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Registratura Consiliului 
Judeţean Timiş
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Registratura Consiliului Judeţean 
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- 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.
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În luna mai 2012 se desfăşoară activitatea de 
selecţie a beneficiarilor care doresc să urmeze 
cursu rile de formare profesională din cadrul pro-
iectului POSDRU „Iniţiative Europene de Dezvol-
tare Rurală – dezvoltarea resurselor umane din zo-
nele rurale’’. În acest sens, echipa de management 
şi implementare a proiectului a început activitatea 
de contactare a primăriilor aflate în baza de date, 
pentru ca, împreună cu reprezentanţii acestor au-
torităţi locale (primari, referenţi sociali, promotori 
locali, secretari etc.), să promoveze acest proiect în 
rândul comunităţii locale şi să-i informeze pe cei 
interesaţi despre beneficiile sale. 

Proiectul se adresează unui număr de 200 de 
persoane din 8 comunităţi rurale/4 judeţe din 
Regiunea de Vest, în special persoane ocupate în 
agricultura de subzistenţă şi persoane aflate în că-
utarea unui loc de muncă, dar şi managerilor şi 

angajaţilor din mediul rural, acordând o atenţie 
deosebită femeilor şi grupurilor defavorizate. 

Cursurile de formare profesională vor dema-
ra în luna decembrie a anului 2012 şi vizează ur-
mătoarele domenii: mecanic auto, contabilitate, 
securitate şi sănătate în muncă, resurse umane, 
protecţia mediului, TIC, comunicare în limba en-
gleză şi antreprenoriat rural. Persoanele interesate 
de participarea la cursuri vor beneficia, începând 
cu luna august 2012, de servicii de orientare şi 
consiliere profesională şi antreprenorială. Partici-
parea la aceste cursuri este gratuită. Participanţii 
la  cursul de antreprenoriat vor fi consiliaţi în rea-
lizarea unui plan de afacere detaliat, iar persoanele 
care vor elabora cele mai bune 30 de planuri de 
afaceri vor fi consiliate în negocierea de microcre-
dite pe scheme disponibile prin instituţii financi-
are nebancare.

Acest proiect are o importanţă majoră pentru 
Regiunea de Vest, deoarece  contribuie la îmbună-
tăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor manageriale şi 
de marketing ale actualilor şi viitorilor întreprin-
zători, precum şi ale angajaţilor din mediul rural, 
susţinând tinerii şi femeile, pentru adaptarea la 
mediul economic în schimbare şi la provocările 
globalizării.

Reprezentanţii autorităţilor publice locale  
care doresc să faciliteze accesul persoanelor din 
mediul rural la cursurile de formare profesiona-
lă sunt invitate să transmită datele de contact la 
adresa de email: iear.fse@gmail.com sau la tel: 
0752057772 în vederea iniţierii procedurii de par-
teneriat în cadrul proiectului “ Iniţiative Europene 
de Antreprenoriat Rural- Dezvoltarea Resurselor 
umane din zonele rurale”.

Smaranda MARCU

Prima ediție 
a Târgului 
Internațional 
de Invenții, 
la Jimbolia

Prima ediţie a Târgului In-
ternaţional de Invenţii - “Ideea 
2012” - a avut loc  la Jimbolia. 
Potrivit primarului Kaba Ga-
bor, evenimentul a reunit peste 
70 de inventatori din cinci ţări 
(Croaţia, Serbia, Slovacia, Un-
garia şi România), care şi-au 
prezentat invenţiile şi proiectele 
inedite. “Nu am stabilit o temă 
anumită pentru această ediţie, 
dar dorim ca în fiecare an, târ-
gul să abordeze o singură temă. 
Rodul inventivităţii participan-
ţilor a fost adus la cunoştinţa 
publicului şi companiilor, care 

pot deveni interesate”, a decla-
rat Kaba. Printre exponate au 
fost: scaunul activ, dozatorul de 
otravă pentru rozătoare, boi-
lerul electric cu izolaţie vidată, 
paharul haiducului, roata eoli-
ană, foişorul portabil cu scaun 
turnant, lampa pentru umbrelă, 
braţul magnetic antistres, um-
brela gonflabilă, husa antiradi-
aţie pentru celulare sau stimu-
latorul de particule subatomice. 
Evenimentul a fost organizat 
de Primăria Oraşului Jimbolia 
în colaborare cu o asociaţie din 
Ungaria.

A.P.

Străinii care au cumpărat terenuri arabile în 
judeţul Timiş au scos din circuitul agricol în 2011 
circa 800 de hectare din totalul celor aproape 
42.000 de hectare pe care le deţin, noile destinaţii 
fiind afacerile imobiliare. Dintre vesticii care au 
cumpărat pământ agrar timişean, cei mai activi 
rămân italienii, cu 135 de proprietari, urmaţi de 
52 de germani, 10 americani, 9 spanioli, 8 belgieni 
şi 7 austrieci.

„Suprafaţa scoasă din circuitul agricol în anul 
2011 a fost de 7.860.338 metri pătraţi. Remar-
căm, însă, faptul că suprafaţa terenurilor agricole 
nelucrate s-a redus la aproape jumătate anul trecut 

faţă de cel precedent, respectiv, diminuarea a fost 
de la 102.299 hectare în anul 2010 la 67.616 hec-
tare anul trecut. Nu am dat amenzi pentru terenu-
rile rămase în pârloagă”, a declarat presei Tiberiu 
Lelescu, directorul Direcţiei pentru Agricultură şi 

Dezvoltare Rurală Timiş. Suprafaţa arabilă a ju-
deţului Timiş este de peste 530.000 de hectare, iar 
cea agricolă de aproape 800.000 hectare, aproxi-
mativ 119.000 hectare de păduri şi 15.774 hectare 
de ape. 

Printre comunele timişene cu cea mai mare su-
prafaţă arendată, vândută sau concesionată cetăţe-
nilor străini se află Dudeştii Vechi, lângă frontiera 
cu Ungaria (peste 9.000 de hectare), Banloc (cu 
peste 6.000 de hectare), Ciacova (aproape 5.700 
de hectare), Denta (2.700 de hectare), Bara (2.300 
de hectare) sau Moraviţa (1.700 de hectare).

H.O.

Străinii au scos din circuitul agricol din 
Timiș aproape 800 de hectare în 2011

Dezvoltarea resurselor umane din zonele rurale

Aproape toţi prefecţii şi subprefecţii din ultimii 20 de ani din Timiş s-au 
întâlnit în 15 mai în Palatul Administrativ pentru a marca două decenii de 
existenţă a instituţiei care reprezintă Guvernul în teritoriu. Momentul a co-
incis cu învestirea în funcţia de subprefect a Lilianei Oneţ, prima femeie care 
ocupă o astfel de demnitate în Timiş. Ceremonialul a fost făcut de ministrul 
delegat al Administraţiei, Victor Paul Dobre. După momentele festive, foştii 
demnitari au împărtăşit din experienţele pe care le-au avut în această postură. 

Fostul subprefect Zoltan Marossy a fost numit inspector guvernamental. 
Mandatul de trei ani al prefectului Mircea Băcală a încetat, în locul său fiind 
propus Eugen Dogariu. 

A.S.
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– Domnule vicepreşedinte, ce presu-
pune Planul de Amenajare a Teritoriului 
Judeţean Timiş şi ce conţine mai concret 
acest document? 

– PATJ Timiş este o documentaţie 
cu caracter director, ce are ca scop trans-
punerea spaţială a programul de dez-
voltare economică şi socială, culturală şi 
instituţională a judeţului, elaborată prin 
grija autorităţilor judeţene, pentru teri-
toriul pe care îl gestionează. Planul de 
amenajare a teritoriului judeţean Timiş 
este un proiect întocmit de IPROTIM 
în anul 1998 şi aprobat de Consiliul 
Judeţean Timiş în 2002.  PATJ Timiş 
cuprinde date privind: cadrul natural, 
mediu, zone de risc, căi de comunicaţie 
şi transport, populaţia şi reţeaua de lo-
calităţi, zone protejate şi turism,  gospo-
dărirea complexă a apelor şi echiparea 
tehnico-edilitară, structura activităţilor 
şi zonificarea teritoriului, documenta-
ţiile de solicitare a obţinerii de avize şi 

strategia de dezvoltare spaţială a jude-
ţului Timiş. 

– De ce este necesară actualizarea aces-
tui Plan? 

– Consiliul Judeţean Timiş a iniţiat 
actualizarea acestui Plan pentru înde-
plinirea atribuţiilor stabilite de Legea 
nr. 350/2001 privind amenajarea terito-
riului şi urbanismul, în sensul coordo-
nării activităţii la nivel judeţean în acest 
domeniu.  Potrivit legii, PATJ-ul trebuie 
actualizat periodic, o dată la 10 ani, pen-
tru că este necesară adaptarea documen-
taţiei acestui Plan la prevederile actelor 
normative emise ulterior aprobării lui, 
precum şi la noile documente europene 
în domeniu. De asemenea, am avut în 
vedere includerea  unor domenii-ţintă 
potrivit obligaţiilor survenite după in-
tegrarea României în spaţiul Uniunii 
Europene, precum: peisajul, protecţia 
mediului, măsuri privind ariile expuse 
la riscuri, cooperarea în cadrul zonelor 
metropolitane/ poli urbani de creştere, 
cooperarea transfrontalieră etc. Nu în 
ultimul rând, actualizarea acestui Plan 
a fost necesară din următoarele motive: 
introducerea modificărilor survenite în 
organizarea administrativ - teritorială; 
adaptarea propunerilor la politicile  şi 
programele de dezvoltare ale judeţului; 
evidenţierea noilor probleme şi disfunc-
ţionalităţi survenite din teritoriu şi pre-
vederea unui set de măsuri pentru dimi-
nuarea sau înlăturarea efectelor negative 
ale acestora; introducerea modificărilor 

legate de infrastructura de transport: 
coridoare paneuropene, drumuri expres, 
centura feroviară a municipiului Timi-
şoara şi introducerea modificărilor le-
gate de infrastructura tehnico-edilitară 
şi de gospodărie comunală. Şi mă refer 
aici inclusiv la  depozitul ecologic de de-
şeuri Ghizela).

– În ce stadiu este actualizarea PATJ ? 
– Consiliul Judeţean Timiş a reuşit, 

până în prezent, să definitiveze elabo-
rarea studiilor de fundamentare pentru 
zonele de risc tehnologic la alunecări de 
teren, cutremure şi inundaţii; îmbună-
tăţirea calităţii mediului prin împăduri-
rea terenurilor agricole degradate în ju-
deţul Timiş şi realizarea perdelelor verzi 
de protecţie ale localităţilor; reabilitarea 
şi extinderea fondului silvic existent. De 
asemenea, au fost finalizate primele trei 
volume ale Planului. PATJ Timiş, în 
corelare cu Strategia judeţului Timiş 
pentru perioada 2009 – 2015, va reuşi 
să definească o dezvoltare de ansamblu 
a judeţului, luând în considerare priori-
tăţile proiectelor strategice de dezvol-
tare ale judeţului Timiş, documentele 
Programelor Operaţionale şi ale altor 
programe europene de finanţare ne-
rambursabilă, proiectele administraţii-
lor publice locale care necesită finanţări, 
precum şi Strategia de Dezvoltare a Re-
giunii Vest. 

A consemnat 
Alina SABOU

–  Timişoara a devenit, cu timpul, un oraş tot 
mai greu de suportat, atât din punct de ve-
dere al traficului cât şi al poluării. De „Mica 
Vienă” şi „Oraşul Florilor” nici nu mai poate 
fi vorba. Care este în prezent situația reală?

– În primul rând, trebuie să fim conştienți 
cu toții că centura Timişoarei, la care se 
lucrează de ani de zile, trebuie finalizată cât 
mai repede, fără alte tergiversări. Acest lucru 
este o prioritate, fără doar şi poate. Traficul 
greu nu are ce căuta într-un oraş cu pretenții 
de „capitală de 5 stele” sau „Mica Vienă”, aşa 
cum ați spus şi dvs. Este clar pentru noi toți, 
atât pentru timişoreni, cât şi pentru factorii de 
decizie, că suntem sufocați, pe zi ce trece, de 
un trafic infernal, de pe urma căruia înghițim 
toate noxele. Altfel spus, praful din Timişoara 
ne face sănătatea praf. Tot ce îmi doresc este 
ca Timişoara să se apropie de nivelul capita-
lelor europene. Şi asta, cât mai repede! Să fim 
sinceri: Timişoara e departe de potențialul său 
şi, deci, are nevoie de o politică administrativă 
coerentă, care să rezolve, în primul rând, aspec-
tele care țin de calitatea vieții bănățenilor.

–  Oamenii se plâng că nu mai pot respira un 
aer curat, nici măcar în parcurile oraşului, 
cât despre activitățile în spații publice des-
chise, acestea au devenit posibile doar la pri-
mele ore ale dimineții. Ce e de făcut?

– Ştiu că timişorenii sunt nemulțumiți de 
calitatea aerului din oraşul de pe Bega. Până 

la urmă e şi normal fie aşa, atât timp cât toți 
respirăm acelaşi „aer murdar”, plin de dioxid 
de azot şi de sulf, monoxid de carbon, plumb 
şi alte pulberi de suspensie. Adică, noxe gen-
erate, în principal, de gazul de eşapament. Ul-
timele statistici ale Agenţiei Regionale pentru 
Protecţia Mediului Timişoara, făcute la în-
ceputul lunii aprilie, nu fac decât să confirme 
faptul că bănățenii au dreptate când se plâng 
de proprietățile aerului pe care-l respiră zilnic: 
s-au înregistrat 15 depăşiri ale valorii limită 
pentru indicatorul de pulberi în suspensie pe 
Calea Şagului şi 11 depăşiri ale limitei nor-
male pe Calea Aradului, 8 alerte în zona Piaţa 
Libertății şi alte 6 valori negative în perimetrul 
de pe strada Dr. Iosif Bulbuca. Practic, toată 
Timişoara este „infestată” de noxe, poluanți şi, 
evident, poluatori.

–  Este evident că tot aerul, fie el curat sau 
cu noxe, îl introducem în plămâni. De 
aici şi întrebarea: cât de sănătoşi mai sunt 
timişorenii?

