fete); Căminul Cultural Sânandrei - zona Bi-
hor - locul i (Dansuri mixte); Căminul Cultural Periam - 
zona Bihor - locul i (Grupuri de dansatori); Căminul Cultu-
ral Periam - zona Bihor - locul i (Solist dansator); Căminul 
Cultural Periam - obicei folcloric bihorean - locul i 

22). Etnii 

Formaţii de dansuri 
Căminul Cultural Dumbrăviţa (Dans maghiar) - locul i; 

Căminul Cultural Giarmata (Dans german) - locul ii; Că-
minul Cultural Dudeştii vechi (Dans bulgăresc) - locul iii

Dansuri tradiţionale de grup
Căminul Cultural Dumbrăviţa (Dans maghiar) - locul i

Ansamblu de dansuri
Căminul Cultural Becicherecu mic (Dansuri sârbeşti) - 

locul i

Grupuri de dansatori
Căminul Cultural Petrovaselo, Recaş (Dansuri sârbeşti) - 

locul i

23). Dansuri moderne și de divertisment 
Dansul de divertisment „Gospodinele” al Căminului Cul-

tural din Dumbrăviţa - locul i; Dansul modern cu recuzită 
al Grădiniţei din Dumbrăviţa - locul i; Formaţia de dans 
modern din săcălaz (Grădiniţa) - locul i; Formaţia de dans 
modern a Căminului Cultural din Săcălaz - locul i

24 ). Grupuri de dans modern 
Căminul Cultural Dumbrăviţa - locul i; Căminul Cul-

tural moşniţa Nouă - Cancan - locul i; Căminul Cultural 
Săcălaz - Dans de salon - locul i

25). Soliști dansuri moderne 
Căminul Cultural din Săcălaz - solo dans standard - locul 

i; școala Generală din Săcălaz - solo dans modern - locul i; 

Căminul Cultural moşniţa Nouă - dans oriental - locul ii; 
Solista De Dans oriental - Diana Sora - Săcălaz - locul ii

III Secţiunea Muzicală 

1). Formaţii corale
Corul parohiei ortodoxe Foeni - locul i; Corul Parohiei 

ortodoxe Recaş - locul i; Corul mixt moşniţa Nouă - locul 
ii; Corul Parohiei ortodoxe Ghiroda - locul iii; Corul Pa-
rohiei ortodoxe Giroc - menţiune; Corul Parohiei ortodoxe 
Grabaţ, Com. lenauheim - menţiune 

2). Grupuri corale și vocal instrumentale
Corala  „Giroceana” - locul i; Grupul vocal - instrumental 

șag - locul i; Parohia ortodoxă Cenad - locul ii; Parohia 
ortodoxă Racoviţa - locul iii

3). Grupuri vocale folclorice 
Grupul vocal de copii - Giroc - locul i; Grupul vocal Ghi-

roda - locul i; Grupul vocal Casa de cultură Buziaş - locul i;  
Grupul vocal Racoviţa - locul ii; Grupul vocal Gladna Ro-
mână, comuna Fârdea - locul iii; Parohia ortodoxă Comloşu 
mare - menţiune 

4). Soliști vocali muzică populară
A). Mediu rural
Solistul vocal Florin Pistrilă - Giroc - locul i; Solista vo-

cală zorica Savu - Giroc - locul ii; Solista vocală mădălina 
Roşu - hitiaş, Com. Racoviţa  - locul ii; Solista vocală Geor-
giana Necşa - Ghiroda - locul iii; Solista vocală loredana 
Sur - Giroc - menţiune 

B). Mediu urban
Solista vocală oana Stanca  - C. C.  Buziaş - locul i; So-

lista vocală alina Balaş - C. C.  Recaş - locul ii; Solista vocală 
andreea Bica - C.C. Jimbolia - locul iii; Solistul vocal ma-
rius Bodea - C.C. Recaş - menţiune 

 5). Tarafuri - Fanfare - Orchestre
Fanfara oraşului Recaş - locul i; Fanfara de tineret din 

Giroc - locul i; orchestra populară Giroc - locul i; Taraful 
din Ghiroda - locul i 

6). Soliști instrumentiști muzică populară
marius Filipescu - saxofon - Ghiroda -  locul i; Duetul 

instrumental marius Filipescu şi Radu Ciucureanu – Ghiro-
da - locul i; adrian Bălă - vioară - Belinţ - locul ii; Radu 
Ciucureanu - torogoată - Ghiroda - locul iii; moisici Cristi-
an - saxofon - Sâmpetru mare - menţiune; Georgean Drăgoi 
- saxofon - Buziaş - menţiune; Nicolae hriu - nai - Giarmata 
- menţiune; ţveia şi Toşa Petrovici - acordeon - Giroc - locul 
i; marius Sperneac - clarinet - Giroc - locul i

7). Trio Intrumental muzică contemporană
Căminul Cultural Ghiroda - locul i

8). Grupuri și soliști - instrumente tradiţionale
Grupul de fluieraşi din Chişoda, Com. Giroc - locul i; 

Dumitreanu Bogdan - fluier - Chişoda, Com. Giroc - locul i

9). Soliști vocali de muzică ușoară 
marius Bîrdean - Checea - locul i

10). Soliști și grupuri instrumentale de muzică clasică 
Grupul de percuţie din Chişoda, Com. Giroc - locul i; 

angela Cuibaru Jumungă - Chişoda, Com. Giroc - locul i; 
Fabriţio marincu - pian - Chişoda, Com. Giroc - locul i; 
Cuibaru Daniel - Jumungă - percuţie - Chişoda, Com. Giroc 
- locul i.

Premiul special al festivalului „lada cu zestre” ediţia a vi-a 
2012 a fost acordat soţilor Brânduşa şi Nicolae Stănescu, pen-
tru înaltul profesionalism şi dăruirea în valorificarea scenică a 
dansului popular românesc.

Festivitatea de premiere a fost urmată de un spectacol de 
înaltă ţinută artistică, desfăşurat în prezenţa unui public pasi-
onat care a umplut până la refuz sala de spectacole a Filarmo-
nicii Banatul din Timişoara.

Ada MARINCU
Răzvan HRENOSCHI
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În apropiere de Rezervaţia Na-
turală „lunca mureşului”, la graniţa 
cu judeţul arad, comuna Sânpetru 
mare nu este nici pe departe o zonă 
care să atragă turiştii, deşi ar putea 
avea toate atuurile. Comuna nu be-
neficiază de facilităţi moderne, iar 
populaţia este îmbătrânită mai ales 
în igriş. apa şi canalizarea sunt în 
faza de studii de fezabilitate, iar pri-
marul viorel Popovici recunoaşte că 
localnicii nici nu prea simt nevoia de 
a avea aşa ceva, în condiţiile în care 
există foraje. „Cea mai vitală proble-
mă este să se termine drumurile de 
pietruit, mai avem câteva străzi de 
pământ, ulterior sperăm să le asfal-
tăm”, spune Popovici. Împreună cu 
alte localităţi din apropiere s-au ac-
cesat fonduri pentru amenajarea de 
trotuare.

