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Compartimentele de specialitate 
din aparatul propriu:

- în zilele lucrătoare între orele 
10.00 – 14.00;

Registratura Consiliului 
Judeţean Timiş

- în zilele lucrătoare între orele 
9.00 – 14.00;

Relaţii cu publicul
- în fiecare zi de luni, între orele 

8.00 – 18.30
- în zilele de marţi, miercuri, joi şi 

vineri între orele 8.00 – 16.30
Programul de audienţe:
- înscrierea la audienţe se face la 

Registratura Consiliului Judeţean 
Timiş, în fiecare luni, între orele 9.00 
şi 11.00;

- audienţele propriu-zise la con-
ducerea Consiliului Judeţean Timiş 
au loc în fiecare zi de luni, prin rotaţie 
(preşedinte, vicepreşedinţi şi secretar 
general), începând cu ora 12.00.

R. H.

AUDIENŢE ŞI RELAŢII
CU PUBLICUL

A. COMISIA ECONOMICĂ

PREŞEDINTE: VIOREL SASCA
SECRETAR: GH. BOLOGA
MEMBRI:   TITU BOJIN, VIOREL MATEI, 

VALENTINA MILUTINOVICI, 
LELICA CRIŞAN, GH. PREUNCA

B. COMISIA DE URBANISM, AMENAJAREA
TERITORIULUI ŞI LUCRĂRI PUBLICE

PREŞEDINTE: MARCEL MIHOC
SECRETAR: LEONTIN DE MAIO
MEMBRI:   SORIN SUPURAN, ŞTEFAN IOAN 

SZATMARI, HORIA BĂCANU, 
DORIN CUTU, MIHĂIŢĂ BOJIN

C. COMISIA PENTRU CULTURĂ, ÎNVĂŢĂMÂNT,
TINERET ŞI SPORT

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

EFTIMIE, ADRIAN NEGOIŢĂ

D. COMISIA PENTRU SĂNĂTATE ŞI PROTECŢIE
SOCIALĂ

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

VASILE ROTĂRESCU

E. COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
LOCALĂ

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

ELISABETA SPĂTARU

F. COMISIA PENTRU RELAŢII ŞI COOPERARE
INTERREGIONALĂ

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

COSMIN COSTEA, OANA GAITA

Comisiile Consiliului Judeţean Timiş

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

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

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

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

FOTO: Constantin Duma (Agerpres)

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

ISSN: 1842-323X

Redacţia: Timişoara,
Strada Regina Maria nr. 3

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

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

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

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

interculturalitate în DKMT”

În  comuna Ghiroda, a avut loc 
între 11 şi 12 martie a II-a ediţie  
Târgului Internaţional de Apicultu-
ră. Miere, propolis, faguri, turtă dul-
ce, acadele îm formă de faguri, pro-
duse de înfrumuseţare obţinute din 
miere, dar şi aparatură pentru do-
meniul apicol, toate acestea au fost 
expuse în centrul comunei limitrofe 
municipiului Timişoara, produse 
dintre cele mai diferite şi de cea mai 
bună calitate. Nu a lipsit de pe tara-
be mierea în combinații cu roşcove, 
cacao, semințe de in sau mac, sau cea 
obţinută de harnicele albine din flori 
de plante aromatice. Pe lângă toate 
acestea, organizatorii au pregătit de-
gustări de miere, tombole, precum 
şi o serie de comunicări ştiinţifice 
pe diferite teme apicole, susţinute 
de profesori şi cercetători din ţară şi 
străinatate.

Patrioţi, apicultorii bănăţeni au 
susţinut că cea mai bună miere este 
cea produsă de „albina bănăţeană”. 
Cum arată aceasta? O spune Dan 
Ciublea, vicepreşedintele Asociației 
Crescătorilor de Albine din Româ-
nia, filiala Timiş, organizatoarea eve-
nimentului: „Aceasta are patru dungi 
galbene, este mai harnică şi are un 
temperament mai liniştit decât ce-
lelalte din țara noastră.”  Iar Casian 
Brebu, preşedintele Cercului Apicol 
Timişoara şi cenzor al Asociaţiei 
Crescătorilor de Albine Timiş, sus-
ţine că „Albina Bănăţeană reprezintă 
ecotipul zonei de Banat. Din această 
cauză noi dorim să o redescoperim 
şi să o omologăm pe euroregiunea 
România-Serbia. În acest sens am 
depus un proiect prin care încercăm 
să obţinem subvenţionarea respecti-
velor cercetări. Avem informaţii că 

şi apicultorii nemţi ar fi interesaţi 
de descoperirea şi identificarea ei pe 
teritoriul României, pentru a o îm-
perechea cu albina lor şi a obţine un 
hibrid mult mai valoros”.

Peste 60 de comercianţi din Ro-
mânia, Ungaria şi Serbia şi-au expus 
marfa în cadrul celei de-a doua edi-
ţii a târgului de la Ghiroda. Casian 

Brebu, preşedintele Cercului Api-
col Timişoara, a şi precizat în acest 
sens: „Ţin să subliniez faptul că este 
singurul târg internaţional din ţară 
şi unul dintre cele mai mari târguri 
din zona Romania-Serbia-Bulgaria-
Ungaria”. 

M.B.

Prefectul de Timiş, Mircea Bă-
cală, a cerut intensificarea controa-
lelor financiare pentru diminuarea 
muncii la negru, printre domeniile 
care prezintă potenţial pentru eva-
ziunea fiscală fiind cel al muncii 
la negru şi comerţul cu legume-
fructe. El a declarat că, până acum, 
controalele inspectorilor fiscali 
s-au efectuat mai ales în domeniul 
comerţului cu fructe şi legume, 
doar în luna februarie fiind aplica-
te sancţiuni pentru evaziune fiscală 
în valoare de aproape 470.000 de 
lei. „Doresc ca aceste controale să 
se intensifice în Timiş, pentru că 
judeţul este cel mai dezvoltat din 

vestul ţării. Sancţiunile vor fi mai 
multe şi mult mai mari. S-a mers 
mult pe controlul comerţului cu 
legume şi fructe, dar evaziunea 
fiscală se face în toate domeniile”, 
a afirmat Băcală. Potrivit acestuia, 
în judeţ sunt 221.000 de salariaţi, 
iar 16.000 dintre aceştia câştigă 
salariul minim pe economie. „Dacă 
procentul ar fi mai mare, ar fi deja 
suspicios; ar însemna că oamenii 
s-au înţeles cu angajatorii şi pri-
mesc bani care nu sunt trecuţi în 
evidenţele contabile, adică mun-
cesc la gri”, a adăugat prefectul.

A.P.

Plantăm 
fapte bune 
în judeţul Timiş 

Odată cu primăvara vin şi 
faptele bune! Campania naţi-
onală de împădurire iniţiată în 
toamna anului 2011 de EcoAs-
sist continuă în şase judeţe din 
ţară. Eco Club Timişoara îm-
preună cu site-ul Timişoara.ro 
au coordonat acţiunea de plan-
tare la nivelul judeţului Timiş. 
Sâmbătă, 31 martie, s-au pus 
bazele unei păduri în comuna 
Livezile. Plantarea are loc pe 
o suprafaţă de aproximativ 2 
ha, unde vor prinde rădăcini 
12.000 de puieţi. „Plantăm 
fapte bune în România” este 
programată a se derula pe o pe-
rioadă de 5 - 7 ani şi include 
acţiuni de conştientizare, de 
cartare şi de plantare pe tere-
nuri care în prezent nu sunt 
incluse în fondul forestier, mo-
nitorizarea plantărilor şi efec-
tuarea de lucrări de întreţinere 
până la reuşita finală. Campa-
nia are ca beneficii creşterea 
suprafeţei împădurite din ţara 
noastră, implicarea publicului 
larg într-o iniţiativă de anver-
gură în beneficiul comunităţii, 
valorificarea prin împădurire a 
terenurilor agricole degradate, 
cât şi prevenirea alunecărilor, 
deşertificării sau inundării prin 
plantarea pe terenuri cu astfel 
de riscuri. În noiembrie 2011, 
s-au plantat în comunele timi-
şene Dudeştii Vechi şi Livezile 
10.000 de puieţi, pe o suprafaţă 
totală de 3,5 ha, cu ajutorul a 
600 de voluntari.

A.S.

TÂRG INTERNAŢIONAL DE APICULTURĂ
GHIRODA

Prefectul cere intensificarea 
controalelor pentru combaterea 

evaziunii fiscale Începând din 26 martie, Aeroportul Internaţional Timişoara a trecut 
la orarul de vară, valabil până în luna octombrie.  Acesta a adus modificări 
însemnate în traficul aerian. Astfel, compania Carpatair anunțat schim-
barea orarului şi că, pe parcursul verii, vor fi introduse zboruri şi în zilele 
de marţi, joi, sâmbătă şi duminică. Hub-ul Carpatair va opera în fiecare 
zi de marţi începând din 2 aprilie, joia - din 04 iunie,  sâmbăta - din 31 
martie şi duminica, începând cu 17 iulie. Şi compania Wizzair a anunţat 
schimbarea orarului de operare. Astfel, zborurile Barcelona, Dortmund, 
Londra şi Roma vor avea plecări marţi, joi şi sâmbătă, zborurile spre Ber-
gamo, Forli, Valencia şi Veneţia vor decola în fiecare miercuri şi duminică, 
iar spre Paris, Madrid şi Bergamo vor pleca de la Timişoara luni şi vineri. 
Pe perioada verii, începând cu luna mai, au fost anunţate şi mai multe 
curse chartere.  Primul zbor va fi o cursă pe relaţia Timişoara-Antalya şi 
retur. „În urma unor discuţii pe care le-am avut cu mai multe agenţii de 
turism am încercat să găsim şi alte destinaţii cu zbor de pe Timişoara. Din 
această vară s-ar putea relua zborurile charter spre Creta”, a spus Cornel 
Sămărtinean, directorul AIT.

N.T.

Orar de vară la Aeroportul 
Internaţional Timişoara
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CONSTANTIN OSTAFICIUC:

–  Domnule preşedinte, dezvoltarea 
reţelelor de alimentare cu apă şi a 
canalizării din Timişoara, dar şi în alte 
multe localităţi ale judeţului, sunt un-
ele dintre cele mai ambiţioase proiecte 
ale Consiliului Judeţean Timiş.

– Proiectul se află în plină desfăşurare. 
Dispune de mai multe surse de finanţare, iar 
valoarea sa totală este de aproape două mi-
liarde de euro. 90 la sută din această sumă este 
asigurată din finanţări europene, prin Progra-
mul Operaţional Sectorial de Mediu. Pentru 
reţeaua de apă şi canal din Timişoara au fost 
alocate aproape 28 de milioane de euro, bani 
cu care se vor putea face lucrări de extindere a 
reţelei de apă pe o distanţă de cinci kilometri, 
se pot realiza reparaţii la reţeaua actuală, pe o 
lungime de patru kilometri, se poate extinde 
şi înlocui reţeaua de canalizare pe aproape 30 
de kilometri, modernizarea staţiei de pompare 
a apei uzate, dar şi realizarea unui sistem de 
deshidratare a nămolului. Programul va antre-
na şi alte  localităţi din judeţul Timiş, cum ar 
fi oraşele Făget, Sânnicolau Mare, Deta, Jim-
bolia, Recaş, Ciacova, Gătaia, dar şi comunele  
Sânmihaiu Român şi Săcălaz. Urmează ca în 
celelalte etape ale  programului, până în anul 
2013, să fie alocaţi bani pentru toate comunele 
şi oraşele din judeţul Timiş.

–  Puteţi vorbi în acest context şi de inves-
tiţii guvernamentale în judeţ?

– Categoric, da!  În perioada 2008 - 2011, 
Guvernul Românieie a alocat peste 24 de mi-
lioane de lei pentru finalizarea a 18 sisteme de 
alimentare cu apă, 13 sisteme noi de alimenta-
re cu apă şi 5 lucrări de extindere şi moderni-
zare. Aici se adaugă peste două milioane de lei, 
cofinanţare din partea bugetelor locale. Există 
şi un alt proiect finanţat de la bugetul de stat 
prin care au mai fost începute în judeţ 68 de 
lucrări la reţelele de apă şi canal. În cadrul pro-
gramului de dezvoltare rurală, în judeţul Ti-
miş sunt finanţate şapte sisteme de alimentare 
cu apă şi se lucrează la modernizarea a patru 
sisteme de alimentare cu apă, precum şi la 18 
sisteme de canalizare. În cursul anului 2012,  
prin  Programul Naţional de Dezvoltare a 
Infrastructurii, demarat de Ministerul Dez-
voltării şi Turismului, se prevede începerea a 
patru proiecte de alimentare cu apă, însumând 
şapte localităţi, cu o valoare totală estimativă 
pentru aceste lucrări de 26.274.000 lei. Pen-
tru alte nouă proiecte, privind canalizarea a 
zece localităţi, valoarea totală estimativă este 
de 51.300.000 de lei. Sunt proiecte care, oda-
tă finalizate, vor duce judeţul Timiş pe unul 
dintre primele locuri din România în privinţa 
dezvoltării infrastructurii, ceea ce consider eu 
că este un semn de normalitate. Toate aces-
te lucrări, ca şi efortul autorităţilor centrale şi 

locale, sunt fireşti, pentru că locuitorii jude-
ţului nostru au nevoie de toate aceste inves-
tiţii. Apa şi canalizarea sunt condiţii esenţiale 
pentru orice comunitate civilizată, iar pentru 
mine aceasta a fost o prioritate a ultimilor ani. 
După ce la începutul anilor 2000 am reuşit 
să rezolvăm problema iluminatului stradal în 
toate comunele din judeţ, ne-am  concentrat 
apoi asupra problemei apei şi a canalizării. Am 
reuşit să găsim mai multe surse de finanţare 
şi iată că am ajuns la dezvoltarea unor inves-

tiţii ce depăşesc suma de un miliard de euro. 
Sunt bani mulţi şi nu a fost  simplu să îi gă-
sim. Am beneficiat de finanţări europene, am 
fost sprijinit de guvernul PD-L, aşa cum nu 
s-a întâmplat înainte de 2008 şi iată că putem 
spune astăzi că suntem pe direcţia bună. Într-
o perioadă în care întreaga lume se plânge de 
lipsa fondurilor, noi am reuşit să găsim sur-
se de finanţare pentru proiecte mari. Trebuie 
să menţionez aici şi contribuţia importantă a 
Aquatim-ului, dar şi efortul primarilor şi al 
consiliilor locale. Vreau să le mulţumesc şi co-
legilor mei din Consiliul Judeţean Timiş, care 
au înţeles că toate aceste proiecte se fac în in-
teresul oamenilor. 

–  O problemă care a apărut în ultima 
vreme vreme este cea a traficului rutier 
supraaglomerat din localitatea Dum-
brăviţa.  

– Noi am propus în urmă cu vreo opt ani 
primăriei comunei Dumbrăviţa să facem o 
centură de ocolire a comunei. Nu ni s-a per-
mis, administraţia locală nu a agreat atunci 
proiectul nostru.  Era vremea în care toată 
lumea credea că din câţiva metri pătraţi de 
teren intravilan se putea scoate un milion de 

euro. Nu a fost aşa! Acum,  traficul rutier din 
localitatea Dumbrăviţa dă mari bătăi de cap 
gospodarilor comunei. Sunt ambuteiaje neplă-
cute, mai ales la orele dimineţii, când nume-
roşi locuitori pornesc la Timişoara, la serviciu. 
Sau când se întorc de la lucru, după orele 16.  
Acestă stare de fapt a făcut ca  administraţia 
locală  să-şi schimbe fundamental părerea. 
Noi am făcut primii paşi. Printr-o investiţie 
derulată  de Consiliul Judeţean Timiş carosa-
bilul a fost extins la trei benzi, însă   proble-

mele vor fi şi mai mari  în următorii ani. Să nu 
uităm că autostrada Timişoara-Arad va veni  
în continuarea  celei care va lega  Bucureştiul 
de Viena, iar traficul rutier se va intesifica…

–  Ce soluţii preconizaţi pentru descon-
gestionarea traficului rutier? 