– În primul rând, specialiştii spun că pra-
ful este cel mai periculos şi că provoacă boli 
asupra căilor respiratorii. Efectele imediate ale 
prafului asupra sănătăţii umane sunt  iritaţiile 
şi conjunctivita, la nivelul ochilor. Nu degeaba, 
Uniunea Europeană ne amenință cu amenzi 
usturătoare, fiind cunoscut faptul că, după 
Bucureşti, Timişoara este cel mai poluat oraş 
al României. Şi mai e ceva: acum, odată cu ve-

nirea căldurii, problemele timişorenilor se vor 
complica puțin, întrucât, toate noxele şi pra-
ful din aer se vor combina cu polenul şi alți 
agenți alergeni, acest „cocktail” toxic fiind şi 
mai periculos pentru sănătatea populației. Ce 
vreau să spun este că situația devine din ce în 
ce mai cumplită şi, din cauza poluării excesive, 
Timişoara ar putea intra în categoria zonelor 
urbane cu risc major pentru sănătate şi mediu. 
Sănătatea timişorenilor s-a înrăutățit alarmant, 
în ultima perioadă, iar factorii de mediu din ur-
bea de pe Bega s-au deteriorate grav. Nu o spun 
eu, ci o demonstrează statisticile medicale!

–  E alarmant ce spuneți! Oricum, pe lângă 
traficul greu din Timişoara, mai există şi o 
serie de alţi poluatori. Mă refer aici la între-
prinderi private, care desfăşoară activități 
de producție în domeniul petro-chimiei…

– Chiar nu intenționez să bag panica în 
populație! Nu fac altceva decât să prezint lu-
crurile aşa cum sunt ele. Ce mă îngrijorează, 
însă, cel mai tare este faptul că, pe zi ce trece, 
sănătatea copiilor noştri este pusă sub semnul 
întrebării. Ei sunt cei mai expuşi! Nici nu vreau 
să intru acum în prea multe detalii medicale, 
dar ştiu de la doctori că, în Timişoara, numărul 
copiilor suferinzi de astm bronşic, urticarie şi 
alte leziuni cutanate în relief a crescut alarmant, 
îngrijorător şi simțitor. Ce spune asta? Cât 
despre marii poluatori din oraş pot să vă spun 
un singur lucru: trebuie găsite soluții urgent 

pentru rezolvarea acestei situații delicate. Ştiu 
că e vorba despre locuri de muncă, dar nici nu 
putem accepta, noi timişorenii, să avem astfel 
de unități în mijlocul oraşului şi, de pe urma lor, 
să înghițim tot felul de noxe şi, mai ales, negru 
de fum. Uitați-vă şi la plantele din oraş sau la 
grădinile din perimetrele blocurilor. Vi se pare 
că plantele sau pomii o duc bine? Mai e ver-
dele acela pe care-l ştiam cu toții? Mă îndoiesc 
profund!  

Opinia mea este că în viitor Consiliul 
Județean Timiş are o mare responsabilitate şi 
în acest domeniu şi poate acționa în consecință, 
iar eu voi face tot ce-mi va sta în putinţă pentru 
a transforma Timişoara dintr-un oraş aflat pe 
un trist loc doi în ţară în ceea ce priveşte polua-
rea  într-unul în care sănătatea locuitorilor să 
nu mai fie pusă în pericol !

L.U.

În şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Timiş, desfăşurată în 
data de 26  aprilie 2012 au fost aprobate următoarele hotărâri: Ho-
tărârea privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţio-
nare şi a secţiunii de dezvoltare pentru bugetul propriu al  judeţului 
Timiş pe trimestrul I  2012; Hotărârea privind aprobarea bugetului 
rectificat al Judeţului Timiş  şi a bugetelor rectificate ale unor in-
stituţii şi servicii publice pe anul 2012; Hotărârea privind tarifele 
pentru lucrările de evaluare a terenului de către Muzeul Banatului 
Timişoara; Hotărârea privind aprobarea Documentaţiei de Avi-
zare pentru Lucrări de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
”Reabilitare DJ 692 Periam – DN 6; km 39+780 – 49+900”; Hotă-
rârea privind aprobarea Documentaţiei de Avizare pentru Lucrări 
de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie ”Reabilitare DJ 693 
Orţişoara – Seceani, km 35+200 – 45+400”; Hotărârea privind ac-
ceptarea unei oferte de donaţie; Hotărârea privind aprobarea atri-
buirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de 
persoane prin curse regulate speciale unor operatori  de transport 
rutier; Hotărârea privind modificarea şi completarea “Programu-
lui de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru 
perioada 01.07.2008-30.04.2013”; Hotărârea privind aprobarea 
„Studiului privind Strategia de Dezvoltare Spaţială a judeţului Ti-
miş pentru domeniul ţintă - Turism”.; Hotărârea pentru aprobarea 
modificării componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teri-
toriului şi Urbanism a judeţului Timiş; Hotărârea privind aproba-
rea rezultatelor finale ale evaluării  performanţelor manageriale ale 
managerilor unor instituţii publice de cultură aflate sub autoritatea 
Consiliului Judeţean Timiş.; Hotărârea privind desemnarea mem-
brilor comisiilor de evaluare şi comisiei de soluţionare a contestaţi-
ilor pentru evaluarea  performanţelor manageriale ale managerilor 
de la Muzeul Satului Bănăţean Timişoara şi  Teatrul pentru Copii 
şi Tineret “Merlin” Timişoara.; Hotărârea pentru modificarea unor 
State de funcţii şi Organigrame ale aparatului de specialitate, insti-
tuţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean; Hotărârea privind 
aprobarea încheierii Convenţiei pentru realizarea şi actualizarea 
Registrului electronic central privind persoanele cu handicap; Ho-
tărârea privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Asociaţia 
Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate.

J.L.

„Pe zi ce trece, sănătatea copiilor noștri 
este pusă sub semnul întrebării”

Interviu cu Titu Bojin, consilier judeţean

Adam Crăciunescu, vicepreşedinte al C.J. Timiş

UN DOCUMENT IMPORTANT: PATJT-ul
PLENUL C.J. TIMIȘ
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Mănăstirea Săraca este o mănăstire de călugări, situată în 
satul Şemlacu Mic, judeţul Timiş, cu hramul „Schimbarea la 
Faţă” ce se prăznuieşte în fiecare an în data de 6 august.  Are ac-
ces rutier de pe DN 59 Timişoara - Moraviţa, spre Sud - Voiteg 
(30 km), ramificaţie la dreapta, DN 58B spre Gătaia (19,5 km) 
- din Gătaia ramificaţie la dreapta, DJ 588 spre Butin - Şemla-
cu Mic (10 km).  Originea nu i se cunoaşte cu certitudine. Din 
analiza documentelor istorice reiese că între anii 1270 - 1271 
mănăstirea desfăşura o bogată activitate. Informaţii suplimen-
tare datează de la începutul secolului al XV-lea, când superiorul 

călugărilor franciscani raporta că mănăstirea este o apărătoare 
a „schismaticilor”.  În 1865, mănăstirea se găsea în paragină. În 
1934 ajunge sub oblăduirea Episcopiei Caransebeşului, iar mai 
târziu sub aceea a Arhiepiscopiei Timişoarei. Din 1948 şi până 
în 1987 a fost utilizată de parohia Şemlacu Mic. În anul 1987, 
la stăruinţa Î.P.S. Mitropolit Nicolae Corneanu şi-a redobândit 
statutul de mănăstire. Aşezământul a fost complet restaurat şi 
aşezat cu bună stare de funcţionare. În anul 1996 i s-a adăugat 
o clădire nouă pentru chilii. 

Cu binecuvântarea IPS Nicolae Corneanu, Mitropolitul 
Banatului, în duminica a III-a după Paşti, în 29 aprilie, La Mă-
năstirea Săraca s-a desfăşurat manifestarea  „Cântecele Învie-
rii”, ajunsă la cea de-a XVIII –a ediţie, manifestare la care au 
luat parte mai multe coruri, atât din Banatul românesc, cât şi 
din Banatul sârbesc. Evenimentul a fost organizat de Mitro-
polia Banatului în colaborare cu Centrul de Cultură şi Artă al 
Judeţului Timiş şi Consiliul Judeţean Timiş, moderatori fiind 
Răzvan Hrenoschi, director al Direcţiei Cooperare şi Informa-
tică din cadrul C.J.Timiş, Zaharia Pereş din partea Mitropoliei 
Banatului şi Ciprian Cipu, directorul Centrului de Cultură şi 
Artă al Judeţului Timiş. La manifestare au luat parte corala „Gi-
roceana” din Giroc, corala „Armonia” din Săcălaz, corul parohi-
al din Moşniţa Nouă, corul din Foeni, corul Bisericii Catolice 
din Dudeştii Noi şi corul „Sfinţii Trei Ierarhi” din Petrovaselo, 

Serbia. La final, toate corurile au fost recompensate cu diplome 
din partea organizatorilor, încheind „Cântecele Învierii”cu un 
cântec al Învierii „Hristos a Înviat din morţi, cu moartea pe 
moarte călcând, şi celor din morminte viaţă dăruindu-le”.

Manifestarea „Cântecele Învierii” a fost iniţiată în urmă cu 
12 ani de  IPS Nicolae, Mitropolitul Banatului, relevând încă o 
dată tradiţia corală seculară bănăţeană şi importanţa ei pentru 
spiritualitatea creştină bănăţeană.

Ada MARINCU

Organizarea şi desfăşurarea celor cinci ediţii  ale concursu-
lui „Lada cu zestre”, manifestare de mare amploare, ne-a de-
monstrat că artele tradiţionale ale neamului nostru mai sunt 
încă vii în sufletul românului şi a tuturor minorităţilor ce locu-
iesc pe aceste plaiuri, constituind patrimoniul cel mai de preţ în 
cultura neamurilor. Participarea la fiecare ediţie a cca. 5000 de 
artişti demonstrează dragostea românului, indiferent de vârstă, 
pentru artele tradiţionale, în acest fel artiştii amatori din judeţul 
nostru îşi cinstesc totodată înaintaşii. 

Rezultatele obţinute până în prezent au fost posibile da-
torită implicării permanente a autorităţilor locale, instituţiilor 
culturale din mediul rural, a şcolii şi a bisericii, creându-se un 
front comun pentru organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii 
a festivalului, Consiliului Judeţean Timiş organizând partici-
pând şi sprijinind financiar prin Agenda culturală această ma-
nifestare. Şi, totodată, impunând reflectarea satului tradiţional 
timişean în toate aspectele dezvoltării sale plenare, de-a lungul 
timpului.

Cea de-a VI-a ediţie a festivalului „Lada cu zestre” se doreş-
te a fi extrem de consistentă calitativ, apreciindu-se o creştere 
a calităţii în toate sferele artistice pe care le cuprinde festivalul.  
Şi în acest an, concursul se va desfăşura în două etape: etapa 
zonală şi etapa judeţeană, pe cele trei secţiuni cu care timişenii 
deja s-au obişnuit: Secţiunea I - Datini şi obiceiuri folclorice, 
dansuri populare, alte genuri artistice ce implică elemente sau 
tablouri coregrafice; Secţiunea II - Expoziţii, gastronomie, re-
citatori dialectali, publicaţii şi cărţi de autori locali; Secţiunea 
III - Coruri şi grupuri corale, solişti vocali şi instrumentişti, 
orchestre, tarafuri, alte genuri muzicale. Faza zonală este deja 
în curs de derulare. 

 
Lada cu zestre la Moşniţa Nouă

Prima localitate care a găzduit în acest an Festivalul de 
emulaţie folclorică „Lada cu zestre” a fost Moşniţa Nouă, în 
data de 28 aprilie 2012. La fesival au participat localităţile 
Darova, Boldur, Racoviţa, Niţchidorf, Tormac, Moşniţa Nouă, 
Chevereşu Mare, Criciova, Găvojdia şi Buziaş, toţi protagoniş-
tii manifesându-se exemplar din punct de vedere artistic.

Cât priveşte localitatea organizatoare, Moşniţa Nouă, am 
apreciat faptul că pe raza comunei toate căminele culturale sunt 
funcţionale şi foarte bine puse la punct, gata oricând să găzdu-
iască noi manifestări culturale.

Lada cu zestre la Recaş
Desfăşurată în data de 1 mai, la Recaş, „Lada cu zestre”  a 

adunat peste 800 de artişti din localităţile Ghiroda, Remetea 
Mare, Topolovăţu Mare, Belinţ, Ghizela, Secaş şi oraşul Re-
caş. Concursul l-au deschis formaţiile din Ghiroda - ce reunesc 
aproape o sută de dansatori de toate vârstele – ce compun An-
samblul folcloric „Cununa Timişului”, apoi au evoluat dansato-

rii Casei de Cultură „Ion Cojar” din Recaş, ansamblul de aici, 
„Recăşana”- îndrumat de Floare şi Grigore Munteanu, fiind 
unul cu reale şi vechi performanţe; la fel şi Ansamblul „Creanga 
de aur” din satul aparţinător Herneacova, ansamblurile sârbeşti 
din Stanciova şi Petrovaselo. Au urmat apoi formaţii precum 
Belinţ, Ghizela, Topolovăţu Mare, Remetea Mare şi Secaş, de 
unde au venit formaţii de dansuri populare care au avut, la rân-
du-le, prestaţii de apreciat. Un impact cu totul aparte a avut la 
public fanfara din Recaş, fanfară cu care deja suntem cu toţii 
obişnuiţi de la „Festivalul fanfarelor”, ce se desfăşoară toamnă 
de toamnă la Recaş. De remarcat că formaţiile din Secaş au 
participat în premieră la această manifestare.

Lada cu zestre la Giarmata
În data de 5 mai comuna Giarmata a stat sub semnul folclo-

rului autentic, localitatea găzduind Festivalul „Lada cu zestre”. 
Peste 800 de artişti şi-au demonstrat talentul la această mani-
festare, aducând publicului obiceiuri şi dansuri foarte diversifi-
cate, din zonele de provenienţă. Un punct de maximă atracţie 
l-a reprezentat portul, dar şi dansurile germane prezentate de 
concurenţii din Giarmata. Momentul a fost cu atât mai valoros 
cu cât în localitate nu mai există de ani buni populaţie germană. 
Totodată, este de remarcat faptul că formaţiile din Dumbrăviţa, 
aflate sub directa îndrumare a primarului, au avut o prestaţie 
de înalt nivel artistic, conţinutul divers al programului putând 
oricând reprezenta în timp  evoluţia tradiţiei timişene în secolul 
21.

Dintre localităţile participante la Giarmata, la festival, men-
ţionăm: Sânandrei, Dumbrăviţa, Giarmata, Pişchia, Maşloc, 
Orţişoara şi Săcălaz. 