Semn că populaţia are o situaţie 
financiară precară se vede şi din re-
ticenţa cu care au primit obligaţia de 
a plăti taxă pentru colectarea guno-
iului. „am avut o experienţă neplă-
cută cu gunoiul, deoarece se plăteşte 
o taxă din partea oamenilor şi asta 
îi nemulţumeşte. Taxa e de 4 lei pe 

membru de familie, până la 4 per-
soane, apoi scade şi chiar se reduce 
complet. 4 lei de persoană înseamnă 
50 de lei pe an, ceea ce e mult pentru 
ei şi nu sunt obişnuiţi, nu înţeleg de 
ce trebuie să plătească gunoiul. Sala-
riile sunt şi mici şi ei nu reuşesc să se 
descurce”, a precizat primarul comu-
nei. De altfel, la igriş, satul aflat pe 
malul mureşului, populaţia este for-
mată preponderent din romi şi bă-
trâni. Ca posibilităţi de serviciu, oa-
menii lucrează la Sânnicolau mare, 
dar şi acolo sunt salarii mici, se plâng 
ei. Singurul investitor din comună 
este un privat care a cumpărat teren 
şi face gazoane rulate care se pun în 
parcuri şi la terenuri de sport. 

„aici ar merge investiţii în agri-
cultură. mai avem discuţii cu unele 
firme care caută fonduri europene 
pentru o fabrică de peleţi şi plantaţii 
de răchită, pentru care le-ar trebui 
40-50 de hectare. lângă acel teren, 
investitorii ar vrea să facă o brutărie 
şi acolo ar mai fi nevoie să angajeze 
oameni, dacă se va materializa. Fir-
ma e în stadiul de depunere a docu-
mentelor pentru fonduri europene. 

la noi ar fi necesar un centru de 
colectare a legumelor, să se facă con-
tracte cu oamenii pentru distribuţie, 
oamenii ar fi interesaţi de aşa ceva şi 
cultivă mult teren. Nu au desfacere 
la produse însă, mai merg la Piaţa 
de Gros de la Timişoara. ar fi bine 
să fie mai multe comune asociate”, a 
menţionat viorel Popovici. 

Neînţelegeri pentru o 
biserică ortodoxă

În comună trăiesc, în număr mai 
semnificativ, cetăţeni de etnie sâr-
bă. În trecut, satul a fost împărţit 
în două, înspre Periam erau nemţii 
şi satul se numea Sânpetru Nou. 
Cealaltă parte era Sânpetru Sârbesc. 
După al doilea război mondial satele 
au fost unite şi a rezultat Sânpetru 
mare. Nefiind populaţie ortodoxă 
română, localnicii aveau o biserică 
catolică şi una biserica ortodoxă sâr-
bă. Nemţii au plecat, sârbii sunt mai 
puţini, iar românii colonizaţi în sat 
nu au un lăcaş de cult al lor, servici-
ile religioase fiind făcute la o capelă. 

„Parohia a cerut să construim o bi-
serică nouă, am demarat acţiunile de 
găsire a terenului, au fost discuţii, dar 
pare să fim pe final cu locaţia. mai 
era o variantă, solicitată de cetăţeni, 
să luăm biserica catolică. a rămas 
goală şi se distruge de la an la an. Să 
faci alta nouă investiţia e mare. Nu 
s-a putut face transferul însă, am fost 

şi eu la reprezentanţii Bisericii Ca-
tolice, au spus că preferă să o păstre-
ze ca un muzeu. Nici în sat nu este 
un curent majoritar pentru preluare, 
oamenii dorind să aibă biserica lor. 
Nici preotul actual nu doreşte aceas-
tă variantă”, a concluzionat Popovici. 

Alina SABOU

SÂNpETRU MARE

SÂNMIHAIU ROMÂN

—  Aţi câştigat, în luna iunie, un nou mandat la Primăria 
Sânmihaiu Român. Ce proiecte de investiţii aveţi prevă-
zute în perioada următoare, pe termen scurt şi lung? Care 
sunt priorităţile?

— avem în lucru modernizarea străzilor din comuna 
Sânmihaiu Român, pe 11 kilometri în satul Utvin şi în Sânmi-
haiu Român. Dorim să extindem sistemul de alimentare cu 
apă şi canalizare în centrul de comună, să introducem sistemul 
centralizat de apă, canalizare şi să facem o staţie de epurare în 
satul Sânmihaiu German. În acest sat doresc să construim şi un 
cămin cultural, iar la Utvin să facem o bază sportivă. lucrări 
mai mici vor mai fi pentru aleile pietonale din Sânmihaiu Ro-
mân, în centrul de comună fiind nevoie şi de construirea unei 
grădiniţe cu program normal. 

—  Care este stadiul lucrărilor la reţeaua de apă şi canalizare 
prin Aquatim?

— Suntem în procedura de licitaţie, ofertele vor fi deschi-
se în 5 decembrie. valoarea estimată a proiectului este de 28,2 

milioane lei, fără Tva, iar terme-
nul de finalizare pentru executarea 
contractului este de 24 de luni de la 
data atribuirii contractului. 

—  Cum s-a dezvoltat comuna din 
punct de vedere imobiliar în 
ultimii doiani?

— am constatat că în ultima 
perioadă a crescut din nou numărul 
de locuinţe construite. 

—  Aveaţi în plan construirea 
unui pod peste Bega. S-au făcut 
studii, cam de ce finanţare ar fi 
nevoie şi ce şanse de realizare 
există?

— Se doreşte construirea unei 
pasarele peste Bega, dar nu s-au re-
alizat studii în acest sens.

—  Care este situaţia proiectelor cu 
fonduri europene?

— a fost depus spre finanţare 
din fonduri europene şi evaluat ca fiind eligibil proiectul in-
tegrat privind modernizarea străzilor în satele Utvin şi Sânmi-
haiu Român, înfiinţarea centrului social de tip “after school” şi 
achiziţionarea de material şi echipamente specific promovării şi 
conservării patrimoniului cultural local din Sânmihaiu Român.

—  Care este viaţa economică a comunei? Există investitori sau 
firme care doresc să  se stabilească pe raza comunei? Ce faci-
lităţi le oferiţi?

