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De la buletine la... cărți  
„de identitate”

Finalizarea lucrărilor de reabilitare a drumului 
județean Buziaș – Lugoj

Timiș - Voievodina
Obiective culturale comune

DUMBRĂVIȚA

GIARMATA

FIBIȘ

MAȘLOC

RECAȘ

Comuna cu 
aspirații de oraș se 
reorganizează sub 
cârma altui primar

„Giarmata nu mai 
poate aștepta, 
trebuie să 
recupereze 
întârzierea”

Terenuri gratuit 
și în concesiune 
pentru tinerii 
din comună
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Noul primar vrea 
să reintroducă 

organizarea de pe 
vremea când 

comuna era 
„nemțească”

„Ca primar, 
urmăresc doar 

aplicarea legilor, 
transparența totală 

și respectul 
reciproc”

5pagina

Consiliul Judeţean Timiş în mandatul
2012 – 2016 6-7

2pagina

8pagina



2
iulie-august 2012CJTIMIŞ

AGENDĂ

Compartimentele de specialitate 
din aparatul propriu:

- în zilele lucrătoare între orele 
10.00 – 14.00;

Registratura Consiliului 
Judeţean Timiş

- în zilele lucrătoare între orele 
9.00 – 14.00;

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

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

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

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

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

R. H.

AUDIENŢE ŞI RELAŢII
CU PUBLICUL

A. COMISIA ECONOMICĂ

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

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

B. COMISIA DE URBANISM, AMENAJAREA
TERITORIULUI ŞI LUCRĂRI PUBLICE

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

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

C. COMISIA PENTRU CULTURĂ, ÎNVĂŢĂMÂNT, 
TINERET ŞI SPORT

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

BiTea – PDl, aDRiaN PaU – USl 
(PSD)

D. COMISIA PENTRU SĂNĂTATE ŞI PROTECŢIE
SOCIALĂ

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

GeoRGeTa aURelia RUS - PDl, 
PaUl molDovaN – PDl

E. COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
LOCALĂ

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

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

F. COMISIA PENTRU RELAŢII ŞI COOPERARE  
INTERNĂ ŞI ExTERNĂ:

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

CoCioBea – PDl, mihai RiTivoiU 
– USl (PSD)
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“LUMEA CĂRŢII”
şi a periodicului “AGORA-şcoală şi

interculturalitate în DKMT”

Cea de-a iii-a ediţie a Festiva-
lului aeroNautic Show, dar prima 
care a avut loc în Banat, s-a desfăşu-
rat duminică, 1 iulie, pe lacul Sur-
duc, localitatea Fârdea. Câteva mii 
de timişeni au savurat patru ore de 
spectacol aerian şi nautic, în cadrul 
căruia au evoluat zeci de avioane şi 
de ambarcaţiuni. Capul de afiş al 
show-lui a fost ocupat de yakker-ii 
acrobaţi - singura formaţie de acro-
baţie aeriană din România. De ase-
menea, au mai participat Carpatair 
Training, inspectoratul pentru Situ-
aţii de Urgenţă ‹Banat› al FlyCom-
pany, Crucea Roşie Timiş, eagle, 
Balloony, Paramotor Club Timi-
şoara, Federaţia de Paraşutism din 
Republica moldova, Blue Sky arad, 
Yacht Club Regal Român şi Yacht 
Club mircea, Corporate Games şi 
aeroclubul României. organizatorii 
au dedicat această primă ediţie a ae-
roNautic Show în Banat pionierului 
aviaţiei româneşti, bănăţeanul Traian 
vuia, de la a cărui naştere se împli-
nesc 140 de ani în 2012.

A.S.

ministerul Justiţiei, prin Di-
recţia de Probaţiune, împreună 
cu Fundaţia pentru Promovarea 
Sancţiunilor Comunitare din Ro-
mânia (FPSC) a inaugurat, la Ti-
mişoara, un atelier pentru presta-
rea muncii în folosul comunităţii. 
acesta este al treilea atelier după 
cele dezvoltate la Braşov în anul 
2009, respectiv la Bucureşti în 
2011, şi este situat în Calea ara-
dului, nr. 48. În cadrul atelierului 

de la Timişoara vor presta muncă 
în folosul comunităţii persoanele 
sancţionate penal care au primit 
o astfel de obligaţie din partea in-
stanţei de judecată şi care se află 
în supravegherea serviciului de 
probaţiune. activitatea prestată în 
cadrul atelierului constă în deza-
samblarea manuală a deşeurilor 
din echipamente electrice şi elec-
tronice (Deee).

S.O. 

Consiliul Judeţean Timiş, în 
calitate de   beneficiar al contrac-
tului de   finanţare nerambursabilă, 
din fonduri europene aferente Re-
gio- Programul   operaţional Re-
gional 2007-2013, pentru proiectul 
de „Reabilitare a drumului judeţean 
DJ 592 Buziaş-lugoj, km 25+000-

54+200”, pe o lungime totală de 29,2 
km, a finalizat lucrările de execuție 
privind reabilitarea DJ 592, pe secto-
rul de drum amintit. implementarea 
proiectului a fost rodul colaborării 
dintre autoritatea de management 
pentru Programul operațional Re-
gional – ministerul Dezvoltării Re-
gionale şi Turismului, organismul 
intermediar pentru PoR – agenția 
pentru Dezvoltare Regională vest 

şi Beneficiar – Consiliul Județean 
Timiş. 

valoarea totală a proiectului a 
fost de 61.530.636,15 lei, din care 
47.503.160 lei reprezintă valoarea 
finanțării nerambursabile. Pe par-
cursul perioadei de implementare 
a proiectului au fost realizate o se-

rie de lucrări, 
din care cele mai 
reprez enta t i ve 
categorii au fost: 
lucrări de drum 
specifice – 29.2 
km drum reabi-
litat; amenajarea 
intersecțiilor cu 
drumurile jude-
țene, comunale şi 
laterale; execuția 
de podețe şi acce-
sul la proprietăți; 

reabilitarea podurilor existente de-a 
lungul drumului şi a pasajului pes-
te calea ferată; amenajarea trecerii la 
nivel peste calea ferată; stații pentru 
autobuz în localitățile de pe traseul 
drumului reabilitat şi a unei parcări 
noi; lucrări de semnalizare rutieră 
şi marcaje; realizarea unui sistem de 
colectare ape pluviale şi lucrări pen-
tru refacerea mediului natural.

J.L.

Atelier pentru prestarea muncii 
în folosul comunității, la Timișoara

Finalizarea lucrărilor de reabilitare 
a drumului județean Buziaș - Lugoj

Festivalul „AeroNautic Show” 
pe Lacul Surduc 

anul trecut,  elevii liceului William Shakespea-
re din Timişoara au  devenit, între 1 şi 3 iunie, ghizi 
la muzeul de artă din Timişoara. elevii  au susţinut  
“ateliere de pedagogie muzeală”, promovând arta plas-
tică şi arhitectura în rândul tinerilor. Îmbrăcaţi în per-
sonaje din tablourile muzeului de artă - doamne şi 
domni în haine de epocă - elevii au invitat, pe rând, 
grupuri de copii în holul de onoare, prezentându-le 
reguli de conduită în muzeu, dar şi istoria culturală a 
muzeului şi a Palatului Baroc. micii vizitatori ai expo-
ziţiei „Corneliu Baba” şi ai Galeriei de artă europea-
nă, au fost îndrumaţi de doi „ghizi” de la acelaşi liceu 
timişorean. 

anul acesta, în cadrul muzeului a avut loc o altă 
activitate inedită, adresată, de data acesta, vârstnicilor.
În cadrul expoziţiei  permanente „Corneliu Baba”, de 
la muzeul de artă Timişoara, beneficiarii  Centrului 
de zi alzheimer  au avut ca ghizi seniori din Centrul 
de zi din strada Telegrafului. aceştia au fost pregătiţi  
vreme de câteva luni de muzeograful marius Cornea 
pentru a intra în rolul de ghizi la muzeul de artă. 
Domnul ion iovescu (66 ani) şi doamna edith alexa 
(89 ani) au dezvăluit  vizitatorilor istoria unor picturi 
realizate de Corneliu Baba (1906 – 1997). activitatea 
a avut  loc în data de 24 iulie, la Palatul Baroc.

C.T.

GHIZI VOLUNTARI
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Primarii câștigători la alegerile din 10 iunie, din Timiș

1. Balinţ - USl – Dănuţ Craşovan
2. Banloc - PSD – Cornel Toţa
3. Bara – USl - ioan lăzărescu
4. Bârna - PSD - Dumitru Pecora
5. Beba veche – PDl - ioan Bohâncanu
6. Becicherecu mic – USl – Raymond Rusu
7. Belinţ – PDl- Gheorghe Florin laza
8. Bethausen – USl – ioan lihoni
9. Biled - PDl – leontin Duţă
10. Birda – USl – Gheorghe marius Stoian
11. Bogda – PSD – Dorel luca
12. Boldur – PNl – Cristian Constantin Stoi
13. Brestovăţ - PDl – eugen Dobra
14. Buziaş -   PSD – alger viorel ilaş
15. Bucovăţ – PNl – Tiberiu ionel Jivan
16. Cărpiniş - USl – ioan Sima
17. Cenad – PDl - Nicolae Crăciun
18. Cenei - PNl – Gabriel ilaş
19. Checea - PNl – Dorin Birdean
20. Chevereşu mare – USl - marcel muia
21. Ciacova – PDl – Petru Filip
22. Comloşu mare – USl – Nicolae ovidiu ștefănescu
23. Coşteiu – PNl - Petru Carebia
24. Criciova – PDl – Petru Roşoca
25. Curtea – PPDD - mircea Grecu
26. Darova – PDl – Sorin Tilihoi
27. Denta – USl - iacob Slavoliub
28. Deta – PDl – Petru Roman
29. Dudeştii Noi – PNl – alin Nica
30. Dudeştii vechi – UBBR – Gheorghe Nacov
31. Dumbrava - UDmR - ioan ihasz
32. Dumbrăviţa – USl – victor malac 

33. Făget – PDl - marcel avram
34. Fârdea – PDl – Samuel lupulescu
35. Fibiş - PDl – Gheorghe Carcea 
36. Foeni -PDl  – miomir Dobrivoi Cizmaş
37. Gătaia – PDl – Raul Cozarov
38. Găvojdia – PDl - Dănuţ Toma Stoica
39. Ghilad – PNl - Cornel Guran
40. Ghiroda - PNţCD – Dorel vasile Cădariu
41. Ghizela – PDl - ioan Ursu
42. Giarmata – PSD - virgil Bunescu  
43. Giera - PNl - victor hotean
44. Giroc – PSD- iosif ionel Toma
45. Giulvăz – USl - Florentin Cristeţi
46. Gottlob – PDl - Gheorghe Nastor
47. iecea mare – PSD - liviu Tomulea
48. Jamu mare – USl - valeriu Filipiac
49. Jebel – USl - Sabin Bociu
50. Jimbolia – PDl – Darius Postelnicu
51. lenauheim – PDl - ioan Suciu
52. liebling - PNl – ioan Gheorghe munteanu
53. livezile - PNl – ștefan varga
54. lovrin - PDl - vasile Graur
55. lugoj – PSD - Francisc Boldea
56. mănăştiur - PNţCD – ionel Curuţi
57. margina - PSD - ionel Costa
58. masloc – PPDD - Francisc Barta
59. moraviţa – USl – ion Fiştea
60. moşniţa Nouă – PSD - ioan Sorincău
61. Nădrag – PDl - liviu muntean
62. Niţchidorf - USl – ioan mascovescu
63. ohaba lunga - PSD - ion lăzărescu
64. orţişoara - USl – aleodor Gheorghe Sobolu