La 12 mai 2012 în comuna Pesac  au participat comunele: 
Becicherecul Mic, Dudeşti Noi, Biled, Satchinez, Şandra, Va-
riaş, Pesac, Periam, Lovrin, Sâmpetru Mare, Saravale, Cenad, 
Dudeştii Vechi, Valcani, Beba Veche, oraşul Sânnicolau Mare, 

, iar la 19 mai 2012, încomuna Giroc au participat comunele 
Sânmihaiu Român, Giroc, Şag, Pădureni, Jebel, Voiteg, Ghilad, 
Foeni, Giulvăz, Peciu Nou, Otelec, Uivar, Parţa, Livezile, oraşul 
Ciacova.

Lada cu zestre se desfăşoară mai departe conform următo-
rului program:

26 mai 2012 – Comuna Liebling
Participă comunele: Birda, Oraşul Gătaia, Oraşul Deta, 

Giera, Banloc, Denta, Moraviţa, Jamu Mare, Liebling

2 iunie 2012 – Comuna Dumbrava 
Participă comunele: Pietroasa, Tomeşti, Curtea, Margina, 

Bârna, Fârdea, Dumbrava, Traian Vuia, Coştei, Balinţ, Bethau-
sen, Mănăştiur, Bara, Ohaba Lungă, Oraşul Făget.

9 iunie 2012 – Comuna Jimbolia 
Participă comunele: Comloşu Mare, Lenauheim, Gottlob, 

Cărpiniş, Iecea Mare, Cenei, Checea, Teremia Mare, Tomnatic, 
Jimbolia.

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

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

SPECTACOLUL REPREZENTATIV
14 octombrie 2012, la Timişoara

Ada MARINCU

Cântecele Învierii la Mănăstirea Săraca

„Lada cu zestre” a ajuns la a VI-a ediție 
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Timpul, în trecerea lui inexorabilă, nu iartă 
pe nimeni şi nimic. Nici măcar tradiţiile şi obi-
ceiurile de pe aceste meleaguri, împământenite 
de secole. Singura diferenţă este că nu muşcă 
peste tot cu acelaşi dinte otrăvit. Dacă sunt 
destule localităţi în Banatul multietnic, mul-
ticonfesional şi intercultural în care tradiţia şi 
obiceiurile s-au edulcorat până la estompare, 
au mai rămas, totuşi, pe ici pe colo, localităţi în 
care timpul este, oarecum, ţinut în loc, iar mo-
dernitatea pătrunde anevoie. Modernitatea şi 
modernismul, în sensul rău al cuvintelor vreau 
să spun, adică modernul care alterează tradiţia.

Vucova este una dintre localităţile timişe-
ne în care trecerea timpului nu a învins de-
plin. Despre localitatea aşezată la doar 30 de 
kilometri de Timişoara se ştie foarte puţin, 
aproape deloc. Dacă-i rosteşti numele, unii 
nici nu ştiu că este în judeţul nostru. Despre 
sat s-a vorbit arareori, iar despre oamenii de 
aici, slovaci şi români, aproape deloc. Înzestraţi 
cu multă răbdare şi bun-simţ, vucovenii îşi tră-
iesc viaţa în linişte şi pace, cultivând pământul 
pe care-l au, crescând animale, iar cei mai ti-
neri având slujbe în alte localităţi. La Vucova 
locuiesc în bună înţelegere încă de mai multă 
vreme slovaci şi români. Iar dacă în marea lor 
majoritate românii sunt  confesional ortodocşi, 
atunci slovacii, cea mai mare parte venită din 
Ardeal, sunt catolici ori evanghelişti.

Pentru că, în urmă cu peste două decenii, 

slovacii catolici de aici au avut un preot deose-
bit, preot care s-a învrednicit, ajutat de Dum-
nezeu, dar şi de enoriaşii slovaci, să constru-
iască o biserică la Vucova, în fiecare început 
de mai, mai precis în prima duminică, ei săr-
bătoresc cu multă dragoste Hramul Bisericii, 
sfinţită în urmă cu 19 ani.

La început de mai, la Vucova e raiul pe 
pământ: flori, verdeaţă, o linişte de început de 
lume şi un aer patriarhal, cum în puţine locuri 
mai găseşti. Localnicii din Vucova sunt blânzi, 
harnici şi gospodari, iar aşezarea numără vreo 
175 de „fumuri” şi aproximativ 400 de suflete. 
Copiii celor de aici au fost nevoiţi să se în-

drepte spre oraşele din apropiere, Timişoara 
şi Buziaş, pentru a-şi găsi locuri de muncă şi 
pentru a aduce un ban în casă. Cu ani în urmă, 
vucovenii erau cunoscuţi pentru numărul mare 
de vite pe care le creşteau. Legenda spune că 
la Vucova erau ani în care numărul vitelor din 
ciurdă îl depăşea net pe cel al locuitorilor. 

Duminică, în 6 mai, a fost sărbătorită 
ruga slovacilor romano-catolici. La 19 ani de 
la construirea bisericii, s-a celebrat pentru a 
nouăsprezecea oară hramul lăcaşului de cult. 
Peste o sută de slovaci, rude şi prieteni, dar şi 
invitaţi ai acestora, au participat la slujba de la 
biserică. Serviciul religios a fost oficiat de pre-
otul Eugen Vodilă, preot la mai multe biserici 
romano-catolice din preajma oraşului Buziaş.

Ruga este o sărbătoare a bisericii care se 
practică în România, Serbia şi Muntenegru, 
dar are o deosebită deschidere la noi, în Banat. 
După oficierea slujbei de rugă, sătenii şi oaspe-
ţii participă de obicei la masa îmbelşugată ofe-
rită cu acest prilej, dar şi la jocul de după-amia-
ză, după caz. Revin şi spun, ca în urmă cu şase 
ani, că una dintre durerile vucovenilor rămâne 
faptul că această aşezare mică este nevoită să 
sărbătorească, separat, trei rugi: a catolicilor, a 
evanghelicilor şi a ortodocşilor. Înţelept ar fi ca 
hramul bisericii să-l sărbătorească fiecare co-
lectivitate în parte, atunci când a fost sfinţită 
biserica, iar Ruga satului să se ţină împreună, 
la o dată stabilită de comun acord. Astfel, săr-

bătoarea ar avea o altă 
amploare, ar putea fi 
adusă şi plătită muzică 
pe măsură, iar slovacii 
şi românii, mai precis 
ortodocşii, evanghelicii 
şi romano-catolicii, aşa 
cum muncec alături, ar 
şi sărbători împreună. 

Familia Iosefic a 
venit în Banat din ju-

deţul Sălaj, în 1963, şi s-a stabilit la Vucova, 
unde trăiau şi alţi slovaci. Şi-au construit casă, 
au muncit pământul şi au crescut animale. Au 
avut mereu tot ce le-a trebuit, cu atât mai mult 
cu cât capul familiei, Iosif, este priceput la toa-
te: deşi a fost toată viaţa tractorist, este un bun 
dulgher şi tâmplar şi nu se dă în lături nici de la 
munca în construcţii. Îşi aduce mereu aminte 
cu nostalgie de anii tinereţii, despre pariurile 
pe care tractoriştii le făceau între ei pentru o 
ladă de bere şi despre multe altele.

Şarlota şi Iosif Iosefic au venit la Vucova 
prin anii ’60. Au venit din Halmăş, judeţul Să-
laj. Erau căsătoriţi şi aveau trei copii: Emilia, 

Iancu şi Anca, iar 
acum se pot mândri 
cu nepoţii Diana, 
Mihai, Iancu, An-
drei şi Alexandru, 
dar şi cu strănepoţii 
Bianca şi Andrei. 
Este o familia nu-
meroasă şi de cinste, 
familia Iosefic. Pe 
cei doi slovaci ajunşi 
la Vucova în anul 
1963, astăzi mai tot 
satul îi ştie ca pe nea’ Iosif şi tanti Lotka. Au 
lucrat mulţi ani la CAP-ul din sat şi au crescut 
animale. După puteri, mai târziu, şi-au cum-
părat o căsuţă în care mai locuiesc şi astăzi. 
Pe când avea 47 de ani, pentru a câştiga mai 
bine, nea Iosif a făcut o şcoală de mecanizatori 
la Lugoj şi a devenit tractorist, iar timp de 13 
ani, până la pensionare, Iosif Iosefic a lucrat pe 
combină şi tractor. Tanti Lotka, pe lângă mun-
ca la colectivă, avea grijă şi de casă, de păsări 
şi animale. Au fost perioade când la casa lor 
erau crescuţi câte 5-6 porci şi aveau trei vaci 
cu lapte. Astăzi mai au o singură vacă, păsări 
şi câţiva porci, dintre care un godac de vreo 
70-80 de kilograme a tăiat nea’ Iosefic pentru 
Rugă. Pentru că, de Rugă, se întruneşte întrea-
ga familie. Vin cu mic cu mare de pe unde i-a 
dus viaţa să sărbătorească împreună cu părinţii 
şi bunicii lor, pentru că nea’ Iosefic se apropie 
de venerabila vârstă de 80 de ani.

„Încă nu am 80 de ani, ne spune omul cu 
mândrie. Sunt mai tânăr, am doar 79 de ani. 

Şi, acum, de Ruga satului, ne-am adunat cu 
toţii: copiii, nepoţii şi chiar strănepoţii. Ruga, 
ne spune Iosif  Iosefic, o sărbătorim pentru 
a ne păstra tradiţia. Am vrut să sărbătorim şi 
aici cum sărbătoream la noi, în Sălaj. În primii 
ani după stabilirea la Vucova acest lucru nu a 
fost cu putinţă. Pentru că nu am avut biseri-
că, nu puteam ţine nici ruga. Noi, slovacii care 
am venit din Sălaj, suntem de religie romano-
catolici, iar cei pe care i-am găsit aici erau în 
majoritate evanghelici luterani. Multă vreme 
am fost nevoiţi să mergem la biserică prin co-
munele învecinate şi abia în urmă cu 19 ani 
am reuşit să ne clădim biserica noastră aici, la 
Vucova. De atunci sărbătorim şi ruga, în prima 
duminică din luna mai. Am construit biserica 
şi cu sprijinul unui om cu suflet din Austria, 
Franz Kober. Cu ajutorul lui material şi cu 
munca noastră, a tuturor, am reuşit să înălţăm 
biserica romano-catolică din Vucova”.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

Ruga slovacilor de la Vucova
În prima duminică din luna mai, slovacii vucoveni îşi sărbătoresc hramul bisericii

În data de 21 aprilie 2012, la Sala 
Teatrului Municipal Traian Groză-
vescu  din municipiul s-a desfăşurat 
un eveniment dedicat marelui actor 
lugojean, Béla Lugosi.

Cu acel prilej,  a fost prezentată 
biografia actorului atât în limba ro-
mână, cât şi în limba maghiară de 
către domnul consilier Iosif Pozsar. A 
luat cuvântul primarul Francisc Bol-

dea, iar regizorul timişorean Florin 
Iepan a prezentat filmul „The Fallen 
Vampire”. Filmul urmăreşte biogra-
fia lui Bela Lugosi începând cu naş-
terea şi copilăria sa într-un mic oraş 
din Transilvania, urmând prezentarea 
carierei de actor şi perioada în care îl 
întruchipa pe Isus pe scena Teatrului 
Naţional din Budapesta, până la glo-
ria obţinută cu rolul Dracula. După 
acest moment, cei prezenţi la celebra-
rea actorului s-au deplasat pe strada 
Bucegi numărul 6, la casa unde s-a 
născut Béla Lugosi, pentru a asista la 
dezvelirea plăcii comemorative dedi-
cate actorului de renume internaţio-
nal.

Béla Lugosi, pe numele său real 

Béla Ferenc Dezső Blaskó, s-a năs-
cut la Lugoj la data de  20 octombrie 
1882, ca fiu al lui Blasko Istvan şi al 
Paulinei Vojnits. A fost un actor ce-
lebru mai ales pentru rolul său din 
filmul Dracula, mai întâi ca actor 
de teatru pe Broadway, mai apoi în 
prima ecranizare a povestirii clasice 
despre vampiri a scriitorului irlandez 
Bram Stoker. Lugosi s-a stins din via-
ţă la 16 august 1956 în Los Angeles.  

Primarul Francisc Boldea  a pro-
mis deja lugojenilor că municipali-
tatea va amplasa în holul Cinema-
tografului 3D, care va purta numele 
marelui actor, o stea a lui Bela Lugosi, 
asemeni celei de pe “Aleea Celebrită-
ţilor” de la Hollywood. Cei prezenţi 
au solicitat  realizarea unui Muzeu 
Bela Lugosi  în oraşul natal, brandul 

Lugoji Dracula putând fi folosit în 
turismul local.

M. B.
Foto: ziarulactualitatea.ro

BÉLA LUGOSI ARE PLACĂ MEMORIALĂ LA LUGOJ
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Sorin Supuran (PNL):

Mandatul meu de consilier ju-
deţean în perioada 2008-2012 a fost 
o experienţă foarte bună şi necesară 
pentru proiectul pe care, în calitatea 
mea de vicepresedinte al organizaţiei 
PNL Timiş, l-am pregătit în aceşti 
ani pentru cetăţenii judeţului Timiş. 
Acest proiect vizează o dezvoltare so-
cio-economică de excepţie a judeţului 
Timiş, strâns corelată cu următoarea 
perioadă de programare 2013-2020 a 
UE şi pune bazele direcţiilor şi obiec-
tivelor prioritare de dezvoltare viitoa-
re ale judeţului nostru. Mulţumesc 
colegilor mei pentru buna colaborare 
avută şi-i asigur pe cetăţenii judeţului 
Timiş de întreaga mea consideraţie!

Oana Gaita (PD-L):

Orice tânăr care-şi doreşte o cari-
eră politică are nevoie de  o astfel de 
experienţă. Am învăţat foarte multe 
în cei 4 ani ca şi consilier judetean, 
de la cum să relaţionezi cu oamenii, 
să le înţelegi nevoile şi să încerci, prin 
pârghiile pe care le ai, să le rezolvi 
problemele, până la cum să negoci-
ezi cu partenerii politici, cum să faci 
compromisuri. Comisia în care mi-
am desfăşurat activitatea mi-a oferit 
ocazia să aprofundez tot ceea ce în-

seamnă relaţii inter-regionale, trans-
frontaliere şi internaţionale şi pentru 
asta le mulţumesc colegilor angajaţi ai 
Consiliului Judeţean Timiş şi colegi-
lor consilieri judeţeni. Am lucrat într-
o atmosferă normală, acest lucru i se 
datorează  preşedintelui Constantin 
Ostaficiuc şi mi-aş dori să văd apli-
cată o astfel de politică şi în Consiliul 
Local Timişoara şi, de ce nu, în Par-
lamentul României. 