— Da, există investitori în comună. În prezent se află în faza 
de execuţie construirea unei zone de agrement în Sânmihaiu 

German cu bazine de înot, terenuri de sport. De asemena, este 
emis un aviz de principiu pentru realizarea unui parc fotovolta-
ic în Sânmihaiu German şi la Utvin.

 
—  Care sunt cele mai dese solicitări sau nemulţumiri ale locu-

itorilor?
— Cele mai dese nemulţumiri ale cetăţenilor sunt referi-

toare la starea infrastructurii: asfaltarea străzilor, reţeaua de apă 
şi canalizarea.

A.S.

Primarul Viorel Popovici:

 „Am avea nevoie de un centru de comercializare
a legumelor”

Interviu cu primarul Viorel Bara

Investiții în infrastructură și în agrement în comuna 
aflată în apropiere de Timișoara



9
noiembrie-decembrie 2012 CJTIMIŞ

AGENDĂ

Sava Stoian, noul primar din comuna Sara-
vale după alegerile din iunie 2012, este convins 
că are tratament pentru problemele care exis-
tau în această localitate. Fostul medic al comu-
nei a candidat pentru a doua oară la poziţia de 
primar şi de data asta a convins electoratul cu 
un vot covârşitor: peste 700 de buletine de vot 
mai multe decât predecesorul său. Întrebat de 
ce a lăsat medicina pentru administraţie, noul 
primar ne spune că i s-a părut că nu funcţi-
onează bine primăria. „Cu vechiul primar am 
avut multe divergenţe. am mai candidat şi în 
2008, când am pierdut la o diferenţă de 31 
de voturi. oamenii erau nemulţumiţi de cum 
mergeau lucrurile în primărie şi am candidat 
nu oferind rezolvarea marilor probleme, dar 
oamenii nu îl mai voiau pe fostul primar. Sunt 
născut aici, din anul 1993 lucrez ca medic în 
sat, mă cunoşteau şi au văzut că nu le doresc 
niciun rău, ci numai binele şi vreau să rezolv 
problemele. a fost nevoie să găsesc un medic 
înlocuitor. Nu îmi pare rău că am venit la Pri-
mărie, dar regret că nu mai pot să îmi exercit 
meseria”, spune edilul. 

Cum s-a instalat la primărie, a făcut prima 
modificare, la programul de lucru cu cetăţenii: 
orarul a fost prelungit până la ora 16,30, îna-
inte fiind până la ora 13. „avem o problemă cu 
personalul, deoarece nu avem destui angajați. 
am obţinut, totuşi, trei posturi de funcţionari 
publici şi trei de personal contractual. aveam 
un singur funcţionar angajat. Ceilalţi au con-
tractele de muncă expirate. vom scoate la con-
curs posturile de magazioner, bibliotecar şi 
casier, iar ca funcţionari publici – un inspector 
agricol, un inspector social şi unul pentru im-
pozite şi taxe. la impozite şi taxe, ni se cere ca 
angajatul să aibă 5 ani vechime în funcţie de 
contabilitate şi nu avem o asemenea persoană 
la Saravale. Ne vom adresa autorităţilor de la 

Bucureşti pentru a cere să micşoreze treapta 
asta, să facă un inspector asistent, care are 3 
ani vechime, şi am avea pe cineva pentru acest 
post”, ne spune primarul. 

Proiecte ambiţioase  
ce au nevoie de sprijin

Ca investiţii realizate în cele câteva luni de 
când este primar, Stoian a enumerat aprobarea 
unui proiect de apă cu fonduri de la Guvern, 
proiect care va fi lansat pentru licitaţie pe struc-
tura dedicată; construcţii de trotuare; repararea 
unor drumuri. „Sper să mai facem câteva fân-
tâni prin sat, în zonele unde nu există foraje 
de apă potabilă. Bani prea mulţi nu avem, am 
fost obligaţi să plătim facturile restante de la 

precedenta administraţie. În rest, cu ce a ră-
mas din bani plătim facturi, mai facem câte o 
reparaţie la câte un gard...”, recunoaşte edilul. 
acesta şi-a propus câteva obiective ambiţioase: 
rezolvarea problemei terenurilor (mai trebuie 
date în posesie peste 2.000 de hectare de te-
ren); deschiderea unui ştrand termal, deoarece 
există o sursă de apă cu temperatură de peste 
70 de grade al cărei transfer se încearcă să se 
realizeze de la un privat în proprietatea co-
munei. „vrem să putem oferi ceva unui inves-
titor. Dacă nu avem ceva de oferit, nici ei nu 
se înghesuie. la fosta baie comunală avem un 
teren şi bazin, sunt distruse, dar terenul este 
al statului. am vrea să demarăm un proiect 
acolo, după ce vom rezolva problema sondei cu 
societatea Foradex”, menţionează Sava Stoian. 

Un al treilea proiect important ar fi trans-
formarea vechii clădiri de la moară în locuinţe 
sociale pentru familiile de romi. În Saravale 
sunt peste 1.000 de romi, după spusele edilu-
lui. „avem nevoie de locuinţe sociale, pentru că 
avem peste 1.000 de romi şi dacă reuşim să ob-
ţinem un proiect european pentru acest scop, 
am putea face locuinţe pentru 100-200 dintre 
ei. ar fi ceva extraordinar. acum romii sunt 
împrăştiaţi prin sat, dar într-o casă locuiesc şi 
câte 10. am face locuinţe pentru cei tineri, care 
se căsătoresc, să le oferim nişte condiţii decen-
te. avem vreo 50 de dosare sociale, mai multe 
decât în Sânnicolau mare. Toamna, ei creează 
mai multe probleme, fură recoltele. am avut 
un expert în problematica romilor, nu mai 
există însă postul, dar aş avea pe cine angaja, 
dacă s-ar debloca”, explică edilul local. 

Se tem de asociaţii

la fel ca în majoritatea comunelor, prin-
cipala ocupaţie a locuitorilor sau a societăţilor 
care au mai investit este agricultura. oamenii 
cultivă căpşuni, cartofi, varză, ardei. Primarul 
i-a sfătuit pe producători să facă o asociaţie a 
crescătorilor de animale, dar oamenii când aud 
de asociaţie, de asociere cooperatistă, se gân-
desc la CaP şi nu vor să se implice. „Numai 
de câştigat ar fi avut. eu le prezint avantajele, 
dar nu se lasă convinşi. Dacă am avea o asoci-
aţie pentru păşune, ar putea gestiona terenul, 
ar primi subvenţie pentru izlaz, ar putea să 
îşi cumpere utilaje. Dacă am reuşi să facem o 
asociaţie cu producătorii de legume, ar fi mare 
lucru. Când e sezon, merg şi de două ori pe zi 
la Timişoara la piaţă, cu familia. ar fi bine să 
aibă şi un loc de desfacere mai apropiat”, ad-
mite Sava Stoian.