65. otelec – UDmR – Csaba zoltan Szabo
66. Pădureni – PDl - Dorin ignuţa
67. Parţa – USl – mihai Petricaş
68. Peciu Nou – PDl – ioan Fărcălău
69. Periam - PNl - Cornel Dumitraş
70. Pesac - USl – Cornel Toma
71. Pietroasa - PSD – ioan Simoc
72. Pişchia - PDl - ioan Sas
73. Racoviţa – USl – ioan Nanu
74. Recaş – PNl- Pavel Teodor
75. Remetea mare – USl - ilie Golubov
76. Săcălaz - PDl – ilie Todaşcă
77. Sacoşu Turcesc – PDl - Gabriel adrian Koller
78. șag – PDl – venus oprea
79. Sânandrei - PSD - Claudiu Coman
80. șandra - PDl – ioan Savu
81. Sânmihaiu Român - PSD - viorel Bara
82. Sânnicolau mare – PDl – Dănuţ Groza
83. Sânpetru mare – PNl - viorel Popovici
84. Saravale - USl- Sava Stoian
85. Satchinez – PDl - Dan ioan
86. Secaş – PDl - Simona magdin
87. știuca – USl – vasile Bejera
88. Teremia mare – PDl – Petru Sintean
89. Timişoara – USl - Nicolae Robu
90. Tomeşti - PDl - Costel medelean
91. Tomnatic - PNl - vasiu Stoian
92. Topolovăţu mare – PDl - iosif ioan Neşcu
93. Tormac - UDmR – Karol ion lucian Csaki-Gal
94. Traian vuia - PSD - iosif valeriu Barboni
95. Uivar – USl - Gabriel idvoreanu
96. valcani – PNl - ion Buicu
97. variaş - USl -  Nicolae Birău
98. victor vlad Delamarina - USl - ioan Sima
99. voiteg – USl – Tudor Nicolae marinescu

Un procent de 49,33% dintre timişeni au ieşit la vot în 10 iunie 2012, la alegerile locale. Potrivit datelor centralizate de 
Biroul electoral Judeţean, Timişul s-a situat la coada listei judeţelor ca prezenţă la urne, pe criteriul urban. la nivel rural, 
61,02% dintre timişeni au mers să voteze.

iată lista completă a câştigătorilor primăriilor din toate cele 99 de unităţi administrative:

Noul preşedinte al Consiliului Ju-
deţean (CJ) Timiş, Titu Bojin (PSD), 
a fost învestit în funcţie luni, 25 iu-
nie 2012, în cadrul unei ceremonii 
ce a avut loc în sala multifuncţională 
a Palatului administrativ. Titu Bojin 
(PSD) a fost ales cu 47,61% din vo-
turile valabil exprimate, în urma ale-
gerilor locale din data de 10 iunie. Pe 

locul al doilea s-a clasat Constantin 
ostaficiuc (PDl) cu 26,94%.

Titu Bojin a afirmat, la înves-
titură, că votul în urma căruia a fost 
ales este “istoric”, întrucât este pentru 
prima dată când un candidat al PSD 
a devenit preşedinte al CJ, în urma 
unui vot direct. el a mulţumit tuturor 

alegătorilor, inclusiv celor care s-au 
prezentat la urne, dar nu l-au votat, 
după care s-a angajat să aibă “o relaţie 
deschisă” cu toate primăriile din judeţ. 
“mă angajez să susţin la Bucureşti, în 
faţa Guvernului, toate marile proiec-
te, vreau să am o colaborare deschisă 
şi constructivă cu parlamentarii de 
Timiş. vreau să deschid un dialog de 

colaborare cu reprezentanţii biserici-
lor, indiferent de confesiune, pentru 
a pune la cale un proiect pentru spri-
jinirea persoanelor cu nevoi speciale. 
mi-am propus în cadrul activităţii 
mele trei dorinţe: de a fi aproape de 
cetăţeni, vreau să sprijin atragerea de 
fonduri din toate sursele posibile în 

Timiş şi vreau să schimb percepţia 
Bucureştiului faţă de Timiş. Întot-
deauna Timişul a fost lăsat la urmă, 
indiferent de culoarea politică a Gu-
vernului”, a declarat Bojin. 

„voi fi deschis în colaborarea cu 
investitorii autohtoni şi străini; va 
exista chiar un colectiv pentru acest 
proiect!”, a mai spus liderul CJ Timiş.

la învestire au fost prezenţi şi 
liderii locali şi judeţeni ai PNl, noul 
primar al Timişoarei, Nicolae Robu, 
directori de instituţii, diplomați 
acreditați la Timişoara, precum şi pre-
fectul eugen Dogariu, care i-a mulţu-
mit fostului lider al CJ Timiş, Con-
stantin ostaficiuc (PDl) pentru ce a 
făcut pentru judeţ în perioada man-
datelor sale. ostaficiuc l-a felicitat, la 
rândul său, pe succesorul său în foto-
liul administraţiei judeţene, căruia i-a 
dorit succes, asigurându-l de sprijinul 
său, dacă va avea nevoie. la câteva zile 
după ceremonia de învestire, a avut loc 
şi învestirea în funcţii a consilierilor 
judeţeni, alegerea vicepreşedinţilor – 
marian Constantin vasile, din partea 
PNl, şi Călin Dobra, din partea PSD 
-, precum şi constitutirea comisiilor 
de specialitate.

Consilierii judeţeni sunt următo-

rii:
USL - marcel mihoc, Sorin Su-

puran, Călin Dobra, marian Constan-
tin vasile, mihai Ritivoiu, liviu Bor-
ha, adrian Pau, Traian Stancu, ioan 
ștefan Szatmari, adrian Negoiță, 
Gheorghe Bologa, Deian Plavoşin, 
Gabriela Crăciunescu, liviu Cocean, 
Cătălin Tiuch, aurel lăzureanu, 
Cosmin Costa, Bianca Gavriliță, ion 
Davițoiu, Pompiliu Stanciu şi adrian 
Păşcuță.

PDL - Tiberiu lelescu, Dorin 
Cutu, Paul moldovan, alain Rus, 
marin Popescu, Sorin Cociobea, 
mihăiță Bojin, marius martinescu, 
Nicole Bitea, oana Gaita, Georgeta 
Rus.

PP-DD – adrian Diaconu, ilie 
Bertea, Petru Juravle şi Florian zanfir.

A.S.
FOTO: Constantin Duma

Titu Bojin a câștigat alegerile din 10 iunie 2012
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violenţa asupra copiilor poate fi întâlnită pretu-
tindeni: violenţa fizică (pedeapsă corporală), neglija-
rea, violenţa sexuală, practicile tradiţionale dăunătoa-
re (inclusiv căsătoriile timpurii sau forţate) violenţa 
psihologică (insultă, ignorare, respingere, ameninţare, 
indiferenţă emoţională). violenţa pe care copiii o ex-
perimentează în cadrul familiei poate avea consecinţe 
pe termen lung pentru sănătatea şi dezvoltarea lor. vi-
olenţa asupra copilului se întâlneşte şi în şcoli şi în alte 
servicii educaţionale şi poate veni din partea cadrelor 
didactice, elevilor sau persoanelor din afara şcolii, ma-
nifestandu-se sub forma de pedepse fizice sau psiho-
logice, intimidare, ameninţare cu arme. În comunitate 
sunt întâlnite, cel mai adesea, forme de violenţă împo-
triva copiilor care trăiesc pe stradă.

În cadrul campaniei “Bătaia nu e ruptă din rai”, ini-
ţiată în 2005 de către organizaţia „Salvaţi Copiii” Ro-
mânia, a fost propus Parlamentului României proiectul 
de lege privind instituirea zilei de 5 iunie ca zi împo-
triva violenţei asupra Copilului în România. legea a 
fost votată de către ambele camere ale Parlamentului, 
numeroşi parlamentari considerând-o binevenită în 
condiţiile în care, de secole, mentalitatea românilor în-
curajează, într-o mare măsură, violenţa asupra copiilor. 
legea a fost promulgată prin decretul nr. 1452 din 28 

decembrie 2006.
Pentru a marca această zi, Direcţia Generală de 

asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş a orga-
nizat o campanie cu rol de sensibilizare a populaţiei cu 
privire la fenomenul abuzurilor asupra copilului şi de 
informare a cetăţenilor cu privire la existenţa Telefo-
nului Copilului – 0256-983.  În acest sens, cu sprijinul 
financiar al CJT (finanţare prin intermediul agendei 
culturale a Consiliului Judeţean Timiş 2012), au fost 
editate stickere cu Telefonul copilului, destinate copi-
ilor. aceste materiale au fost distribuite în întreg ju-
deţul Timiş, ele fiind destinate cu precădere copiilor 
din şcoli, asistenţilor sociali din mediul rural, cadrelor 
didactice, educatorilor, altor persoane de referinţă din 
cadrul comunităţii locale.

Copiii din şcolile din mediul rural au fost foarte re-
ceptivi la aflarea informaţiilor legate de Telefonul Co-
pilului, unii dintre ei întrecându-se în oferirea de defi-
niţii şi informaţii referitoare la conceptul de “violenţă”. 
mai mult, ei au promis că, dacă vor afla despre situaţii 
de abuz sau neglijare în rândul colegilor sau prietenilor 
de joacă, vor atrage atenţia celor implicaţi cu privire la 
respectarea drepturilor copilului.

Smaranda MARCU

15 iulie 2012. am tras cortina 
Teatrului de Păpuşi peste stagiunea 
2011-2012 aşa cum am început, 
cu bucurie. Cu bucuria unui an 
care a trecut frumos, cu spectacole 
unice, cu multe aplauze şi surprize, 
împreună cu toţi prietenii noştri 

mai mici, dar şi mai mari. Cum 
s-au petrecut mai exact lucrurile la 
Teatrul „merlin”, cu ocazia ultimu-
lui spectacol, vă spun imediat.

Copii, părinţi şi bunici 
au fost prezenţi, ca de fiec-
are dată, nu-i vorbă, la spec-
tacolul „Rokoko şi Rikiki”. 
a fost exact pe placul mi-
cilor spectatori, a fost jucat 
cu mult drag şi implicare 
de actorii mariana ivaşcu, 
luana Uncruţiu şi ovidiu 
Coroiu. Dar ceea ce a mar-
cat o premieră la „merlin” a 
fost... surpriză, transmisi-
unea directă de la Festivalul de 
Teatru pentru Copii din Nyirbator, 
Ungaria, de unde managerul teat-
rului, doamna eva labadi megyes, 
a ţinut să transmită salutări tuturor 
celor care au fost prezenţi în sala 

teatrului, dar să şi povestească co-
piilor despre atmosfera de festival 
şi despre spectacolele din colţuri 
îndepărtate ale lumii pe care a avut 
bucuria să le vadă. Şi nu singură, ci 
împreună cu zâna Poveştilor care 
a însoţit-o şi care şi-a propus să 
deschidă şi la merlin alte şi alte noi 
porţi de poveste. 