Elisabeta Spătaru (PD-L):

Pentru mine, care vin din lumea 
medicală, a fi consilier judeţean a fost 
atât o provocare, cât şi o experien-
ţă profesională   din care am învăţat 
ce înseamnă administraţia publică. 
Consider că în mandatul care se în-
cheie, mi-am adus aportul la tot ce 
s-a realizat în judeţul Timiş, activând 
în Comisia de Administraţie Publică 
alături de colegi deosebiţi, implicaţi 
şi responsabili, cum de altfel au fost 
toţi consilierii din acest mandat. Au 
fost patru ani marcaţi de multe rea-
lizări ale Consiliului Judeţean Timiş, 
de care trebuie să fie mândru fiecare 
consilier judeţean şi pentru care  mul-
ţumesc personalului executiv angajat 
al Consiliului, adevăraţi profesionişti.

Marius Cârceie (PNŢCD):

Am pornit la un drum, în urmă 
cu patru ani, cu gândul de a-mi folosi 
cunoştinţele şi experienţa în folosul 
judeţului Timiş şi a-l locuitorilor săi. 
În 2008, am avut onoarea de a fi ales 
de cetăţenii acestui judeţ în funcţia de 
consilier judeţean. Eforturile pe care 
care le-am depus în activitatea din 
aparatul administrativ - în Comisia 
pentru Administraţie Publică Locală, 
unde am ocupat funcţia de secretar, 
sau la dezbaterile în plenul Consiliu-
lui Judeţean Timiş - s-au concentrat 
pe proiecte menite să ajute la dezvol-
tarea judeţului şi la îmbunătăţirea ca-
lităţii vieţii, fiind mereu atent la res-
pectarea legii şi a interesului public.

Dorin Hehn (PNŢCD):

Mandatul care se încheie s-a ca-
racterizat prin austeritate, fapt care, 
din fericire, nu a dus la scăderea ac-
ţiunilor culturale, ci, dimpotrivă, s-a 
remarcat o creştere a interesului pen-
tru valorificarea tradiţiilor bănăţene. 
La fel, şi sportul timişean a fost răs-
plătit pentru realizările obţinute. O 
menţiune în plus pentru finanţarea 
proiectului noului sediu al Centrului 
„Speranţa”, de care copiii cu dizabi-
lităţi au atâta nevoie. Rămâne pentru 
noii consilieri să ducă aceste proiecte 
la bun sfârşit.

Viorel Sasca (PNŢCD):
În cursul mandatului 2008-2012 

am deţinut funcţia de preşedinte al 
Comisiei Economice a CJT. Am 
susţinut şi asigurat o politică de re-
partizare a fondurilor către unităţile 
administrative, în scopul asigurării 
cofinanţării asumate în proiectele de 
dezvoltare a infrastructurii în folosul 

comunităţilor locale. O altă prioritate 
a fost formularea şi promovarea unei 
politici coerente pentru promovarea 
energiei din surse regenerabile. Ast-
fel, au fost iniţiate şi se află în diferite 
stadii de realizare proiectele: „Studiul 
Potenţialului de Energie din Surse 
Regenerabile la nivelul Judeţului Ti-
miş” (realizat), „Parc Tehnologic de 
producere echipamente pentru ener-
gii din surse regenerabile” (studiu de 
fezabilitate), „Parcul judeţean pentru 
producţie de energie fotovoltaică - 
Covaci” (studiu de fezabilitate). 

Dan Sarmeş (PNL):

Dragi bănăţeni,
La finele mandatului meu de 

consilier al judeţului Timiş, pot să 
spun cu mâna pe inimă şi din tot su-
fletul că sunt mulţumit. Într-o ţară în 
plină criză, prost guvernată, secătui-
tă de resurse, noi, consilierii timişeni 
am arătat că se poate. Nu trebuie să 
fii decât moral, responsabil şi generos. 
Noi, consilierii timişeni, nu am pier-
dut vremea cu lupte politice calomni-
oase, nu am stat cu cinism să căutăm 

vinovaţii pentru dezastrul socio-po-
litico-economic în care se află Ro-
mânia, nu am stat pentru că vinovaţii 
îi ştim. Cu credinţă, cu morală şi cu 
responsabilitate. Interesele meschine 
şi înguste ce au invadat viaţa politică 
românească în ultimii 5 ani au rămas 
pentru noi subiecte de presă. Ce ne-a 
preocupat pe noi, consilierii jude-
ţeni, au fost idealurile bănăţenilor, 
demnitatea bănăţenilor, identitatea 
bănăţenilor, lucruri greu de dobân-
dit dacă nu crezi în cei ce te-au ales. 
Banatul de mâine nu poate să existe 
fără această credinţă. Şi fără acestă 
credinţă în Dumnezeu şi în oameni 
nu am fi reuşit în aceşti patru ani ! Nu 
am fi reuşit să demarăm cel mai mare 
număr de proiecte care au fost inițiate 
vreodată într-un mandat. Multe din 
ele au fost finalizate altele vor fi fina-
lizate în mandatul următor. De aceea, 
dragi bănăţeni, pentru a termina ce 
am început, pentru vremuri mai bune, 
mai calme şi mai prospere veniţi la 
vot, este dreptul Dumneavoastră, este 
mulţumescul Dumneavoastră pentru 
noi, pentru reuşita noastră şi încre-
derea Dumneavoastră în ceea ce vom 
realiza mandatul viitor.

Dumnezeu să-i ocrotească pe Bă-
năţeni!

Viorel Coifan (PNL):

Stimaţi timişeni,
În 2008, prin votul dumneavoas-

tră, am fost ales consilier judeţean 
în Consiliul Judeţean Timiş. Pentru 
mine a fost o onoare şi un privilegiu 
să pot duce la îndeplinire o parte din 
angajamentele pe care mi le-am asu-
mat în faţa dumneavoastră. Mai sunt 
însă multe de făcut pentru că în ora-
şul şi judeţul nostru să putem afirma 

Ne apropiem de încheierea mandatului 2008-2012 al Con-
siliului Judeţean Timiş, iar personal, de împlinirea a 8 ani de 
când ocup funcţia de vicepreşedinte al acestei instituţii a admi-
nistraţiei judeţene. 

Pe parcursul acestei perioade, am militat permanent pentru 
un echilibru, pentru o normalitate în administraţia timişeană, 
cu impact direct nu doar asupra bunei funcţionări a CJT, ci şi 
asupra cetăţenilor acestui judeţ.

La nivelul Consiliului Judeţean Timiş, am preluat rolul de 
armonizare, din partea alianţei majoritare, formate din Partidul 
Naţional Liberal, Partidul Social Democrat şi Partidul Naţio-
nal Ţărănesc Creştin Democrat, a punctelor de vedere înainte 
de desfăşurarea comisiilor de specialitate. Am reuşit astfel să 
avem o poziţie echilibrată în cadrul şedinţelor plenului CJT, 
fără foarte multe discuţii contradictorii, prin care să fie îngreu-
nat procesul de luare a deciziilor. 

Responsabilitatea mea principală a constat în coordonarea 
Direcţiei Buget-Finanţe, prin care s-au asigurat resursele fi-
nanciare necesare pentru realizarea investiţiilor proprii, dar şi 
cele ale primăriilor. Am stabilit criterii prin care am reuşit pri-
oritizarea proiectelor în vederea alocării de bani către consiliile 
locale din întregul judeţ.

În ceea ce priveşte investiţiile proprii, consider că cele mai 
importante proiecte ale Consiliului Judeţean Timiş au fost de-
poneul ecologic de la Ghizela, reabilitarea şi revitalizarea for-
tificaţiei cetăţii Timişoara -  Bastionul Theresia, consolidarea 
clădirii care găzduieşte Muzeul Banatului, consolidarea, restau-
rarea şi reamanajarea Muzeului de Artă din Piaţa Unirii.

Doresc, de asemenea, să amintesc investiţiile în drumurile 
judeţene printre care:  reabilitarea DJ 681 între localităţile Ti-
mişoara – Pişchia-Maşloc – limita cu judeţul Arad, centura de 
ocolire nord-vest a oraşului Buziaş, reabilitarea Drumului Ju-

deţean 592 Buziaş-Lugoj 
şi reabilitarea Drumului 
Judeţean 682 limita jude-
ţului Arad-Periam-Sarava-
le – Sânnicolau Mare. 

Timişul reprezintă o 
zonă privilegiată a ţării, 
datorită avantajelor legate 
de poziţionarea geografică, 
drept poartă de intrare în 
România, dar şi dezvoltării 
economice, existenţei în Timişoara a unui puternic centru uni-
versitar şi multiculturalităţii. Dorinţa mea este ca în viitor să 
păstrăm aceste avantaje şi să le întărim, printr-o administrare 
corectă, benefică cetăţenilor acestui judeţ. Tuturor timişenilor 
le urez multă sănătate, bunăstare şi bucurii. 

Liviu Borha (PNL): 

„Am militat permanent pentru echilibru 
și normalitate în administrația timișeană”
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cu mândrie “Tăt Banatu-i fruncea!”. 
Este misiunea noilor consilieri jude-
ţeni ca, împreună cu dumneavoastră, 
să realizeze acest deziderat. Vă urez 
multă sănătate, gândul cel bun şi pu-
terea să-l duceţi la îndeplinire în 10 
iunie 2012!

Gheorghe Bologa (PNL):

Primul meu mandat de consilier 
judeţean, mandat care se finalizează 
peste câteva zile, a fost unul cu multe 
probleme complexe legate de dezvol-
tarea judeţului, dar şi unul cu realizări. 
Deschiderea comisiei economice, în 
care am activat ca secretar, responsa-
bilitatea cu care am analizat şi dez-
bătut toate problemele economice ale 
judeţului, au contribuit la realizarea 
obiectivelor strategice ale Consiliu-
lui Judeţean Timiş în perioada 2008 
- 2012, chiar dacă au existat o serie 
de restanţe la realizarea programului 
de investiţii. Accesarea fondurilor 
structurale şi de coeziune socială puse 
la dispoziţie de Uniunea Europeană, 
respectiv a programelor naţionale 
pentru dezvoltarea infrastructurii, au 
constituit obiective majore în activi-
tatea mea şi a comisiei economice din 
care am făcut parte.

Leontin De Maio (PNL):

Cei patru ani de mandat de con-
silier judeţean au însemnat pentru 
mine atât lucruri bune, cât şi altele, 
mai puţin bune. Dacă ne concentrăm 
pe partea negativă, ne referim numai 
la perioada de criză economică pe 
care am traversat-o în aproape toţi 
aceşti ani. Din fericire, bugetul jude-
ţului a fost unul destul de bun şi s-au 
reuşit investiţii importante, care vor 
rămâne pentru foarte mulţi ani de 
acum înainte în folosinţa timişenilor. 
Ca un iubitor al sporturilor, nu pot 
decât să apreciez interesul mare care a 
fost acordat acestui domeniu în par-
tea de finanţare, la fel de importante 
fiind şi activităţile culturale. 

Florin Emilian Răvăşilă 
(PD-L)

Comisia în care am activat ca si 
consilier judeţean, cea de Relaţii şi 
Cooperare Internă şi Externă, a par-
curs patru ani în care s-au promovat 

proiecte multiple. Personal, m-am 
implicat în mod deosebit în deschi-
derea relaţiilor cu comunităţi din 
Italia şi Serbia, în special în direcţia 
apropierii tinerilor cu dizabilităţi psi-
hice şi fizice din judeţul nostru, apar-
ţinând de instituţiile aflate în subor-
dinea Consiliului Judeţean. Am avut 
satisfacţia să văd că acest lucru se poa-
te realiza. Am contribuit la aducerea 
în judeţul Timiş a modelelor de bună 
practică în domeniul relaţionării între 
instituţiile care se ocupă probelemele 
tinerilor.

Viorel Matei (PSD):

A fost o experienţă utilă, colabo-
rând împreună cu colegii din alte par-
tide, neţinând cot de culoarea politică 
pe care am avut-o, am căutat şi am 
promovat interesele judeţului, pre-
cum şi a cetăţenilor care ne-au votat. 
Nu aş putea spune că a fost o satisfac-
ţie deplină, având în vedere experien-
ţa mea în administraţie, de 10 ani în 
primărie şi 4 ani de Senat, am sperat 
şi am crezut că putem face mult mai 
multe lucruri utile, dar am fost total 
dezamăgit de politicile guvernelor, 
politici care au fost o frână pentru 
administraţia publică şi pentru des-
centralizare. Întotodeana am crezut 
în ideea de autonomie locală, dar asta 
nu s-a întâmplat. Dacă ar fi să mi se 
mai propună să trec prin aceiaşi ex-
perienţă, aş refuza, pentru că îmi este 
ruşine de multe dintre nereuşitele pe 
care trebuia să le rezolvăm. Este păcat 
că se confundă administraţia publică 
cu politicul, ar trebui să fie două lu-
cruri distincte. La final de mandat, aş 
dori ca toţi cetăţenii să se gândească 
de două ori atunci când pun ştampi-
la şi aleg un preşedinte sau consilieri 
judeţeni.

Daniel Preunca (PD-L):
Am avut privilegiul de a face par-

te din echipa de consilieri  judeţeni 
condusă de preşedintele CJT, domnul 
Constantin Ostaficiuc în perioada 
când CJ Timiş a devenit cel mai mare 
investitor din judeţul Timiş! În man-
datul 2008-2012, Timişul a fost cel 

mai favorizat judeţ în fonduri guver-
namentale, pentru prima dată după 
1990!   Aceste fonduri, prin activita-
tea noastră, a consilierilor judeţeni, 
s-au tranformat în investiţii majore 

care au schimbat în bine viaţa timi-
şenilor! Mulţumesc timişenilor că 
mi-au oferit şansa de a-i reprezenta 
în CJT şi sper că nu i-am dezamă-
git! Mulțumesc tuturor consilierilor 
județeni pt colegialitatea lor! Îmi do-
resc ca următorul consiliu judeţean să 
continue dezvoltarea judeţului Timiş!   