Alina SABOU

la alegerile locale din iunie 2012, majori-
tatea cetăţenilor care au votat au ales schim-
barea. De atunci, comuna are un primar nou, 
Nicolae Birău, şi o administraţie care doreşte 
să facă schimbări vizibile pentru toţi. „oame-

nii erau nemulţumiţi că s-a făcut prea puţin 
pentru comună şi au vrut schimbarea asta”, 
ne-a spus viceprimarul luchin Dragoslav, 
care s-a întors să lucreze pentru comunita-
te. „am lucrat în primărie din 1984 până în 

2000, apoi m-am ocupat de agricultură şi am 
revenit să pună umărul la munca în admi-
nistraţie. avem în plan să facem lucruri mai 
multe”, spune vicele.

Noua administraţie a preluat din mers 
proiectul cu fonduri europene câştigat anul 
trecut, în valoare de 2,5 milioane euro, proiect 
care cuprinde asfaltarea a 7,5 km de drumuri 
publice, reparaţii la căminul cultural, canali-
zare pe 11 km şi staţie de epurare şi un after 
school. Proiectul a fost câştigat încă din 2011, 
dar lucrările nu au fost demarate la timp, aşa 
că au fost probleme cu documentaţia. lici-
taţia a fost câştigată de o firmă spaniolă, la 
pachet, dar nu le-au dat încredere edililor. 
„Proiectul a stagnat pentru că a fost reziliat 
contractul, lucrarea a fost atribuită altei firme 
şi şantierul a mai avansat. la canalizare însă 
s-a făcut puţin, doar la asfaltare s-au făcut 1,5 
km. Cred că în primăvară anul viitor o să fie 
gata lucrările, depinde şi de vreme”, precizea-
ză luchin Dragoslav. Din bugetul local, s-a 
mai prevăzut asfaltarea a 4 km de drum la 
variaş şi 4,5 km în satul Gelu. la căminul 
cultural s-au aprobat, prin fondurile europe-
ne, numai investiţii în interior, sala mare şi 
cantina, restul clădirii a fost cuprinsă în bu-

getul local, exterior, acoperiş, pavare la stradă 
şi în curte. a fost inclus şi căminul din satul 
Gelu, unde anul acesta se va înlocui tâmplă-
ria. la şcoala din Gelu a fost realizat un teren 
sintetic pentru copii. 

„Ca investiţii separate de cele ale adminis-
traţiei, avem asociaţii agricole, o pensiune şi 
atât. Recent, au fost la noi nişte reprezentanţi 
din austria, vor să cumpere un teren şi să 
construiască o fabrică de ulei. ei au o asocia-
ţie agricolă la Sânnicolau mare şi vor să se ex-
tindă şi la variaş. oamenii din comuna variaş 
lucrează la Sânnicolau mare”, mai spune vi-
ceprimarul. Pentru tineri s-au dat 10 parcele 
de teren a câte 500 mp, pentru construcţia de 
case, iar pentru cei care vor şi socializare, s-a 
încheiat un contract cu o organizaţie care va 
aduce la variaş profesori pentru a-i învăţa pe 
tineri să danseze, să organizeze o formaţie de 
dansuri locale româneşti, sârbeşti, ţigăneşti, 
ungureşti, pentru a participa la festivaluri de 
profil. În verile următoare, varieşenii ar putea 
avea şi un ştrand funcţional, edilii plănuind 
să scoată la licitaţie vechea bază, construită în 
1978, pentru a fi reabilitată şi modernizată.

A.S.

SARAVALE

VARIAȘ

Medicul de familie a preluat frâiele administrației 
locale și are „tratamentul” pregătit

Drumuri asfaltate, rețea de canalizare și un after school modern, 
realizate anul viitor cu fonduri europene
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SÂNANDREI

„mi-am început mandatul făcând ce am 
ştiut eu mai bine. De 3 luni de când sunt pri-
mar, am încercat să fac foarte multe şi am făcut 
cum am vrut eu, nu am ascultat nici de unul, 
nici de altul. În 3 luni s-au schimbat foarte 
multe la noi în comună. mi-am dorit foarte 
mult să fac o schimbare din toate punctele de 
vedere organizatoric, în toate satele”, ne spu-
ne noul primar din comuna Sânandrei. Pentru 
Claudiu Coman aceasta este prima experienţă 
în administraţia publică, anterior lucrând în 
mediul privat, fiind director încă de la 25 de 

ani, când avea peste 200 de oameni în subordi-
ne. implicarea sa în viaţa economică a comu-
nei, prin cele peste 35.000 de hectare de teren 
pe care le avea în lucru, dar şi în viaţa socială, 
prin contribuţiile financiare în echipele de fot-
bal, la rugile satului şi la şcoli. 

Primele măsuri pe care le-a luat au fost 
legate de pietruirea drumurilor comunale şi 
montarea de pavaje la trotuare. Coman este de-
cis să nu toarne niciun metru pătrat de asfalt la 
trotuare, ci să facă numai pavaje. „am început 
în forţă. am renovat sediul Primăriei, s-a făcut 
un centru civic, unde am plantat 60 de tuia de 
la dispensar până la casa cu tradiţii şi am pus 
stâlpi de iluminat, tot centrul e altfel acum! la 
biserică se va pava şi se va ilumina arhitectural. 
am găsit bugetul cu un minus de 30 miliarde 
de lei vechi. De când am venit, am redus la ma-
ximum cheltuielile, ba chiar am plătit şi 5 mi-
liarde din datorii şi am făcut şi tot ce am făcut. 
am reuşit să fac asta printr-un management 
bun. S-au montat în fiecare sat indicatoare, nu 
ştiam nici în ce localităţi intrăm, nu ne iden-
tificam deloc. am luat o echipă de tineri după 
mine, ca să pot să dau un exemplu celor mai 
indiferenţi şi am tăiat iarba în toate satele, pe 
toate străzile principale, gratuit la toată lumea, 
apoi le-am spus că dacă le place cum arată, îi 
invit ca de anul viitor să facă la fel. o să dăm şi 
o hotărâre de consiliu, cei care nu îşi îngrijesc 
spaţiul din faţa casei o să fie somaţi prima dată, 
apoi amendaţi. Probabil voi fi înjurat 7 luni, 7 
ani, dar chiar nu are nicio importanţă pentru 
că vreau să schimb faţa acestei comune. am 
venit cu gândul să facem clar nişte schimbări”, 
spune Claudiu Coman. 

Atenţie! Se filmează!