– Sunt posibilităţi realiste ca zona centrală 
a Dumbrăviţei să fie scutită de fluxul auto care 
există deja pe drumul judeţean Timişoara-Li-
pova, prin Alioş. E nevoie de un nou drum de 
acces, care ar urma să ocolească Dumbrăviţa, 
legând centura de ocolire de sensul giratoriu 
de pe Calea Aradului, lângă centrul comercial 
Selgros,  dar şi de un al doilea asemenea drum, 
pe lângă liziera pădurii, care să meargă paralel 
cu drumul judeţean, pe partea dreaptă a aces-
tuia. Şoseaua ar avea două benzi, ar porni din 
Calea Lipovei, de la fosta BJATM, şi ar merge 
până la centura Timişoarei”.

–  Aţi lansat recent un proiect, un plan 
privind susţinerea şi dezvoltarea me-
diului de afaceri din judeţ.  

– Aşa este, iar viziunea noastră este foarte 
pragmatică, corectă şi aplicată. Este evident că 
dacă nu susţinem dezvoltarea mediului de afa-

ceri, nu avem cum să alocăm bani pentru pro-
tecţie socială sau pentru alte proiecte necesare. 
Economia trebuie să producă, să funcţioneze 
în parametri normali, pentru ca autorităţile să 
poată colecta taxele şi impozitele care vor fi 
folosite apoi în interesul comunităţilor loca-
le. Proiectul de sprijinire a mediului de afa-
ceri lansat de noi este un plan ambiţios, care 
se va derula în următorii ani.  Este un proiect 
care urmăreşte realizarea  unui mediu atractiv 
pentru investiţii, căci investitorii nu vin pes-
te noapte în judeţ. Ei trebuie căutaţi, trebuie  
convinşi prin condiţiile oferite să investească 
în judeţul Timiş. Avem Programului Strategic 
de Dezvoltare Timiş, şi aici e vorba concret de  
proiecte importante  realizate de Consiliul Ju-
deţean Timiş  în infrastructura rutieră, infra-
structura de afaceri, în turism, energie, mediu,  
investiţii care vin în întâmpinarea potenţialilor 
investitori şi care conferă Consiliului Judeţean  
calitatea de investitor important  din judeţul 
Timiş. Poate cel mai important…

–  Cum s-a concretizat până prezent Pro-
gramului Strategic de Dezvoltare Ti-
miş ?

– Sunt destule exemple concrete, care sunt 
convins că au fost deja remarcate de con-jude-
ţenii noştri. Este deja finalizat Drumul Jude-
ţean 691 Timişoara-Pişchia-Maşloc, la fel şi 
centura de ocolire a oraşului Buziaş. Sunt în 
curs de finalizare Drumul Judeţean  682 între 
Sânnicolau Mare, Saravale şi limita cu judeţul 
Arad şi Drumul Judeţean 592 Buziaş - Lugoj. 
A fost   finalizat deponeul ecologic de la Ghi-
zela, aşteptăm să-l putem exploata la maxim. 
Cum am precizat deja,  este în plină desfă-
şurare programul de dezvoltare a reţelelor de 
apă şi canal din judeţ, un program în valoare 
de aproape două miliarde de euro. În sectorul 
afacerilor, avem  deja Parcului Tehnologic şi 
Industrial, iar în cadrul său a fost dezvoltat un  
Incubator de Afaceri clasic, dar şi un Incuba-
tor de Afaceri Software. Vor demara lucrările 
Centrul Judeţean Multifuncţional pentru Sus-
ţinerea Afacerilor, la Parcul Tehnologic pentru 
Energie Alternativă, la Agenţia de Manage-
ment a Energiei şi la Clusterul IT&C. Ne 
dorim, de asemenea,  să investim  în vederea 
modernizarea Stadionului «Dan Păltinişanu», 
pe care-l dorim un complex sportiv de talie 
europeană. Ne îndreptăm eforturile pentru 
dezvoltarea proiectului  Centrul Regional Lo-
gistic pentru Transport Intermodal de Măr-
furi. Vorbim aici despre un proiect în premieră 
pentru ţara noastră, prin care  care se va crea 
un nod în care se vor conexa transporturile ru-
tiere,  feroviare şi aeriene. 

A consemnat Cornel TODOR
Foto: Constantin DUMA

PROGRAME ŞI INVESTIŢII NECESARE JUDEŢULUI TIMIŞ

În data de 29 martie, în Sala Consiliului din Palatul Administrativ, a avut loc şedinţa 
ordinară a CJ Timiş, cu următoarea ordine de zi: 1. Întrebări, interpelări 2. Proiect de ho-
tărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pentru bugetul propriu 
al  judeţului Timiş şi a situaţiilor financiare pe anul 2011 3. Proiect de hotărâre privind 
arondarea comunei Variaş la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor 
Variaş; 4. Proiect de hotărâre privind completarea tarifelor pentru închirierea ocazională 
a  Stadionului „Dan Păltinişanu” Timişoara 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea ocu-
pării zonei drumului judeţean 682  de către SC ”Forcesolar SRL” Timişoara 6. Proiect de 
hotărâre privind declararea utilităţii publice a terenului arabil extravilan înscris  în CF 
nr. 147592 Timişoara; 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de 
închiriere a Stadionului „Dan Păltinişanu” Timişoara  8. Proiect de hotărâre pentru apro-

barea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin 
curse regulate speciale unor operatori  de transport rutier 9. Proiect de hotărâre privind 
retragerea folosinţei gratuite a unui spaţiu din Palatul Administrativ 10. Proiect de hotărâre 
privind aprobarea „Raportului privind stadiul realizării măsurilor din Programul integrat 
de gestionare a calităţii aerului pentru aglomerarea Timişoara, Comuna Remetea Mare şi 
Comuna Şag din judeţul Timiş” 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocu-
pare a funcţiilor publice al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Timiş pe anul 2012 12. Raport privind situaţia bunurilor Consiliului judeţean Timiş şi a 
unităţilor subordonate ca urmare a inventarierii pe anul 2011 13. Raport privind activitatea 
desfăşurată în anul 2011.

J.L. 

PLENUL C.J. TIMIŞ
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–  Îmi propun ca acest interviu să nu fie ceea ce se așteaptă 
de obicei de la un astfel de dialog, dar, totuși, încep prin 
a vă întreba unde v-ați născut și unde s-a realizat for-
marea dumneavoastră profesională?

– M-am născut în Germania, dar timpul petrecut 
acolo s-a rezumat la două luni. Apoi, familia mea s-a 
mutat în Serbia. Tot aici am urmat şcoala elementară şi 
şcoala medie de muzică, iar în Ucraina, la Kiev, am studi-
at acordeonul şi dirijatul. În Ucraina am studiat şi tot în 
această țară m-am format, dirijând în primă fază orches-
tra academiei şi mai apoi Orchestra din Kiev. 

–  Pe scena din sala multifuncțională a Consiliului 
Județean Timiș am asistat la un spectacol care ne-a tă-
iat respirația. Dumneavoastră ați dirijat, iar orchestra 
de cameră a Municipiului Zrenjanin ne-a încântat cu 

partituri felurite. Sunt totuși curioasă, la efortul depus 
pentru a dirija, cât slăbiți în pregătirea unui astfel de 
spectacol?

– Sincer, foarte mult. Pregătirea unui asemenea spec-
tacol, repetițiile, mă fac să slăbesc uneori şi cinci kilo-
grame.

–  Astăzi, din postura spectatorului, am observat că un 
astfel de spectacol este un adevărat tur de forță. Cum 
este pentru dirijor? Cum simte dirijorul spectacolul și 
cum simte dirijorul instrumentiștii?

– Orchestra este instrumentul dirijorului. Trebuie 
înțeles că şi noi suntem asemenea unui instrumentist. 
Violonistul are ca instrument vioara, pianistul are pianul. 
Aşa este şi în cazul nostru. Exprimăm ceea ce simțim şi 
muzica printr-un instrument: orchestra.  Se presupune 

că 30% din muzică este tehnică manuală, dar nimeni nu 
poate explica de unde vin celelalte 70%, în cazul în care 
în fața orchestrei se află dirijorul. Ceea ce vrea să trans-
mită, dirijorul transmite prin orchestră.

–  Care partitură considerați că are cea mai mare forță și 
care are cea mai pregnantă dimensiune valorică?

– Îmi este imposibil să răspund şi asta pentru că mi-e 
greu să aleg dintre atâția compozitori celebri doar unul 
pentru forța transmisă prin partitură şi un altul pentru 
dimensiunea valorică. Dar, consider grele şi foarte valo-
roase partiturile lui Ceaikovski şi Beethoven.

–  Când ați dirijat pentru prima dată și pe ce piesă?
– Am dirijat un cor când era mai tânăr, dar la 20 de 

ani a fost debutul meu ca dirijor de orchestră. Nu îmi 
mai amintesc exact care era piesa, dar ştiu 
că prima orchestră la care am dirijat a fost 
orchestră de cameră.

–  Unde vă simțiți mai liber să dirijați? Re-
pertoriul clasic sau cel al secolului XX ?

– Este greu să aleg... Totuşi, mă simt mai 
liber în a dirija şi a exprima muzica în reper-
toriul clasic.

–  Care sunt dirijorii care v-am marcat 
într-un fel sau altul și pe care-i simțiți 
aproape de sufletul dumneavoastră?

– Sunt mulți dirijori valoroşi, depinde de 
fiecare dintre noi pe care-l considerăm apro-
piat de ceea ce simțim noi. În cazul meu, voi 

spune Zubin Mehta.

– Îl considerați modelul absolut?
– Nu trebuie să ai un model pentru că fiecare suntem 

diferiți, dar, şi în acest caz, dacă ar fi să-mi aleg modelul 
absolut cu siguranță ar fi Zubin Mehta.

–  Din tot ceea ce ați învățat despre dirijat, ce ați alege să 
împărțășiți publicului?

– Întotdeauna trebuie să crezi în tine şi în ceea ce 
faci, în cazul meu dirijatul. Acesta, zic eu, e ingredientul 
secret prin care îți aduci publicul aproape şi-i transferi 
din încrederea şi trăirile tale.

Interviu realizat 
de Monica GAIțA

Mitropolia Banatului a aniversat, la începutul lunii martie, la 
4 martie 2012, o jumătate de veac de la întronizarea ÎPS dr. Ni-
colae Corneanu ca Mitropolit care păstoreşte peste o jumătate 
de milion de credincioşi ortodocşi români. „Nu ştim cum lumea 
se raportează la un arhiereu, dar pot să vă spun că, din această 

împreună slujire cu ÎPS Nicolae, am învăţat şi am înţeles de la 
mitropolitul nostru înţelepciunea, echilibrul, bunătatea şi dra-
gostea părintească cu care-i înconjoară pe toţi cei care sunt, fie 
slujitori ai Altarelor, fie călugări şi călugăriţe din aceste locuri de 
ţară sau credincioşi care doresc să-şi manifeste ataşamentul faţă 
de Biserică sau faţă de activitatea pe care aceasta o desfăşoară. 
Este o jumătate de veac ce nu poate fi uşor cuprinsă în câteva 
cuvinte, trecând prin slujirile pe care ÎPS Nicolae le-a săvâr-
şit în toată această Mitropolie a Banatului, trecând prin înal-
tele funcţii pe care le-a îndeplinit în cadrul BOR şi al Sfântului 
Sinod al BOR, fiind responsabil cu relaţiile externe bisericeşti, 
participând la mişcarea ecumenică, fiind reprezentantul Bisericii 
noastre la Consiliul Mondial al Bisericilor, participând la diverse 
întruniri interortodoxe şi interreligioase în ţară şi peste hotare. 
ÎPS Nicolae s-a remarcat ca o persoană deosebită, demnă şi care 
a cucerit preţuirea celor cu care a venit în contact”, a afirmat PS 
Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei.  
Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române din Banat, ÎPS Ni-

colae Corneanu, la cei 88 de ani, este cel mai longeviv mitropolit 
al Patriarhiei Române, fiind întronizat ca arhiepiscop al Timi-
şoarei şi mitropolit al Banatului la 4 martie 1962. În anul 1992 a 
fost ales membru de onoare al Academiei Române.

Aniversarea Mitropolitului Banatului  a fost fericit marcată 
prin lansarea frumoasei  cărţi ‘Repere religioase ortodoxe româ-
ne timişorene’, a părintelui protopop dr. Ioan Bude, apărută la 
editura timişoreană Artpress. Cu acelaşi prilej  a fost  prezentat 
DVD-ul intitulat ‘Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Nicolae Cornea-
nu – jumătate de veac ca Arhiepiscop al Timişoarei şi Mitropolit 
al Banatului’. Evenimentul s-a desfăşurat în Sala Festivă a Cen-
trului Eparhial din Timişoara. Aniversarea jumătăţii de secol 
de la întronizarea Înalt Prea Sfinţiei Sale Nicolae Corneanu a 
continuat marţi, 6 februarie, de la ora 18, în incinta Bastionului 
Theresia din Timişoara, cu o manifestare omagială organizată 
de Mitropolia Banatului în colaborare cu Biblioteca Judeţeană 
Timiş.

H.O.

Jumătate de veac de la întronizarea ÎPS Nicolae, 
ca Mitropolit al Banatului

Mikica Jevtic, dirijor:

“Orchestra este instrumentul 
dirijorului“

În premieră: 

Timişoara - Bookfest 2012
La Timişoara, la Centrul Regional de Afaceri, între 15-17 martie 

2012  s-a desfăşurat prima ediţie a Salonului de Carte Bookfest în afa-
ra Bucureştiului, cu o ofertă de peste  15.000 de titluri de carte. Pan-
glica inaugurală a fost tăiată d edl  Constantin Ostaficiuc, preşedintele 
Consiliului Judeţean Timiş, instituţie care afost unul dintre principalii 
sponsori ai evenimentului. La dispoziţia cititorilor au fost prezentate 
volume premiate, albume de artă, dicţionare în limbi, literatură uşoară, 
lucrări tehnice, enciclopedii, cărţi pentru copii, cărţi de colorat şi romane 
poliţiste. 

Pe lângă autori veniţi din Capitală şi din alte centre culturale impor-
tante ale ţării, ori chiar din străinătate, editurile locale şi autorii timi-
şoreni  au fost bine reprezentaţi şi... prezentaţi.  Volumulele „Atelierele 
romane de mărgele de la Tibiscm” de Doina Benea şi „Geneza comicului 
în limba română” (Excelsior Art) de Claudiu T. Arieşan, au fost lansa-
te  de poetul şi editorul Robert Şerban în prezenţa autorilor. Profesoara 
SOrina Jecza, preşedinta Fundaţieie Triade, în cadrul manifestării «Tri-
ade şi cartea de artă» a lansat cele mai noi titluri apărute la fundaţia pe 
care o conduce. Au fost factori activi ai evenimentului Bookfest 2012 
şi alţi oameni de cultură timişoreni: Radu Pavel Gheo, Adriana Babeţi, 
Pia Brânzeu, Cornel Ungureanu, Marcel Tolcea, Nicolae Ţăran, Tudor 
Creţu, Petru Urdea ş.a.

Consiliul Judeţean Timiş a fost prezent la Bookfest 2012  vineri, 16 
martie,  cu lucrarea «Brief Guide of Timis County”,  (Editura Artpress, 
2011) de Dinu Barbu. A fost prezent autorul şi au vorbit despre lucrare 
dipl .ing. Răzvan Hrenoschi, directorul Direcţiei Cooperare şi Informa-
tică din cadrul C.J. Tmiş, şi dipl. ing. Ioan Aureşl Laslău, direcvtorului 
editurii Artpress.

M.B.
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La nici 20 de km de Timişoara, într-o zonă 
unde se întâlnesc foarte aproape toate facilită-
ţile de transport – feroviar, aerian şi rutier – se 
dezvoltă comuna Remetea Mare. Din punct de 
vedere imobiliar, comuna a cunoscut o expan-
siune puternică în anii anteriori, dar oricum 
mai moderată decât cea din localităţile peri-
urbane Timişoarei. Din punctul de vedere al 
infrastructurii însă, de-abia acum se introduce 
reţeaua de apă în Remetea şi satul aparţinător, 
Ianova. Canalizarea va trebui să mai aştepte, 
pentru că în bugetul propriu nu sunt resursele 
necesare momentan. 