Emilia Milutinovici (PSD):

În calitate de consilier judeţean 
în perioada 2008-2012, mă aflu la 
finalul mandatului meu, mandat care 
s-a derulat într-un context socio-
economic nu foarte favorabil. A fost 
o experienţă de viaţă interesantă, iar 
pe parcursul celor patru ani am fost 
preocupată să particip activ la buna 
desfăşurare a activităţii din cadrul 
Consiliului Judeţean prin susţinerea 
proiectelor menite a fi în sprijinul şi 
dezvoltarea comunităţii, precum şi 
prin dorinţa de a promova spiritul 
echilibrului şi echităţii în raport cu 
administraţiile publice locale. Doresc 
să le mulţumesc pentru buna colabo-
rare  tuturor colegilor, angajaţilor din 
cadrul CJT cărora le-am apreciat în-
totdeauna onestitatea, corectitudinea 
şi competenţa, asigurându-i de tot 
respectul meu. Urez noului consi-
liu care va rezulta în urma alegerilor 
locale din iunie 2012 să aibă forţa, 
capacitatea şi dorinta de a contribui 
la creşterea bunăstării şi dezvoltării 
judeţului nostru. Mult succes!

Cătălin Tiuch (PSD):
Finalul mandatului 2008-2012 

ne-a prins, ca si începutul său, plini 
de aşteptări. S-a lucrat mult, pe multe 
planuri: drumuri, salubrizare, urba-
nism, proiecte europene... Sigur că 
aşteptările de la perioada viitoare sunt 
mari, mai sunt multe de finalizat, mai 

trebuie făcut mult şi în sănătate, edu-
caţie, asistenţă socială şi în multe alte 
domenii. În următorul mandat, sper 
să reuşim să schimbăm în bine toate 
acestea. La potenţialul pe care îl avem 
ca judeţ, poziţia şi resursele, mai ales 
umane, de care dispunem, suntem 
obligaţi să ajungem să fim locomotiva 

acestei ţări şi să devenim acel exem-
plu de urmat pentru toţi. 

Marcel Mihoc (PSD):
Mă bucur că am participat la 

realizarea Planului de Amenajare a 
Teritoriului Judeţului Timiş, care a 
cuprins PUG-uri din toate comune-
le, dar şi municipiul Timişoara. Cred 
că am participat, astfel, la dezvoltarea 
judeţului Timiş. Am întâlnit în aceşti 
patru ani de mandat un colectiv teh-

nic dornic să participe la realizarea 
unor regulamente europene de func-
ţionare. Am luat parte la întocmirea 
documentaţiilor şi obţinerea finan-
ţărilor din proiecte europene care se 
realizează acum în Timiş, ultimele 
fiind centrul multifuncţional, care 
se va construi în Timişoara în locul 
fostului Centrului Militar Zonal, şi 
deponia de deşeuri de la Ghizela. Îmi 
doresc ca timişenii să trăiască într-un 
judeţ prosper, cu condiţii de trai şi in-
frastructură de nivel european.

Sorin Munteanu (PD-L)
Ca preşedinte al Comisiei de 

Cultură, Învăţământ, Tineret şi Sport 
mi-aş fi dorit să avem un buget mult 
mai mare pentru a acoperi miile de 
proiecte demarate de noi la nivelul 
judeţului Timiş. Cu toate condiţii-
le de criză în care ne-am desfăşurat 
activitatea, am reuşit să capacitam 
derularea unor importante competiţii 
culturale şi sportive. Am avut şansa 
unei Comisii de Cultură omogenă pe 
care nu şi-a pus amprenta coloratu-
ra politică a membrilor ei, aşa că am 

reuşit ca beneficiarii noştri, cetăţenii 
judeţului Timiş, să aibă parte de com-
petitiţii şi evenimente cultural-sporti-
ve deosebite, cum ar fi „Lada cu Zes-
tre”, mitinguri aviatice pe aerodromul 
«Cioca», concursuri naţionale şi in-
ternaţionle de aeromodelism, Festi-
valul Nedeia Românilor de Pretutin-
deni de la Valea lui Liman, Festivalul 
Fanfarelor de la Buziaş, Festivalurile 
Corale „Cu noi este Dumnezeu” şi 
atâtea altele. Mi-aş dori ca prin legea 
administraţiei publice locale primarii 
să aibă un cuvânt mai mare de spus 
în organizarea diferitelor manifestări, 
pentru că cetăţenii fiecărei comune 
din judeţ sunt beneficiarii direcţi ai 
proiectelor promovate de Consiliul 
Judeţean Timiş.

Gheorghe Nodiţi
Acest mandat de 4 ani ca şi con-

silier judeţean a avut o amprentă 
benefică asupra mea deoarece am 
participat împreuna cu ceilalti colegi 
consilieri şi cu personalul executiv din 
C.J. Timiş la rezolvarea unor proble-
me interesante si dificile ale judeţului 
nostru.

Am avut o contribuție în unele 
situații privind asistenţa socială, un 
domeniu cu un buget impresionant. 
Cu ajutorul Consiliului Județean am 
reuşit să îmbunătățesc imaginea Spi-
talului Clinic Judeţean de Urgenţă 
Timişoara: ambulator de specialitate, 
laborator general de analize medicale 
acreditat ISO, laborator de anatomie 
patologică ultra modern şi bijuteria 
de ultima oră, cea mai modernă Cli-
nica ATI din țară.

Experienţa dobândită în cadrul 
Consiliului Judeţean mi-a facilitat 

organizarea unui aparat administrativ 
profesionist la nivelul Spitalului Cli-
nic Judeţean de Urgenţa Timişoara, 
ceea ce a permis realizarea moderni-
zarii acestuia şi încadrarea lui în Spi-
tal de categoria I-a. Iar experienţele 
cumulate de la Consiliul Judeţean 
Timiş şi conducerea Spitalului m-au 
detereminat în mare măsură să candi-
dez în 10 iunie 2012 pentru onoranta 
funcţie de primar al Municipiului Ti-
mişoara. 
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TRAIAN VUIA

Consiliul Judeţean Timiş a inaugurat în 
25 aprilie 2012 Muzeul „Traian Vuia” , dedi-
cat pionierului aviaţiei mondiale şi ridicat în 
localitatea care îi poată numele. Noul muzeu 
bănăţean va fi administrat de Muzeul de Is-
torie a Banatului. Valoarea totală a lucrărilor 
care au început în mai 2008 este de aproape 
trei milioane de lei noi, suma fiind alocată din 
bugetul Consiliului Judeţean. Clădirea este re-
alizată din sticlă şi beneficiază de toate dotările 
necesare, de la centrală termică la aparate de 
climatizare. 

Acum 106 ani, pe data de 18 martie 1906, 
la Montesson, lângă Paris, Traian Vuia a reali-
zat primul zbor autopropulsat (fără catapulte 
sau alte mijloace exterioare) cu un aparat mai 
greu decât aerul. „În martie 2008, împreună cu 
o echipă de la Muzeul Banatului am pus prima 
piatră de temelie a acestei idei, muzeul în me-
moria unuia dintre cei mai importanţi români, 
Traian Vuia. Este greu să faci un nou muzeu în 
zilele noastre, dar am trecut peste toate aceste 
gânduri. O mulţime de copii vor putea să vadă 
aceste machete şi expoziţia de istorie a aviaţiei. 
Mulţumesc tutror celor care s-au implicat, au 
fost mulţi, a trebuit să spargem multe bariere, 
dar am reuşit şi cred că timişorenii şi trecătorii 
care vor ajunge pe acest drum naţional se vor 
bucura câteva clipe de acest muzeu, de docu-
mentele care sunt aici, dar în special de mache-
tele prezentate: avem aici avionul şi elicopterul 
în proporţie de ½, avem alte machete ale pio-

nierilor în aviaţie. Muzeul va intra în circuitul 
turistic”, a declarat preşedintele Consiliului 
Judeţean Timiş, Constantin Ostaficiuc, la 
inaugurare. La eveniment au luat parte repre-
zentanţi din Aviaţie şi Armată, dar şi consili-
eri judeţeni, fostul prefect Mircea Băcală, feţe 
bisericeşti, primari din comunele învecinate şi 
peste o sută de localnici din comună. Aceştia 
au putut admira şi zborul elicopterelor şi a pla-
noarelor. 

Cine a fost Traian Vuia?

Inventatorul Traian Vuia s-a născut pe 
17/29 august 1872, în comuna timişeană Sur-
ducul Mic, care azi îi poartă numele. Perso-
nalitate a ingineriei şi a inventicii mondiale, 
nume cu rezonanţă internaţională în peisajul 
construcţiei de avioane, Traian Vuia a urmat 
doar temporar cursurile Şcolii Politehnice din 
Budapesta, apoi a absolvit Facultatea de Drept 
din acelaşi oraş, obţinând titlul de doctor în 
ştiinţe juridice. În această perioadă, pasionat 
de tehnică, a construit macheta unui „aeroplan 
automobil”, care îi va anticipa preocupările ul-
terioare. Anul 1902, aflat la Paris, s-a dedicat 
studiului zborului mecanic şi al construcţiei 
aeronavelor mai grele decât aerul, ştiinţă revo-
luţionară la momentul respectiv. În 1905, pro-
iectul s-a transformat în realitate: construcţia 
unui avion uşor, cu elice tractivă, aripi de pân-
ză pliabile şi echipat cu un motor cu anhidră 

carbonică. Aparatul, denumit şi „Liliacul”, a 
fost o descoperire epocală, fiind primul avion 
din lume mai greu decât aerul, care decolează 
şi zboară exclusiv prin forţa motorului. Primul 
zbor cu acest aparat revoluţionar a avut loc la 
18 martie 1906, pe terenul de la Montesson, în 
Franţa. Continuând studiul şi experimentele 
din domeniul zborului mecanic, a construit şi 
experimentat noi tipuri de avioane perfecţio-
nate, între care două tipuri de elicoptere cu mai 
multe reactoare cu propulsie, care vor aduce o 
contribuţie esenţială la progresul zborului ver-
tical (1918-1921). 

În afara preocupărilor tehnice, Traian Vuia, 
rămas la Paris, se dovedeşte un patriot înflă-
cărat, militând pentru cauza românească atât 
în timpul primului, cât şi al celui de-al Doilea 
Război Mondial. La 27 mai 1946 a fost ales 
membru de onoare al Academiei Române, 
stingându-se din viaţă patru ani mai târziu, pe 
3 septembrie, la Bucureşti.

Investiţii moderne  
pentru comuna aviatorului

Pe lângă obiectivul turistic şi educativ in-
augurat în aprilie, în comuna Traian Vuia au 
avut loc şi alte investiţii importante pentru tra-
iul modern. Primarul Iosif Barboni ne spune 
mai multe: „Am câştigat un proiect pe măsura 
322, pentru 20 de km de asfalt, un after school, 
care e realizat în proporţie de trei sferturi. Am 
mai câştigat un proiect pe fonduri europene 
pentru un centru info turistic, care va fi foarte 
benefic, se vor angaja 3 persoane, va fi o zonă 
turistică, cu lacul de la Surduc în apropiere. 
Avem aici şi inelul de urcare pe autostradă la 
vreo 500 de metri de la ieşirea din localitatea 
Traian Vuia. Am mai câştigat un proiect pe 
drumurile agricole, ca să nu mai intre tractoa-
rele şi căruţele pe şoseaua naţională, să fie un 
drum paralel cu 10 km de asfalt. Apa trebuie 
băgată în Sudriaş, pe fonduri guvernamentale. 
Vom merge cu asfalt de la Sudriaş spre Leucu-
şeşti, avem bani pentru a băga apă în Susani. 
Proiectul realizat pe măsura 322 cu fonduri 
europene este realizat cam pe jumătate şi până 
în septembrie 2012 se va termina”. Edilul local 
speră că atunci când se va termina autostrada, 
pe terenurile din apropiere să vină şi investitori 
care să ridice hale industriale. 

Revenind la tradiţia comunei, anul viitor va 
exista şi un aerodrom pentru avioane mici şi 
parapante, la solicitarea Autoclubului Român. 
Aerodromul este amplasat pe fosta păşune a 
satului şi este, momentan, în fază de execuţie. 

Alina SABOU
Foto: Constantin DUMA 

UN MUZEU UNICAT 

Asociaţia ”Liman Bike Race”, Consiliul Judeţean Ti-
miş, Primăria şi Consiliul Local Tomeşti, cu participarea 
a numeroşi sponsori cărora iniţiatorii manifestării le mul-
ţumesc pe această cale, au organizat, în data de 6 mai, la 
Valea lui Liman, cea de-a VII-a ediţie a concursului de ci-
clism ”Liman Bike Race”. Participanţii au avut de parcurs 
un traseu de 24 de km pentru neprofesionişti şi un traseu 

de 48 de km pentru profesionişti. Concursul s-a remarcat şi 
prin secţiuni speciale pentru copii sub 10 ani, dar şi pentru 
juniorii între 10 şi 14 ani şi 15-18 ani.  Circuitul ”Liman 
Bike Race”, a pornit de la Valea lui Liman şi s-a întins prin 
Tomeşti Colonie – Româneşti, sosirea având loc tot în Va-
lea lui Liman. Organizatorii evenimentului  consideră că 
ediţia din acest an a fost cea mai reuşită de până acum, atât 

timp cât toţi participanţii au spus că întrecerea s-a ridicat 
peste multe altele din ţară de genul acesta. Au luat startul 
aproximativ 400 de concurenţi, un record al acestui eveni-
ment, deoarece la prima ediţie, în urmă cu şase ani au fost 
doar 18, iar anul trecut s-au prezentat 300.

Ada MARINCU 
Răzvan HRENOSCHI

SUB 10 ANI
FETE  BAIEŢI
1. IULIA PĂTRULESCU 1. NARCIS ROŞU
2. ANDRA BORNEA 2. LAZĂR DANIEL
3. DANIELA SELEŞAN 3. VLAD FAUR 

CATEGORIA 10-14 ANI:
FETE BAIEŢI
1. FLORINA CAPOTESCU  1. BURŢA ROBERTO
2. IOANA HOMOJDIAN 2. BĂBĂIŢĂ DAN
3 ANA MARIA HOMOJDIAN 3. RAFAEL DRAGOŞ

CATEGORIA 14-18 ANI:
FETE BAIEŢI
1. VANESSA PLUMBOTĂ  1. BOGDAN VLAD
2. DENISA AFRĂSINEI  2. MARIAN MANOLE
3. LAURA STANOMIR 3. ANDREI RĂCĂŞAN

CATEGORIA 18-35 ANI:
FETE BAIEŢI
1. RAMONA COVACIU  1. BOGDĂNESCU LAURENŢIU
2. RALUCA ZVÂNCĂ 2. FABIAN GÂNDILĂ
3. ANITA KOVACS 3. CRISTIAN JIDOVU

CATEGORIA PESTE 35 DE ANI:
FETE BAIEŢI
1. ILINCA PĂTRULESCU 1. FRANCISC SAROSI
2. IOANA ZAMFIRA 2. MARIUS IANU
3. PETRONELA BAILA 3. IOAN FOGOROŞ
TIZIANO BALIA

CATEGORIA ELITE
1. BLAZSO MARTON –SZEGED,UNGARIA
2. RĂZVAN JUGĂNARU – CÂMPULUNG MUSCEL
3. GEORGIAN POPOVICI –REŞIŢA

Iată câştigătorii la toate categoriile de vârsă existente în competiţie:

Concurs de ciclism montan la Valea lui Liman
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COȘTEIU

FĂGET

– Ce investiţii s-au făcut în 2011 şi ce planuri aveţi pentru 
acest an?