Sânandreiul ar trebui să fie cea mai sigură 
comună din România, în condiţiile în care aici 
cetăţenii plătesc taxă de pază unei firme de se-
curitate. 100 lei era taxa lunară pentru fiecare 
familie, dar, culmea, spargeri de case şi furturi 
tot au existat. Suma fusese aprobată în Consi-
liul local, spune Coman, care a decis să facă 
ordine şi în acest domeniu: a reziliat contrac-
tul cu firma de care lumea era nemulţumită, 

a contractat altă firmă, a redus taxa la 70 de 
lei pe lună, dar a montat şi camere de supra-
veghere, care înregistrează non stop în centrul 
comunei. și în satul Carani există pază, „cu un 
Jeep, la un nivel mai profesionist”.

Intabulări gratuite

Primăria comunei Sânandrei a câştigat, re-
cent, un proiect finanţat de Banca mondială, 
orin care tot ce înseamnă grădină, teren in-
travilan şi extravilan va fi inclus gratuit într-o 
bază de date. „Se vor face toate măsurătorile, 
vor ieşi la iveală toate problemele şi la final se 
va face o carte funciară în format electronic 

pentru toţi cei care doresc să intre în program. 
vom face cadastru gratuit la toată lumea. Cei 
care nu au CF, cei care nu pot vinde terenurile 
trebuie doar să se înscrie în program. a prins 
foarte bine. o zi pe săptămână trimitem pe 
cineva la Carani, Sânandrei şi Covaci pentru 
a aduna documentele. Proiectul va dura până 
în ianuarie 2013. acum am ajuns pe la stadiul 
de 30%, iar până în iunie 2013 se vor procesa 
datele. am copiat modelul de la orţişoara, ei 
sunt pe ultima fază a procedurilor de cadastru”, 
spune Coman.

Vrea să fie primul!

Una din cele mai importante investiţii 
germane din Timiş se află pe raza comunei şi 
timp de mai mulţi ani a fost sursa principa-
lă la bugetul local, prin taxe şi impozite. aton 
Transilvania a intrat în insolvenţă, lăsând pe 
drumuri sute de muncitori şi peste 200 de mi-
lioane de euro datorii către furnizori, firme şi 
primării. Datoria la bugetul Primăriei este de 
peste 160 de miliarde de lei vechi, spune pri-
marul, în ultimele luni reuşind să fie încasaţi 
aproape 850 de milioane de lei. „Ne-am înscris 
la masa credală, nu cred că vom mai recupe-
ra sumele din urmă, dar măcar să recuperăm 
debitele curente, adică vreo 10 miliarde de lei, 
măcar să ne dea ceva în fiecare lună. aton e 
într-o oarecare formă de organizare, dar nu 
mai este ce a fost. Cândva erau 2.000 şi ceva 
de angajaţi, acum mai sunt 200 şi ceva, se mai 
lucrează în jur de 10.000 hectare. muncitorii 
s-au reprofilat la firme mai mici din comună 
sau s-au dus spre oraş”, afirmă edilul.

acesta îşi spune speranţa în alt proiect 
pentru viitor: primul parc fotovoltaic realizat 
de o administraţie publică. „Suntem destul de 
avansaţi. e ambiţia mea personală, eu am pre-
luat din mers tratativele, imediat după alegeri, 
am vorbit cu firma care se ocupă de investiţie. 
mă voi folosi de tot spectrul posibil ca să se 
aprobe, e vorba de 3 milioane de euro, din care 
98% nerambursabili, pe o suprafaţă de 5 hec-
tare. Se va produce un mega de curent, destul 
ca să preia tot consumul făcut de administra-
ţie, şcoli, instituţii publice, inclusiv iluminatul 
stradal şi calculat şi pentru pompe când va fi 
canalizare, pe tronsonul principal. Putem face 
altceva cu banii economisiţi. Sper să fim primii 

din judeţ. la Carani a început ceva similar cu 
un privat, ei se descurcă mai bine şi pot să vân-
dă şi certificate verzi. Pe administraţie vreau să 
fim primii!”, se ambiţionează Coman. 

Concesiune şi terenuri la pre-
ţuri foarte bune

Claudiu Coman spune că atunci când a 
preluat frâiele administraţiei locale a găsit 800 
de cereri pentru locuri de case, adunate de-a 
lungul a 15 ani. „Nimeni nu a avut strategia 
necesară ca să facă ceva pe această temă”, spu-
ne primarul şi detaliază soluţia care i-a adus 
alţi bani la buget: prin decizie a Consiliului 
local a scos la licitaţie pentru concesiune 42 
de parcele, urmând ca după ce persoanele in-
teresaţi construiesc, să aibă posibilitatea să 
cumpere terenul. „a fost un succes neaşteptat, 
le-am vândut foarte repede, am şi făcut nişte 
bani la buget. Noi le facem utilităţile, curent 
şi drumuri pietruite. le-am luat un avans de 
2.500 de euro pentru utilităţi, la fiecare parcelă 
în parte, iar când vor veni să cumpere terenul, 
iau în calcul acest avans şi îl deduc din suma 
totală. aici a fost şmecheria managerială cu 
care i-am convins pe toţi şi au acceptat repe-
de. Noi am început deja să facem parcelele şi 
drumurile. Preţul terenului e de până la 7 euro 
pe mp, cea mai mică parcelă e de 544 mp, cea 
mai mare de 1.000 mp. Preţul unul teren ar 
fi de 3.500 de euro şi cu avansul dat a rămas 
cu 1.000 de euro de achitat. Dacă nu cumpă-
ră, plătesc concesiunea de 2,5 euro/mp. Dacă 
nu construiesc, oricum banii aceştia se dau la 
buget în fiecare an. a fost o chestiune bună 
pentru ambele părţi. Nu trebuia să ai buletin 
de Sânandrei pentru această procedură, nu am 
îngrădit pe nimeni. Pe viitor, mai vrem să dăm 
70 de plaţuri, sub aceeaşi formă. am copiat 
modelul după alte administraţii, la Săcălaz şi la 
Giroc şi văd că ne-a prins foarte bine”, explică 
primarul.