Primarul Ilie Golubov a menţionat printre 
investiţiile făcute sau în curs de derulare clădi-
rea pentru secţia de poliţie, terenuri şi săli de 
sport, pietruiri de drumuri, repararea şi mo-
dernizarea şcolilor. “Am început reţeaua de apă 
în 2011, vom continua şi în 2012. În Remetea 
avem parţial o reţea de apă şi am făcut un fo-
raj nou pe drumul Ianovei, la 122 m adânci-
me, cu staţie de clorinare, tratare a apei şi de 
furnizare în cartierul nou şi în partea dinspre 
Izvin. Am introdus circa patru km de reţea de 
apă, din fonduri proprii şi de la CJT. În Iano-
va am introdus tot patru km de reţea de apă, 
s-a executat un foraj şi acolo, tot la 120 m, la 
aceleaşi standarde, cu staţie de clorinare şi tra-
tare a apei, ca să nu fie apa cu nitriţi şi nitraţi.  
Vom continua în 2012 să extindem şi sperăm 
să terminăm toată localitatea, dacă vom avea şi 
baza financiară. Vom extinde cât ne va permi-
te bugetul”, a spus primarul. La Ianova trăiesc 
1.200 de persoane, iar în centrul de comună – 
2.000, însă mulţi nu şi-au făcut actele de iden-
titate, deşi au proprietăţi acolo. Administraţia 
din Remetea Mare a dat şi terenuri pe Legea 
247, la Ianova s-au atribuit 80 de locuri pentru 
tineri pe Legea 15 şi se intenţionează o măsură 
similară la Remetea, unde sunt prevăzute în jur 
de 65 de locuri, dar cereri mai sunt foarte mul-
te. Preţul caselor mai vechi este în medie 50-
60.000 de euro, ne spune primarul, iar metrul 
pătrat de teren intravilan – 30 euro. „Agricul-
tură nu se face la noi decât foarte slab, nu exis-

tă asociaţii agricole.  Suntem deschişi la orice 
investitor, pentru a fi cât mai mulţi pe raza co-
munei. Bugetul nostru este de 25 de miliarde 
de lei vechi anul acesta. Avem vreo cinci inves-
titori mai puternici în comună, restul sunt mai 
mici. S-a mers mult pe hale construite, care 
sunt acum date la închiriat”, a detaliat Go-
lubov. La capitolul probleme, primarul a men-
ţionat neputinţa administraţiei locale de a face 
angajări. “E foarte greu să lucrezi şi să nu poţi 
angaja pe postul rămas vacant. Nouă ne-a ple-

cat contabila din noiembrie 2011 şi nu putem 
angaja pe nimeni pe acel post. Am făcut adrese 
peste adrese, am discutat la Prefectură, dar nu 
ni se dă voie. Dacă organigrama spune că este 
pentru 17 persoane, de ce să nu ne dea voie 
Guvernul să angajăm numai dacă pleacă şapte 
persoane? E cea mai mare tâmpenie. Pentru a 
rezolva situaţia, am delegat o fată de la taxe şi 
impozite, dar ea nu are drept de semnătură şi 
tot ordonatorul de credit semnează”, s-a revol-
tat primarul. 

Facilităţi de transport pentru 
mărfuri

Două mari oportunităţi are, pe viitor, co-
muna aflată pe drumul care uneşte Timişoara 
de Lugoj: înfiinţarea unui centru intermodal 
de transport marfă şi autostrada care va lega 
aceleaşi municipii din Timiş, în coridorul pan-
european. „Centrul intermodal ar trebui să 
se facă la nord de localitate, între aeroport şi 
Remetea. Ar fi bine să se construiască, pentru 

că au toate facilităţile de transport, gară, şosea 
naţională, autostradă, aeroport”, a explicat pri-
marul. 

Construirea obiectivului de investiţii pre-
supune amenajarea unei suprafeţe de teren 
de circa 35 ha care va cuprinde realizarea lu-
crărilor de reţele de cale ferată şi triaj pentru 
centrul intermodal, reţele rutiere şi parcările 
necesare pentru operatorii economici şi pentru 
administraţia centrului, inclusiv racordurile la 
magistrala de cale ferată Timişoara – Turnu 
Severin – Bucureşti, la drumul naţional DN 6 

(E70), la autostrada Nădlac-Arad-Timişoara-
Lugoj-Deva şi drumul expres propus, clădirile 
pentru administraţie şi vamă, clădiri pentru 
instalaţii şi utilităţi, dotarea cu echipamente de 
încărcare/descărcare/deplasare a containerelor 
şi paleţilor, spaţii pentru servicii conexe, racor-
darea la reţelele de utilităţi din zonă şi realiza-
rea reţelelor proprii de utilităţi.

Vizită ministerială la autostra-
dă

Ministrul Transporturilor, Alexandru Na-
zare, a vizitat, în 24 martie, şantierul autostră-
zii Timişoara-Lugoj, lucrarea fiind avansată 
până în apropiere de Ianova. “Din ce am ob-
servat pe această secţiune, există toate datele 
ca această lucrare să fie terminată înainte de 
termen. Mă bucur că la toate podurile s-a 
lucrat, există o mobilizare deosebită. La cum 
stau lucrurile, cred că în două-trei săptămâni 
se poate turna asfaltul. Vă rog să nu faceţi ra-
bat de la calitate. Pentru Timişoara este o lu-
crare importantă, chiar dacă discutăm de doar 
9,5 kilometri. Aceşti 9,5 kilometri facilitează 
foarte mult ieşirea traficului din Timişoara”, a 
declarat Alexandru Nazare.

Lucrările la tronsonul 1 al autostrăzii Ti-
mişoara-Lugoj au început efectiv în luna oc-
tombrie a anului trecut şi, potrivit contractului, 
trebuie finalizate în aprilie 2013. Reprezentan-
ţii constructorului afirmă însă că stadiul de re-
alizare a lucrărilor a depăşit 50 la sută şi le vor 
termina anul acesta.

În ceea ce priveşte al doilea tronson al au-
tostrăzii Timişoara-Lugoj, în lungime de pes-
te 25 de kilometri, Alexandru Nazare a pre-
cizat că acest proiect va demara anul acesta, 
iar lucrarea trebuie relicitată. “Compania de 
drumuri îl va scoate în scurt timp. Este foarte 
important să menținem această legătură de la 
Nădlac pănă la Sibiu. Lucrările trebuie să în-
ceapă anul acesta la tronsonul al doilea”, a mai 
spus ministrul Transporturilor.

Alina Sabou

Axa Prioritară 1 a POS Mediu „Extinderea şi moderni-
zarea sistemelor de apă şi apă uzată” vizează unul dintre sec-
toarele în care necesităţile investiţionale sunt foarte ridicate, 
având în vedere accesul redus al comunităţilor din România la 
infrastructura de apă şi apă uzată, calitatea necorespunzătoare 
a apei potabile şi lipsa, în anumite zone, a facilităţilor de cana-
lizare şi epurare a apelor uzate, urmărind totodată şi îmbună-
tăţirea eficienţei serviciilor publice de apă. Accesarea fondu-
rilor europene pentru investiţiile în sectorul de apă reprezintă 
un element cheie pentru trecerea de la un număr mare de 

furnizori de servicii de o calitate scăzută la un număr limitat 
de operatori puternici, capabili să furnizeze servicii durabile 
la tarife acceptabile, care vor asigura recuperarea costurilor de 
investiţii şi dezvoltarea ulterioară a sistemelor de apă.

Consiliul Local al Oraşului Ciacova a devenit membru 
al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal „TI-
MIŞ”, începând cu anul 2008, când prin H.C.L. Ciacova                
Nr.7/28.02.2008 au fost aprobate asocierea oraşului Ciacova 
cu municipiile, oraşele şi comunele din judeţul Timiş pentru 
înfiinţarea ADI Apă-Canal „TIMIŞ”.

„În anul 2009, investiţiile vizând infrastructura de apă uzată 
a oraşului Ciacova- extinderea colectorului principal de canaliza-
re şi a reţelei de canalizare, construirea a trei  staţii de pompare apă 
uzată şi a unei noi staţii de epurare în Ciacova - au fost incluse 
în lista de priorităţi a operatorului regional S.C. AQUATIM 
S.A., Consiliul Local al Oraşului Ciacova aprobând, în acest 
sens, prin Hotărârea nr.41/15.07.2009, Studiul de Fezabilitate 
pentru extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu 
apă şi canalizare. În anul 2010,  indicatorii tehnico-economici 
aferenţi proiectului au fost actualizaţi, iar Consiliul Local al 
Oraşului Ciacova, prin Hotărârea nr.33/20.07.2010, a aprobat 
punerea la dispoziţia operatorului regional a terenurilor apar-
ţinând domeniului public al oraşului Ciacova, pentru realiza-
rea în exclusivitate a  obiectivelor propuse în proiect”, spune 
primarul oraşului timişean, Petru Filip.

În data de 3 februarie 2011, ministrul Mediului şi Păduri-
lor a emis Ordinul nr.846 de aprobare a finanţării proiectului 
„Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă 
şi canalizare în judeţul Timiş” în cadrul Programului Opera-
ţional Sectorial Mediu- Axa Prioritară 1 „Extinderea şi mo-
dernizarea sistemelor de apă şi apă uzată” .

„La nivelul Oraşului Ciacova, următoarele activităţi vi-
zează finanţarea din POS „Mediu”: extinderea colectoru-
lui principal de canalizare şi a reţelei de canalizare (13 km), 
inclusiv realizarea a trei a staţii de pompare a apei uzate şi 
construirea unei noi staţii de epurare. Valoarea  totală a inves-
tiţiei, aprobată pentru oraşul Ciacova, este de 3.498.972,00 
Euro, fără TVA. În urma desfăşurării licitaţiei, în data de 24 
ianuarie 2012, a fost semnat contractul cu firma PORR BAU 
GMBH pentru realizarea unei staţii de epurare, în valoare de 
4.961.533 lei, cu o durată de execuţie de 12 de luni de la data 
ordinului de începere. În ceea ce priveşte contractul pentru 
extinderea  reţelelor de canalizare în oraşul Ciacova - CL14, 
se lucrează în prezent la proiectul tehnic de către firma HILL 
INTERNATIONAL,   consultantul care a câştigat licitaţia, 
iar acesta urmează a fi licitat pentru execuţie în vara anului 
2012. Începerea lucrărilor este prevăzută pentru toamna aces-
tui an”, adaugă edilul din Ciacova.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

Comuna poate deveni pol al transportului  
de marfă în Banat REMETEA MARE

Canalizarea devine o certitudine în oraşul Ciacova
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–  Domnule primar, vorbiţi-ne vă rog despre investiţiile 
din comuna Ghilad.

– Anul 2011, din punctul de vedere al investiţiilor, îl putem 
considera, la nivelul Primăriei comunei Ghilad, drept unul 
bun. Acest calificativ este susţinut de mai multe argumente. 
Astfel, în 2011 s-au continuat lucrările începute în anul 2010, 
şi anume la Dispensarul comunal cu locuinţe de serviciu – 
care se vor încheia în primul trimestrul al acestui an. Este o 
investiţie realizată din bugetul propriu şi a necesitat un efort 
financiar deosebit (970.000 de lei, fără TVA). În 2011 am re-
uşit să pietruim toate străzile din satul Gad. Am realizat astfel 
un deziderat mai vechi al locuitorilor de aici. Iată că, după ce 
am reuşit, în urmă cu ceva vreme, să realizăm legătura dintre 
centrul de comună şi satul Gad, prin pietruirea drumului co-
munal, scoţând localitatea dintr-o izolare de zeci de ani, acum 
am pietruit şi străzile interioare. Sigur, la această realizare o 
contribuţie importantă a avut-o şi Consiliul Judeţean Timiş. 
Îmi amintesc faptul că în anul 2004, odată cu reînfiinţarea 
comunei Ghilad, din care făcea parte şi satul Gad, am fost în 
această localitate, în campania electorală, cu tractorul. A fost 
o adevărată aventură, peste câmp, prin gropi, timp de trei ore. 
Cu acea ocazie, le-am promis oamenilor din Gad că dacă voi 
ieşi primar le voi face drumul până la Ghilad. Bineînţeles, toţi 
cei de faţă au izbucnit în râs, spunându-mi să nu-i mint, aşa 
cum o făcuseră mulţi înaintea mea...

Revenind în actualitate, menţionez că tot în Gad, în vara 
acestui an, se va introduce apa potabilă tratată cu ozon. Aşa-
dar, consider că faţă de cetăţenii din Gad mi-am ţinut promi-
siunile şi chiar mai mult decât atât. La capitolul alimentare 
cu apă, amintesc faptul că au demarat, în Ghilad, lucrările de 
extindere a reţelei, preco ni zate a se încheia şi ele în această 
vară. Sunt mulţumit de acest lucru şi, cred sincer, şi cetăţenii 
comunei noastre au acelaşi sentiment. Apa pe care o beau ghi-
lăzenii este, de fapt, apă plată, datorită tratării cu ozon, graţie 
unei tehnologii de ultimă generaţie.

Tot în anul 2011 am demarat o investiţie de suflet, să-i 
spun aşa. Este vorba despre Muzeul Satului, o investiţie în 
cultura, tradiţia şi portul nostru strămoşesc. Mă doare sufletul 
când mă uit în jur şi văd că toate valorile strămoşilor noştri, 
comori nepreţuite, riscă să se piardă. În curtea Primăriei vom 
amenaja acest Muzeu al Satului, pentru ca nepoţii şi copiii 
noştri să cunoască istoria şi tradiţia înaintaşilor noştri. Pentru 
aceasta, am adus o casă tradiţională din Maramureş, în care 
vom aduna din comuna noastră şi nu numai tot ce a rămas 
vechi prin gospodăriile oamenilor, obiecte tradiţionale, care-şi 
vor găsi locul în cadrul muzeului. Tot aici vom amenaja un 
loc special dedicat pictorului naiv Viorel Cristea, fiu al Ghi-
ladului, care va fi prezentat publicului aşa cum a meritat în-
totdeauna. După cum se ştie, în faţa Primăriei i-am instalat 
un bust din bronz, însă am considerat că acest lucru nu este 
suficient pentru a-i cinsti memoria. Muzeul Satului din Ghi-
lad va fi deschis oficial tot în această vară.

O atenţie deosebită am acordat, încă de la începutul acti-
vităţii mele ca primar, învăţământului. La ora aceasta, putem 
să ne declarăm mulţumiţi pentru faptul că cei 90 de preşco-
lari au o grădiniţă nouă, cu program prelungit, care le oferă 
condiţii excelente. Cele două corpuri de clădire ale şcolii au 
fost renovate şi au fost create premisele desfăşurării orelor în 
ton cu cerinţele învăţământului modern. Există aici încălzire 
centrală, apă, grupuri sanitare moderne. Sigur că, pe lângă in-

frastructură (apă, drumuri), nu am neglijat nici celelalte pre-
ocupări ale comunităţii, cum ar fi cele culturale sau sportive. 
La capitolul cultură, menţionez că atât Căminul Cultural din 
Gad, cât şi Căminul Cultural din 
Ghilad sunt renovate. Avem două 
formaţii de dansuri populare, una 
alcătuită din copii din clasele V-VIII 
şi una formată din copii din ciclul 
primar. Am reuşit să le procurăm 
costume populare autentice, cu care 
ne mândrim la toate acţiunile la care 
participăm, cum ar fi Ruga Satului 
ori festivalul „Lada cu zestre”.

La capitolul sport, avem echipa 
de fotbal Unirea Ghilad, care evo-
luează în Campionatul Judeţean, şi 
o formaţie a şcolii, de fapt pepiniera 
pentru echipa mare a localităţii. În 
acest an avem un proiect, care a de-
marat deja, de amenajare, în curtea 
şcolii, a unei baze sportive multi-
funcţionale, cu covor sintetic şi nocturnă. Împreună cu auto-
rităţile din localitatea Grebenaţ, din Serbia, avem un proiect 
comun transfrontalier, prin care sperăm să obţinem fonduri 
europene ca să construim o arenă multifuncţională acoperită. 
Ar mai fi multe de spus, dar lăsăm ca faptele să vorbească de 
la sine. Ţin doar să le reamintesc concetăţenilor mei că în anul 
2004 sloganul meu electoral a fost „A sosit vremea faptelor, a 
trecut vremea vorbelor”. Vă las pe dumneavoastră să hotărâţi 
dacă m-am ţinut de cuvânt sau nu.