După spectacol, surprizele au 
continuat prin extragerea premiilor 
oferite de Teatrul „merlin”. Şi nu au 
fost puţine invitaţiile puse la bătaie, 
invitaţii ademenitoare pentru un 
spectacol la alegere din repertoriul 
teatrului pe stagiunea următoare 
sau, pentru cei mai norocoşi, chiar 
pentru ToaTe spectacolele. mare 
aglomeraţie la coşul cu surprize, 
dar şi la baloane şi steguleţe.

Grea despărţirea pentru păpuşi, 
dar şi pentru copii, atenuată doar 
de gândul că până la toamnă nu 
mai e aşa de mult: doar... vacanţa 
mare! Şi nici nu e neapărată nevoie 
de despărţire, pentru că la „mer-

lin” se organizează şi pe timpul 
vacanţei cursuri de teatru, mişcare 
şi improvizaţie scenică, chiar şi de 
construcţie păpuşi, asa că...

hai la TeaTRU!
Daniela CREŢU

Centrul de Resurse şi informare 
pentru profesiuni Sociale (CRiPS), 
în parteneriat cu Direcţia Generală 
de asistenţă Socială şi Protecţia Co-
pilului Timiş a organizat, în prima 
parte a lunii iunie, la Timişoara, se-
minarul regional de evaluare şi dez-
batere a rezultatului proiectului „Re-
ţele comunitare pentru prevenirea şi 
combaterea abandonului şcolar”. 

Proiectul „Reţele comunitare pen-
tru prevenirea şi combaterea abando-
nului şcolar” este derulat de CRiPS în 
parteneriat cu UNiCeF şi cu 38 de 
Direcţii din întreaga ţară, în cadrul 
Campaniei Naţionale de Participare 
„hai la școală”, promovată de UNi-
CeF. Scopul său vizează îmbună-
tăţirea accesului la educaţie a tuturor 
copiilor şi prevenirea abandonului 
şcolar în comunităţile ţintă. În ca-
drul acestui proiect s-a pus accentul 
pe formarea consultanţilor locali şi 
crearea unei reţele la nivel comuni-
tar (103 comunităţi rurale şi urbane 
selecţionate de UNiCeF), precum şi 
pe elaborarea de instrumente pentru 
referenţii sociali şi membrii acestei 
reţele. Proiectul favorizează relaţiile 
de colaborare între DGaSPC –uri 
şi Serviciile Publice de asistenţă 
Socială, în scopul găsirii de soluţii 
adecvate de sprijin pentru copiii care 
nu pot fi ajutaţi doar cu resursele co-
munităţii. Printre activităţile proiec-
tului se numără elaborarea unui ghid 
pentru referenţii sociali şi pentru 
reţeauau comunitară, crearea şi actu-
alizarea paginii web, realizarea unui 
film pedagogic, activităţi de formare 
şi mobilizare comunitară şi organi-
zarea a cinci seminarii regionale.

Proiectul s-a derulat în două 

comunităţi ţintă: sat măguri, apar-
ţinând municipiului lugoj, şi sat 
Berini, comuna Sacoşu Turcesc. Co-
munităţile au fost selecţionate con-
form indicatorilor furnizaţi de către 
inspectoratul școlar Judeţean Timiş.

Pe parcursul implementării pro-
iectului au fost derulate activităţi cu 
teme distincte prin care s-a urmărit 
responsabilizarea şi implicarea auto-
rităţilor locale în prevenirea şi com-
baterea fenomenului de abandon 
şcolar. a fost pus accentul pe rolul 
asistentului social în relaţia autorităţi 
locale – şcoală –  familie, pentru mobi-
lizarea comunitară prin creerea unor 
reţele constituite din cadre didactice, 
medici de familie, psihologi, psiho-
pedagogi, mediatori sociali, media-
tori şcolari, agenţi de poliţie, preoţi, 
părinţi, consilieri locali, voluntari, 
oNG-uri etc. Rolul reţelei comuni-
tare a constat în întocmirea unui plan 
de acţiune prin care au fost stabilite 
tipuri de activităţi specifice, care să 
motiveze atât părinţii, cât şi elevii să 
participe la activităţile proactive şi la 
procesul educaţional. Toate acţiunile 
au avut ca scop prioritar diminuarea 
factorilor de risc şi a cauzelor care 

influenţează şi determină abandonul 
şcolar. intervenţia specializată oferi-
tă de DGaSPC a constat în oferirea 
de asistenţă tehnică de specialitate, 
sprijin în constituirea reţelei comu-
nitare, monitorizarea activităţilor şi 

evaluarea rezultatelor proiectului.
Dacă în anul şcolar 2010-2011, 

cele două comunităţi s-au confrun-
tat cu o rată a abandonului şcolar 
cuprinsă între 3- 5%, la finalul aces-
tui proiect un singur copil a părăsit 
sistemul. a crescut receptivitatea 
părinţilor şi interesul copiilor pentru 
şcoală, a scăzut absenteismul şi eşe-
cul şcolar, iar doi elevi de etnie romă 
de la şcoala nr. 12 din măguri au ob-
ţinut locul ii la olimpiada de limba 
romani.

Rezultatele implementării aces-
tui proiect au fost prezentate şi dez-
bătute în cadrul unui seminar derulat 
la Consiliul Judeţean Timiş. Totoda-
tă, la sediul DGaSPC Timiş au avut 
loc mai multe întâlniri de lucru cu 
specialişti din mediul rural sau cu re-
prezentanţi ai altor instituţii.

Olga BOJOAgĂ
Smaranda MARCU

Oaspeți la Centrul pentru Persoane 
cu Handicap Suferinde de Maladia 
Alzheimer Ciacova

Centrul pentru Persoane cu 
handicap Suferinde de maladia al-
zheimer Ciacova a fost vizitat de către 
o delegaţie a asociaţiei medecine 
aide et Presence – Perpignan, Franţa, 
condusă de preşedintele acesteia, dom-
nul doctor Pierre Chollat-Namy. 

Întrucât nu vin pentru prima dată 
şi cunoscând nevoia de sprijin al vârst-
nicului cu demenţă, au adus în dar 
materiale sanitare consumabile, nece-
sare în activitatea de îngrijire medicală 
zilnică, iar pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de rezidenţă ale beneficiarilor, dispozitive utilizate la deplasare 
(scaun rulant, scaun cu rotile, fotolii scoică, cârje, cadre de mers, etc) în 
vederea stimulării statutului funcţional în activitatea de mobilizare. De 
sprijin a beneficiat şi atelierul de ergoterapie, oaspeţii francezi donând  
şi materiale pentru activităţile de ergoterapie (rame din lemn şi plastic, 
hârtie colorată, etc.). acest gest de întrajutorare şi susţinere reprezintă, 
pentru noi şi pentru beneficiarii centrului, o lecţie de omenie şi un exem-
plu de viaţă. 

mulţumim şi pe această cale acestor oameni deosebiţi, inclusiv mem-
brilor clubului Rotary, care au facilitat transportul bunurilor din Franţa în 
România şi de la Timişoara la Ciacova.

Otilia RAŞA - Şef centru

Prevenirea și combaterea 
abandonului școlar

Ziua împotriva violenței 
asupra copilului în România

MERLIN: COPIII ŞI PĂPUŞILE 
AU PLECAT ÎN VACANŢĂ
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În ultimele opt luni, Biblioteca Județeană 
Timiş a trecut prin cinci procese de relocare şi/sau 
renovare. Filialele Casa Tineretului şi Blaşcovici 
au fost renovate, iar secțiile de arte şi Documen-
tar-Periodice, relocate. În spații redefinite, ambe-
le beneficiind de săli şi condiții de lectură cu totul 
speciale. Totodată, B.J.Timiş a lansat şi conceptul 
de Cafe Text, spațiu de evenimente inaugurat, în 
ianuarie 2012, în corpul a al Bastionului Theresia. 

În 6 iulie 2012, la ora 12, a avut loc deschi-
derea oficială a Secţiei Documentar - Periodice a 
B.J.T., din str. al. mocioni, nr. 8 - 10, adică exact 
unde toată populaţia judeţului nostru făcea, până 
nu de mult, coadă la buletine. De data aceasta, 
nimeni peste 14 ani nu va trebui să piardă timp 
cu orientarea, cam toţi ştiu unde pot  găsi docu-
mente şi ziare…

la inaugurare a luat cuvântul Tudor Creţu, 
managerul B.J.T., prezentând succint acţiunile 
culturale şi desfăşurarea logistică a bibliotecii de 

un an incoace.
invitatul din partea Consiliului Judeţean Ti-

miş, dl. adrian Negoiţă, preşedintele Comisiei de 
Cultură, Învățământ, Tineret şi Sport, a remarcat 
schimbările benefice ale instituţiei cărții, deschi-
derea spre societate şi proiectele educaţionale, 
care au adus prospeţime în  imaginea bibliotecii.

Dl. prof. univ. dr. viorel Boldureanu a vor-
bit de asemenea, cu entuziasm despre biblioteca 
judeţeană în ansamblu, despre Secţia de Docu-
mentar – Periodice, aşa cum a fost ea cunoscută 
în vechea locaţie, serviciile aduse populaţiei prin  
gama documentară care merită acest spațiu nou 
amenjat.

la deschidere, au mai  participat d-na con-
sul al Serbiei vesna Kolinovic, dl. lucian ionică, 
directorul TvR Timişoara, dl. Claudiu ilaş, di-
rectorul muzeului Satului Bănaţean, dr. Francisc 
Barany, membri ai asociaţiei Seniorilor, precum 
şi colegii bibliotecari.

Ne-au fost alături prieteni vechi ai bibliote-
cii: elena isac, Geta zimmerman, maria micle, 
mariana Novac. Precum şi general mihai Benga, 
gen.  Gheorghe Simina, chestor ion Băla, comi-
sar Georgică alexeev şi inspector-şef dr. ovidiu 
marius miron. Îi considerăm cititori şi prieteni 
de onoare ai bibliotecii!

Lidia MUŞAT

Plimbându-te pe aleele muze-
ului, indiferent din ce parte ai în-
ceput să vizitezi unităţile muzeale 
din expoziţia de arhitectură rurală 
a muzeului Satului Bănăţean din 
Timişoara, vei nimeri chiar fără 
să vrei, în cealalt capăt al spaţiu-
lui muzeal. acolo, privirea îţi va fi 
atrasă de cărările cu pietriş şi-ţi vei 
da seama imediat că ceva bun s-a 
întâmplat cu acel spaţiu natural, iar 
dacă vei fi împins de curiozitate şi 
vei urca dâmbul, în faţa ochilor ţi 
se va deschide o privelişte pe care 
mulţi şi-au dorit-o de-a lungul 
multor ani şi pe care tu acum o poţi 
vedea. Chiar te poţi aşeza pe o ban-
că ca să te umpli şi de liniştea şi de 
frumuseţea şi de miresmele locului 
şi ale lacului asupra căruia omul a intervenit 
ca să-ţi ofere ţie, vizitatorule, alte condiţii.