Blocaj la canalizare

Din păcate, la Sânandrei, comună apropi-
ată de Timişoara şi inclusă în zona metropo-
litană, nu este canalizare. Proiectul este blocat 
tot din cauza problemelor cauzate de societa-
tea aton. Disputele din grupul de firme au dus 
la oprirea lucrărilor. „Suntem cam la jumătatea 
lucrărilor, antreprenorul euromobile a facturat 
către aton, aton a reziliat contractul cu Pri-
măria, înainte de a ajunge eu primar şi acum 
suntem într-un blocaj enorm. Practic, nici nu 
ştim cum să o desluşim, ei fiind în insolvenţă, 
ne blocăm la toate nivelurile. ţeava este trasă, 
sunt pompe, lucrarea este aproape de jumătate. 
Doar proiectul este al nostru, odată lucrarea 
terminată ne-o dădeau la primărie şi ei operau 
sistemul. Cu contractul reziliat, pot să scoată 
ţevile şi să plece. o altă soluţie e să găsim o 
formă de compensare, luăm lucrarea în propri-
etatea Primăriei, dar ce să fac cu ea? Continu-
area ar însemna costuri de milioane de euro. 
Trebuie să vină cineva să desluşească treaba 
asta. valoarea proiectului era de 11 milioane de 
euro, pe toate satele”, spune Claudiu Coman.

Alina SABOU

Noul primar este decis să revoluționeze 
comunitatea din Sânandrei
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Marele lac
o delegaţie de aproximativ 40 de 

ziarişti din mass-media timişoreană 
a avut o întâlnire, în week-end-ul 
29-30 septembrie, la Surduc, cu ofi-
cialităţile locale şi judeţene pentru 
a dezbate oportunităţile legate de 
această zonă, proiectele care s-au re-
alizat şi pe cele care se vor mai face. 
Dar, mai ales, s-a vorbit cât de puţin 
s-a făcut până acum în dezvoltarea 
acestei zone cu un potenţial de ex-
cepţie în domeniul agrement şi tu-
rism. În cadrul dezbaterilor despre 
turism s-a vorbit şi despre o latură 
aparte a acestuia în zona Făget-Sur-
duc, şi anume despre turismul religi-
os, cu posibilitatea unică de a vizita 
lăcaşele de cult din zonă şi, în spe-
cial, mănăstirile şi bisericile de lemn 
din protopopiatul Făget, biserici în-
scrise în patrimoniul de monumente 
naţionale şi, parte din ele, prinse în 

proiecte de finanţare pentru renova-
re, recondiţionare şi conservare. 

la Surduc, alături de preşedinte-
le Consiliului Judeţean Timiş, Titu 
Bojin, s-au mai aflat protopopul din 
Făget, preotul Bujor Păcurar, direc-
torul tehnic al administraţiei Ba-
zinale de apă Banat, ionel vlaicu, 

prim-comisarul Gărzii de mediu 
Timiş, marian eperieş, reprezen-
tantul Direcţiei Silvice, valer Bercia, 
şi gazda noastră, primarul comunei 
Fârdea, Samuel lupulescu.

lacul de acumulare Surduc a 
fost realizat între anii 1972-1975 şi 
a fost dat în exploatare în anul 1976, 
cu un volum total de 51,08 milioane 
metri cubi şi un luciu de apă de 538 
de hectare. Pentru atingerea noului 
nivel normal de retenţie, corespun-
zător etapei a ii-a de acumulare, s-a 
prevăzut şi realizat supraînălţarea 
pragului deversor de la cota 195 la 
cota 198. În prezent, acumularea 
funcţionează la nivelul capacităţii 
etapei i, cu un volum total de 24,225 
milioane metri cubi şi un luciu de 
apă de 357 de hectare. adâncimea 
maximă a lacului este de 16 metri. 
etapa a doua a investiţiei, prevăzu-
tă în schema cadru de amenajare a 

bazinului hidrografic Timiş-Bega, 
are drept scop majorarea volumului 
util al acumulării Surduc, de la 24 la 
50 de milioane de metri cubi, prin 
derivarea unui debit suplimentar de 
3,5 metri cubi pe secundă din râul 
Bega în râul Gladna, printr-o galerie 
de aducţiune luncani-Gladna, cu o 

lungime de 4 kilometri, prevăzută cu 
o captare în amonte.

Terenurile care fac obiectul eta-
pei a doua, respectiv cotele 192-198 
mdmB, vor fi expropriate conform 
legislaţiei în vigoare, tocmai pentru 
a fi libere de sarcini în momentul 
finalizării investiţiei. Un element 
important în finalizarea obiectivului 
îl constituie interesul major al admi-
nistraţiei publice locale şi judeţene 
care are în vedere desfăşurarea unui 
program de dezvoltare a infrastruc-
turii agroturistice, care beneficiată de 
fonduri europene nerambursabile. În 
satele mîtnic şi Fârdea s-au constru-
it trei diguri de protecţie care asigură 
lucrul la uscat al staţiilor de pompare 
care introduc în acumulare debitele 
ocazionale create în incintele exteri-
oare acumulării Surduc.

Una dintre priorităţile adminis-
traţiei judeţene, aşa cum o enunţă 
Titu Bojin, preşedintele Consiliului 
Judeţean Timiş, este introducerea 
lacului Surduc în circuitul turistic 
internaţional. Pentru aceasta, mai 
întâi s-a demarat execuţia staţiei de 
epurare aval de baraj atât pentru lo-
calitatea Fârdea, cât şi pentru casele 
de vacanţă situate pe malul lacului. 
După realizarea reţelei de canalizare, 
se va executa şi reţeaua de alimentare 
cu apă, pentru creşterea gradului de 

confort al locuitorilor şi a turiştilor 
care aleg să vină în perimetrul lacului 
Surduc.

Stadiul actual al obiectivului de 
investiţii „acumulare Surduc, etapa 
a doua” este de aproximativ 88 de 
procente din ce s-a prevăzut iniţial. 
Finalizarea acestei etape ar asigura 
alimentarea cu apă potabilă şi in-
dustrială a municipiului Timişoara 
în perioadele de debite deficitare, 
precum şi satisfacerea unor folosin-
ţe, cum ar fi producerea de energie 
electrică.

Zona turistică Făget şi 
comuna Fârdea

Sâmbătă, 29 septembrie, sub 
oblăduirea blândă şi plină de înţe-
lepciune a protopopului de Făget, 
Bujor Păcurar, am vizitat şase dintre 
bisericile de lemn din jurul Făgetu-
lui, primind şi explicaţiile de rigoare 
despre anii în care au fost ele înăl-
ţate, despre ctitori şi despre cei care 
au făcut picturile. Ne-au dat lămuriri 
cu înţelepciune şi blândeţe atât pro-
topopul Păcurar, cât şi preoţii parohi 
ai bisericilor vizitate. De asemenea, 
preoţii ne-au explicat în ce stadiu se 
află bisericile, la care dintre ele au 
început lucrările de recondiţionare, 
precum şi la care vor începe lucrări 
în perioadele următoare. Ne-au mai 

vorbit şi despre bisericile care ar mai 
trebui renovate şi pentru care, deo-
camdată, nu se întrevede o soluţie 
certă în cazul lor. 