–  Ce ne puteţi spune despre bugetul din acest an?
– Bugetul pentru anul 2012 este satisfăcător. Sigur că fi-

ecare am dori mai mult. În nici un an nu am avut un buget 
suficient. Dar tocmai aici, zic eu, se vede modul în care se 
cheltuie banul public. Poţi, cu un buget mic, să faci lucruri 
vizibile, dacă gestionezi cu grijă fiecare bănuţ.

–  Care au fost problemele cu care v-aţi confruntat în 
cele două mandate?

– În activitatea noastră, mai ales când te implici şi vrei să 
faci ceea ce ţi-ai propus, apar, inerent, greutăţi şi probleme. E 
mai greu să le depăşeşti pe cele ale căror rezolvări depind de 
alţii, cum este, spre exemplu, investiţia în alimentarea cu apă 
(pe Ordonanţa de Guvern nr. 7), începută în anul 2007 şi pen-
tru care, cu toate eforturile, intervenţiile şi uneori plângerile, 
nu am reuşit să primesc fonduri necesare finalizării lucrări-
lor. Şi la ora aceasta, încerc, cu forţe proprii, în fiecare an, să 
fac câte puţin. Acest lucru nu mi se pare în regulă, mai ales 
că aceste fonduri sunt repartizate de către Guvern în funcţie 
de culoarea politică şi nu după priorităţile reale. Aşa s-a în-
tâmplat şi cu cele trei proiecte depuse până acum la diferite 
ministere. Cel pentru extinderea reţelei de apă potabilă, cana-
lizare şi staţie de epurare a mai fost depus o dată la Ministerul 
Dezvoltării, dar nu am primit vreun răspuns, nici că a fost 
respins, nici că a fost declarat eligibil. La fel s-a întâmplat 
şi cu proiectul „Modernizare drumuri interioare”, depus tot 
la Ministerul Dezvoltării, dar şi cu cel privind canalizarea şi 
staţia de epurare, depus la Ministerul Mediului. Iată care sunt 
adevăratele probleme cu care ne confruntăm, şi acest lucru 

doar din cauza faptului că partidul din care fac parte nu este la 
putere. De parcă în comuna noastră nu ar trăi şi cetăţeni care 
simpatizează cu actuala putere politică. Păcat!

O altă problemă o constituie birocraţia, care devine, pe zi 
ce trece, tot mai stufoasă. Ca să reuşeşti unele investiţii du-
rează mai bine de o jumătate de an. Eu, cel puţin, sunt de-a 
dreptul disperat de Legea păşunilor. Noi, ca şi consiliu local, 
suntem obligaţi să concesionăm păşunea la asociaţii care pri-
mesc subvenţii, iar redevenţa pe care o încasăm de la aceste 
asociaţii suntem obligaţi să o folosim doar pentru păşune. Îmi 
pun întrebarea de ce Consiliul Local deţine această păşune – 
care la ora actuală este singura avere a comunei -, pentru a fi 
sluga asociaţiilor?

–  Vorbiţi-ne despre investiţiile, investitorii şi dezvolta-
rea comunei.

– De la începutul mandatului am înţeles că viitorul comu-
nei noastre depinde de câţi investitori vom putea atrage. Am 
militat mereu pentru acest lucru. Nu suntem foarte mulţu-
miţi, pentru că am reuşit să aducem doar doi investitori serioşi 
în comuna noastră. Unul este „Rebima Agra”, care are sediu 
în Ghilad, şi care a concesionat pe o perioadă de 25 de ani 
120 de hectare de teren. Aici s-a înfiinţat o pepinieră de salcie 
energetică, aflată acum în stadiul de producţie, şi care poate 
furniza butaşi oricărui proprietar de teren. Societatea are cinci 
angajaţi permanenţi, iar în sezon – din aprilie şi până în sep-
tembrie -  aici îşi mai găsesc de lucru circa 60 de persoane.

Al doilea investitor este „Banat Bit”, care a arendat 1.500 
de hectare de teren, pe care sunt cultivate cereale. Aici mun-
cesc permanent alţi şase angajaţi. Sigur că nu ne oprim aici. 
Avem, în acest moment, scoase la licitaţie trei bălţi, două în 
Ghilad şi una în Gad, şi în curând vom scoate la licitaţie şi 
Castelul Gudenus din Gad. Vom căuta în continuare să adu-
cem şi alţi investitori în zona noastră. Dar revin la cea mai 
mare investiţie din Ghilad, cea a plantaţiei de salcie energe-
tică. Investiţia propriu-zisă va continua cu construirea unei 
fabrici de paleţi şi a unei uzine pentru producerea curentului 
electric, dar acest lucru se va întâmpla după ce aceşti butaşi 
vor fi plantaţi de către cei interesaţi, pentru ca să fie asigurată 
materia primă pentru procesul tehnologic.

A consemnat
Petru Vasile TOMOIAGĂ

„A sosit vremea faptelor, a trecut vremea vorbelor”
Interviu acordat de primarul comunei Ghilad, Cornel Guran

GHILAD

Primăria Dumbrăviţa a lansat, la finele 
lunii februarie, proiectul „Ajutor european 
pentru sănătatea comunităţiloe din Dumbră-
viţa şi Derekegyhaz”, prin care se urmăreşte 
menţinerea unui mod de viaţă frumos şi să-
nătos, promovând sprijinul acordat persoa-
nelor cu probleme speciale. Concret, se face 
monitorizarea grupului ţintă printr-un sistem 
de semnalizare de la domiciliul persoanei. Be-

neficiarii acestui  sistem sunt persoanele cu 
dizabilităţi şi vârstnicii a căror stare mentală 
le permite utilizarea adecvată a dispozitivelor. 
Sistemul îmbină asistenţa socială cu asistenţa 
medicală prin comunicarea constantă cu utili-
zatorii, monitorizarea stării de sănătate şi dis-
ponibilitatea în orice moment pentru tratarea 
cazurilor şi depăşirea obstacolelor de sănătate 
şi intervenţie în caz de urgenţă. Valoarea pro-

iectului este de 96.522,83 euro (TVA inclus), 
iar perioada de implementare a proiectului – 1 
februarie 2012 – 31 ianuarie 2013. Sistemul a 
fost implementat cu succes în localitatea De-
rekegyhaz.

În cadrul proiectului, se face achiziţia de 
echipamente de monitorizare a persoanelor 
aflate în situaţii de dificultate, dar şi achiziţia 
de echipamente de alarmare, instruirea per-

soanelor care trebuie să asigure prim-ajutorul 
solicitat prin cele trei cursuri (comunicare, 
prim-ajutor, sănătatea muncii). În plus, au loc 
şi campanii de conştientizare a locuitorilor din 
cele două comunităţi, precum şi schimburi de 
experienţă între cei implicaţi în proiect.

P.D.

Ajutor pentru sănătatea comunităţilor
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–  Care credeţi că ar trebui să fie direcţiile 
de dezvoltare pe care ar trebui să mear-
gă administraţia judeţeană în următorii 
ani? 

– Direcţiile prioritare de dezvoltare ale ju-
deţului Timiş vor fi în continuare cele incluse 
în Strategia de dezvoltare economico-socială 
a judeţului Timiş (10 Axe - transport, mediu, 
educaţie şi resurse umane, social şi sănătate, 
dezvoltare economică, capacitate adminis-
trativă, dezvoltare rurală, cooperare teritori-
ală, cultură), dar cu focus pe câteva priorităţi 
vitale pentru judeţul Timiş. În primul rând, 
modernizarea infrastructurii de circulaţie ru-
tieră (drumuri comunale şi judeţene), pen-
tru creşterea mobilităţii forţei de muncă şi a 
bunurilor ca şi precondiţie pentru susţinerea 
dezvoltării şi creşterea competitivităţii econo-
mice a judeţului. Ca soluţie, trebuie să apelăm 
la absorbţia fondurilor structurale pentru ur-
mătoarea perioadă de programare 2014-2020, 
pe baza unui plan de acţiune coerent şi rea-
list agreat de CJ Timiş cu primăriile interesa-
te. Alte surse de venit sunt bugetul propriu şi 
cele locale şi nu în ultimul rând investiţii pu-
blic - private pentru modernizarea drumurilor 
judeţene. Pentru dezvoltarea şi modernizarea 
infrastructurii de utilităţi pentru apă şi canal 
în toate comunele judeţului Timiş pentru îm-
bunătăţirea condiţiilor de locuire şi dezvoltarea 
activităţilor economice în mediul rural, soluţia 
este tot absorbţia fondurilor structurale pentru 
perioada 2014-2020 pe baza unui plan de ac-
ţiune agreat de CJ Timiş, primăriile asociate 
şi Operatorul Regional Aquatim. Trebuie şi să 
valorificăm alocările de la bugetul de stat, bu-
getele  locale şi, nu în ultimul rând, să facem 
o promovare şi să susţinem investiţiile public 
- private în domeniu ca mijloc eficient şi mai 
rapid pentru rezolvarea problemelor în loca-
lităţile în care puterea economică şi numărul 
consumatorilor este adecvat. CJ Timiş trebuie 
să se implice mai mult în măsurile de susţi-
nere a dezvoltării şi competitivităţii economiei 
judeţului pentru reducerea decalajelor de dez-
voltare existente între mediul urban şi mediul 
rural. Cred că asta se poate face prin utilizarea 
polilor de creştere urbană din judeţul Timiş, 
prin valorificarea efectelor concentrice ale po-
lilor urbani corelat cu dezvoltarea şi distribuţia 
unor infrastructuri de sprijinire a afacerilor în 

zonele rurale cu potenţial economic.  
O altă direcţie pe care trebuie să ne axăm 

este dezvoltarea capacităţilor de producţie 
pentru energie verde în judeţul Timiş cu axare 
pe potenţialul surselor de energie regenerabi-
lă existentă (biomasă, geotermal, solar). Cred 
că ar trebui să se dezvolte unele facilităţi de 
agrement şi petrecere a timpului liber prin 
valorificarea energiei geotermale cu conside-
rarea modelului din judeţele maghiare vecine 
atât în centrele urbane, cât şi în mediul ru-
ral (Timişoara, Buziaş, Jimbolia, Sânnicolau 
Mare, Lovrin, Sânmihaiu Român, Călacea 
etc).   

 În ansamblu, diferenţa pe care o propun în 
procesul de implementare este modul nou de 
abordare în atragerea resurselor necesare im-
plementării proiectelor de investiţii, cu focus 
atât pe fonduri UE, guvernamentale, dar mai 
ales pe atragerea investiţiilor private în acele 
domenii în care practica internaţională de-
monstrează că există interes privat. Avantajul 
investiţiilor public-private este că investiţiile se 
realizează pe criteriul de eficienţă economică, 
calitatea serviciilor este ridicată, managemen-
tul în etapa de operare este performant şi, nu 
în ultimul rând, resursele publice economisite 
prin înlocuirea în parte a acestora cu capital 
privat pot fi direcţionate în domeniile critice 
pentru care nu există alternative.  

–  V-aţi gândit la câteva proiecte punctu-
ale?

– Cred că alte proiecte de investiţii relevan-
te care trebuie avute în vedere chiar dacă sunt 
la nivel de concept sau deja demarate, dar care 
necesită soluţii de operare adecvate ori nece-
sită dezvoltate în etape succesive, ar fi realiza-
rea centrului regional intermodal de transport 
marfă Timişoara pentru optimizarea timpilor 
şi costurilor de transport a mărfurilor şi pentru 
îmbunătăţirea semnificativă a competitivităţii 
economiei judeţului; înfiinţarea parcului teh-
nologic pentru energie alternativă Timişoara-
Covaci, care vizează dezvoltarea unui sector 
strategic pentru economia judeţului alături de 
alte eforturi publice şi private conjugate. Aş 
mai aminti aici Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii 
Banat, care este acum în stadiul de concept, la 
fel ca şi revitalizarea aeroportului utilitar Cio-
ca pentru funcţii de agrement, sport şi servicii 

utilitare. Voi insista asupra proiectelor care să 
valorifice potenţialul zonelor de agrement na-
tural de pe râul Timiş (Albina, Şag); refacerea 
navigabilităţii canalului Bega pentru funcţiuni 
turistice, agrement şi transport public de per-
soane corelat cu piste de biciclete de-a lungul 
canalului şi alte proiecte care să integreze lo-
calităţile riverane într-un concept integrat de 
dezvoltare locală prin valorificarea culoarului 
de navigaţie Bega-Tisa-Dunăre. Nu în ultimul 
rând ar fi realizarea facilităţilor de Aqua land 
propuse în cadrul proiectului de la Dudeştii 
Noi, promovat pe POR 2007-2013 şi dezvol-
tarea zonei Pădurea verde ca şi principala zonă 
de agrement şi petrecere a timpului liber pen-
tru cetăţenii zonei metropolitane Timişoara 
prin integrarea punctelor de atracţie existente, 
dezvoltarea ofertei acestora şi adăugarea unor 
noi atracţii.

–  Sunteţi membru în Comisia de Urba-
nism şi Amenajarea Teritoriului. Cum 
s-a simţit criza economică în activitatea 
de la comisie? Cu cât a scăzut aproxi-
mativ numărul planurilor urbanistice 
care ajung spre aprobarea Comisiei?  

– Criza economică s-a reflectat şi în numă-
rul mai redus al PUZ-urilor deşi mai degrabă 
se constată efectele crizei la nivelul PUZ-uri-
lor aprobate şi nepuse în practică. Dacă este 
să facem o apreciere a celor doi indicatori, am 
constatat o reducere de până la 50 % a noilor 
PUZ-uri aprobate, dar neimplementate. Nu 
am alte date însă, este o apreciere personală. 

   
–  Cum credeţi că pot fi ajutate comune-

le timişene care au o situaţie mai puţin 
bună în ceea ce priveşte bugetul pro-
priu? Ce poate face administraţia ju-
deţeană pentru a nu exista dezechilibre 
economice? 

– Administraţia judeţeană are la dispoziţie 
un instrument financiar pentru atenuarea di-
ferenţelor de dezvoltare ale localităţilor jude-
ţului, acesta este cunoscut sub denumirea ge-
nerică de „criteriul 4”, prin care alocă fonduri 
administraţiilor publice ale comunelor pentru 
proiecte de dezvoltare a infrastructurii publice 
în mediul rural. În mandatul 20012-2016 vom 
aplica o politică strictă de diminuare a disparti-
tăţilor de dezvoltare între localităţile judeţului 

Timiş plecând de la un set de indicatori agre-
aţi care să reflecte fidel nivelul de dezvoltare şi 
capacitatea financiară a acestora, în sensul că 
aceste localităţi vor primi fonduri semnificativ 
mai mari proporţional cu gradul de subdez-
voltare. Totodată, localităţile mai slab dezvol-
tate trebuie să înţeleagă că ieşirea din situaţie 
constă într-un set coerent de măsuri la nivel 
local conjugate cu cele de la nivel judeţean şi 
că au datoria să îmbunătăţească condiţiile de 
locuire pentru conservarea resursei umane şi 
de dezvoltare unor activităţi economice. Nu un 
ultimul rând, aş spune chiar că vom începe cu 
un plan de acţiune pentru diminuarea dispari-
tăţilor de dezvoltare a localităţilor din judeţul 
Timiş ca şi componentă a strategiei de dezvol-
tare a judeţului Timiş.

–  Care credeţi că sunt deficienţele siste-
mului administrativ şi ce trebuie corec-
tat?

– Este critic să fie corectate efectele măsu-
rilor de austeritate generate de guvernul actual 
la nivelul administraţiei publice, care a adus 
administraţia judeţeană şi locală să funcţione-
ze în regim de avarie. Mă refer aici la lipsa per-
sonalului datorită blocării fară discernământ 
a posturilor, dar şi la reducerea unor posturi 
cheie. Sistemul motivaţional în sistemul public 
este contraproductiv şi extrem de vulnerabili-
zat. De exemplu, accesarea şi absorbţia fondu-
rilor UE necesită personal adecvat atât ca nu-
măr, specializare, cât şi pregătire profesională. 
Problema este valabilă atât la nivel de judeţ, cât 
şi a localităţilor acestuia. 