De curând, într-un proiect finanţat de 
C.J.Timiş, spaţiul din jurul şi de pe lac a fost 
amenajat: a fost curăţat şi pe apă şi pe uscat, 
pe una din cele două insule a fost ridicat un 
foişor pe care poţi ajunge trecând peste un 
podeţ de lemn. Foişorul a fost dotat cu câteva 
mese şi bănci de lemn aşa că te poţi aşeza, citi 
sau pur şi simplu asculta ciripitul păsărilor 
sau privi apa şi vegetaţia sălbatică a lacului 
pe care aproape că le poţi atinge cu mâna. 

Te poţi rupe pentru o perioadă de timp de 
tot ceea ce înseamnă oraşul şi trăi revelaţia 
întoarcerii la natură. mai apoi, într-un viitor 
pe care ni-l dorim cât mai apropiat, te vei 
putea plimba cu barca pe lac sau participa la 
un concurs de pescuit pe care-l vom organiza 
pentru tine.

Fă-ţi timp deci şi vino la muzeul Satului 
Bănăţean, să-l vizitezi ca să-ţi aminteşti de 
casa bunicilor tăi de la ţară şi poate, ajungând 
la lac, şi de balta de la marginea satului copi-
lăriei tale... 

Melania CĂLĂRĂŞANU

ROMUL NUŢIU - VIAŢA ŞI 
OPERA

expoziţia este realizată în par-
teneriat cu Fundaţia Joana Grevers 
şi beneficiază de sprijinul Galeriilor 
de artă Calina din Timişoara şi 418 
din Bucureşti. 

la vernisaj au participat curatorii 
liviana Dan (muzeul Brukenthal, 
Sibiu) şi Joana Grevers (Fundaţia 
Joana Grevers), iar invitat de onoare 
a fost Prof. Dr. Philip Rylands, di-
rectorul colecţiei Peggy Guggenhe-
im din veneţia.

expoziţia este deschisă publi-
cului până în data de 1 septembrie 
2012, putând fi vizitată zilnic între 
orele 10 şi 18 (lunea închis).

Romul Nuţiu este considerat 
cel mai important reprezentant ro-
mân al expresionismului abstract. 
S-a născut acum 80 de ani, a urmat 
studiile artistice la institutul de artă 
Ion Andreescu din Cluj şi masteratul 
în cadrul institutului de artă din 
Bucureşti, sub îndrumarea profeso-
rului alexandru Ciucurencu.

Începând cu 1958 a devenit pro-
fesor la institutul de artă din Ti-
mişoara. Din anul 2004, artistul a 
devenit coordonator al programului 
estetic al Galeriei de artă Contem-
porană Calina, din Timişoara.

lucrările sale sunt prezente în 
numeroase colecţii din România, 
SUa, Canada, Germania sau Franţa.

muzeul de artă Timişoara se 
mândreşte cu câteva dintre operele 
sale, aflate în expoziţia permanentă 
de artă Contemporană.

Romul Nuţiu s-a stins din viaţă 
la 5 aprilie a.c., în timp ce pregătea 
expoziţia aniversară de la muzeul de 
artă Timişoara.

ARTA GERMANILOR 
DIN TRANSILVANIA, 
SECOLELE XVIII-XIX. 
LUCRĂRI DE PICTURĂ ŞI 
GRAFICĂ DIN COLECŢIILE 
MUZEULUI NAŢIONAL 
BRUKENTHAL

“viaţa culturală a Transilvaniei 
se prezintă ca un fenomen deosebit 
de complex şi interesant, în cadrul 
căruia se întâlnesc elemente de civi-
lizaţie estică şi vestică şi se împletesc 
contribuţiile celor trei naţionalităţi 
conlocuitoare, ce au participat, în 
proporţie diferită, în anumite etape 
istorice, la configurarea profilului 
specific al acestei provincii. Sudul 
provinciei se caracterizează, din 
punctul de vedere al configuraţiei 
culturale şi artistice, printr-o se-
rie de particularităţi care îi conferă 
o identitate aparte. această speci-
ficitate este rezultatul contextului 
etnic al zonei, în condiţiile în care 
burgurile sud-transilvănene au adă-

postit o populaţie de naţionalitate 
germană până la sfârşitul secolului 
al Xviii–lea şi începutul secolului al 
XiX-lea, când deschiderea porţilor 
oraşelor săseşti a dus la diversifica-
rea peisajului etnic şi, implicit, spi-
ritual. apartenenţa la spaţiul cultu-
ral german a rămas mereu prezentă 
în conştiinţa saşilor transilvăneni, 
pentru care raportarea şi contactul 
permanent cu acest areal a rămas o 
necesitate de-a lungul veacurilor. În 
felul acesta, ei s-au constituit într-un 
coridor cultural între Transilvania şi 
europa centrală, facilitând recepta-
rea şi pătrunderea influenţelor ide-
ologice şi stilistice central-europene.  
Colecţia muzeului Naţional 
Brukenthal din Sibiu deţine cel mai 
important fond de pictură şi grafi-
că ale germanilor din Transilvania. 
expoziţia oferă publicului vizitator 
o imagine asupra evoluţiei acestui 
segment al artei din provincia intra-
carpatică pe parcursul a două secole. 
Structura expunerii evidenţiază mo-
mentele de efervescenţă, prin repre-
zentanţii cei mai importanţi şi opere 
binecunoscute, dintre care amintim 
doar Intrarea unui preot sas în paro-
hia sa, vara, a lui Franz Neuhauser, 
Portretele Elisabethei şi al lui Stephan 
Gottlieb Roth de Johann martin 
Stock, Peisajul din Sibiu al lui Joha-
nn Böbel, Vârful Cindrelul, al lui Carl 

Dörschlag sau Femei din Ţara Bâr-
sei, a lui arthur Coulin. lucrările de 
pe simeza expoziţiei probează atât 
specificul artei locale, cât şi influen-
ţele receptate din arta europeană, cu 
predilecţie cea germană şi austriacă”. 
(marius Cornea, curator).

Curatorii expoziţiei sunt Dr. iu-
lia mesea (Sibiu) şi marius Cornea 
(Timişoara).

expoziţia este deschisă publicu-
lui până în data de 12 august a.c., 
putând fi vizitată zilnic între orele 
10-18 (lunea închis).

Bogdan NĂDĂŞTEAN

PALATUL BAROC
EXPOZIŢII TEMPORARE

Muzeul de Artă Timişoara organizează în lunile iulie şi august 
două expoziţii temporare de mare însemnătate. Una comemorează 
personalitatea unuia dintre cei mai prestigioşi artişti timişoreni con-
temporani, cea de-a doua continuă colaborarea cu Muzeul Naţional 
Brukenthal din Sibiu prin expunerea unor lucrări aparţinând ger-
manilor din Transilvia secolelor XVIII-XIX. 

De la buletine la... cărți „de identitate”

Lacul de la Muzeul Satului Bănățean
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Călin Ionel Dobra 
este din lugoj, 

are 34 de ani, este 
căsătorit. a absolvit 
Facultatea de edu-
caţie Fizică şi Sport, 
din anul 2001 este 
profesor. Facultatea 
de Co merț, mana-
gement şi Turism 
(2005). masterat în 
educație Fizică şi 
management Po-
litic. Din anul 2007, 
directorul Clu  bului 
Sportiv mu nicipal 
din lugoj. Consi-
lier local la lugoj 
(2008-2009). a ocupat şi funcţia de subprefect al judeţului 
Timiş, iar după alegerile din 10 iunie 2012 a fost ales vice-
preşedinte al CJ Timiş.

Marian Constantin Vasile 
manager de ca-

litate la o companie 
multinaţională, 32 
de ani, necăsătorit. 
a ocupat diverse 
funcţii de conducere 
în companii mari, 
cu capital străin: 
auditor-şef, mana-
ger de dezvoltare, 
inginer de calitate. 
S-a specializat în 
leadership, mana-
gementul proiecte-
lor, managementul 
conflictelor etc. este 
membru fondator al 
clubului Rotary opera Timişoara. este pasionat de politi-
că, istorie, muzică şi sport.  

TITU BOJIN
S-a născut la 18 mai 1953 la Su-

sani, Timiş. Primar al comune Reme-
tea mare (1986-1992), consilier local 
(1992-1996), din nou primar a comu-
nei între 1996-2000. Consilier jude-
ţean, în trei mandate (2000-2012, lider 
de grup). absolvent al Facultăţii de 
Ştiințe economice la Universitatea de 
vest (1993), master în marketing şi ges-
tiunea afacerilor, Universitatea de vest 
(2000-2001), doctor în inginerie civi-
lă la institutul Politehnic Timişoara, 
Facultatea de hidrotehnică (2004), 
director la administrația Națională 
apele Române, Direcția apelor Banat 
(2001-2011), şef serviciu Departamen-
tul de management lucrări hidroteh-
nice, administrația Națională apele 
Române (2011-2012).

Mihai Ritivoiu

Consilier local în Timişoara, 
din 2009 până la alegerile din 
iunie 2012, când a devenit consi-
lier judeţean. are 32 de ani, este 
căsătorit şi este director al unei 
societăţi comerciale. are mas-
terat în “management Politic” 
la institutul Social-Democrat 
“ovidiu șincai” din Bucureşti şi 
în “management şi integrare eu-
ropeană” la Universitatea de vest 
Timişoara. Din 2012 este doc-
torand bursier cu teza „Procesul 
de metropolizare policentrică în 
spaţiul european” la Universitatea 
de vest Timişoara.

Adrian Pau

Director în mai multe 
structuri de stat şi private, 40 
de ani, căsătorit. Din 2009 a 
fost director la agenţia Naţio-
nală de Îmbunătăţiri Funciare, 
iar anterior a condus mai multe 
firme private. a absolvit Facul-
tatea de Drept la Târgu Jiu şi 
Facultatea de știinţe economi-
ce la Craiova. 

Aurel Lăzureanu
Profesor universitar la Uni-

versitatea de știinţe agricole şi 

medicină veterinară a Bana-
tului, Facultatea de horticul-
tură şi Silvicultură, 67 de ani. 
S-a specializat în agrotehnică, 
agrotehnică şi herbologie, 
tehnica lucrărilor de îngrijire în 
pepiniere şi plantaţii forestiere. 
a avut şi activitate manageria-
lă în instituţiile care se ocupau 
cu dezvoltarea agriculturii din 
Banat. 

Bianca Miruna  
Gavriliţă

medic primar obstetrică 
– ginecologie la o clinică pri-
vată, 37 de ani. S-a specializat, 
în ultimii ani, şi pe consiliere, 
analiză şi comunicare politică.  
anterior, a luat parte la progra-
me de educaţie sexuală pe gru-
puri ţintă cu cursuri  susţinute 
in diferite ţări (Cipru, Spania, 
Bulgaria), reproducere asistată 
şi alte sectoare din acest dome-
niu.  