o altă întâlnire a fost cea cu pri-
marul comunei Fârdea, Samuel lu-
pulescu. Domnia sa este edil peste o 
aşezare cu 2.000 de locuitori şi peste 
500 de case. Tot un număr de apro-
ximativ 500 de gospodării au fost 
înfiinţate pe malul lacului Surduc, 
dar, din păcate, pentru acestea nu s-a 
reuşit încă finalizarea infrastructurii, 
pentru că nu s-au primit fonduri la 
bugetul local în acest sens. Totuşi, 
primarul lupulescu a reuşit să acce-
seze finanţare pe un proiect cuprins 
în măsura 3.2.2, care prevede „Re-
novarea, dezvoltarea satelor, îmbu-
nătăţirea serviciilor de bază pentru 
economia şi populaţia rurală şi pu-
nerea în valoare a moştenirii rurale”. 
Prin acest proiect s-au finalizat deja 
o serie de investiţii importante pen-
tru comunitatea din Fârdea. astfel, 
s-au realizat 8,3 kilometri de cana-
lizare, s-a construit staţia de epurare, 
s-au amenajat drumuri, s-a moder-
nizat căminul cultural, s-a construit 
o grădiniţă. „Sunt obiective impor-
tante pentru noi, care duc nu doar 
la îmbunătăţirea aspectului estetic 
al localităţii, ci concură la asigurarea 
unor condiţii de viaţă apropiate de 
cele de la oraş pentru cetăţenii din 
Fârdea”, spune Samuel lupulescu. 
Primarul din Fârdea a mai reuşit o 
performanţă administrativă, care 
ajută turiştii ce vin la Surduc să des-
copere oportunităţile în acest sens 
ale zonei. Pe măsura 313, s-a realizat 
un Centru de informare Turistică, 
dotat cu toate cele necesare pentru 
oferirea de informaţii turiştilor. Cos-
tul total al realizării centrului se ridi-
că la 186.000 de euro, el urmând să 
fie inaugurat până la sfârşitul acestui 
an.

Petru Vasile TOMOIAGĂ
Foto: Constantin DUMA

Zona turistică Făget – Surduc în atenţia liderului Consiliului Judeţean Timiş, Titu Bojin

Oportunități pentru Surduc
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Preşedintele Con-
siliului Judeţean Timiş, 
Titu Bojin şi vicepreşe-
dintele marian vasile 
au avut în 24 octombrie 
2012 o întrevedere cu 
excelența Sa Johannes 
hendrik mattheus van 
Bonzel, ambasadorul 
Regatului Țărilor de 
Jos în România, aflat 
în a doua vizită oficială în judeţul 
Timiş.

Principala temă de discuţie a în-
tâlnirii a constituit-o colaborarea bi-
laterală, preşedintele CJ Timiş preci-
zând faptul este deschis la cooperare 
şi la stabilirea priorităţilor comune 
ambelor părţi. „Sunt convins că avem 
nevoie de continuarea şi îmbunătăţi-
rea relaţiilor bilaterale, iar ambasada 
Regatului Țărilor de Jos în România 
poate constitui un factor important 
în acest sens”, a spus Titu Bojin.

olanda are trei consulate în Ro-

mânia, la Constanţa, Cluj-Napoca şi 
Timişoara. „Prin relaţiile cu autorită-
ţile locale putem realiza colaborări la 
nivel administrativ, dar şi economic. 
În România sunt 4.000 de investitori 
olandezi. Din păcate nu sunt foarte 
mulţi în această zonă de vest a ţării, 
situaţie pe care doresc să o schimb”, 
a subliniat excelența Sa Johannes 
hendrik mattheus van Bonzel. În 
cadrul întâlnirii, preşedintele CJ Ti-
miş a propus ca domenii în care ar 
putea fi întărită colaborarea iT-ul, 
agricultura şi sănătatea. 

J.L.

vicepreşedintele Consiliului 
Judeţean Timiş, marian vasile, a 
avut în 12 noiembrie 2012, în Sala 
mare a Palatului administrativ, o 
întâlnire cu ambasadorul Republi-
cii Poloneze la Bucureşti, excelenţa 
Sa marek Szczygiel, cu care a dis-
cutat despre posibilităţile de coope-
rare bilaterală. 

„Judeţul Timiş este una dintre 
cele mai dezvoltate regiuni eco-
nomice ale României şi sper ca în 
viitorul apropiat relaţiile de coope-
rare dintre Polonia şi Timiş să se 
dezvolte tot mai mult”, a subliniat, 
în contextul întrevederii, excelenţa 
Sa, marek Szczygiel. ambasado-
rul Poloniei a mai spus că în ulti-
ma perioadă interesul companiilor 
poloneze de a investi în România,  
fie că este vorba de firmele mari, 
sau de întreprinderi mici şi mijlo-
cii, a crescut. „intenţia mea este să 
promovez, în Polonia, şi mai mult, 
oportunităţile de afaceri pe care le 
oferă ţara dvs., şi mai ales județul 
Timişul”, a mai spus ambasadorul.

vicepreşedintele CJ Timiş, 

marian vasile, a accentuat intere-
sul pentru cooperarea economică 
bilaterală, amintind principalele 
proiecte ale judeţului Timiş, pre-
cum Parcul industrial şi tehnolo-
gic, dar şi Centrul multifuncţional 
pentru dezvoltarea afacerilor sau 
Parcul industrial din zona Triplex 
Confinium. S-a discutat în context 
şi despre stabilirea de relaţii în do-
meniul cultural, al iT, agriculturii, 
dar şi despre realizarea unui acord 
de parteneriat între judeţul Timiş şi 
o regiune din Polonia. 

L.J.

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Titu Bojin, 
şi vicepreşedintele instituţiei, marian vasile, au primit 
în luna octombrie vizita unei delegaţii conduse de am-
basadorul Statului Palestina în România, excelenţa Sa 
ahmad Bader ibrahim aqel, aflat pentru a doua oară în 
Timişoara  de la preluarea acestei funcţii. 

Cu acest prilej, ahmad Bader ibrahim aqel şi-a ex-
primat interesul pentru dezvoltarea relaţiilor de colabora-
re bilaterale, subliniind faptul  că a găsit la Timişoara cele 
mai bune auspicii şi un real sprijin acordat de autorități 
comunității arabe în general, şi celei palestiniene în spe-
cial. De asemenea, excelenţa Sa a accentuat importanta 
relaţiilor bilaterale între comunităţi locale, amintind în 
acest sens oportunitatea unei înfrăţiri între Timişoara şi 
oraşul Jenin. „Jenin seamănă cu Timişoara, este aproape 
la fel ca mărime. Plus că la Jenin trăiesc şi mulţi români. 
Sunt aproximativ 150 de familii mixte şi 600 de foşti 
studenţi în România”, a declarat ambasadorul Palestinei. 
În Timiş există în jur de 200 de familii de palestinieni, 
iar în Timişoara aceştia alcătuiesc o comunitate de circa 
500 de persoane.