  
–  Care a fost cea mai mare provocare a 

celor patru ani de mandat de consilier 
judeţean? 

– Pot spune că cea mai mare provocare a 
fost, şi continuă să fie, cea de a ajuta primăriile/
comunele din judeţul Timiş de care răspund, 
de pe poziţia pe care o am, să obţină rezultate 
bune şi foarte bune într-o situaţie nu tocmai 
favorabilă atât din punctul de vedere al crizei 
economice globale, cât şi cea a unui consilier 
judeţean aflat în opoziţie.  

A consemnat Alina Sabou

„CJ Timiş trebuie să se implice mai mult 
în reducerea decalajelor de dezvoltare 
existente între mediul urban şi mediul rural”

Interviu cu consilierul judeţean Sorin Supuran

Aquatim SA şi Banca Europeană de Re-
construcţie şi Dezvoltare (BERD) au semnat 
în  21 martie, un contract de împrumut de 
15,51  milioane de euro.  Acesta este cel de-
al  treilea  contract de  împrumut  încheiat cu 
BERD şi cel de-al doilea fără garanţii, acor-
dat doar pe baza performanţelor financiare ale 
societăţii Aquatim.

Împrumutul BERD cofinanţează un pro-
iect amplu  de  investiţii  numit  „Extinderea 
şi modernizarea sistemului de alimentare 
cu apă şi canalizare în judeţul Timiş”. Pro-
iectul  este  în valoare de 118,87 milioane de 

euro  (din care autorităţile locale contribuie 
cu 1,73%, restul fiind asigurat de Aquatim – 
13,04%, bugetul de stat – 11,30% şi Uniunea 
Europeană – 73,93% - fonduri nerambursabi-
le - Fondul de Coeziune) şi este destinat in-
vestiţiilor în infrastructura de alimentare cu 
apă şi canalizare în judeţul Timiş, respectiv: 
extinderea reţelei de canalizare cu 200 km, ex-
tinderea reţelei de apă cu 100 km, realizarea a 
şapte staţii de epurare a apei uzate şi trei staţii 
de tratare a apei potabile. Localităţile incluse 
în acest proiect sunt  Timişoara, Sânnicolau 
Mare, Jimbolia, Deta, Buziaş, Gătaia, Recaş, 

Făget, Ciacova, Săcălaz, Sânmihaiu Român.
Principalele sectoare de lucrări din judeţ 

vor fi în următoarele localităţi: la Timişoa-
ra investiţia este de 27,58 milioane euro; la 
Sânnicolau Mare – 18,95 milioane euro; Jim-
bolia – 17,71 milioane euro; Deta – 9 milioa-
ne euro; Buziaş – 8,5 milioane euro; Recaş – 
8,48 milioane euro; Sânmihaiu Român – 7,77 
milioane euro; Făget – 7,14 milioane euro; 
Săcălaz – 6,68 milioane euro; Gătaia – 3,49 
milioane euro; Ciacova – 3,49 milioane euro. 

A.S.

Împrumut de 15 milioane de euro pentru modernizarea 
infrastructurii de apă şi canalizare
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Primăria oraşului Deta va finaliza în acest an 
proiectul cu finanţare europeană intitulat „Cen-
tre suport de dezvoltarea a IMM-urilor în lo-
calităţile Plandiste (Serbia) şi Deta (România)”. 
Beneficiarii acestui proiect sunt oraşul Deta şi 
comuna Plandiste. În cadrul acestui proiect s-a 
realizat un incubator de afaceri la Plandiste şi s-a 
realizat un studiu tehnic pentru înfiinţarea unui 
parc industrial la Deta. Valoarea totală a proiec-
tului  este de 350.740 euro din care 140.740 euro 
reprezintă bugetul alocat oraşului Deta. Primă-
ria Deta şi-a făcut un obicei din a accesa fonduri 
europene, valoarea totală fiind de peste un mili-
on de euro, pentru cele 11 proiecte câştigate. 

„Parcul industrial care se va construi în ora-
şul nostru este doar o parte a unui amplu proces 
de atragere a investitiilor şi mă bucur că efectele 
acestor politici de dezvoltare încep să simtă în 
Deta. Vrem să creăm locuri de muncă pentru cei 
care locuiesc în jurul oraşului. Pe o rază de 35 
de km în jur trăiesc circa 60.000 de persoane, 
care nu prea au locuri de muncă şi se orientează 
spre Timişoara. E mai greu să mergi de la Jamu 
Mare la Timişoara sau de la Foeni decât dacă ar 
veni la Deta. Se economiseşte timp, care costă 
bani acum. Ar fi mai interesant să avem locuri 
de muncă aici. Am folosi acei bani la construcţii 
edilitare, la şcoală, ne-ar avantaja foarte mult”, a 
declarat primarul din Deta, Petru Român. 

locuri de muncă pentru cei din 
jurul oraşului

 
Deta beneficiază de toate sistemele de in-

frastructură necesare unui oraş: apă, canal, gaz, 
drumuri etc. În satul Opatiţa, care ţine de Deta, 
nu există canalizare, dar au gaz şi alte facilităţi. 
Cu ajutorul societăţii Aquatim, la Deta se va 
face o staţie de epurare nouă, care va fi gata pro-
babil în ianuarie 2013, lucrarea fiind începută. 
Tot în cadrul acestui proiect, va exista un foraj 
nou de apă, se vor înlocui şase km de conducte 
care sunt cele mai afectate, deoarece sunt vechi 
de 20 de ani, va intra în reabilitare şi uzina de 
apă, se va face şi o extindere a reţelei în zona re-
zidenţială. „În acea zonă vor fi date în folosinţă 
încă două blocuri ANL. Acum doi ani de zile au 
mai fost două puse în folosinţă, în total sunt 100 

de apartamente. Mai avem 700 de cereri pentru 
apartamente. E un oraş în plină dezvoltare, exis-
tă locuri de muncă foarte multe, se face naveta 
şi oamenii ar dori să locuiască aici. Mai avem 
aprobate patru studii de fezabilitate pentru pa-

tru blocuri ANL şi un bloc social. În funcţie de 
de fonduri vom aveam, vom demara anul viitor 
lucrările”, a explicat Roman. Surprinzător, la ul-
timul recensământ, s-a evidenţiat că populaţia a 
fost în scădere, de la 6.400 şi ceva de locuitori în 
urmă cu 10 ani, la 6.000. 

Se pune întrebarea de ce un oraş în care 
există locuri de muncă şi nu sunt şomeri, de ce a 
scăzut popuaţia? Răspunsul primarului a fost că 
populaţia nu s-a diminuat în ultimii ani, ci după 
anul 2002, când mulţi au plecat la muncă în 
străinătate şi nu s-au mai întors. „Cred că acum, 
dacă avem locuri de muncă, am dat locuinţe, 
începem să recuperăm din ce am pierdut, acum 
vin spre Deta, nu mai pleacă. Deta are în jur de 
1.000 şi ceva de locuri de muncă peste populaţia 
activă, mai rar se întâlneşte aşa ceva”, subliniază 
Petru Roman. 

Alte investiţii aflate în derulare sau care vor 
urma sunt reabilitarea căminului de la Opatiţa, 
amenajarea unor parcări în Deta şi a zonei Pieţei 
Libertăţii, se lucrează la stadionul şi la terenul 
de fotbal şi se aşteaptă asfaltarea unei porţiuni 
de drum care leagă oraşul de Ghilad. Sunt 9 km 
între cele două localităţi, iar speranţa este ca în 
acest an să fie asfaltaţi 3,5 km din fonduri jude-
ţene. „Deta este oraşul care are o singură pro-

blemă, nu are casă de cultură. Am câştigat un 
proiect în acest sens în 2008, a fost scos la licita-
ţie în 2012 şi blocat ulterior când a început cam-
pania în mass media să nu se dea bani la case de 
cultură şi terenuri de sport. Licitaţia este blocată 
acum. Forumul German din Deta ne-a donat o 
clădire unde era un club muncitoresc înainte de 
’90 şi înainte a fost al unei societăţi literare din 
Deta, ai cărei urmaşi sunt Formului German. 
Fiind puţini şi cu vârste avansate nu au bani să 
întreţină clădirea. A fost donată oraşului, a intrat 
în patrimoniul public şi încercăm să alocăm bani 
pentru modernizare”, mai spune primarul. 

Panourile solare iau locul păşunii

Deta este un oraş industrial, aşa că nu prea 
se face agricultură. Reprezentanţii administraţi-
ei au pornit discuţii cu o societate care doreşte 
să facă o staţie de biogaz la Opatiţa. Şi aici se 
încearcă dezvoltarea energiei verzi, fiind în curs 
de a încheia contracte pentru câteva societăţi pe 
55 de hectare de păşune, pentru panouri sola-
re. Finanţarea se va încerca pe fonduri europene 
şi fonduri proprii a celor care vor să amenajeze 
parcul fotovoltaic. „Păşunea e concesionată acum 
la crescătorii de animale, cu 33 de euro pe hec-
tar, licitaţia pe care am organizat-o a dus preţul 
până la 600 de euro pe hectare. S-ar crea locuri 
de muncă în acest parc, perioada de concesionare 
este de 40 de ani. Prin autorizaţia de construcţie 
pe care o eliberăm noi, ne revine 1% din valoare. 
Am înţeles că la cinci hectare este o investiţie de 
zece milioane de euro. La 1% la 100 de hectare, 
vă daţi seama ce ar însemna, sume colosale cu 
care poţi să faci minuni”, estimează edilul. 

Planuri mari există şi pentru zona ştrandului 
termal. În urmă cu şase ani a fost concesionat 
unui investitor, dar acesta nu s-a ţinut de cuvânt 
şi s-a ajuns la instanţă. „Vrem ca în 15 mai să îi 
dăm drumul, până atunci facem amenajări. În-
cercăm să găsim o soluţie pentru a face o societa-
te unde să fie 100% acţiuni are primăriei şi să se 
preocupe de gestionarea lui. Se poate ca peste un 
an sau doi să fie lansate proiecte pe ape termale 
şi să încercăm să le accesăm. La ştrand sunt două 
bazine, nu foarte mari, unul va fi cu apă termală, 
unul cu apa normală. Toată zona de aici e plină 
cu ape termale. Sondele trebuie îngrijite pentru 

a avea viaţă lungă, dar la 10 ani trebuie făcute cu-
răţări, pentru că se depune piatră. Sonda noastră 
e din anii ’70 şi ceva, nu s-a curăţat niciodată. 
În fiecare an vedem că nu mai e debitul care a 
fost. La ştrand se va face şi loc de joacă pentru 
copii, sunt două hectare de teren acolo, o parte 
în domeniul public, o parte în domeniul privat al 
oraşului. Suntem în discuţii cu două firme, una 
vrea să facă o zonă sportivă, cu balon şi terenuri, 
celălaltă parte este ocupată cu un lac mai mic 
pe care încercăm să îl împrejmuim şi să facem 
o zonă de agrement, cu căsuţe. Deocamdată nu 
ne aruncăm cu vorbele, sunt doar idei”, a afirmat 
Petru Roman.

Grup de acțiune locală

Primăria Deta face parte din Asociaţia Ti-
miş - Torontal – Bârzava, care include încă 14 
administraţii locale din jurul oraşului Deta şi trei 
comune din Caraş-Severin, dar are ca şi partener 
şi Consiliul Judeţean Timiş. Asociaţia a sem-
nat în decembrie 2011 un proiect cu o valoare 
de 577.000 euro, sumă care va fi folosită pentru 
funcţionarea grupului de acţiune locală (GAL) 
al Asociaţiei Timiş - Torontal – Barzava. Sco-
pul proiectului este administrarea unei sume de 
2.380.000 de euro din fonduri europene, care vor 
fi distribuiţi pe proiecte în cele 17 administraţii 
locale. Vor fi sprijiniţi agricultorii, din această mi-
croregiune, pe următoarele măsuri: 112 – insta-
larea tinerilor fermieri; 141 – sprijinirea fermelor 
de subzistenţă, 322 – sprijinirea administraţiilor 
locale, îmbunătăţirea vieţii sociale în spaţiul rural; 
312 – dezvoltarea afacerilor non-agricole în me-
diul rural; 313 – sprijinirea activităţilor de turism 
în microregiune. „Ne-am propus ca prin măsura 
313 să ajutăm populaţia din zona rurală să îşi cre-
eze agro-pensiuni , cu una-două camere, care să 
fie o sursă alternativă de venit. În total, ţinta noas-
tră este de 120 de proiecte. Contractul a fost sem-
nat în decembrie 2011, va dura până în decembrie 
2015. Termenul de depunere a proiectelor pentru 
semnare este decembrie 2013, iar în 2014 şi 2015 
aceste proiecte vor fi implementate”, a precizat 
Ioan Iovan, responsabilul cu proiectele europene 
din Primăria Deta.

Alina Sabou
Foto: Constantin Duma

Numărul locurilor de muncă depăşeşte 
cu 1.000 populaţia oraşuluiDETA

– Ce investiții au fost realizate în 2011 și ce planuri există 
pentru 2012 în Peciu Nou și satele aparținătoare? 

– În perioada 2009- 2011, am reuşit să finalizăm 
următoarele investiții. Am reabilitat rețeaua de apă potabilă în 
localitatea Peciu Nou, pe 39 km, s-a construit sistemul de ca-
nalizare a apelor uzate menajere şi construcția stației de epura-
re în Peciu Nou, fiind realizaţi patru kilometri de rețea şi stația 
de epurare. Construcția rețelei de canalizare se are în vedere pe 

viitor, existența stației de epurare fiind o mare realizare pentru 
localitatea noastră. Am reuşit asfaltarea a cinci kilometri de 
străzi în localitățile Peciu Nou, Sânmartinul Sârbesc şi Diniaş, 
s-au pietruit patru kilometri de drum în localitățile Diniaş şi 
Sânmartinul Sârbesc. În aceeaşi perioadă s-a finalizat casa de 
cultură a centrului de comună. În acest an ne-am propus şi am 
început demararea procedurilor pentru atribuirea contracte-
lor de lucrări pentru următoarele obiective de investiții: rea-
menajare parcuri în toate localităţile comunei, vrem să facem 
alimentarea cu apă în localitatea Sânmartinul Sârbesc şi să 
modernizăm străzile din Peciu Nou. 

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

– Bugetul din acest an este cu aproximativ 20% mai mic 
față de cel de anul trecut datorită faptului că au fost alocate 
sume din cote defalcate din TVA, impozit pe profit, cât şi pe 
criteriul IV mai mici decât cele de anul trecut. De altfel, pro-
blemele cele mai mari ale comunei, din punctul de vedere al 
administraţiei, au fost cele de natură financiară. 

– Care este stadiul discuțiilor cu privire la construirea platfor-
mei pentru depozitarea deșeurilor? Se va mai construi?  

– Este un subiect închis, iar viitorul va dovedi că acel pro-
iect ar fi fost necesar pentru comună. Vina noastră a fost că 
nu am ştiut să informăm corect cetățenii şi am lăsat anumite 
voci politice să ducă în eroare cetățenii comunei. Am respectat 
opinia cetățenilor şi s-a întâmplat aşa cum au dorit ei. 

  
– Ce investitori există pe raza comunei și ce contribuții au ei 

la bugetul local? 
– Nu avem investitori foarte mari, încercăm să-i atragem, 

dar au fost accesate multe proiecte de către cetățeni, asociații 
agricole şi mici întreprinzători în domeniul agricol, în agrotu-
rism, iar contribuțiile lor se reflectă în bugetul local prin achi-
tarea impozitelor şi taxelor către bugetul local, dar şi asupra 
comunității prin crearea unor noi locuri de muncă. 