– În anul 2011 am reuşit realizarea centrului civic, precum 
şi pavarea străzilor Victor Fenesiu, Ştefan cel Mare (parţial), 
George Garda, Gheorghe Doja (parţial), str.1 Decembrie 1918 
(o parte), str.Mihai Viteazu (o parte). S-au făcut lucrări de rea-
bilitare a bazei sportive Flacăra din Faget, iar echipa de fotbal a 
promovat în Divizia C. Pentru culte, s-a montat pavaj în incinta 
Bisericii Ortodoxe din partea românească, am avut, ca Primărie, 
contribuţii la realizarea clădirii pentru parastasuri din incinta 
Bisericii Ortodoxe. La Băteşti şi la Begheiu Mic s-au rehabi-

litate căminele, iar la Bichigi s-au făcut lucrări de reparaţii la 
Biserica Ortodoxă. Pentru anul acesta, vrem să facem reabili-
tarea drumului Făget-Jupâneşti, să amenajăm Parcul Eroilor 
din centrul localităţii, să asfaltăm străzile Cloşca şi Unirii şi 
să reabilităm Piaţa Agroalimentară. Pentru satele aparţinătoare, 
s-a montat o staţie de autobuz pentru copii navetişti la Begheiu 
Mic, s-a curăţat păşunea pentru animale în Bunea Mare, s-au 
realizat pe doi kilometri de drum principal în localitatea Bră-
neşti, cu ajutoul Consiliului Judeţean Timis, s-au montat trei 
pergole agrement în localitatea Temereşti.

– Ce investitori aţi reuşit să aduceţi în oraş şi câte locuri de 
muncă s-au creat? 

– Principalul investitor adus în localitate, în urmă cu doi ani, 
este firma cu capital suedez Trimsol, având ca obiect de activi-
tate confecţionarea de huse scaun auto. Întreprinderea numără 
în prezent peste 400 de angajaţi din Făget şi împrejurimi.

– Se organizează des excursii pentru locuitorii oraşului. Ce scop 
au acestea şi unde au avut loc?

– Într-adevăr,  prin renunţarea consilierilor locali PDL la 
indemnizaţie, am reuşit să fac mai multe excursii pe ruta Fă-
get – Sibiu – Mănăstirea Sâmbăta de Sus. Organizarea acestor 
excursii era o mai veche dorinţă exprimată la balurile pensiona-
rilor făgeţeni organizate în fiecare an în luna octombrie, dar şi 
o promisiune şi în acelasi timp o dorinţă a mea de a petrece în 
mod plăcut un sfârşit de săptămână. Am simţit în aceste excur-
sii căldura şi omenia făgeţenilor, le-am cunoscut mult mai bine 
problemele cotidiene şi am înţeles că aceşti oameni merită orice 
efort din partea mea.

– Este în desfasurare un proiect al Aquatim pentru construirea 
unei staţii de epurare în Făget. Ce ne puteţi spune despre această 
investiţie?

– Este de fapt un proiect mult mai amplu în valoare de peste 

8 milioane euro, care cuprinde înlocuirea reţelei de apă-canal, 
construcţia unei staţii de epurare noi şi a unei staţii de clorinare 
şi filtrare a apei în perioada 2012-2014, proiect realizat de noi 
împreună cu operatorul Aquatim şi cu Consiliul Judeţean.

– S-a reuşit achitarea datoriilor mai vechi ale administraţiei 
din Făget, care a fost valoarea acestora?

– În martie 2009, cand am preluat conducerea Primăriei 
oraşului Făget, am găsit datorii de peste 60 miliarde lei vechi. 
Doar rata lunară la bănci în această perioadă a fost de 500 mili-
oane lei vechi/lună. O altă parte substanţială a datoriei o repre-
zintă asfaltarea drumului Bichigi-Povergina în anul 2007, cu o 
valoare de 14 miliarde lei vechi, dintre care fosta administrație 
a reuşit până în februarie 2009, achitarea a doar un miliard lei 
vechi, iar diferenţa de 13 miliarde lei vechi fiind achitată în 
perioada 2009-2011 de către actuala administraţie.

A consemnat Alina SABOU

Primarul comunei Coşteiu, Petru Carebia, a 
fost 17 ani veterinar în localitate, aşa că nu este 
casă pe care să nu o ştie, ori familie cu ai cărei 
reprezentanţi să nu fi schimbat nişte vorbe de-a 
lungul anilor. La alegerile din iunie 2012, va 
candida pentru un nou mandat. Carebia ne-a 
vorbit despre ce a reuşit să facă pentru comu-
nitate în ultimii ani, pe care nu-i găseşte ani 
slabi, deşi a fost criză economică şi nu a avut 
sprijin financiar din partea Guvernului. Un 
proiect important este cel pentru introducerea 
canalizării, lucrare începută în 2007 cu fonduri 
guvernamentale, dar care a adus neplăceri de 
ordin administrativ pentru că mai este nevoie 
de 10 miliarde de lei vechi să se achite lucra-
rea. Faptul că aceşti bani nu s-au primit, deşi 
lucrarea trebuia terminată, a dus şi la procese 
cu constructorul. „Nu am primit banii nici în 
ziua de azi să terminăm lucrarea. Am avut şi 
procese, constructorul nu a fost plătit cu sumele 
necesare deşfăurării lucrării şi am rămas desco-
periţi la acest nivel”, a precizat Carebia. 

Ca orice unitate administrativă, şi Primă-
ria Coşteiu a depus proiecte pentru a accesa 
fonduri europene, însă nu deşi documentaţia 
a fost bună, nu a mai existat finanţare. Dosa-
rul a fost împărţit apoi pe domenii de lucrări şi 
depus spre finanţare la Ministerul Dezvoltării. 
La Coşteiu se va realiza, totuşi, un info-centru 
turistic, cu bani europeni, acum fiind faza de 
licitaţie.  „Ne-am gospodărit din bugetul local 
cu sume pentru investiţiile mărunte – cămine 

culturale reabilitate, alei asfaltate, reabilitare 
drumuri pietruite. Pentru acest an am prins 
în buget şi construirea unei săli de sport, pen-
tru că nu avem. Şcolile sunt puse la punct, am 
beneficiat de ajutorul Guvernului în 2007, cu 
peste 25 miliarde de lei vechi investiţii în şcoli 
atunci. Prioritatea noastră este acum asfaltarea 
străzilor şi reabilitarea coloanei de apă, proiect 
depus la Bucureşti. Avem reţele de apă în toate 
satele, dar unele sunt mai vechi şi trebuie să fie 
reabilitate”, a menţionat primarul. După mu-
tarea primăriei în sediul nou, clădirea veche a 
fost transformată şi dotată pentru a deveni gră-
diniţă. Pentru cei mici s-au făcut parcurile din 
localitate. 

În cele patru sate arondate, Hezeriş, Păru, 
Ţipari şi Valea Lungă Română, s-au moderni-
zat şcolile din fonduri proprii, căminele cultu-
rale, aleile, reţeaua de apă. Anul trecut a fost 
făcut un nou foraj la Hezeriş, s-a schimbat şi 
iluminatul public. „Oamenii vor un drum bun 

în faţa casei, să aibă lumină pe uliţe, să le mear-
gă apa, oamenii sunt înţelegători dacă te faci 
explicit, acestea sunt vremurile, eu stau mult 
de vorbă cu ei. Am fost 17 ani veterinar, am 
umblat din casă în casă, ştiu fiecare bătrână şi 
tânăr unde stă. Au văzut că am avut interes, cât 
am putut să fac am făcut pentru ei, nu pentru 
mine. Ne dorim să facem mai multe, trebuie să 
învăţăm să ne gospodărim şi cu bani puţini, nu 
ne plângem. Şi dacă ne plângem, că am încercat 
şi asta, nu am rezolvat nimic”, afirmă primarul.

Buni platnici,  
investitori neinteresaţi

Locuitorii comunei sunt, în cea mai mare 
parte, plătitori conştiincioşi ai taxelor şi im-
pozitelor, dar există şi persoane care uită că 
trebuie să mai treacă pe la casierie. Bugetul lo-
cal a fost destul de bine administrat, conform 
posibilităţilor, însă nu ar strica nişte investitori 
care să contribuie. „Avem gaz, canalizare, apă, 
cablu, avem tot, nu ştiu de ce nu vor să vină 
aici investitorii. Am fost înscrişi într-o revistă 
chiar şi în Germania, am făcut publicitate şi am 
cerut ca aceia care vor să vină să poată veni, dar 
nu a rămas nimeni. Şomajul e foarte mare, sunt 
femei care lucrează şi la fabricile din Lugoj şi 
fac naveta, le-ar conveni să fie aici în sat. Băr-
baţii au fost angajaţi la autostradă, am vorbit eu 
pentru ei, lumea are nevoie de bani. Pe agrotu-
rism este cea mai mare interesul, într-o parte a 

satului avem un privat interesat să facă un mi-
ni-hotel cu restaurant. Aşa au mai venit mulţi, 
au întrebat, am discutat, s-au dat hotărâri de 
Consiliu Local ca să ne arătăm disponibilitatea, 
dar nu au mai venit. Eu sunt un om care vreau 
să dezvolt, alţii pun condiţii, noi nu punem. 
Pentru o fabrică de ulei am ajuns la discuţii 
până la dezmembrări de parcele, iar apoi partea 
română a spus că nu mai vine străinul cu banii. 
Avem acum o firmă care lucrează în lemn, circa 
40 de angajaţi, în rest activitate economică de 
nivel mic. La momentul acesta, pentru agri-
cultură există o societate din Germania care ia 
pământul în arendă de la oameni. Mai este un 
german care lucrează pentru extern, mobilier 
mic, 40-50 de persoane angajate”, contabilizea-
ză Carebia.

Pentru că nu este o comună îmbătrânită 
şi nici nu a fost părăsită de localnici pentru a 
munci în străinătate, administraţia locală a dat 
şi câteva parcele pentru tineri, mai precis 13, pe 
care s-a construit deja, şi vor mai urma alte 20. 
Ar fi trebuit să se reînnoiască planul urbanistic 
general, dar aceeaşi problemă cu lipsa banilor 
ţine totul pe loc. „Aş vrea ca această comună 
să fie ca o grădină de flori, frumoasă. Eu nu fac 
promisiuni ce nu se pot realiza. Anul acesta o să 
începem lucrarea la sala de sport, aş dori să pot 
activa cele două proiecte mari, pentru asfaltarea 
drumurilor şi reţeaua de apă ce va fi schimbată 
unde e nevoie”, a concluzionat Carebia.

Alina SABOU

Petru Carebia: 
„Trebuie să învățăm să ne gospodărim și cu bani puțini”

„Oameni din Făget merită orice efort din partea mea!”
Interviu cu primarul oraşului, Marcel Avram
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Prima școală ortodoxă din 
România, deschisă la Timișoara

Prima şcoală primară ortodoxă din România, „Antim Ivi-
reanu”, se va deschide la Timişoara, din toamnă, sub patrona-
jul Arhiepiscopiei Timişoarei, astfel că părinţii ai căror copii 
trebuie să înceapă anul pregătitor au o nouă opţiune. „Pentru 
început sunt disponibile 44 de locuri, 22 pentru clasa I şi tot 
atâtea pentru clasa pregătitoare, dar, în viitor, se vor organiza 
cursuri pentru toate clasele ciclului primar”, a declarat presei 
Ioana Popescu, coordonatorul proiectului. Taxa de şcolarizare 
este 500 de lei lunar pentru fiecare copil, iar pentru fraţi, re-
ducerea este de 25%.

Fiind o şcoală confesională, programul va fi diferit de cel 
al şcolilor tradiţionale: programul începe de la ora 8,30, iar pe 
parcursul zilei, cei mici primesc două mese pregătite în bucătă-
ria şcolii, cu mâncare de post în zilele de miercuri şi vineri, pre-
cum şi în perioadele stabilite de calendarul bisericesc ortodox. 
„Şcoala va respecta programa şcolară, dar în ceea ce numim 
“şcoala de după şcoală”, de după-amiază, avem câteva acţiuni 
specifice. După masa de prânz, copiii vor avea un program de 
odihnă urmat de efectuarea temelor şi, în funcţie de opţiunea 
elevului şi a părinţilor, vor participa la diverse activităţi: grădi-
nărit, ateliere practice, cusut, lucruri care să-i pregătească pen-

tru viaţă”, a explicat 
Ioana Popescu.

Şcoala va func-
ţiona într-un edi-
ficiu renovat com-
plet, în suprafaţă 
de 350 de metri 
pătraţi, dotat cu 
mobilier nou, sală 

de mese, bucătărie, cabinet medical, grupuri sanitare, locuri 
de joacă, săli pentru desfăşurarea activităţilor opţionale. Con-
silierul arhiepiscopal Cristian Pavel spune că iniţiativa vine în 
ajutorul părinţilor care şi-au dorit o astfel de şcoală, în care să 
aibă un surplus de siguranţă. 

„Şcoala vine în sprijinul familiilor care îşi doresc un mediu 
mai sigur pentru copiii lor. Din păcate, judeţul Timiş a înre-
gistrat în vară un record nefericit în privinţa promovabilităţii 
la examenul de bacalaureat, dar şi în ceea ce priveşte numărul 
de absenţe în rândul şcolarilor. Este un moment delicat pen-
tru şcoală, iar aceste rezultate ne-au determinat să sprijinim 
actul educaţional printr-o propunere proprie”, a declarat pre-
otul Cristian Pavel.

O.H.
Foto: Ziarul LUMINA

În casele bănăţene, la începutul secolului al XIX-lea, apare o 
nouă ţesătură din lână aleasă cu mâna, în două iţe, la războiul de 
ţesut orizontal, denumită în grai bănăţean cilim şi luând locul 
ponevii tradiţionale din „soba mare”. 
Atât denumirea acestui covor ţărănesc 
ţesut în casă cât, şi tehnica ţesutului 
acestuia „în kilim” au fost preluate de 
la popoarele Asiei Mici prin interme-
diul populaţiei sud-dunărene pe calea 
comerţului între Austria şi Turcia sau a 
circulaţiei de modele de la o ţesătoare 
la alta.