În cadrul întrevederii, s-a mai discutat despre dez-
voltarea relaţiilor în domeniul cultural, administrativ şi 
economic.  la rândul său, preşedintele CJ Timiş şi-a ex-
primat disponibilitatea de a sprijini cooperarea în intere-
sul comun al ambelor părţi. 

J.L.

Palatul Admnistrativ
Întâlnire româno-palestiniană

Excelenţa Sa Marek Szczygiel:

„Intenția mea este să promovez 
județul Timiș în polonia”

Johannes Hendrik Mattheus van Bonzel:

”MAI MULȚI INVESTITORI OLANDEzI 
ÎN VESTUL ROMÂNIEI”

Personalitate cunoscută a ro-
mânilor din voievodina - Serbia, 

poetul, editorul şi publicistul vasile 
Barbu din Uzdin a fost primit la 9 
noiembrie 2012 de vicepreşedintele 
Consiliului Județean Timiş, ma-
rian Constantin vasile. Cu acest 
prilej, vasile Barbu a făcut o scurtă 
prezentare a fenomenului cultural 
românesc din Banatul sârbesc din 
ultimii ani, comparativ cu perioada 
din vremea când la conducerea țării 
se afla regimul lui miloşevici. De 
asemenea, poetul uzdineanț a sub-
linat rolul pe care trebuie să-l aibă 

România în sprijinirea minorității 
româneşti din Serbia, nu doar din 
voievodina, ci şi din valea Timoc, 
acolo unde o comunitate româneas-
că de câteva sute de mii de români 
este lipsită de drepturi de care co-
munitatea sârbă din România se 
bucură pe deplin.

vicepreşedinte CJ Timiş, ma-
rian vasile, s-a arătat interesat de 
dezvoltarea relațiilor dintre județul 
Timiş şi voievodina, nu doar în 
plan cultural, ci şi în cel econo-

mic. Poetul vasile Barbu a adresat 
vicepreşedintelui CJ Timiş inivitația 
de a face o vizită la Novi Sad şi Uz-
din în a doua jumătate a lunii de-
cembrie 2012.

vasile Barbu   este preşedintele 
Societăţii literar-artistice „TiBiS-
CUS” din Uzdin, una dintre asoci-
aţiile culturale româneşti de primă 
importanţă a românilor din Serbia; 
preşedinte al Uniunii Scriitorilor în 
Grai Bănăţean, fondatorul Festiva-
lului internaţional de Poezie „Dru-

muri de spice” de la Uzdin, al Sim-
pozionului internaţional „oameni 
de seamă ai Banatului”, precum şi 
a altor zeci de manifestări culturale 
româneşti din Serbia; redactor-şef 
al publicaţiei „Tibiscus”,  pe care a 
fondat-o în 1990, o foaie adevăra-
tă,   cu largă răspândire internaţio-
nală; redactor şef al revistei „Floare 
de latinitate”, editată de Consiliul 
Naţional al Românilor din Serbia.
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Consulatul onorific al austriei la Timişoara a sărbă-
torit sâmbătă, 27 octombrie, ziua Națională a austriei. 
În data de 15 mai 1955, la Palatul Belvedere din viena a 
fost semnat de către Franţa, marea Britanie, Statele Uni-
te ale americii şi Uniunea Sovietică Tratatul de indepen-
denţă a austriei, fiindcă țara nu avea în acel moment un 
statut juridic clar. Prin Tratat se recunoştea independența 
şi suveranitatea austriei. Trupele de ocupație ale aliaților 
au fost retrase. În 26 octombrie 1955, Parlamentul de 
la viena a declarat neutralitatea permanentă a ţării, 
„Declaraţia de Neutralitate” a fost adoptată, iar austria 
şi-a dobândit statutul de stat independent, reglementat 
şi de dreptul internațional. ziua 
de 26 octombrie a devenit ziua 
Națională a austriei.

Cu prilejul zilei Naționale, 
excelența Sa vasile onofrei, con-
sul onorific al Republicii austria 
la Timişoara, a invitat în Sala 
Barocă a muzeului de artă per-
sonalităţi din cele şase judeţe ale 
circumscripţiei consulare austriece 
de la Timişoara, reprezentanţi ai 
corpului consular din oraş, ai co-
munităţii de afaceri austriece, ai 
cultelor, universităţilor, cetăţenilor de etnie austriacă din 
vestul României, oficiali ai autorităților locale. Consiliul 
Județean Timiş a fost reprezentat de vicepreşedintele 
marian Constantin vasile.

excelența Sa michael Schwarzinger, ambasadorul 
austriei la Bucureşti, prezent la eveniment alături de 
soția sa, Doamna Rosmaria Schwarzinger, a declarat: 
„am venit cu mare plăcere la Timişoara pentru a săr-
bători ziua austriei. este o onoare să fiu acum în mica 
vienă, deşi am ocazia să vin destul de des în această zonă. 
legăturile noastre nu sunt doar de natura economică, ci 
ating şi domeniile culturii, cel uman, în parteneriate pe 
şcoli sau pe diferite domenii de ajutorare”. 

Cu prilejul zilei Naționale a austriei, ambasadorul 

michael Schwarzinger i-a înmâ-
nat consulului onorific al austriei la 
Timişoara, din partea preşedintelui 
federal hans Fischer, medalia de 
aur a Republicii pentru servicii aduse 
austriei, însoțită de scrisoarea de fe-
licitare a preşedintelui pentru cei zece 
ani de când avocatul vasile onofrei 
reprezintă statul austriac în vestul 
României. ministrul de externe al 

austriei michael Spindelegger, la rându-i, i-a trimis 
consulului vasile onofrei o scrisoare de felicitare.

În după amiaza aceleaşi zile, a avut loc vernisajul 
expoziţiei «affaire de femmes iii» al artistei austriece 
ina loitzl. la evenimentul organizat sub patronajul 
ambasadei austriei la Bucureşti au participat veroni-
ka mickel-Gottfert, preşedinta districtului Josefstadt 
din viena, primarul districtului, lukas marcel vosicky, 
ana-maria altmann, curator, prilej cu care cunoscuta 
instrumentistă timişoreană alexandra Guţu a susţinut 
un concert de violoncel.
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zIUA NAȚIONALĂ A AUSTRIEI

UN pOET UzDINEANȚ LA pALATUL ADMINISTRATIV