A consemnat Alina Sabou
Foto: Constantin Duma

“Micii întreprinzători din comună au accesat proiecte în domeniul 
agricol şi în agroturism”

Interviu cu primarul comunei, Ioan Fărcălău  

PECIU NOU
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„Am făcut tot posibilul să depunem proiecte 
pentru accesarea a cât mai multor fonduri”

2,5 milioane de euro pentru modernizarea comunei

SÂNNICOLAU MARE

PĂDURENI

–  La un interviu precedent mi-ați spus că nu se simte criza 
în Sânnicolau Mare. Cum a fost anul 2011 și cum estimați 
că va fi anul 2012 din punctul de vedere al investițiilor? 

– Într-adevăr, la Sânnicolau Mare nu s-a simțit criza şi 
acest lucru îl susținem cu argumente. În anul 2011 la Sânni-
colau din nou ne-am confruntat cu lipsa forței de muncă. Pe 
parcursul anului au fost aduşi muncitori din alte județe, care 
au fost cazați în Sânnicolau, aşa ca o cifră aproximativă au fost 
de ordinul a câtorva sute de muncitori şi desigur că, din ceea 
ştim noi, nu se va schimba cu nimic în anul 2012. Tot în anul 
2011 am reuşit să atragem investitori importanți la Sânnicolau, 
chiar în perioada de vârf a crizei. Aş face referire la o firmă 
mare din Austria, un transportator care a început cu deschide-
rea unui punct de lucru în oraşul nostru, pornind inițial de la 
0, iar astăzi, când stăm de vorbă, după aproape un an, au ajuns 
să dețină 100 de camioane (T.I.R.). Sigur, suntem interesați în 
continuare de atragerea de investitori noi, chiar dacă nu mai 
există forță de muncă la nivel local, din cel puțin două motive 
importante. Pe de-o parte este vorba de impozitele plătite de 
către aceşti investitori, care sunt o componentă importantă la 
bugetul local, iar pe de altă parte discutăm de locuri de mun-
că în condițiile în care se creează această concurență pe piața 
forței de muncă. Noi, cei din Sânnicolau, nu putem decât să 
ne bucurăm că în acest sens se vor crea condiții de muncă mai 
bune pentru angajați şi posibilitatea obținerii unui salariu mai 
bun. Prin prezentarea acestor aspecte putem spune că nu a fost 
criză. Un aspect foarte important în 2011 este faptul că veni-
turile la bugetul local au fost realizate în proporție de 93 %, 
aici făcând o medie între impozitele plătite de către persoanele 
fizice şi juridice. Acest lucru din nou ne arată că locurile de 
muncă au generat venituri. Populația şi societățile comercia-
le au posibilitatea să-şi achite impozitele către bugetul local, 
având în vedere că din aceste impozite şi din impozitele pe 
salarii, cotă parte din salariile care ajung la bugetul local avem 
posibilitatea să dezvoltăm oraşul şi să progresăm. 

–  Faceți parte din Asociația Oraşelor din România. Cu ce 
probleme se confruntă administrațiile din oraşele mici? 

– E adevărat, fac parte de patru ani, de când sunt primar, din 
cadrul Asociației Oraşelor din România. Încercăm şi noi, prin 
intermediul acestei asociații, să rezolvăm o parte din probleme-
le cu care ne confruntăm, discutăm în cadrul şedințelor, facem 
front comun, indiferent de oraşe, de culoarea politică a prima-
rilor care fac parte din această asociație, să tragem un semnal 
de alarmă pentru rezolvarea problemelor cu care ne confrun-
tăm. Problemele pe care m-am axat şi pe care le-am susținut 
în cadrul asociației sunt: de majorare a salariilor angajaților/
funcționarilor din administrația publică şi descentralizare a 
poliției în sensul în care îmi doresc foarte mult ca circulația şi 
ordinea publică să treacă în subordinea primăriei. 

  
–   Se vorbea  vara trecută de posibilitatea de a se deschide la 

Sânnicolau Mare un parc balnear. Care ar fi investiția, în 
ce parteneriat ar fi făcută și care ar fi potențialul de dez-
voltare, în condițiile în care românii aleg parcurile simila-
re din Ungaria pentru această distracție? 

– Referitor la deschiderea unui astfel de parc în Sânnicolau 
Mare, am avut o discuție în urmă cu doi ani cu d-na ministru 
Elena Udrea. Astăzi, când stăm de vorbă, am făcut un studiu 
de fezabilitate pentru acest centru în Sânnicolau, avem deja trei 
parteneri care sunt dispuşi să investească. Este vorba despre 
o societate comercială din Austria, care este dispusă să între 
în parteneriat cu noi. Este vorba şi despre Consiliul Județean 
Timiş, unde am avut discuții şi am înțeles că, dacă se găsesc 
surse de finanțare, şi Consiliul Județean ar fi de acord să aibă o 
contribuție la acest centru SPA, care va deservi întreaga zonă şi 
care, bineînțeles, ar deveni o comoară importantă pentru buge-
tul local. Nu am abandonat ideea, suntem în discuții şi tratative. 
Am fost recent la partenerul din Austria, unde am avut discuții 
şi încercăm în continuare să găsim soluții de finanțare pentru 
acest centru SPA şi sperăm din tot sufletul să reuşim să creăm 
acest centru la Sânnicolau, care, aşa cum am spus, să fie un cen-

tru care să deservească întreg județul, chiar şi o parte din jude-
ţele Arad şi Caraş-Severin. Şi putem să o spunem, de ce nu?, 
franc că dacă o să avem un astfel de centru SPA românii nu vor 
mai merge în Ungaria, pentru a-şi cheltui banii acolo. Putem 
rămâne aici pentru a cheltui banii în țara noastră, respectiv în 
oraşul nostru.

–  Oraşul Sânnicolau Mare a câştigat mai multe fonduri 
pentru dezvoltare, din surse europene. Detaliaţi câteva 
dintre ele.

– Un lucru deosebit este faptul că am reuşit să accesăm mai 
multe proiecte din fonduri europene, un lucru grozav pentru 
noi ca şi oraş. Este foarte adevărat că de fiecare dată când a apă-
rut o linie de finanțare pentru diferite probleme, am făcut tot 
posibilul să depunem proiecte pentru accesarea cât mai multor 
fonduri. Trebuie să amintim câteva proiecte importante. Este 
vorba de proiectul de reabilitare a trotuarelor şi drumurilor prin 
Ministerul Dezvoltării, proiect de aproximativ de 20 de milioa-
ne de euro, alţi 19,2 milioane de euro pentru stația de epurare, 
pentru extindere-reabilitarea rețelei de canalizare-apă, un pro-
iect important de aproximativ un milion de euro pentru rea-
bilitarea spitalului, alt proiect de aproximativ 500.000 de euro, 
pentru montat panouri pentru producerea de energie pentru 
încălzirea apei în incinta spitalului, un proiect de reabilitare a 
parcului mare şi multe alte proiecte mai mici care toate însuma-
te nu fac altceva decât să îmbunătățească viața cetățenilor din 
Sânnicolau Mare. Vreau să mulțumesc, pe această cale, pentru 
sprijinul pe care l-am avut în decursul celor patru ani de zile 
din partea domnului preşedinte al Consiliului Județean Timiş, 
Constantin Ostaficiuc. Sunt convins că vom rămâne în aceeaşi 
echipă în mandatul următor şi sunt convins că vom lupta îm-
preună pentru județul Timiş şi pentru Sânnicolau Mare.

A consemnat Alina SABOU

„Orașul fără șomaj” este unul din denumirile sub care mai este cunoscut Sânnicolau Mare. Primarul Dănuţ Groza ne-a detaliat, 
într-un interviu, câteva dintre cele mai importante investiţii care au fost făcute în anul 2011, dar a vorbit și despre proiectele 
care vor urma sau care sunt în lucru și care sunt asigurate prin fonduri europene. 

Interviu cu Dănuţ Groza, primarul orașului Sânnicolau Mare

Comuna Pădureni este una dintre administraţiile care 
a reuşit să câştige fonduri europene în valoare de 2,5 milioane 
de euro pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai, proiectul fiind 
aproape de finalizare. Lucrările cuprind introducerea reţelei de 
apă şi canalizare şi asfalt pe două străzi, construirea unei staţii 
de epurare, a unui after school şi modernizarea casei naţionale. 
În timpul desfăşurării lucrării, primarul Dorin Ignuţa caută 
soluţii de finanţare pentru a putea extinde facilităţile şi pe 
celelalte străzi ale localităţii, care nu au fost cuprinse în lucrarea 
aflată în execuţie. „Am lucrat cu o firmă de consultanţă. Totul 
este să ştii să te organizezi şi cum să cheltui orice ban public”, 
ne spune primarul. Printre investiţiile care s-au mai făcut anul 
trecut sunt construirea unui vestiar la intrarea în localitate, s-au 
modernizat clasele de la ciclul primar şi şcoala gimnazială, cu 
înlocuirea podelelor, introducerea încălzirii centrale, pentru că 
funcţionau cu teracotă, s-au schimbat tablele, la grădiniţă s-a 
făcut izolaţie şi s-a zugrăvit, s-au pus termopane, s-a schimbat 
acoperişul. Sunt cam 200 de copii în localitate, care au condiţii 
mai bune de educaţie. 

Bugetul comunei este mic, recunoaşte edilul, dar se 
fac demersuri pentru a se aduce pe raza localităţii complexul 
Smithfield (acolo lucrează acum circa 50 de persoane la ferma 
de porci şi la fabrica de nutreţuri), aflat de ani de zile pe teritoriul 
administrativ al comunei Parţa. „Avem un buget mic datorită 
unor oameni care nu au fost în stare să gospodărească localitatea 
şi să aibă grijă de patrimoniu. Acum este şapte miliarde de 
lei vechi bugetul nostru, ne descurcăm greu, cu organizare. 
Dincolo de linia ferată, Comtimul despre care toţi ştiu că este 
al Pădureniului este la Parţa. Suntem în proces cu ei, sperăm să 
câştigăm pentru că am adus toate hârtiile şi documentele de la 
arhiva din Bucureşti. Acolo era cândva herghelia de cai de la 
Pădureni. Primarul care a fost înaintea mea a semnat, cum se 
spune, ca primarul. Este o eroare umană şi sper ca justiţia să îşi 
facă datoria şi să redobândim acest Comtim care ne aparţine. 
Oamenii care lucrează şi locuiesc la fermă au activitatea legată 
de Pădureni, dar taxele şi impozitele se plătesc la Parţa. Este o 
suprafaţă de circa 50 de hectare. Dacă se va câştiga procesul, 
vom avea la buget în plus cinci miliarde de de lei vechi. Parţa 

are 43 de miliarde de lei buget, e clar că din sărăcia noastră nu 
putem lăsa ceea ce este a nostru. Este obligaţia mea morală să 
readuc această societate pe terenul nostru”, a spus Ignuţa. Alţi 
investitori pe raza localităţii nu există, cauza fiind probabil şi 
pentru că până acum nu exista nicio facilitate. După introducerea 
reţelei de apă, canal şi asfaltarea străzilor, există premisele unei 
noi dezvoltări. În acest sens, există planuri urbanistice, prin 
care s-a prevăzut o zonă pentru spaţii comerciale, la drumul 
european, dar şi o zonă rezidenţială, unde se vor repartiza peste 
90 de terenuri, prin atribuire directă pe baza Legii 15, pentru 
tineri, şi prin concesiune. Terenurile vor avea până la 800 mp. 

Ca posibilităţi de dezvoltare, primarul se gândeşte 
să înfiinţeze la Pădureni un centru de procesare a laptelui. 
„Am facilitat o întâlnire a fermierilor cu fostul ministru al 
Agriculturii, Valeriu Tabără, dar deocamdată nu am ajuns la un 
numitor comun”, a precizat Dorin Ignuţa.

Alina SABOU
Foto: Constantin DUMA
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GIULVĂZ

„Suntem prima comună din judeţul Timiş 
care va avea parc fotovoltaic”, ne spune prima-
rul comunei Giulvăz, Florentin Cristeţi. Alte 
trei sate se află în subordinea sa: Crai Nou, 
Ivanda şi Rudna. Investiţiile în energiile rege-
nerabile sunt de interes în aceste vremuri în tot 
judeţul, dar încă nu am asistat la o primă inau-
gurare. Nu este exclus ca aceasta să fie la Giul-
văz, după cum ne spune primarul, care cunoaş-
te stadiul în care a ajuns proiectul de pe raza 
comunei sale. „Deja este emisă autorizaţie de 

construcţie şi firma este în audit cu banca. Este 
vorba de o suprafaţă de 16 hectare şi sperăm că 
în aprilie să înceapă lucrarea. Investiţia este de 
15 milioane de euro. Am calculat că anual vor 
intra circa şase miliarde de lei vechi în buge-
tul nostru, ca impozit, respectiv şase luni pe an 
iluminatul public va fi achitat de firmă. Terenul 
e concesionat pe 49 de ani.  Avem două parcuri 
fotovoltaice, de fapt, una din firme va plăti fac-
tura la curent pe primele şase luni din an, cel 
de-al doilea celelalte şase. Al doilea parc are 

10 hectare. Amândoi investitorii 
sunt români. Prin plata curentu-
lui, economisim 800 de milioane 
de lei vechi, cât este valoarea ilu-
minatului public pe an. Noi avem 
şase miliarde de lei vechi buget 
acum”, a precizat Cristeţi.

Alte lucrări reali-
zate pentru îmbună-
tăţirea calităţii vieţii în 
mediul rural au constat 
în repararea tuturor 
şcolilor, unde s-a insta-
lat încălzire centrală, 
s-au făcut reparaţii la 
căminul cultural, din 
Giulvăz şi Crai Nou. 
„Avem proiecte depuse la Ministerul Dez-
voltării şi câştigate pentru nouă km de asfalt, 
mai avem un alt proiect cu Serbia care este în 
ultima fază de verificare la Belgrad, este vorba 
de proiecte culturale şi modernizarea şi dota-
rea căminelor culturale. Avem proiect depus la 
Ministerul Mediului pentru apă şi canalizare, 
avem şanse mari să obţinem investiţia. Noi am 
făcut doi km de reţea de apă la Rudna, acolo 
este foraj doar la 30 de m, apa nu e bună de 

consum, ci o folosesc doar pentru animale şi 
spălat. Am mai amenajat parcul de joacă în toa-
te satele în afară de Rudna, unde nu mai avem 
şcoală, şi în sate am făcut 2-4 km de trotua-
re. De asemenea, s-a construit o sală de sport 
la Giulvăz. De obicei, facem lucrări mai mari 
în două sate într-un an, apoi urmează celalal-
te. Asfaltările le-am făcut anul acesta doar pe 
Giulvăz, fiind vorba de valori mari. Avem cu-
prins şi drumul Giulvăz - Rudna - Crai Nou, 
pe o distanţă de 7,5 km pentru asfaltare şi sper 
să înceapă cât de curând cu fonduri guverna-
mentale”, ne mai spune primarul comunei. 

Alina Sabou
Foto: Constantin Duma

Comuna Şag a scăpat de povara 
gropii de gunoi, unde se depozitau 
deşeurile judeţului încă de prin anii 
70. Primarul Venus Oprea consideră 
că odată ce această deponie va deveni 
istorie, comuna va cunoaşte o dezvol-
tare mai puternică, asta şi pentru că 
la Şag există toate facilităţile de care 
este nevoie, atât din punct de vedere 
rezidențial, cât şi industrial. 

Printre lucrările necesare care au 
avut loc în ultima perioadă, primarul 
a amintit construirea unei grădiniţe 
noi, renovarea şcolilor, construirea 
unui teren de fotbal cu noctură, dar şi 
darea în funcţiune a staţiei de tratare 
a apei. Acum, la Şag, 95% dintre lo-
calnici au apă potabilă, serviciul fiind 

administrat de societatea Aquatim. 
Din păcate, situaţia nu e bună în ceea 
ce priveşte canalizarea. “Un proiect în 
care ne-am pus speranţe mari, dar a 
căzut din cauza administraţiei de la 
Timişoara, este canalizarea. Primarul 
Gheorghe Ciuhandu nu a mai adus 
reţeaua de canalizare până la groapa 
de gunoi, aşa cum se plănuia iniţial. 
Vom reface proiectul şi vom merge pe 
cont propriu. Am dorit să ne legăm 
la canalul colector de la Timişoara, 
planurile erau să vină până la groapa 
de gunoi, proiectul a fost depus spre 
finanţare, dar când s-a venit în in-

specţie, realitatea era că se făcuse re-
ţea doar până la ieşirea din Timişoara 
şi proiectul a căzut. Nu am mai avut 
timp să refacem proiectul pentru a fi 
introdus pe fonduri europene, aşa că 
îl vom face din fonduri proprii. 120 
de miliarde de lei vechi este valoarea 
lucrării. Sper să facem acest lucru în 
acest an”, a explicat primarul Venus 
Oprea.