Deian Dan Plavoşin
administrator al unei so-

cietăţi cu activitate agricolă, 34 
de ani. absolvent al Facultăţii 
de inginerie şi management în 
alimentaţie Publică şi agro-
turism. este preocupat de pro-

movarea artei şi a valorilor, a 
tradiţiei şi a culturii. a ales să 
fie membru în Comisia de Ur-
banism, amenajarea Teritoriu-
lui, lucrări Publice şi Protecţia 
mediului din CJ Timiş.

Ioan Ştefan Szatmari

Director al unei companii 
cu capital privat, 50 de ani, al 
doilea mandat de consilier ju-
deţean, căsătorit. este membru 
în Comisia de Urbanism, ame-
najarea Teritoriului, lucrări Pu-
blice şi Protecţia mediului, la fel 
ca în primul mandat. are studii 
economice. 

Adrian Negoiţă

lider de sindicat, 45 de ani, 
căsătorit, de profesie jurist. este 
la al doilea mandat de consili-
er judeţean şi este preşedintele 
Comisiei pentru Cultură, În-
văţământ, Tineret şi Sport. are 
studii în administraţie, fiind 
absolvent al Universităţii “Spiru 
haret” din Bucureşti. 

Gabriela Rodica  
Crăciunescu

41 de ani, locuieşte în Ghi-
roda. Din 2007, este asociat unic 
şi administrator la mai multe 
societăţi comerciale, după ce în 
perioada 1997 – 2001 a fost şef 
de unitate la Cooperativa “igi-
ena”, unde a şi lucrat încă din 
primii ani de după Revoluţie. a 
studiat Dreptul.

Marcel Mihoc

manager al unui grup de 
firme, de profesie inginer, 48 
ani, căsătorit. este la al treilea 
mandat de consilier judeţean. 
este absolvent al institutului 
Politehnic Timişoara - Faculta-
tea de mecanică şi este licenţiat 
şi în știinţe economice. are o 
experienţă administrativă vastă, 
fiind şi preşedinte al Comisi-
ei de Urbanism, amenajarea 

Teritoriului, lucrări Publice şi 
Protecţia mediului din CJ Ti-
miş. Între 2003-2005 a ocupat 
funcţia de director al agenţiei 
Domeniului Statului Timiş.

Pompiliu Stanciu

magistrat, 60 de ani, con-
silier judeţean aflat la primul 
mandat, căsătorit. absolvent al 
Facultăţii de Drept din Bucu-
reşti, promoţia 1980. este avo-
cat în Baroul Timişoara, fiind 
pensionat din magistratură din 
2011, la cerere. a fost prim pro-
curor la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Timişoara. 

Cătălin Tiuch

manager politic, 34 de ani, 
la al doilea mandat de consili-
er judeţean, căsătorit. este ab-
solvent al Facultăţii de știinţe 
Politice şi administrative. Două 
master-uri în integrare europea-
nă şi management politic. În 
afară de politică şi administraţie 
publică, se preocupă de firma pe 
care a înfiinţat-o. În mandatul 
trecut a fost secretar al Comi-
siei de Sănătate din CJ Timiş, 
iar în acest mandat a ales Co-
misia economică, unde este tot 
secretar.

Traian Stancu 

manager, fost tehnician în 
aviaţie, 57 de ani. are experi-
enţă îndelungată în consultan-
ţă şi iTP auto. absolvent al 
școlii Tehnice de aviaţie de la 
Târgu mureş, al Universităţii 
Wales România, cu specializări 
suplimentare în management 
şi elaborarea proiectelor. este 
la al doilea mandat de consi-
lier judeţean.este şef de birou 
imm la SGa Timiş.

Ioan Daviţoiu

administrator al unei fir-
me private, căsătorit, 57 de 
ani, primul mandat de consi-
lier judeţean. Fost comandant 
de unitate militară la Craiova. 
absolvent al școlii militare 
auto Piteşti, al Facultăţii de 
management în Producţie şi 
Transporturi, specializări su-
plimentare în marketing şi 
resurse umane. locuieşte în 
satul ianova, comuna Remetea 
mare.

Consiliul Județean Timiș în mandatul 2012-2016

Consilieri USL (PC)Consilieri USL (PSD)

Pagini realizate 
de Alina SABOU 

și Cornel TODOR
Foto: Constantin DUMA
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Adrian Păşcuţă 

asistent universitar, 35 de 
ani, căsătorit, 3 copii. membru al 
Senatului Universităţii de vest. 
Consilier local la Timişoara (2004 
– 2008). mediator şi formator cu 
competenţe în formarea adulţilor. 
este doctorand în sociologie.

Sorin Supuran

Director General al aRR, 43 
de ani, căsătorit, un copil. este la 
al doilea mandat în C.J. Timiş. 
viceprimar în comuna Biled 
(1996 - 2000) şi primar (2000 – 
2005) în aceeaşi comună. Doctor 
în agronomie, Facultatea de ma-
nagement agricol (USamvB 
Timişoara)

Cosmin Costa

Director economic în cadrul 
unei firme private, 39 de ani, al 
doilea mandat de consilier jude-
ţean. Născut în Baia mare. Între 
anii 2007 – 2009 a fost director al 
D.J.T. Timiş. este licenţiat în ştiin-
ţe politice, masterand în  manage-
mentul Strategic al organizaţiilor. 

Liviu Cocean

Director al unei firme priva-
te, 30 de ani, necăsătorit, aflat la 
primul mandat în Consiliul Ju-
deţean Timiş. licenţiat în Relaţii 
internaţionale şi Studii europene, 
masterand în domeniul Spaţiului 
Public european. 

Liviu Borha

Primar al Timişoarei (1990–
1992) vicepreşedinte al C.J. 
Timiş (2005-2012), 62 de ani, 
născut în judeţul arad, comu-
na Beliu, căsătorit, 3 copii. În 
acest nou mandat, va fi consilier 
judeţean. a absolvit Facultătea 
de Construcţii şi Facultatea de 
știinţe economice.

Gheorghe Bologa

Preşedinte al asociaţiei Ju-
deţene de lupte Timiş, 61 de 
ani, al doilea mandat de consilier 
judeţean. administrator al unei 
societăţi comerciale. este licenţiat 
în ştiinţe politice şi masterand în 
auditul, evaluarea şi reorganizarea 
întreprinderilor.

Nicolae Bitea

șef de serviciu la Direcţia 
Regională de Drumuri şi Poduri, 
30 de ani, al doilea mandat de 
consilier judeţean.  este docto-
rand al Facultăţii de agricultură 
din cadrul USamvB. Director 
adjunct la DSv Timiş (2009-
2010). Consilier de proiecte şi 
programe pentru imm-uri la 
oficiul Teritorial pentru imm-
uri (2007-2009). 

Dorin Cutu

șef al aRR Timiş, 42 de 

ani, căsătorit, al doilea mandat 
de consilier judeţean. manager 
al unor firme de transport, asi-
gurări şi comerţ intern şi extern. 
a absolvit Facultatea de infor-
matică din cadrul Universităţii 
de vest.

Oana Gaita

Purtător de cuvânt la PDl 
Timiş, 34 de ani, necăsătorită, 
al doilea mandat de consili-
er judeţean. administrator al 
unei firmei private, după patru 
ani de practicare a meseriei de 
jurnalist la Radio Timişoara. 
este licenţiată în electronică 
şi telecomunicaţii, absolvind 
Universitatea Politehnică din 
Timişoara. 

Georgeta Rus
medic primar, 45 de ani, 

născută la Făgăraş. Doctorand 
în “Studii epidemiologice şi sta-
tistice privind cancerul de sân în 
zona de vest a României”. S-a 
specializat în managementul 
serviciilor de urgenţă, dar şi în 
managementul stresului, medi-
cină de urgenţă, planning fami-
lial, echografie.  este medic de 

familie. este preşedinte al aso-
ciaţiei Creştin-Umanitare-me-
dicale. Se află la primul mandat 
de consilier judeţean.

Tiberiu Lelescu

Director al Direcţiei agrico-
le Timiş, 63 de ani, la al doilea 
mandat în Consiliul Judeţean. 
Timp de 20 de ani, până în 2008, 
a fost director al unei societăţi 
private cu activitate în comerţul 
agricol. este doctorand în profi-
lul “managementul serviciilor”, 
la Universitatea de vest din Ti-
mişoara. 

Marius Martinescu

inginer şi manager, 60 de ani, 
căsătorit. absolvent al Facultăţii 
de mecanică. viceprimar al mu-
nicipiului lugoj (1993-1996), 
primar (1996-2008), secretar de 
stat în ministerul administraţiei 
şi internelor  (februarie 2009-iu-
lie 2010), de două ori consilier 
la Cabinetul preşedintelui C.J. 
Timiş (2008-2009, 2010-2012). 
acesta este primul mandat de 
consilier judeţean. 

Paul Moldovan

lider al tinerilor din cadrul 
Bisericii Penticostale, 31 de ani, 

primul mandat de consilier ju-
deţean. a ales să se specializeze 
profesional în economia institu-
ţiilor europene, micro şi macro-
economie, etică în afaceri etc. la 
Facultatea de economie şi de 
administrare a afacerilor din 
Timişoara. 

Mihai Bojin

administrator al unei firme 
private cu activitate în transport 
de mărfuri, 53 de ani, născut în 
judeţul hunedoara, căsătorit. 
este inginer şi a absolvit Fa-
cultatea de mecanică de la in-
situtul Politehnic “Traian vuia” 
din Timişoara. este la al doilea 
mandat pe funcţia de consilier 
judeţean.

Alain Rus
analist politic, director de 

firmă de consultanţă. Născut 
la aleşd, judeţul Bihor, 43 de 
ani.   absolvent al Facultăţii  de 
știinţe Politice, Filosofie şi ști-
inţe ale Comunicării din cadrul 
Universităţii de vest din Timi-
şoara şi al Facultăţii de Drept 
din arad. În perioada 2008-
2012 a fost consilier în cadrul 

Cabinetului preşedintelui C.J. 
Timiş.

Sorin Cociobea

manager, 33 de ani, căsă-
torit, este la primul mandat de 
consilier judeţean. Timp de doi 
ani a a fost director de investiţii 
la Compania Naţională de in-
vestiţii, anterior fiind şef de ca-
binet parlamentar. este director 
al unei societăţi care activează în 
domeniul construcţiilor. maste-
rand în “inteligenţa economică 
şi relaţii economice internaţio-
nale”.

Adrian Diaconu
Director al unei firme de se-

curitate, 46 de ani, aflat la primul 
mandat de consilier judeţean. În 
perioada 1994 – 2003 a fost ofiţer 
specialist la Crima organizată 
din cadrul inspectoratului Jude-
ţean de Poliţie Timiş. În perioada 
2009 – 2010 a fost director coor-
donator al Direcţiei pentru Sport 
Timiş. are studii doctorale în 
specialitatea „inginerie şi mana-
gement”.

Petru Juravle
manager al mai multor fir-

me cu capital privat cu profil în 
comerţ şi construcţii, 49 de ani, 
aflat la primul mandat de con-
silier judeţean. este licenţiat în 
profilul inginerie economică la 

Facultatea de inginerie din hu-
nedoara, din cadrul Universităţii 
„Politehnica” din Timişoara. 

Florin Zanfir
administrator de societate 

comercială, 57 de ani, căsătorit, 
director în cadrul R.a.T.T. (2004-

2011), absolvent al institutului 
Politehnic Timişoara, inginer 
electronist. este la primul mandat.