Ţăranca bănăţeană avea la înde-
mână lâna şi fuiorul (asigurate de cele 
două ocupaţii străvechi, păstoritul şi 
cultura cânepii care se practicau), ţesea 
în casă, era deprinsă cu arta alesului cu 
mâna, era harnică şi mândră din fire, 
o atrăgeau lucrurile frumoase şi avea 
în casă o cameră anume numită „soba 
mare”, „soba frumoasă”, cea pentru 
goşti (musafiri) unde ea îşi putea etala 
ţesăturile cele mai de preţ. Îi plăcea să 
se uite şi la vecină şi vroia nu numai să 
aibă ce are vecina dar ştia că poate să o 
şi întreacă. Nu e de mirare că frumuse-
ţea, mirajul compoziţiei ornamentale 
şi cromatica cilimurilor orientale au 
cucerit-o şi au determinat-o să ţese şi 
ea asemenea ţesături în casă. 

Astfel, vreme de mai mult de un 
veac, meşteşugul trece de la o ţărancă 
la alta şi ele ţes cilimuri tot mai elaborate în compoziţia deco-
rului şi cu motive ornamentale luate mult din specificul artei 
noastre populare. 

Ţăranca noastră ţese cilimuri ca să sporească avutul casei 
şi zestrea fetei în vederea măritişului şi totodată să-l arate lu-
mii. Cu timpul cilimul devine mândria şi bogăţia casei acesteia 
iar bunăstarea şi numele bun al familiei sunt condiţionate de 
numărul şi greutatea cilimurilor lucrate de femeile din casă. 
Ţăranca foloseşte orice prilej ca să se fălească cu hărnicia şi 
cu ţesăturile de mâna ei lucrate. Astfel, la zile mari, festive, cili-
murile sunt etalate ca să fie văzute şi admirate, în camera mare, 
pe paturi, pe laviţe, pe masă, uneori chiar se întinde de-a lungul 
paturilor pe perete câte un lat de cilim. 

Adevăratul prilej de paradă al ţesăturilor alese, mai cu sea-

mă al cilimurilor, este nunta bănăţeană: se aşterneau cilimuri 
pe patul miresei purtat în văzul lumii pe o căruţă bogat îm-
podobită, ce urma la pas cortegiul nupţial. Pe spătarele şiţu-

rilor şi pe şâreghea dinapoi a căruţei 
cu nuntaşi, se aşterneau de asemenea 
cilimuri. Chiar şi păturile cu care se 
acopereau caii sunt decorate cu străji 
alese „în kilim”.

Cilimul, cu frumuseţea sa strict 
decorativă, a fost folosit şi în alte oca-
zii legate de marile evenimente din 
viaţa omului. Copilul nou-născut este 
dus la botez înfăşurat într-un cilim 
ales în culori luminoase, iar răposatu-
lui, ca semn de preţuire, i se întindea 
în coşciug un lat de cilim, iar pe năsă-
lie se aşternea un cilim întreg.

Semn al bunăstării, cilimul este 
mai rar întâlnit în familiile nevoiaşe 
datorită cantităţii mari de lână colo-
rată pe care nu toate ţărăncile şi-o pu-
teau permite la ţesutul lui. Cine-l are 
îl păstrează cu grijă în „lada de ţoale”, 
pe paturi sub ponevi sau pe ruzi fixate 
în grinzile tavanului din soba mare, 
cum se obişnuia odinioară în unele 
sate din zona Lugojului.

 Săracă ori bogată, ţăranca bănă-
ţeană a preţuit frumuseţea cilimului 
şi a contribuit din plin prin creati-
vitatea sa la realizarea unui număr 
impresionant de tipuri şi variante, cu 

o ornamentaţie extrem de bogată. Veacul al XIX lea, în com-
paraţie cu cel precedent, pentru păorimea bănăţeană, principala 
producătoare de cilimuri, a însemnat linişte şi progres, răgaz şi 
bunăstare. Cel mai înalt grad de dezvoltare cilimul îl atinge în 
ultimele două decenii ale secolului al XIX-lea menţinându-se la 
acest nivel până în pragul primului război mondial care pentru 
economia rurală şi pentru arta populară a însemnat începutul 
unui declin. Mai apoi, în anii care au urmat celui de al doilea 
război mondial, cilimul iese din preocuparea ţărăncii bănăţene. 

Azi, cilimul există în preocuparea muzeografilor de la Mu-
zeul Satului Bănăţean, iar expoziţia Cilimul bănăţean – ţesătură 
fastuoasă de interior, deschisă în Casa Naţională din Babşa din 
muzeu, a înlesnit vizitatorilor decodificarea frumuseţii sale. 

Melania CĂLĂRĂŞANU

Țăranca bănățeană și cilimul

Prima gală a industriei cărţii din Româ-
nia a onorat excelenţa. Juriul a fost alcătu-
it din personalități de vârf ale domeniului: 
Eugen Negrici – preşedinte, Ioan Stanomir 
(eseist), Simona Kessler (Simona Kessler In-
ternational Copyright Agency), Florin Bican 
(I.C.R.), Daniel Nazare, directorul Bibliote-
cii Judeţene „George Bariţiu” Braşov, Liviu 
Moraru (specialist/tipografie), Dinu Dum-

bravician (Universitatea Natională de Arte). 
În competiție s-au înscris peste 70 de insti-
tuţii: edituri, biblioteci, agenţii etc. 

 Prima ediţie a Galei Industriei de Carte 
din România a adus în prim plan Bibliote-
ca Județeană Timiş, în cadrul Galei „Bun de 
tipar”, prin conferirea titlului de „Cea mai 

buna bibliotecă”, alături de Biblioteca Cen-
trală Universitară din Bucureşti. Ieşirile în 
public, prin care a fost antrenată o mare parte 
din cititorii obişnuiţi ai Bibliotecii Judeţene 
Timiş, oameni de cultură din urbe, dar şi din 
ţara sau chiar ambasadori, toate acestea au 
contribuit la obţinerea prestigiosului premiu. 
Cu sprijinul Consiliului Judeţean Timiş, care 
a asigurat mereu mijloacele materiale şi lo-
gistice, managerul Tudor Creţu a reuşit să 
schimbe imaginea bătrânului locaş de cultură 
în numai câteva luni, iniţiind un şir de ac ţiuni 
culturale dintre cele mai diverse, axate pe va-
lorizarea întregului patrimoniu al bibliotecii 
– conţinut şi imagine – într-un ritm alert, 
care aproape a năucit atât audienţa, cât şi an-
gajaţii. Din acest vârtej s-a născut, iată, acest 
premiu, care ne aduce tuturor un nou start 
şi o nouă viziune asupra viitorului instituţiei. 
„Este un premiu care confirmă o viziune şi 
un parcurs, precum şi relansarea instituţiei. 
Am pus accentul pe potenţialul Bibliotecii, 
ca principiu şi mod de sensibilizare asupra 
problemelor ei. E o distincţie care, totodată, 
ne obligă la o evoluție pe măsură”, consideră 
Tudor Crețu, Manager B.J.T.

M.B.

Secţia de arte „Deliu Petroiu” a Bibliote-
cii Judeţene Timiş (BJT) s-a redeschis, în 23 
aprilie,  în Corpul C al Bastionului Theresia 
din Timişoara, odată cu finalizarea lucrărilor 
de renovare a clădirii. „Este prima secţie de 
specialitate, care cuprinde circa 16.000 de 
volume, prin care Biblioteca Judeţeană Ti-
miş revine la Bastion. Albumele, tratatele, 
lucrările de specialitate vor putea fi consul-
tate, de acum, într-un mediu mai propice 
domeniul ilustrat. În cadrul Secţiei de arte 
„Deliu Petroiu” va funcţiona, de asemenea, 
o sală de lectură dotată cu echipament IT 
performant”, a declarat directorul instituţiei, 
scriitorul Tudor Creţu. 

Spaţiul generos al secţi-
ei, de aproape 200 de metri 
pătraţi, adăposteşte “bijute-
riile BJT”, de la incunabule 
ale secolului XVI până la 
cea mai recentă achiziţie cu 
valoare istorică - şpaltul lu-
crării “Trilogia culturii”, de 
Lucian Blaga. La dispoziţia 
publicului sunt puse colec-
ţii de volume din domeniul 
muzicii şi al artelor plastice 
- partituri, studii, albume; 

colecţia de muzică a secţiei însumează peste 
5.000 de discuri româneşti şi străine.

BJT a fost fondată la 29 octombrie 1904, 
sub denumirea de Biblioteca publică cu ca-
racter ştiinţific a oraşului Timişoara şi avea 
circa 28.000 de volume. În prezent, biblio-
teca le oferă celor 17.000 de cititori abonaţi 
aproximativ 750.000 de publicaţii - cărţi, 
periodice, documente grafice şi audio-vi-
zuale, în limba româna şi în limbi străine. 
Anual sunt achiziţionate în jur de 15.000 de 
unităţi de bibliotecă, însumând 2.400 de ti-
tluri pentru o frecvenţă de 200.000 de cititori 
pe an.

O.H.

Secția de arte a Bibliotecii Județene, 
redeschisă în Bastionul Theresia

B. J. Timiș, cea mai buna bibliotecă la 
„Gala Bun de Tipar, București-2012”
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„Centru Euroregional 
de Talent” 

(cu acronimul EuTalent şi codul 
HURO/1001/062/2.3.1)

Obiectivul proiectului este de a stabili pe termen 
lung cooperarea între instituțiile de învăţământ din 
localitatile Dumbravita si Szentes şi anume: Ferenc 
Deak, Liceul de Muzică din Szentes şi de la Şcoala 
Generală din Dumbravita. Având în vedere rezultatele 
obținute   anterior din proiectul „Centrul euroregional 
de tineret”,obiectivul actual constă în dezvoltarea de 
Centre Euroregional de Talent, accentul  punindu-se pe 
nivelul de educaţie al elevilor şi profesorilor.

Ca un prim pas, am lansat o serie de traininguri de 
formare pentru pedagogi, care îşi asumă rolurile lor în 
acest proces. Prin urmare, în organizarea centrelor de 
talent, există 5 domenii prin care se doreşte căutarea ta-
lentelor: muzica, teatru, dans, sport şi activităţi artistice. 
Pe lângă activităţile locale, programul prevede schimbul 
de experientă între profesori, cât şi  organizarea de ma-
nifestări artistice comune cu toți copii. 

Dincolo de schimbul de experienţă, în cadrul unui 
atelier de lucru comun, mentorii din ambele localități 
vor face un schimb de  cele mai bune practici, care să 
asigure funcţionarea în continuare cu succes a centre-
lor de talent. Liderul de proiect Fundația Diaspora va 
organiza două traininguri pentru formarea mentorilor, 
unul în Dumbrăvița şi unul în Szentes şi un workshop în 
Timişoara. De asemenea, liderul de proiect se va ocupa şi 
de diseminarea şi vizibilitatea proiectului prin realizarea 
unui CD de prezentare cu activitatile proiectului cât şi 
a unui calendar.

Partenerul român va organiza în august o tabară de 
creație în domeniul artelor la care vor participa 30 de 
copii şi cei 10 mentori, care se va desfăşura într-o locație 
din aria eligibilă a proiectului. Partenerul maghiar va or-
ganiza în iulie o tabară sportivă în localitatea Szentes la 
care vor participa 30 de copii şi mentorii respectivi. La 
finalul proiectului în luna noiembrie se va organiza în 
Dumbrăvița un festival de artă la care se vor prezenta 
materialele filmate în cadrul schimburilor de experiență 
şi a taberelor de creație.

Bugetul proiectului este în totalitate de 89.947 euro, 
din care pentru liderul de proiect Fundatia Diaspora 
revin 19.032 de euro, pentru partenerul maghiar din 
Szentes revin 35.882 euro, iar pentru partenerul roman 
Dumbrăvița revin 35.033 euro.

N.C.

Prin implementare acestui proiect se 
urmăreşte menţinerea unui mod de viaţă 
frumos şi sănătos, promovând sprijinul 
acordat persoanelor cu probleme specia-
le, realizând monitorizarea grupului ţintă 
printr-un sistem de semnalizare de la do-
miciliul persoanei. Proiectul îşi propune 
să ajute în situațiile de criză ce apar pe 
parcursul vieţii, beneficiarii acestui sistem 
fiind persoane cu dizabilităţi şi vârstnici 
a căror stare mentală le permite utiliza-
rea adecvată a dispozitivelor şi se îmbină 
în mod foarte reuşit asistența socială cu 
asistența medicală prin comunicarea con-
stantă cu utilizatorii, monitorizarea stării 
de sănătate şi disponibilitatea în orice mo-
ment pentru tratarea cazurilor şi depăşirea 
obstacolelor de sănătate şi intervenţie în 
caz de urgentă.

Sistemul a fost implementat cu succes 
în localitatea Derekegyhaz, unde se do-
reşte mărirea numărului de astfel de apa-
rate, precum şi implementarea acestuia şi 

în localitatea Dumbrăviţa. Parteneriatul 
celor două primării în acest domeniu este 
o urmare firească a experienţei comune în 
implementarea de proiecte.

 Se propune un sistem inovativ de 
monitorizare la domiciliu, cu ajutorul că-
ruia se pot menţine condiţiile unui mod 
de viaţă sigur, oferind posibilitatea unui 
ajutor profesional şi de a ajunge prompt 
la faţa locului. Astfel are loc o degrevare 
de sarcini a sistemului de îngrijire socială 
şi sanitară instituționalizată, dezvoltând 
servicii fundamentale, în avantaj faţă de 
plasarea de lungă durată, cu internare 
instituționalizată şi în plus sigurantă celui 
aflat la nevoie. Valoarea proiectului este de: 
96.522,83 euro (TVA inclus), iar perioada 
de implementare a proiectului este cuprin-
să între 01.02.2012 şi 31.01.2013.

Ca şi activitaţi în cadrul proiectului pot 
fi menționte achiziționarea de echipamen-
te de monitorizare a persoanelor aflate în 
situații de dificultate, echipamente de alar-

mare, instruirea persoanelor care trebuie să 
asigure prim ajutorul solicitat prin cele 3 
cursuri (comunicare, prim ajutor, sănăta-
tea muncii), campanii de conştientizare a 
locuitorilor din cele două comunități, pre-
cum şi schimburi de experientă între cei 
implicaţi în proiect. Reprezentantul legal 
este primarul Szilagyi Geza.

Obiectivul proiectului este îmbunătăţirea accesului la 
informaţii a comunităţilor din zona geografică acoperită de 
proiect: Szentes şi Dumbravita.