Canalizarea este cel mai important 
obiectiv pe care îl propune primarul în 
exerciţiu, în acest sens fiind prevăzute 
şi sume din bugetul local, dar la care 
trebuie să existe şi alte contribuţii. 
Din fondurile obţinute de Aquatim, 
se estimează că Şagul va intra în pro-
gramul de lucrări de-abia prin 2014, 

dar primarul spune că nu mai poate 
aştepta atât de mult, pentru că local-
nicii îşi doresc cât mai rapid această 
facilitate. Nu este de mirare, pentru 
că Şagul s-a dezvoltat şi din punct 
de vedere imobiliar, fiind aproape de 
Timişoara. „Nu am dat terenuri la ti-
neri până nu am făcut utilităţile. Am 
atribuit în planul urbanistic de la gară 
70 de terenuri şi la celălalt 80 de tere-
nuri. Mai sunt circa 100 de cereri în 
aşteptare. Vrem să mai facem un plan 
urbanistic în spatele fostului CAP, de 
35 de locuri. S-au mai construit 140 
de case noi într-o parte a comunei şi 

încă 180 în altă parte. În zona de est, 
zona Chicago cum i se spune, s-au 
construit 99 la sută case noi, iar în 
cealaltă parte, denumită Râtu’ Babei, 
70%”, precizează Venus Oprea. Şagul 
are 27 de km de asfalt, acum se lu-
crează la ultimii 3,5 km şi asta va face 
ca Şagul să fie în proporţie de 100% 
asfaltat, din fondurile proprii. 

aşteaptă investitorii, 
după închiderea gropii de 
gunoi

Bugetul local este similar cu cel de 
anul trecut, în jur de 38 de miliarde 
de lei, cu tendinţa ca în anii viitori să 
crească. Acum sunt cam 80 de firme 
care au sediul pe raza comunei. „Dacă 
nu mai avem deponia de gunoi pe raza 
comunei aşteptăm să vină investitorii 
străini. Avem două planuri urbanistice 
industriale foarte mari, în care unul are 
14 ha, este al unor italieni, iar celălalt 
are patru hectare, unde vor fi hale de 
depozitare pentru piese auto. Comuna 
începe să se dezvolte odată cu închide-
rea deponiei de gunoi. În cei patru ani 
de mandat, împreună cu Consiliul Lo-
cal ne-am gândit la o strategie de dez-
voltare pe un termen mai lung, aşa că 
în comuna Şag s-a reactualizat planul 
urbanistic general, prin care comuna 
e împărţită în zonă industrială şi cea 
rezidenţială. Aceasta din urmă va fi în 
zona mănăstirii şi are 270 de hectare. 
Este cel mai mare şi mai frumos PUG, 
cu cel mai frumos cartier, cu o popula-
ţie preconizată de 10.000 de persoane. 
Se va face legătura între mănăstire şi 
Chişoda, dacă primarul din Giroc va 

face cei doi km de asfalt de la Chişoda. 
Eu am făcut 3,5 km, mai este de făcut 
2,5 km. Şomeri în comună nu avem, 
numai să vrei, că de lucru este la noi”, a 
mai spus Oprea. 

Revenind la subiectul deponiei, 
Venus Oprea precizează că de acope-
rirea fostei gropi de gunoi se va ocupa 
firma care va câştiga licitaţia şi pentru 
administrarea deponiei de la Ghizela. 
Procedurile de închidere a gropii de la 
Şag vor dura până la 10 ani, dar încă 
nu se ştie în ce forme se poate valori-
fica „muntele” de gunoaie. În discuţiile 
purtate până acum s-a făcut referire la 
extragerea gazelor, dar şi la amena-
jarea unui teren de golf. Planurile se 
întind pe termen lung, oricum, fiindcă 
ecologizarea unui asemenea obiectiv 
nu va fi simplă. 

concurenţă pentru medi-
cul comunei?

Primarul a început să strângă sem-
nături în comună, pentru a vedea dacă 
localnicii îşi doresc să se asigure per-

manenţă la cabinetul medical şi dacă 
sunt de acord cu vânzarea spaţiului că-
tre medicul care profesează acolo. Clă-
direa a fost construită cu bani din bu-
getul local, după ce vechiul dispensar a 
fost retrocedat. „Am început să strân-
gem semnături de la cetăţeni pentru 
ca acest dispensar să nu fie vândut şi 
ca să se asigure permanenţă la cabinet. 
Este făcut din bani publici, dar medi-
cul face serviciu şi la Parţa. Eu m-am 
gândit, dacă tot avem bani în buget, 
lângă dispensar este o casă cumpărată 
de un german care stă la Alba Iulia şi 
vreau să fac un centru de permanenţă 
şi să pun la dispoziţia medicului încă 
două spaţii, să facem concurenţă me-
dicului care dacă este singur, vine când 
vrea, stă cât vrea. Nu vrem să se vândă 
dispensarul, vrem să rămână al comu-
nităţii, pentru că medicii vin şi pleacă, 
iar primăria trebuie să pună la dispozi-
ţia lor spaţiul necesar”, a concluzionat 
primarul din Şag.

Alina Sabou
Foto: Constantin Duma

Comuna care vrea să dezvolte cea mai 
frumoasă zonă rezidenţială din tot judeţul

Două parcuri fotovoltaice vor asigura locuri de 
muncă şi vor aduce venituri substanţiale la buget

Satul Crai Nou are 218 numere şi este cel mai nou sat din Timiş, anul trecut aniversând 
85 de ani de la înfiinţarea lui. Este compus numai din români veniţi din Banatul sârbesc şi 
din comune din Apuseni. Unii ardeleni nu au reuşit să se adapteze traiului din pustă şi s-au 
reîntors în locurile de baştină. 

Izvorul cu apă minerală din satul Ivanda - izvor de suprafaţă - a fost folosit vreme în-
delungată, atribuindui-se calităţi tămăduitoare mai ales în privinţa afecţiunilor de stomac 
(gastrită şi ulcer), proporţiile de calciu şi magneziu determinând calitatea apei de Ivanda. 
Localnicii îşi amintesc că era folosită chiar şi de grofii de la Budapesta, ca şi de nobilii de la 
Curtea Imperială de la Viena care veneau în ospeţie pe domeniul baronului Ignaţie Csávossy 
pentru a-şi alina durerile. Izvoarele cu ape minerale sulfatate, clorurate, sodice, magneziene 
din Ivanda au fost valorificate pe plan local ani buni. După naţionalizarea de către autorităţile 
comuniste a domeniului pe care se afla izvorul (cunoscut în perioada interbelică sub numele 
de Magus), calitatea apei a scăzut drastic: acolo au fost construite grajdurile CAP-ului, iar apa 
a fost în timp infestată cu dejecţii animale. 

ŞAG
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Nr. 
crt

Municipiul, oraşul, 
comuna

Populaţia 
existentă la data 
de 1 iulie 2011

Număr 
consilieri

Mun. Timişoara 307561 27
Mun. Lugoj 44434 19
Oraş Buziaş 7496 15
Oraş Ciacova 5113 15
Oraş Deta 6580 15
Oraş Făget 7221 15
Oraş Gătaia 6207 15
Oraş Jimbolia 11826 17
Oraş Recaş 8822 15
Oraş Sînnicolau Mare 13152 17
Com. Balinţ 1584 11
Com. Banloc 2796 11
Com. Bara 277 9
Com. Beba Veche 1565 11

Avocatul Poporului – 
Bilanţul anului 2011

În anul 2011, activitatea Biroului Teritori-
al Timişoara al instituţiei Avocatul Poporului 
a vizat, în cele mai multe cazuri, încălcări ale 
dreptului de proprietate privată, ale dreptului 
de petiţionare, ale dreptului la un nivel de trai 
decent, dreptul la muncă şi protecţia socială a 
muncii şi dreptul persoanei vătămate de o auto-
ritate publică. 

Astfel, s-au prezentat în audienţă la sediul 
Biroului Teritorial Timişoara, pe parcursul anu-
lui 2011, 627 de persoane. Cu ocazia acestor 
audienţe au fost înregistrate petiţii prin care au 
fost sesizate încălcări ale drepturilor persoanelor 
fizice de catre autorităţi ale administraţiei publi-
ce şi regii autonome sau, dacă problemele sesi-
zate nu au fost de competenţa instituţiei noastre, 
petenţii au primit îndrumări necesare rezolvării 
problemelor ridicate. 

Întrucât nu s-au susţinut audienţe în terito-
riu, respectiv în Reşiţa şi Arad, un număr relativ 
mic de persoane din judeţele Caraş-Severin şi 
Arad, aflate în raza de competenţă a Biroului 
Teritorial Timişoara, s-au adresat direct la sediul 
nostru din Timişoara (29 persoane). De menţi-
onat sunt şi petiţiile venite din partea unor cetă-
ţeni din Germania, Austria, şi Republica Mol-
dova care au reclamat încălcări ale drepturilor 
lor de către autorităţile administraţiei publice 
din România.

Separat de audienţe, la dispeceratul Birou-
lui Teritorial Timişoara, persoanele fizice s-au 
adresat şi telefonic la numărul 0256/220321, în 
special cei aflati la mari distante sau netranspor-
tabili, fiind recepţionate 473 apeluri telefonice. 
Multe persoane au ales, de asemenea, să ne con-
tacteze în scris sau pe adresa de mail a biroului 
avptimis@avp.ro.

Astfel, s-au înregistrat 166 de petiţii, din 
care 89 formulate de bărbaţi şi 77 formulate de 
femei. În comparaţie cu anul trecut s-a înregis-
trat o scădere a numărului de petiţii cu aproxi-
mativ 30%.

Din totalul petiţiilor primite, 96 de petiţii 
au fost reţinute spre soluţionare, ceea ce denotă 
o mai bună asimilare a acestei instituţii în rân-
dul cetăţenilor, a atribuţiilor şi competenţelor 
Avocatului Poporului în sfera relaţiilor cetăţean 
– instituţii publice. Cu toate acestea, imposibili-
tatea instituţiei Avocatul Poporului de a inter-
veni în activitatea judecătorească şi de a asista 
cetăţeanul în litigiile aflate pe rolul instantelor, 
a nemulţumit unele persoane care s-au adresat 
biroului nostru. Trebuie subliniat faptul că Avo-
catul Poporului este o instituţie a medierii, a di-
alogului şi nu o instituţie care să aibă putere de 
coerciţie asupra instituţiilor publice.

De asemenea, din totalul dosarelor au fost 
soluţionate favorabil 39 de dosare, restul pri-
mind răspuns negativ, sau fiind în curs de so-
luţionare.

De precizat că în cazul petiţiilor privind 
ridicarea de excepţii de neconstituţionalitate a 
unor legi sau ordonanţe ale Guvernului, com-
petenţa este declinată către instituţia centrală a 
Avocatului Poporului.

În luna septembrie 2011, la conducerea in-
stituţiei a fost numit un nou Avocat al Poporului 
în persoana lui Gheorghe Iancu, profesor uni-
versitar de drept constituţional. 

Pentru a veni în întâmpinarea tuturor pro-
blemelor legate de încălcarea drepturilor şi liber-
tăţilor cetăţeanului de către autorităţi ale admi-
nistraţiei publice sau regii autonome, persoanele 
din judeţele Timiş, Arad şi Caraş-Severin se pot 
adresa Biroului Teritorial al Avocatului Popo-
rului din Timişoara, Bulevardul Revoluţiei din 
1989, nr. 17, la telefon/fax 0256/220321 sau pe 
adresa de e-mail avptimis@avp.ro.

Roxana Marcu, Expert coordonator
Biroul Teritorial Timişoara 

al Avocarului Poporului

Ultima şedinţă de Consiliu Local din Lugoj a avut câteva puncte 
importante pe ordinea de zi. Este vorba, în primul rând, de rectificarea 
cu 1.270.000 lei a bugetului pe anul 2012. Din această sumă, 800.000 de 
lei sunt destinaţi reabilitării Spitalului Municipal, urmând ca suma de 
470.000 lei să fie alocată pentru învăţământ. Executivul, condus de pri-
marul Francisc Boldea, a propus Consiliului Local si rectificarea bugetului 
cu suma de 200.000 lei pentru Spitalul Municipal Lugoj (foto) pentru a 
se achiziţiona aparatură medicală de mare performanţă şi instrumentar 
medical.

„În urma demersurilor făcute către Ministerul Sănătăţii şi Direcția de 
Sănătate Publică Timiş ne-a fost repartizată pentru Spitalul Municipal 
Lugoj suma de 800.000 lei pentru reparaţia capitală a pavilionului central, 
300.000 lei pentru trimestrul III şi 500.000 lei pentru trimestrul IV. De la 
preluarea Spitalului Municipal am demonstrat seriozitate în toate preocu-
pările privind administrarea acestuia, de la plata datoriilor de 3,2 milioane 
lei şi până la investiţiile pe care le facem permanent în aparatura medicală şi 
am reuşit astfel să convingem cele două foruri să ne repartizeze aceşti bani. 
Suma nu este suficientă, de aceea, în paralel, întreprindem şi alte demersuri 
pentru a obţine finanţări. În acest sens o delegaţie de la spital a fost în Un-
garia, la Mako în legătură cu proiectul comun pe care dorim să îl realizăm 
în colaborare cu spitalul de acolo, proiect ce vizează o finanţare de circa 
un milion euro” , a precizat primarul Francisc Boldea. În ceea ce priveşte 
banii necesari pentru a cumpăra aparatură, Boldea a adăugat: „Aceasta va 
fi etapa a doua de dotare a Spitalului Municipal cu echipamente moderne 
de investigare, urmând ca în toamnă să continuăm programul de investiţii 
cu cea de-a treia etapă, iar în cursul anului viitor cu etapa a patra. Acest 
lucru este posibil întrucât au fost achitate toate datoriile pe care Spitalul 
le acumulase în trecut. Prin acest program ambiţios vom aduce Spitalul la 
un nivel de dotare modernă, care să permită intervenţii medicale eficiente 

şi cu durată mai scurtă”.
Cu prilejul şedinței 

Consiliului Local, s-a 
propus şi alocarea su-
mei de 200.000 lei 
pentru echilibrarea sa-
lariilor din învăţământ. 
Suma de 470.000 lei 
obţinută în urma de-
mersurilor pe care mu-
nicipalitatea le-a între-
prins atât la Ministerul 

Educaţiei, cât şi la Direcţia Generală a Finanţelor Publice va fi împărţită 
în mod egal pe fiecare trimestru şi va fi destinată finanţării drepturilor 
salariale câştigate de cadrele didactice în instanţă în procent de 5%.

adăpost pentru 
câinii vagabonzi

Primarul Lugojului a mai anun-
ţat că din 26 martie 2012, în muni-
cipiu a început capturarea câinilor 
din oras, pe cartiere. Animalele vor 
fi duse la noul adăpost de câini con-
struit. „Solicit sprijin şi înţelegere 
din partea cetăţenilor, vom apela şi 
la ajutorul Poliţiei Locale. Noi do-
rim, pe de o parte, să avem un oraş în 
care cetăţenii să se simtă în siguran-
ţă, iar pe de altă parte să asigurăm şi condiţii bune pentru câinii fără stăpân, 
legate de sănătate, hrană şi o mult mai bună posibilitate de adoptie”, a spus 
primarul municipiului. Acţiunea presupune capturarea unui număr de 25 
de câini pe zi. În paralel, se fac demersuri pentru aprovizionarea cu hrană 
uscată pentru câini. Municipalitatea a făcut apel către iubitorii de animale 
în vederea adopţiei de câini de la adapost pentru ca această problemă să 
poată fi rezolvată definitiv. 