Ilie Bertea
mediator, 52 de ani, fost co-

mandant al Poliţiei municipiului 
Timişoara. este membru fondator 
şi preşedinte al Centrului de ma-
nagement, negociere şi mediere 
a conflictelor Timiş. a fost şef al 
Poliţiei Criminale Timiş, la Biroul 
de Control investigaţii din cadrul 
directiei Poliţiei de Frontieră Ti-
mişoara. a fost director-adjunct 
al Centrului de Refugiaţi mara-
mureş, director al Direcţiei imi-
grări pentru municipiul Bucureşti, 
şef al Serviciului de imigrări Timiş. 

absolvent al cursului de negociator 
în situaţii de criză, realizat cu speci-
alişti ai FBi. acesta este primul său 
mandat de consilier judeţean. 

Consilieri PPDD

Consilieri PDL

Consilieri USL (PNL)
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la zrenjanin, în 7 iulie 2012,  s-a desfăşurat, conform pro-
gramului  comun, întâlnirea reprezentanţilor C.J. Timiş, dipl. ing 
Răzvan hrenoschi şi prof. Ciprian Cipu, cu membrii institutu-
lui Cultural Român din voievodina,   în care au fost abordate 
punctual, pe domenii specifice de activitate, problemele legate de 
colaborarea pe anul 2012.

Împreună cu Biblioteca  Judeţeană  Timiș, Centrul de 
Cultură și Artă al Judeţului Timiș, Muzeul Banatului, Mu-
zeul Satului Bănăţean au fost realizate numeroase obiective, 
cum ar fi:

– organizarea reciprocă a concertelor de muzică clasică, 
cvartet de coarde, cu pian, de suflători etc, la 10 mar-
tie 2012, de ziua institutului, la zrenjanin,  concert 
de nai;

– orchestra de cameră din zrenjanin „Camerata 
Panonnica”, dirijor – prof. Roman Bugar, concert la 
Timişoara, 14 martie 2012;

– Sprijin comun Complexului etnografic al 
Fundaţiei „Casa Bănăţeană” din Torac, Identifica-
rea unei case  românești în satele cu populație ma-
joritar românească din voivodina, amplasarea ei în 
curtea Complexului etnografic „Casa Bănăţeană” 
din Torac, şi amenajarea ei cu sprijinul profesional al 
specialiştilor  de la muzeul Satului Bănăţean (iden-
tificarea casei în perioada 24-26 aprilie 2012);

– zilele Culturii Românilor din voivodina, edi-
ţia a iii-a, Timişoara, 28 mai - 3 iunie 2012;

– expoziţie de fotografii „Fototeca scriitorului” 
şi o seară de poezie (10 mai 2012 la Novi Sad, 22 
iunie 2012 la Timişoara);

– Târgul internaţional „Cărţi şi publicaţii ro-
mâneşti din Banat”, zrenianin/Timişoara 2012 (ediţia a v-a 
în iunie la Timişoara, în cadrul zilelor Culturii Românilor din 
voivodina, în perioada 28 mai - 3 iunie 2012,  ediţia a vi-a în 
octombrie la zrenianin);

– Festivalul etniilor la muzeul Satului Bănăţean (cu parti-
ciparea ansamblului folcloric din voivodina, 22 iunie 2012 la 
Timişoara);

– Concurs literar pentru elevii români din Banat, clasele v-
viii; genericul: „Prietenul meu – cea mai îndrăgită carte”; (elevii 
au participat cu un eseu/compunere personală despre cea mai în-
drăgită carte; perioada concursului martie-mai 2012; decernarea 
premiilor la Timişoara, 22 iunie 2012)

– expoziţia „Stampe şi hărţi” din perioada 1700-1918, foto-
copii înrămate, donate institutului de Cultură (la muzeul Naţi-
onal din zrenianin) – 29 iunie 2012;

– Fondul de carte al Bibliotecii Centrale iCRv „valeriu leu” 
va fi inventariat, catalogat şi organizat conform normelor biblio-
teconomice. inventarierea tradiţională va fi realizată, în două eta-
pe, de pensionarii BJT (4-5 persoane), în perioada 16-20 iulie, 
respectiv 23-27 iulie 2012. inventarierea fondului va începe cu 
nr. de inventar 2001). Donaţia de 2000 de unităţi pentru Biblio-
teca Centrală iCRv „valeriu leu”, Torac, din partea Bibliotecii 
Judeţene Timiş (nr. inv. 1 - 2000);

Împreună cu aceleași instituţii amintite mai sus, se află în 
curs de realizare obiective importante:

– Tabăra de limba română şi perfecţionare pentru tinerii ro-
mâni din voivodina (la Timişoara, Centrul de Cultură şi artă al 
Judeţului Timiş, 12 - 19 august la Timişoara;

– Seminar de dansuri populare româneşti din voivodina la 

Timişoara, lansare de carte „Dansuri populare româneşti din 
voivodina” de Ciprian Cipu+biobibliografia (editată de institu-
tul de Cultură al Românilor din voivodina) video carte cu dan-
suri populare româneşti din voivodina), 21 – 26 august 2012; 

– expoziţie de fotografii de Costume Populare Româneşti 
din colecţia muzeului Satului Bănăţean şi muzeului voivodinei 
(la Complexul etnografic „Casa Bănăţeană”, Torac, în perioada 
23 - 26 august 2012); 

– Târgul de creaţie populară „meşteşuguri populare” Torac/
Timişoara 2012 (Târgul meşte şu ga rilor  la Complexul etnogra-
fic „Casa bănăţeană” în perioada 23-26 august 2012, la muzeul 

Satului Bănăţean la Timişoara în septembrie 2012;
– expoziţia de imagini de Podoabe din colecţia muzeului 

Satului Bănăţean şi muzeului voivodinei care va avea loc la Novi 
Sad şi cea va cuprinde 40 de imagini, care vor fi donate institutu-
lui de Cultură al Românilor din voivodina (vernisajul expoziţiei 
la muzeul voivodinei la Novi Sad, 22 octombrie 2012);  

– Tabăra de pictură „Bega 2012”, Complexul etnografic 
„Casa bănăţeană”, Torac – septembrie 2012 (şi o ediţie organi-
zată la muzeul Satului Bănăţean – Timişoara) (4/5 pictori de la 
CCaJT la Torac. Perioada 8-15 septembrie 2012);

– Schimb reciproc de articole şi texte pentru rubrica perma-
nentă „interferenţe culturale” (2-3 pagini) a reviste semestriale 
„lumea cărţii”, editată de BJT, respectiv a revistei trimestriale 
„CRoNiCa bănăţeană”, editată de iCRv; expoziţie de carte 
veche (sau de patrimoniu), în octombrie la zrenianin, (în cadrul 
Târgului internaţional „Cărţi şi publicaţii româneşti din Banat”). 
BJ Timiş expune fotocopii de cărţi şi publicaţii vechi româneşti 
din domeniile: istorie, geografie etc. din sec. Xvii, Xviii şi în-
ceputul secolului al XiX-lea; 

–  Colonia literară a elevilor români din Banat, clasele v-vi-
ii, (septembrie-octombrie) 2012 la Nicolinţ, plus o mică anto-
logie a lucrărilor (20 de elevi; 10 elevi din Timiş şi 10 elevi din 
voivodina) - diferite ateliere: scrierea creativă, poezie;

– Proiect multianual pe tema „Românii din Voivodina 
1921-2011”, care va prezenta etnia română de aceste spaţii, din 
mai multe aspecte (istorie, demografie, religie, educaţie, cultură, 
patrimoniu cultural, etnografie şi folclor etc.), precum şi con-
vieţuirea bună cu alte popoare de a lungul anilor.  Perioada de 
realizare: 2011-2015 (timp în care vor fi organizate mai multe 

expoziţii): RollUp-uri (format 90x180cm, Preoţi şi Biserici, ex-
poziţie vernisată la   Timişoara în cadrul zilelor Culturii Ro-
mânilor din voivodina, 28 mai - 3 iunie 2012); grup de lucru 
pentru digitalizarea obiectelor muzeale; comitet de organizare / 
2,3 persoane de la fiecare instituţie; sesiune ştiinţifică/conferinţă 
cu tema: scurt istoric al românilor din voivodina, istoria culturii 
scrise, istoria învăţământului românesc etc (iCRv alege subiec-
tul şi data conferinţelor, trei conferinţe în decursul anului 2012); 
expoziţie itinerantă în instituţiile culturale din Banat, începând 
din luna ianuarie 2012 la Timişoara; 

– expoziţie de carte veche (sau de patrimoniu), la zrenianin, 
(în cadrul Târgului internaţional „Cărţi şi publicaţii 
româneşti din Banat”), BJTimiş va expune fotoco-
pii de cărţi şi publicaţii vechi româneşti din dome-
niile: istorie, geografie etc. din sec. Xvii, Xviii şi 
începutul secolului al XiX-lea, octombrie 2012; 

– Festival naţional de literatură liTveST, or-
ganizat la Timişoara, la care vor participa 2 poeţi 
români din voivodina (27-29 septembrie 2012);  
organizarea unei expoziții itinerante (urmând a 
fii expusă atât în oraşele mai importante cât şi in 
localitățile cu populație românească, acolo unde 
pot fii îndeplinite condițiile) axate pe obiceiuri-
le de naştere, nuntă şi moarte la români  , cele trei 
etape importante din ciclul vieții, etape încărcate 
de adânci semnificații fiind însoțite şi de cele mai 
numeroase obiceiuri şi ritualuri care s-au perpetuat 
în timp. expoziția va fii proiectată şi organizată de 
către specialiştii de la muzeul Satului Bănățean în 
colaborare cu specialişti din voivodina. (la Biserica 
albă, octombrie/noiembrie 2012); 

– organizarea a două Simpozioane (Timişoara, zrenianin) 
pe tema Satul românesc. Trecut și Prezent, menite să identi-
fice şi să analizeze problemele cu care se confruntă lumea sate-
lor româneşti (România, voivodina) şi pericolul urbanizării sau 
alte aspecte menită să o altereze şi totodată aspecte referitoare la 
ritualizare vieții urbane. Comunicările susținute urmând să fie 
publicate într-un studiu amplu. (Prima ediţie va fi organizată la 
Timişoara în octombrie 2012, iar cea de-a ii-a la zrenianin, în 
noiembrie 2012); 

– Construirea unei replici de casă tradiţională a românilor 
din Voivodina pe aleea etniilor a muzeului Satului Bănăţean,  
care va fi dotată cu obiecte româneşti din voivodina, asigurate de 
institutul de Cultură al Românilor din voivodina (inaugurarea 
casei – 2012); 

– Festival naţional de literatură liTveST, organizat la Ti-
mişoara, la care vor participa 2 poeţi români din voivodina (27-
29 septembrie 2012);

– Serile de poezie „Toamna pe Bega”, Torac/Timişoara /eci-
ca/ Timişoara/ zrenianin – (octombrie 2012); 

– Schimb reciproc de articole şi texte pentru rubrica perma-
nentă „interferenţe culturale” (2-3 pagini) a reviste semestriale 
„lumea cărţii”, editată de BJT, respectiv a revistei trimestriale 
„CRoNiCa bănăţeană”, editată de iCRv -  octombrie 2012;