În cele două localităţi, se vor instala trei zone Hot Spot 
prin intermediul cărora este prevăzută posibilitatea de acces 
la internet prin wireless. Se vor instala de asemenea 3 came-
re web de 360 grade care vor afişa imagini live din cadrul 

localității Dumbrăvița şi Szentes. 
Se vor instala puncte de informare, cu un sistem de ecran 

tactil, care vor oferi informaţii specifice locale şi regionale, 
proceduri necesare pentru a rezolva actele în cadrul admi-
nistraţiei publice, informaţii turistice şi culturale, evenimente 
locale. Informatiile vor fi accesibile în mai multe limbi. Se 
vor organiza sesiuni de formare axate pe multimedia şi uti-
lizarea pe scară largă a noilor tehnologii care urmează să fie 
abordate de către grupul ţintă: tineri şi bătrâni, profesori şi 
reprezentanţi ai instituţiilor şi organizaţiilor. Se va stabili, de 
asemenea, un site web comun bilingv pentru a informa atât 
comunitatea locală, cât şi diaspora de peste graniţă.

Valoarea totală a proiectului este de 55013 euro din care 
Dumbrăvița, care este Lider, are 35013 euro, iar municipiul 
Szentes, 20000 euro. Contribuția Uniunii Europene din fon-
duri FEDR este de 46761,05 euro. Proiectul se desfăşoară pe 
o perioadă de 12 luni, între 01.03.2012-28.02.2013. 

C.N.

Antrenoarea de tenis de masă Nicoleta Husar este 
una dintre personalităţile sportive ale comunei Dum-
brăviţa. A început să practice această disciplină în urmă 
cu 30 de ani, în 1982, la clubul timişorean Electroba-
nat- «ELBA», aflat în Divizia A. Îşi începe cariera de 
antrenoare în cadrul Centrului olimpic din municipiul 
Arad în anul 1986, după absolvirea Institutului de 
Educaţie Fizică şi Sport, pregătind campioni naţionali 
şi internaţionali din loturile României de juniori şi ca-
deţi. 

Se întoarce Capitala Banatului în anul 1991, şi va 
antrena la Liceul Sportiv «Banatul» şi la Clubul Sportiv 
Şcolar 1 Bega. Antrenează apoi timp de şapte ani lo-
turile naţionale de tenis de masă ale Spaniei, fete şi bă-
ieţi, obţinând în anul 2003, cu lotul naţional de cadete, 
medalia de aur la Campionatul European din Ungaria.

În anul 2008, primarul comunei Dumbrăviţa, Szi-
lagzi Geza, îi propune Nicoletei Husar să antreneze 
echipa de fete din localitate. A acceptat, iar în anul 
2008 echipa de tenis de masă a Asociaţiei Club Sportiv 
Dumbrăviţa promovează în Divizia A, cu o prezenţă 
constantă la probele individual şi dublu băieţi, indivi-
dual şi dublu fete şi dublu mixt. Antrenoare Husar se 
mândreşte cu sportivii săi, Petronela Mandachi, Adi-
na Szilagyi, Daniel Moldovan, Robert Şimofi, Darius 
Steopan, Valentin Glişa, Andrei Lucaciu, Simion Şoit, 
Carla Manea, Ildiko Moldovan şi nu numai.

La patru ani de la înfiinţarea secţiei de tenis de 
masă a Asociaţiei Club Sportiv Dumbrăviţa, echipa 
de fete activează în Superliga naţională a României, iar 
două echipe de băieţi activează într-o liga regională, în 
Divizia a III-a şi a II-a în judeţul Bichiş din Unga-
ria, tinerii jucători dumbrăviţeni putând astfel câştiga 
experienţa necesară în campionatul ţării vecine, acolo 
unde meciurilor jucate sunt mai numeroase decât în 
competiţia organizată de Federaţia Română de Tenis 
de Masă. 

 Comuna Dumbrăviţa a devenit în prezent un ade-
vărat bastion al tenisului de masă din judeţul Timiş, din 
Banat, luând locul muncipiului Timişoara în această 
direcţie. „Cred că evoluţia bună jucătorilor noştri, fete şi 
băieţi, se datorează şi faptului că există sprijin şi înţele-
gere foarte mare din partea Consiliului Judeţean Timiş, 
cât şi din partea Primăriei comunei Dumbrăviţa care a 
reuşit să asigure salariul lunar al jucătoarelor noastre”, 
spune Nicoleta Husar. Visul ambiţioasei şi valoroa-
sei antrenoare este ca, într-un an sau doi, să realizeze 
o academie de tenis de masă la Dumbrăviţa, pentru a 
propulsa această disciplină sportivă la un nivel cât mai 
înalt, iar un prim pas pare că s-a şi făcut în acest sens: 
la Dumbrăviţa vin şi jucători din afara comunei pentru 
a face antrenamente zi de zi la Asociaţia Club Sportiv, 
secţia tenis de masă.

M.B. 30 DE ANI ÎN SLUJBA SPORTULUI

Ajutor european pentru sănătatea 
comunităților din Dumbrăvița 
și Derekegyhaz

“Îmbunătățirea comunicării transfrontaliere între 
Dumbrăvița și Szentes prin intermediul sistemului WiFi”

Dumbrăviţa - Nicoleta Husar:
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ROSENHEIM-TIMIȘ:
Un deceniu de colaborare 

Zece ani de colaborare între admi-
nistraţiile judeţelor Timiş şi Rosenheim 
(Germania) au fost marcaţi, în 20 aprilie, la 
Consiliul Judeţean Timiş, la acest moment 
festiv fiind prezenţi actualul şi fostul preşe-
dinte al CJ Rosenheim, Josef Neiderhell şi 
respectiv Max Gimple, preşedintele CJ Ti-
miş, Constantin Ostaficiuc, consilierii ju-
deţeni Titu Bojin, Marcel Mioc, Viorel 
Sasca, Florin Răvăşilă şi pompieri din cele 

două judeţe.  Şeful administraţiei timişene 
a apreciat buna colaborare stabilită în urmă 
cu 10 ani între cele două părţi, subliniind 
dorinţa continuării acesteia. „Ne despart 
1.000 de km, dar suntem vecini europeni 
foarte buni. Acum 10 ani, când am para-
fat prietenia noastră, discutam de dorinţa 
dumneavoastră de a adera la Uniunea Eu-
ropeană. Astăzi, România şi Timişul repre-
zintă componente importante ale Uniunii 
Europene. Ultimii 10 ani ne-au convins 
că suntem o Europă unită”, a afirmat Jo-
sef Neiderhell. Principalele direcţii în care 
s-au dezvoltat relaţiile dintre Timiş şi Ro-
senheim vizează cooperările între pompi-
eri, schimburile de studenţi şi de experienţă 
între unităţi de învăţământ, dar şi protecţia 
socială. De-a lungul anilor, partea germană 
a trimis în Timiş maşini speciale cu dotări-
le adecvate pentru pompieri, calorifere, cal-
culatoare şi mobilier pentru şcoli şi unităţi 
spitaliceşti. Delegaţia din Rosenheim s-a 
deplasat la căminul de bătrâni din Găvoj-
dia, la Centrul „Nu mă uita” din Lugoj, a 
vizitat Căminul de bătrâni şi unitatea de 
pompieri din Ciacova, fabrica Prevent şi 
turnătoria din aluminiu Alu Metall Guss 
(AMG) din Deta.

Jana LAVRITS

Ziua de 9 mai are o triplă semnificaţie pen-
tru români: este ziua în care sărbătoresc Inde-
pendenţa proclamată în la 9 mai 1877, apoi 
Victoria Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al 
Doilea Război Mondial la 9 mai 1945, dar şi 
Ziua Europei.

În Timişoara au avut loc ceremonii mi-
litare dedicate acestei zile, care au debutat la 
Unitatea Militară din Calea Chişodei, acolo 
unde   a avut loc ceremonialul de înmânare a 
drapelului de luptă al Batalionului 184 Apă-
rare Antiaeriană „ Timiş”. Cu binecuvântarea 
Înalt Preasfinţitului Părinte Nicolae, Mitropo-
litul Banatului, în deschiderea evenimentului, 
a avut loc slujba de sfinţire a drapelului de lup-
tă, oficiată de către Preasfinţitul Părinte Paisie 
Lugojanul, episcop- vicar al Arhiepiscopiei 
Timişoarei, înconjurat de un sobor de preoţi şi 
diaconi de la catedrala mitropolitană. 

Generalul de brigadă Gheorghe Simina, 
comandantul Brigăzii 18 Infanterie „Banat”, a 
dat citire decretului prezidenţial de acordare a 
drapelului de luptă, iar apoi, generalul de bri-

gadă Dumitru Scarlat a înmânat drapelul co-
mandantului batalionului 184 Apărare Antia-
eriană „ Timiş”, locotent-colonel Daniel Ştir. 
Ceremonialul s-a încheiat cu intonarea imnu-
lui de stat şi defilarea gărzii de onoare.

În după amiaza aceleiaşi zile, la Monu-
mentul Ostaşului Român, din Parcul Central, 
a avut loc manifestarea comemorativă dedica-
tă eroilor căzuţi pe câmpurile de luptă pen-
tru apărarea patriei şi a credinţei strămoşeşti. 
Reprezentanţii autorităţilor locale şi judeţe-
ne, fostul prefect Mircea Băcală, preşedintele 
Consiliului Judeţean Timiş Constantin Osta-
ficiuc, vicepreşedintele Liviu Borha, primarul 
Gheorghe Ciuhandu, reprezentanţi ai Mi-
tropoliei Banatului, dar şi ai unor organizaţii 

politice şi apolitice din oraş au depus coroane, 
jerbe şi buchete de flori. Ceremonial militar- 
religios dedicat aniversării Zilei Independenţei 
de Stat a României, a Zilei Victoriei Coaliţiei 
Naţiunilor Unite şi a Zilei Europei s-a înche-
iat cu un concert susţinut de Fanfara Brigăzii 
18 Infanterie „Banat”.

M.B.

9 Mai - ZIUA INDEPENDENȚEI

Zilele trecute, circa 50 de studenţi de la Fa-
cultatea de Arhitectură din Timişoara au vizi-
tat şantierul de restaurare şi conservare a uneia 

dintre cele mai importante clădiri istorice din 
centrul oraşului, Casa Bruck, opera arhitec-
tului Laszlo Szekely. Obiectivul principal 
este acela de a crea o legătură indispensabilă 
şi directă între predarea materiilor tehnice 
de la catedra Facultăţii de Arhitectură din 
Timişoara şi şantierul operaţional de restaura-
re, în care sunt verificate şi rezolvate bazele te-
oretice prin fazele operaţionale în care trebuie 
să se pună în practică toate indicaţiile proiec-
tului de execuţie. 

Prin urmare, cu acordul lui Gianluca 
Testa, preşedintele Asociaţiei de proprieta-
ri a imobilului plasat pe str. Mercy, la nr. 9, 
studenţii însoţiţi de dl. prof. Ion Constantin, 
directorul Direcţiei Regionale în Construcţii 
Vest din cadrul Inspectoratului de Stat în 
Construcţii, după ce au fost informaţi cu privi-
re la datele tehnice de acces în şantier conform 
celor prevăzute de Legea sănătăţii şi siguranţei 
în muncă,  informare realizată de către societa-
tea executantă, au avut ocazia să cunoască to-

ate caracteristicile proiectului de execuţie şi a 
fazelor lucrărilor, elemente prezentate de către 
proiectanţii arhitect specialist monumente 
istorice Marcela Titz şi inginer Victor Beje-
nariu.

De asemenea, în timpul vizitei, studenţii 
au fost însoţiţi şi de inginerul Paolo Ceria-
ni, consultant specialist în restaurarea mo-
numentelor istorice şi expert în domeniu 

datorită unei semnificative activităţi derulată 
pe şantierele de restaurare din Italia. Este in-
ginerul care a iniţiat şi care s-a preocupat de 
realizarea expoziţiei Geniul lui Leonardo da 
Vinci: Maşinile şi invenţiile sale care a avut loc 
în mansarda Bastionului Theresia, în perioada 
decembrie 2011 – ianuarie 2012 şi care a fost 
vizitată de un public numeros, de circa 12.000 
de vizitatori.

În timpul vizitei, au fost prezentate diferite 
tehnici de restaurare şi fazele de lucrări care vor 
putea readuce frumuseţea Casei Bruck, exem-
plu reprezentativ şi important de monument 
istoric şi arhitectonic plasat în centrul istoric 
al oraşului Timişoara. Vizitele vor continua şi 
în următoarele faze de desfăşurare a lucrărilor, 
pentru a permite studenţilor să cunoască şi 
problematicile şi soluţiile tehnice întâmpi-
nate zilnic în timpul fazelor operaţionale ale 
lucrărilor.

M.V. 

Casa Bruck: șantier deschis pentru studenții Facultății de Arhitectură

În perioada 18-19 mai, la Veneţia a avut loc acţiunea intitulată. 
„Zilele culturii timişene”, care va fi găzduită de Institutul Român de 
Cultură şi Cercetare Umanistică. „CJT, în colaborare cu Muzeul Sa-
tului, Muzeul Banatului, Muzeul de Artă şi Teatrul pentru copii şi 
tineret „Merlin”, au organizat pe perioada a două zile, la Veneţia, acest 
eveniment cultural, care a avut drept scop promovarea judeţului Ti-
miş”, a precizat preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Constantin 
Ostaficiuc. 

Astfel, timp de două zile, în Piaţa Campo Santa Fosca din faţa 
Institutului Român de Cultură, au avut loc reprezentaţii ale piesei Bu-
ratino, realizate de artiştii Teatrului Merlin, dar şi prezentări de artă 
tradiţională (olărit) din această zonă a ţării. „Clădirea Institutului Ro-

mân de Cultură a găzduit o expoziţie de gravuri şi stampe şi prezentări 
legate de aviatorul Traian Vuia”, a mai spus preşedintele Constantin 
Ostaficiuc. De asemenea, curatorul Marius Cornea a prezentat tablo-
urile Muzeului de Artă din colecţia de pictură italiană din secolele 
XV-XX. 

Delegaţia judeţului Timiş care a fost prezentă la Veneţia a fost 
compusă din Dan Ciobotaru, directorul Muzeului Banatului, Clau-
diu Ilaş, directorul Muzeului Satului, Eva Labadi, directorul Teatrului 
„Merlin”, Marius Cornea, curator în cadrul Muzeului de Artă, artişti 
populari şi actori ai Teatrului „Merlin”. 

J.L.

Zilele culturii timișene, la Veneția