15 blocuri pot fi reabilitate pe an
Municipalitatea lugojeană vrea să pornească în perioada următoare 

o dezbatere publică asupra unui proiect de hotărâre conceput de curând. 
Este vorba despre preluarea integrală de către Municipiul Lugoj a finanţă-
rii cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenţie ce au drept scop creşterea 
performanţelor energetice ale blocurilor de locuinţe din Lugoj, şi anume 
cheltuielile corespunzătoare cotelor proprietarilor aflaţi în imposibilitatea 
de a asigura sumele ce le revin. 

„Majoritatea proprietarilor au venituri medii pe membru de familie 
mai mici decât câştigul salarial net mediu lunar pe economie. Mai sunt 
şi persoane cu handicap sau persoane care au în întreţinere persoane cu 
handicap. Motivul pentru care am luat această iniţiativă este neonorarea 
de către Guvern a promisiunii de a contribui cu 50% din bani europeni la 
programul de creştere a performanţelor energetice ale clădirilor începând 
cu luna mai. Noi suntem singurul oraş care ne-am onorat angajamentul 
asumat prin program şi am finalizat lucrările la toate cele 25 de blocuri. 
S-a plătit pentru execuţia lor 3.795.596 lei din care 1.900.000 din partea 
Guvernului şi restul de 1.895.596 din partea bugetului local”, a precizat 
edilul şef. Dacă se va reuşi materializarea acestei idei şi programul va de-
mara, blocurile vor fi reabilitate termic pe cartiere, în ordinea în care au fost 
construite, într-un ritm de circa 15 blocuri pe an.

A.S.

Modernizarea şi dotarea 
Spitalului Municipal

Prefectul Mircea Băcală a semnat ordinul 
privind stabilirea numărului consilierilor pen-
tru Consiliul Județean Timiş care urmează 
a fi aleşi la data de 10 iunie 2012. Numărul 
consilierilor județeni se stabileşte în raport cu 
populația existentă, după cum urmează:

Județul Populaţia existentă la 
data de 1 iulie 2011

Număr consilieri 
judeţeni

Judeţul Timiş 679.848 36

Totodată, prefectul Mircea Băcală a sem-
nat ordinul privind stabilirea numărului mem-
brilor Consiliilor locale municipale, orăşeneşti 
şi comunale din judeţul Timiş pentru alegerea 
autorităților publice  locale din data de 10 iu-
nie 2012. Numărul consilierilor pentru Consi-
liile locale municipale, orăşeneşti şi comunale 
din judeţul Timiş care urmează a fi aleşi la 10 
iunie 2012  se stabileşte în raport cu populaţia 
existentă, după cum urmează:

S-a stabilit numărul consilierilor după alegerile din iunie
Com. Becicherecu Mic 2788 11
Com. Belinţ 2698 11
Com. Bethausen 2743 11
Com. Biled 3639 13
Com. Birda 2033 11
Com. Bîrna 1535 11
Com. Bogda 414 9
Com. Boldur 2302 11
Com. Brestovăţ 681 9
Com. Bucovăţ 1495 9
Com. Cărpiniş 5186 15
Com. Cenad 4650 13
Com. Cenei 2932 11
Com. Checea 2050 11
Com. Chevereşu Mare 2074 11
Com. Comloşu Mare 5155 15
Com. Coşteiu 3792 13
Com. Criciova 1727 11
Com. Curtea 1214 9
Com. Darova 2995 11
Com. Denta 3199 13
Com. Dudeştii Noi 2900 11
Com. Dudeştii Vechi 4280 13
Com. Dumbrava 2643 11
Com. Dumbrăviţa 5282 15
Com. Fibiş 1600 11
Com. Fîrdea 1750 11
Com. Foeni 1796 11
Com. Găvojdia 2985 11
Com. Ghilad 1836 11
Com. Ghiroda 5693 15
Com. Ghizela 1171 9
Com. Giarmata 6389 15
Com. Giera 1259 9
Com. Giroc 7020 15
Com. Giulvăz 3080 13
Com. Gottlob 2324 11
Com. Iecea Mare 2479 11
Com. Jamu Mare 3019 13
Com. Jebel 3526 13
Com. Lenauheim 5980 15
Com. Liebling 3882 13
Com. Livezile 1577 11

Com. Lovrin 3711 13
Com. Margina 2300 11
Com. Maşloc 2305 11
Com. Mănăştiur 1685 11
Com. Moraviţa 2570 11
Com. Moşniţa Nouă 5242 15
Com. Nădrag 2695 11
Com. Niţchidorf 1583 11
Com. Ohaba Lungă 1141 9
Com. Orţişoara 4334 13
Com. Otelec 1682 11
Com. Parţa 2003 11
Com. Pădureni 1606 11
Com. Peciu Nou 5114 15
Com. Periam 4406 13
Com. Pesac 2110 11
Com. Pietroasa 1029 9
Com. Pişchia 2933 11
Com. Racoviţa 2976 11
Com. Remetea Mare 2125 11
Com. Sacoşu Turcesc 3079 13
Com. Saravale 2659 11
Com. Satchinez 4859 13
Com. Săcălaz 7577 15
Com. Secaş 348 9
Com. Sînandrei 6105 15
Com. Sînmihaiu Român 5882 15
Com. Sînpetru Mare 3332 13
Com. Şag 2935 11
Com. Şandra 2895 11
Com. Ştiuca 1882 11
Com. Teremia Mare 4435 13
Com. Tomeşti 2057 11
Com. Tomnatic 3236 13
Com. Topolovăţu Mare 2698 11
Com. Tormac 2745 11
Com. Traian Vuia 2000 11
Com. Uivar 2750 11
Com. Valcani 1361 9
Com. Variaş 6087 15
Com. V.V. Delamarina 2789 11
Com. Voiteg 2180 11

LUGOJ
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Oraşul Jimbolia este câştigătorul unui proiect finanţat 
de către Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră 
România – Republica Serbia, prin care, în parteneriat 
cu oraşul Kikinda - Serbia, care este lider de proiect, 
urmează să pună bazele unei colaborări de lungă durată 
în domeniul protecţiei mediului înconjurător. 

Cooperarea dintre cele două localităţi a început 
încă din anul 1992, când Jimbolia s-a înfrăţit cu oraşul 
Kikinda, iar în 2006 s-a semnat o Convenţie de colaborare 
în domeniul intervenţiei pentru situaţii de urgenţă, 
urmată de o Convenţie de colaborare în domeniul cultural.

Proiectul actual, „Banatul Verde – cooperare 
transfrontalieră în protecţia mediului între oraşele 
înfrăţite Kikinda şi Jimbolia” este în curs de 
implementare, urmând ca să se finalizeze la începutul 
lunii mai.

În cadrul proiectului au avut loc patru întâlniri 
între echipele de proiect partenere care au condus la 
crearea unor materiale educative şi s-au derulat o serie 
de activităţi cu elevii Şcolilor Generale din Jimbolia şi  
Kikinda.  O întâlnire a unor experţi din cele două ţări 
va fi organizată în luna aprilie, atât în Kikinda, cât şi în 
Jimbolia, pentru formularea recomandărilor legislative şi 
pentru stabilirea coordonatelor unei cooperări viitoare.

O campanie media de promovare a proiectului a 
început în luna decembrie 2011 şi a constat în amplasarea 
unui panou informativ pe clădirea Primăriei oraşului 

Jimbolia,  precum şi în distribuirea de cărţi poştale şi afişe 
consacrate proiectului.

Unul dintre obiectivele principale ale proiectului, ce 
va duce nemijlocit la îmbunătăţirea calităţii mediului în 
zona de frontieră, constă în împădurirea a 22,4 ha de 
teren în zona oraşului Jimbolia. Până în luna decembrie 
2011 s-au împădurit 17 ha, iar în momentul de faţă 
lucrările de continuare a împădurii sunt în derulare şi se 
vor finaliza, conform proiectului, la termen.

O componentă educaţională distinctă a proiectului 
Green Banat (Banatul verde) constă în organizarea de 
seminarii, ateliere de lucru şi cursuri care au ca scop 
creşterea gradului de conştientizare a problemelor de 
mediu în rândul copiilor din şcolile primare. Aceste 
activităţi, coordonate de experţi români şi sârbi, vor avea 
loc atât în Kikinda cât şi în Jimbolia.

Proiectul se implementează pe o durată de 17 luni, 
în perioada decembrie 2010 - mai 2012, iar oraşul 
Jimbolia beneficiază de un buget total de 168.335 de 
euro. Acest proiect s-a bucurat de popularitate atât în 
rândul elevilor, cât şi în rândul cetăţenilor, iar cooperarea 
dintre partenerul lider de proiect Kikinda şi Jimbolia s-a 
desfăşurat în condiţii optime, motiv pentru care vom 
încerca depunerea spre finanţare a unui nou proiect 
comun.

Gorgan DANIEL - Inspector 
- Primăria oraşului Jimbolia

Colaborare transfrontalieră în protecţia mediului 
între oraşele Jimbolia şi Kikinda din Serbia

Vicepreşedintele Consiliului 
Judeţean Timiş Adam Crăciunescu 
a avut, în 28 martie, la Palatul 
Administrativ, o întrevedere cu 
Ambasadorul Japoniei în România, 
Excelenţa Sa Natsuo Amemiya, 
prezent pentru a treia oară  la 
Timişoara.  Aflat la Timişoara, 
Ambasadorul Japoniei a participat 
la deschiderea oficială de fotografii 
intitulată „Japonia renaşte după 
dezastru”. În cadrul întrevederii, 
Excelenţa Sa Natsuo Amemiya a 
amintit colaborarea cu Timişoara, 
datorată proiectului de refacere a 
centurii oraşului, dar şi faptului căla 
Universitatea de Vest  au loc cursuri 
de predare a limbii japoneze. În ceea 
ce priveşte investiţiile, în judeţul 

Timiş funcţionează trei firme cu 
capital japonez, care au unităţi de 
producţie axate, în principal, pe 
domeniul automobilelor.

Tot în 28 martie, la sediul CJ 
Timiş a fost prezent Ambasadorul 
Regatului Ţărilor de Jos la Bucureşti, 
Excelenţa Sa, Johannes Hendrik 
Mattheus van Bonzel, care a avut 
o întrevedere cu prefectul judeţului 
Timiş, Mircea Băcală şi preşedintele 
CJT, Constantin Ostaficiuc. 
Întâlnirea  a avut ca teme principale 
de discuţie:  spaţiul  Schengen, 
atragerea de investiţii olandeze în 
judeţul Timiş şi cooperarea între 
autorităţile locale. Ambasadorul 
Regatului Ţărilor de Jos la 
Bucureşti  a apreciat că Timişoara 

şi Timişul reprezintă un centru de 
investiţii important al României, 
fapt datorat unor avantaje care au 
legătură cu situarea geografică, costul 
scăzut al forţei de muncă şi buna 

calificare profesională. Constantin 
Ostaficiuc i-a propus ambasadorului 
crearea unui parteneriat între judeţul 
Timiş şi o regiune olandeză.

J.L.

Ambasadori în vizită la Palatul Administrativ

Recolamp Romania şi Electro-Coord 
Magyarország Ungaria, asociaţii specializate 
în managementul deşeurilor de surse de lu-
mină, au inaugurat la 4 martie 2012, la Me-
zokovácsháza, Ungaria, o fabrica pentru reci-
clarea tuburilor fluorescente, ca parte a unui 
program finanţat de Uniunea Europeană. 
Lansat în iulie 2011 la  Timisoara, sub slo-
ganul «Două ţări, un scop, succese comu-
ne», proiectul de cooperare transfrontaliera 
Ungaria - Romania - Program 2007-2013 
intitulat „Reducerea poluării cu substanțe 
toxice prin îmbunătăţirea managementu-
lui deşeurilor de surse de lumină în judeţe-
le de la graniţa dintre Ungaria şi România”, 
beneficiază de un buget de 1,6 milioane de 
euro. Aceşti bani  urmează să fie investiţi 
în producerea şi amplasarea de containe-
re specializate de colectare, în desfăşurarea 
de campanii de informare şi conştienti-
zare, precum şi în construirea fabricii de 
reciclare a deşeurilor de surse de lumină.  
Investiţia în fabrica de la Mezokovácsháza  a 
costat peste 800.000 euro, suma în care intră 

costul utilajelor, achiziţionarea şi reconstruc-
ţia clădirii. Fabrica va recicla sursele de ilu-
minat colectate din zonele geografice pe care 
proiectul le acoperă în cele doua țări parte-
nere, şi anume județele de la graniţa dintre 
România şi Ungaria: Arad, Bihor, Timiş, 
Satu-Mare, rerspectiv Hajdu-Bihar, Sza-
bolcs-Szatmari-Bereg, Bekes şi Csongrad. 
Suprafața totală a fabricii este de 7.000 metri 
pătrați. Hala de producție propriu-zisă ocupă 
600 metri pătrați, fiind împărțită în trei sec-
toare: depozitul de materie prima (deşeurile), 
linia de reciclare, amplasată în centrul clădirii 
şi cel de-al treilea compartiment, în care se 
depozitează fracţiile rezultate în urma pro-
cesului de reciclare. Fabrica beneficiază şi de 
o clădire de birouri şi de anexe utilitare. Ca-
pacitatea liniei este de 200 kg tuburi fluores-
cente liniare reciclate pe oră, fiind reciclate 
în special tuburile de iluminat fluorescente. 
Instalaţia fărâmiţează tuburile, separă meta-
lul şi sticla refolosibile, separându-le de com-
puşii nocivi pentru mediu, cum ar fi cei care 
conţin mercur şi care urmează a fi depozitaţi 

în containere perfect izolate. Întreg procesul 
tehnologic este asigurat de doar patru an-
gajaţi, instalaţia fiind complet automatizată.    

«Este un proiect de mediu care are drept 
obiectiv principal imbunătățirea sistemu-
lui de colectare a deşeurilor de surse de 
iluminat, informarea şi conştientizarea 
populației, precum şi posibilitatea reciclării 
acestor deşeuri pe plan local. În trecut, am-
bele țări partenere în program, România şi 
Ungaria, exportau aceste deşeuri în Germa-
nia. Începând de astăzi, ele vor fi reciclate 
la Mezokovácsháza, în Ungaria”, a decla-
rat Béla Kovacs, director al diviziei de sur-
se de iluminat din cadrul Electro-Coord. 
Prin intermediul celor peste 400 de punc-
te de colectare pe care le vor inființa şi 
opera în cele patru judeţe româneşti parti-
cipante la acest proiect, propun să colec-
teze 27 de tone de deşeuri de surse de lu-
mina în primul an de derulare a  proiectului. 
Fabrica inaugurată la Mezokovácsháza în 
Ungaria este prima de acest fel, în România o 
astfel de fabrică a fost deja deschisă la Buzău.

M.B.

„Două ţări, un scop, succese comune” 

45 de proiecte în valoare de 30,1 
milioane de euro din fonduri euro-
pene au fost aprobate spre finanţare 
în cadrul celui de-al cincilea Comi-
tet Comun de Monitorizare  al Pro-
gramului IPA 
de Cooperare 
Transfrontalieră 
România-Repu-
blica Serbia, care 
s-a desfăşurat în 
data de 26 mar-
tie, la Timişoara. 
La eveniment 
au participat re-
prezentanţi de la 
nivel regional şi 
central, precum 
şi reprezentanţi 
ai societăţii civile din cele două ţări 
participante, România şi Republica 
Serbia. 

În cadrul reuniunii au fost se-
lectate proiectele depuse la cel de-
al doilea apel pentru propuneri de 
proiecte, lansat la 25 martie 2011 şi 
încheiat la 27 iunie 2011, care a avut 

un buget de aproximativ 15,3 mili-
oane de euro din fonduri europene. 
Au fost depuse 196 de propuneri de 
proiecte în valoare de aproximativ 
97 de milioane de  euro. Din cele 45 

de proiecte, 10 proiecte în valoare de 
6,9 milioane de euro au fost aproba-
te pentru Axa Prioritară 2 “Mediu şi 
pregătirea pentru situaţii de urgen-
ţă”, în urma lansării unui apel te-
matic, dedicat Strategiei UE pentru 
Regiunea Dunării (EUSDR).

D.B.

Proiecte în valoare de 30 milioane 
de euro, aprobate spre finanţare