– alaiul colindătorilor la Timişoara, 21 decembrie 2012); 
– Praznicul obiceiurilor de iarnă, împreună cu SReFv – 

decembrie 2012 (Complexul etnografic „Casa bănăţeană”, To-
rac, 22 decembrie 2012); 

Răzvan HRENOSCHI

TIMIŞ-VOIEVODINA

OBIECTIVE CULTURALE COMUNE

Festivalul Vânătorilor, la Timișoara
Peste 1.000 de vânători din ţară şi de peste hotare şi-au dat întâlnire, 

în 1 iulie, la cea de-a iii-a ediţie a Festivalului vânătorilor organizat la 
Pădurea verde din Timişoara.

organizatorii au adus 4 şoimari din ţară şi specialişti în dresarea 
şoimilor, dar şi cel mai frumos trofeu de căprior, care va fi premiat de 
juriu. Potrivit organizatorului evenimentului, Puiu oprea, ideea unui 
astfel de festival a pornit de la dorinţa de a reînvia tradiţiile de vânătoare 
ale românilor. “Novicii nu înţeleg ce înseamnă vânătoarea; nu e totul 
doar să tragi cu puşca în animale, ci şi multe alte lucruri, de la creşterea 
şi dresajul câinilor şi şoimilor până la hrănirea vânatului, a creşterii lui, 
la educaţia tinerilor pentru a proteja mediul înconjurător”, a spus oprea. 
De departe, unul dintre cele mai aşteptate momente  fost concursul de 
ceaune care a avut trei secţiuni: vânat, peşte şi alte preparate. 

D.I.
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De la un an la altul, Festivalul „lada cu zestre” devine o 
tradiţie care doreşte să păstreze vie moştenirea etnologică bănă-
ţeană. Cea de-a vi-a ediţie a festivalului, pentru ca deja „lada 
cu zestre” a ajuns la ediţia a vi-a,  se doreşte a fi extrem de 
consistentă calitativ, apreciindu-se o creştere a calităţii în toate 
sferele etnologice pe care le cuprinde festivalul.  și în acest an, 
concursul se desfăşoară în două etape: etapa zonală şi etapa ju-
deţeană, 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 coregra-
fice; Secţiunea ii - expoziţii, gastronomie, recitatori dialectali, 
publicaţii şi cărţi de autori locali; Secţiunea iii - Coruri şi gru-
puri corale, solişti vocali şi instrumentişti, orchestre, tarafuri, 
alte genuri muzicale. Faza zonală, demarată în data de  28 apri-
lie în comuna moşniţa Nouă, a continuat cu localităţile Recaş, 
Giarmata, Pesac, Giroc, moraviţa, Dumbrava şi Jimbolia. 

ajuns la moraviţa, în data de 26 mai, festivalul a reunit con-
curenţi din localităţi precum Birda, Gătaia, Deta, Giera, Denta, 
Jamu mare şi moraviţa. Pe lângă dansurile specifice zonelor 
de provenienţă ale participanţilor, fiecare comună s-a remarcat 
prin frumuseţea portului popular tradiţional. am apreciat în 
mod deosebit costumele populare prezentate de reprezentanţii 
localităţii Gaiu mic, comuna moraviţa, extrem de valoroase, 
precum şi frumuseţea dansurilor de câmpie prezentate de con-
curenţii din celelalte localităţi.

Următoarea secvenţă a „lăzii cu zestre” s-a petrecut la 
Dumbrava în data de 2 iunie. la festival au luat parte comune-
le Pietroasa, Tomeşti, Curtea, margina, Bârna, Fârdea, Dum-
brava, Traian vuia, Coşteiu, Balinţ, Bethausen, mănăştiur şi 
oraşul Făget, mare parte dintre ele reprezentante ale Banatului 
de munte, atât din perspectiva portului popular, cât şi din cea a 
dansurilor prezentate. 

Ultimul „episod” din faza zonală a Festivalului „lada cu 
zestre” a avut loc în data de 9 iunie în oraşul Jimbolia, reu-
nind participanţi din comunele Comloşu mare, lenauheim, 
Gottlob, Cărpiniş, iecea mare, Cenei, Checea, Teremia mare, 
Tomnatic şi Jimbolia.

Următoarea fază a Festivalului „lada cu zestre” este faza ju-
deţeană. aceasta se va desfăşura, aşa cum deja ne-am obişnuit, 
pe cele trei secţiuni, Coregrafie – în data de 22, 23 septembrie 
2012, expoziţii, gastronomie, recitări, teatru – în data de 29 
septembrie 2012 şi muzical – în data de 30 septembrie 2012.  
Spectacolul reprezentativ, ce va reuni laureaţii etapei judeţene 
a festivalului, va avea loc în data de 14 octombrie la Timişoara.

organizarea şi desfăşurarea celor cinci ediţii  ale concursului 
„lada cu zestre”, manifestare de mare amploare, ne-a demon-
strat că artele tradiţionale ale neamului nostru mai sunt încă vii 
în sufletul românului şi a tuturor minorităţilor ce locuiesc pe 
aceste plaiuri, constituind patrimoniul cel mai de preţ în cultura 
neamurilor. Participarea la fiecare ediţie a peste 6000 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 dato-
rită implicării permanente a autorităţilor locale, a instituţiilor 
culturale din mediul rural, a şcolii şi a bisericii, creându-se un 
front comun pentru organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii 
a festivalului, Consiliul Judeţean Timiş organizând participând 
şi sprijinind financiar prin agenda culturală această manifesta-
re, şi, totodată, impunând prin regulamentul adoptat reflectarea 
satului tradiţional timişean în toate aspectele dezvoltării sale 
plenare, de-a lungul timpului.

Ada MARINCU
Răzvan HRENOSCHI

victor malac, noul primar din comuna 
Dumbrăviţa, a reuşit să câştige alegerile din 
10 iunie 2012, după ce a reuşit să îi convin-
gă pe locuitori că poate face administraţie în 
mod eficient. malac a fost viceprimar în man-
datul trecut şi mai are în Cv două mandate 
de consilier local. În primele săptămâni după 
preluarea funcţiei, edilul a identificat priorită-
ţile dumbrăviţenilor, comuna cu o populaţie de 
peste 7.200 de persoane. la fel ca în alte co-
mune periurbane, unde dezvoltarea imobiliară 
a fost evidentă, localnicii au probleme, printre 
altele, cu presiunea apei, din cauza faptului că 
oamenii îşi udă grădinile pe timp de vară. o 
altă chestiune ce trebuie rezolvată este cea a 
câinilor vagabonzi, apoi trebuie să se distrugă 
vegetaţia poluantă şi care provoacă alergii. 

„În ceea ce priveşte câinii vagabonzi, am 
luat legătura cu o firmă de ecarisaj pentru a 
face un contract cu ei, dar am discutat şi cu 
oNG-uri de protecţie a animalelor, pentru a 
steriliza animalele. Cea mai mare problemă 
sunt drumurile, majoritatea sunt pietruite, dar 
s-a mutat foarte multă lume bună din oraş la 
noi în comună şi pretenţiile sunt mai mari. oa-
menii doresc asfalt. avem şi gaz şi apă potabilă 
pe toată raza comunei, canalizarea este în vatra 
veche a satului şi în unele zone din vatra nouă, 
dar acum derulăm un proiect prin ministerul 
mediului pentru 35 de km de reţea de canali-
zare. este vorba de zonele Cora şi vest, strada 
mureş şi străzile colaterale. avem în derula-
re proiectul de extindere a liniei de troleibuz, 
acum e în jurizare şi probabil va fi propus spre 
finanţare. Termenul de execuţie ar fi 6 luni 
după semnarea contractului. Se va merge cu 
troleibuzul 14 până la ieşirea din Dumbrăvi-
ţa. alt proiect în derulare este un incubator de 
afaceri, proiectul este aprobat, urmează să în-
cepem lucrarea pe fosta păşune a satului. mai 

avem un centru de zi, o grădiniţă, pentru că 
efectivul de copii a crescut foarte mult. acum 
sunt 220 de copii la grădiniţă şi vor fi şi mai 
mulţi”, ne-a spus victor malac. 

Cu o populaţie de 7.240 de persoane, con-
form datelor de la ultimul recensământ, comu-
na Dumbrăviţa se poate compara cu alte oraşe 
din judeţ. Cunoscută mai degrabă ca o comună 
rezidenţială, datorită numărului masiv de timi-
şoreni care şi-au ridicat case aici, Dumbrăviţa 

s-a remarcat printr-o dezvoltare fulminantă în 
perioada 2007-2008. atunci se eliberau apro-
ximativ 700-800 de autorizaţii de construcţie 
pe an. a urmat o perioadă când acest număr a 
mai scăzut, dar începând de anul trecut, numă-
rul actelor necesare ridicării unei construcţii a 
început să crească din nou şi s-a ajuns la circa 
400-500 de autorizaţii pe an. intravilanul co-
munei a crescut de la 500 ha la 1.500-1.600 ha. 
„Parcele pentru ridicarea altor case mai sunt. 
Ne-am luat măsuri, prin comisia de urbanism, 
şi am restricţionat suprafaţa parcelelor, am ce-

rut să nu se facă mai mici de 600 mp, pentru a 
nu se aglomera atât de tare localitatea”, a preci-
zat primarul. Până acum nu s-au acordat tere-
nuri pentru tinerii sub 35 de ani, în baza legii, 
dar acest aspect a fost trecut în promisiunile 
electorale ale primarului nou ales. Suprafaţa de 
teren este alocată, 3 hectare, pentru care sunt 
peste 100 de cereri, dosarele urmând să fie ve-
rificate în perioada următoare. În Dumbrăviţa 
există şi o zonă industrială, spre Calea aradu-

lui, aflată în dezvoltare pentru că s-a pornit un 
pic mai târziu faţă de alte localităţi. 

„Noi aşteptăm investitorii în continuare, 
deoarece o mare parte din bugetul local vine de 
la ei. avem câteva firme mari, cum ar fi Dunca 
expediţii. Domeniul agricol nu mai prea există 
în Dumbrăviţa, din cauză că pe majoritatea te-
renurilor s-au făcut PUz-uri, fiind euforia cu 
preţurile mari la terenuri până în 2007. majo-
ritatea s-au grăbit să le facă rapid. Planul urba-
nistic general trebuie făcut, avem un plan ur-
banistic zonal director după care ne orientăm, 

dar urmează să facem şi PUG. Faţă de anul 
trecut, bugetul a fost mai mare în acest an, 19 
milioane de lei faţă de 15 milioane, cât am avut 
anul trecut. Creşterea a venit din taxele şi im-
pozitele strânse şi de la firmele care au sediul 
pe teritoriul comunei”, a menţionat malac. 

Colaborare cu Timişoara
Fiind foarte aproape de Timişoara, dezvol-

tarea serviciilor nu se poate face fără ajutorul 
administraţiei din acest oraş, ca dovadă şi pro-
iectul de extindere a liniei de troleibuz. Cola-
borarea trebuie extinsă şi la instituţiile care au 
în subordine pădurea şi barajul, de exemplu. 
„Pădurea de la Dumbrăviţa nu aparţine teri-
torial de noi, ci de ocolul Silvic şi de Timi-
şoara. Urmează să îi contactăm pe cei de la 
Primăria Timişoara. Sunt mulţi care vin de la 
oraş şi merg la baraj şi e o plăcere să te plimbi 
prin pădure. o să luăm legătura cu primarul 
Timişoarei, Nicolae Robu, să vedem dacă reu-
şim să găsim o colaborare, să putem face piste 
de biciclete în pădure. Barajul aparţine apelor 
Române, avem un proiect în derulare pentru 
amenajarea unui centru infoturistic.  avem 
proiecte în derulare şi cu cei din Ungaria şi 
Serbia, pe fonduri transfrontaliere, pentru do-
cumentaţia tehnică de asfaltare a 15 km de 
drumuri”, a mai spus malac. Problema cea mai 
mare este însă aglomerarea rutieră, apărută 
odată cu deschiderea centurii Timişoarei. Tra-
ficul pe arterele principale din Dumbrăviţa s-a 
dublat în ultima perioadă şi primarul victor 
malac ţine neapărat să discute cu preşedintele 
CJ Timiş Titu Bojin şi cu primarul Timişoarei 
Nicolae Robu despre posibilităţile ce există 
pentru degrevarea acestor tronsoane şi găsirea 
unor soluţii. 

Alina SABĂU

DUMBRĂVIŢA Comuna cu aspirații de oraș 
se reorganizează sub cârma altui primar

S-a încheiat faza zonală a Festivalului „Lada cu zestre”
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MAŞLOC

este de 30 de ani în comuna Giarmata, lo-
calitate aflată la câţiva kilometri de Timişoara, şi 
timp de 8 ani a fost consilier local. De formă, la 
fel ca alţi consilieri locali, admite virgil Bunescu, 
convins că în administraţiile trecute treburile nu 
s-au făcut cum trebuie. a candidat la alegerile 
din 10 iunie 2012 şi a câştigat mandatul. Bu-
nescu se caracterizează ca fiind o persoană aspră, 
care vrea să facă ordine în lucruri, pe rând, şi care 
are alt ritm de muncă decât predecesorii săi. Pri-
mele săptămâni alături de angajaţii din subordi-
ne nu i-au oferit cele mai bune moment, dar este 
convins că lucrurile se pot aranja. 

“Personalul Primăriei este numeros, pare 
bun, dar e foarte dezorientat. Nu lucrează după 
niciun sistem, nu au nicio regulă de răspundere, 
au o mentalitate de grupuri şi minigrupuri. Cine 
era aici înainte a făcut lucrurile fără ei, toţi erau 
mulţumiţi aşa, în afară de cetăţeni. am fost 8 
ani consilier local, dar eram ţinuţi ca să votăm 
sau să fim acuzaţi că nu se  votează şi nu îl lăsăm 
pe primar să facă ceva. În primul rând trebuie 
să organizez puţin personalul, să vedem ce face 
fiecare, cine ce ştie să facă sau dacă trebuie să 
facă altcineva. mai trebuie să impunem un cir-
cuit al hârtiilor din Primărie, nimeni nu ştie la 
cine ajunge o hârtie. Dacă primarul are nevoie 
de un document plecat, nu mai ştie nimeni unde 
este şi dacă întrebi se răspunde că nu e treaba lui. 
Circuitul persoanelor şi al serviciilor este foarte 
greoi aici. Sunt închis în birou, trec prin cinci 
coridoare ca să intru în biroul meu, uneori mă 
trezesc şi cu cinci oameni peste mine. Trebuie 
să mut biroul unde să mă vadă oamenii, trebuie 

să le fac un loc unde să aştepte civilizat, cetăţenii 
trebuie respectaţi. Se fumează des în clădire, în 
multe locuri. Nu se mai poate aşa.”, spune ferm 
primarul din Giarmata. 

Împrumut bancar  
pentru realizarea lucrărilor  
de infrastructură

În comuna cu peste 8.000 de locuitori, fa-
cilităţile de secol XXi nu abundă. Dimpotrivă. 
Din cei 40 de km de străzi, asfalt este numai pe 
2,5 km. Nu există şosea, apă potabilă, canalizare, 
nu există investiţii majore, nu există nicio firmă 
mare care să contribuie substanţial la bugetul lo-
cal. „Nici ca zonă rezidenţială nu ne-am apropi-
at foarte mult de celelalte comune periurbane şi 
asta pentru că doritorilor nu li s-a oferit o logică 
urbanistică în comună, nici utilităţi. Dacă unul 
a avut grădină în spatele casei, a deschis prin 
curtea sa şi a vândut terenul din spate. Nu s-au 
valorificat cum trebuie terenurile din grădini, nu 
este nici infrastructură care să atragă pentru a 
se face locuinţe. la investiţii nu s-a creat niciun 
loc special pentru ca investitorii să aibă anumite 
facilităţi şi din nou este lipsa infrastructurii. aşa-
dar, nu este nici loc din punct de vedere juridic, 
nu se pot aşeza nici locuitori, nici investitori. Nu 
mai contează ce s-a întâmplat până acum aici, 
cert e că oamenii nu au mai vrut ce era şi acum 
aşteaptă altceva. Nu rezolvăm nimic dacă dăm 
vina pe cineva”, recunoaşte edilul din Giarmata. 

În primele săptămâni ale noii sale atribuţii, 
Bunescu spune că ştie ce trebuie făcut pe mai 
departe şi de cam câţi bani ar fi nevoie pentru a 

crea facilităţi moderne. „am căutat dacă s-au fă-
cut ceva proiecte până acum, sunt bucăţi doar, pe 
reţea de apă şi altele. Studiile abundă, pe studiile 
de fezabilitate se dădeau mulţi bani, pentru ceva 
ce nu se realiza. Sunt munţi de hârtii, care pre-
cis costă o grămadă de bani, dar nu le foloseşte 
nimeni. ideea mea e că Giarmata nu mai poate 
aştepta. oamenii care m-au ales au speranţa că 
poate vine cineva care poate să recupereze într-
un fel întârzierea şi eu cred că pot să fac lucrul 
acesta. Trebuie să se sistematizeze nişte lucruri 
înainte. mi-am cam dat seama ce trebuie să fac 
aici, cât drum, ce canal, sunt lucruri mari acestea. 
oamenii nu aşteaptă şi trebuie să găsesc o solu-
ţie de finanţare”, spune virgil Bunescu. Discuţii 
cu unele bănci au existat deja, pentru a se demara 
un procedeu de împrumut, cu rambursarea bani-
lor în timp. 

„am discutat cu băncile, soluţii de împrumut 
există, vom lua credit în lei. Nu e uşor, dar soluţii 
sunt, sunt bănci dispuse să împrumute primă-
riile, trebuie să avem un anumit buget, pentru 
că se raportează împrumutul la buget. am ta-
tonat terenul pentru un împrumut pe 20 de ani 
de zile şi cu suma aceea să cofinanţăm alte surse 
de finanţare, pe proiecte europene, de la minis-
tere. Nu o să vină nimeni să ne dea banii şi să 
spună că ne-au aşteptat. eu nu mă bazez numai 
pe sursa de la bugetul local. apa este o investiţie 
majoră, trebuie făcute toate împreună, chiar dacă 
nu putem toate străzile deodată, ci toate lucrările 
deodată pe anumite zone. vom face în aşa fel 
încât să nu fie lucrări dirijate, probabil vom înce-
pe mai din marginea localităţii. Giarmata a avut 

aeroport, ar putea veni bani de acolo, din taxe şi 
impozite. am pierdut aeroportul din cauza unui 
primar care s-a încăpăţânat, vrem să recuperăm 
o parte  din impozite şi taxe pe cale amiabilă şi 
diplomatică. Sper să găsim o cale pe care să o 
ducem până la capăt. e o chestiune de voinţă”, 
explică Bunescu. 

Fără asistenţă medicală  
de urgenţă în comuna  
cu 8.000 de suflete!

Sunt însă şi alte lucruri legate de viaţa ime-
diată care nu au fost considerate importante an-
terior. la Giarmata nu avem asistenţă medicală 
permanentă. există cabinete de medic de fami-
lie, cu program limitat, dar dacă nu vine salvarea 
omul poate să moară. Pentru o injecţie trebuie să 
se meargă la „taximetriştii pirat” ca să ajungă la 
un medic în oraş. Primarul doreşte să găsească o 
posibilitate prin care medicul, pompierii şi poli-
ţia să fie în acelaşi loc şi să se asigure permanenţa 
24 din 24 de ore. 

În ceea ce priveşte deschiderea faţă de inves-
titori, primarul spune că va promova o imagine 
curată a administraţiei din Giarmata, pentru ca 
toţi cei interesaţi să ştie că există deschidere şi că 
la masa tratativelor se pot găsi soluţii. „De aici 
se va transmite că nu trebuie să dai, să faci una 
sau alta, că stăm la masă, găsim soluţii, dar dacă 
nu ajuţi, nu scoţi din circuit terenul, cine vine la 
noi? avem centură, autostradă, legături, comuna 
pulsează”, a concluzionat virgil Bunescu. 

Alina SABOU

GIARMATA Primarul Virgil Bunescu: 

„Giarmata nu mai poate aștepta, trebuie să recupereze întârzierea!”

a luat-o de la zero, ca la o casă 
nouă, aşa ne-a spus noul primar din 
comuna maşloc, Francisc Barta. a 
cumpărat până şi mop, căci nu exista 
în primărie din vechea administraţie. 
Nici nu se pune problema să existe 
maşini, utilaje, instrumente necesare 
unei bune gospodăriri a localităţii care 
mai are în administrare satele alioş 
şi Remetea. Tocmai de aceea, printre 
priorităţile lui Barta, care a fost un 
mandat consilier local şi locuieşte de 
30 de ani în maşloc, este să facă or-
dine şi curăţenie. “Trebuie să o luăm 
de la zero”, a afirmat edilul. 

vorbim de priorităţi pentru cetă-
ţeni, context în care Barta ne spune că 
trebuie introduse reţele de apă la alioş 
şi la Remetea, maşlocul având această 
facilitate. Printre puţinele, de altfel. 
“există proiecte făcute, problema este 
de finanţare, degeaba ai proiect, dacă 
nu ai bani. Sunt bani cheltuiţi cu du-
iumul pe proiecte, dar nu vor fi exe-
cutate niciodată, degeaba îl faci dacă 
ştii din start că nu e viabil”, a preci-
zat Barta. o problemă ce afectează 
centrul de comună este că nu există 
cămin cultural, aşa că toate evenimen-
tele importante au loc în satele sau 
comunele din jur: nunţile şi botezurile 
la Fibiş  sau la Remetea. 

„Căminul e cea mai mare pro-
blemă. la rugă ar trebui să avem un 
cort, vreau să facem ceva serios anul 
acesta. la închiriat costă 20 de euro/

mp. Bugetul pentru rugă aprobat la 
nivel de primărie este de 1.500 de lei, 
nu se poate face nimic cu suma asta. 
Rugă cum s-a făcut ultima dată, stă-
teau muzicanţii pe remorcă, se dansa 

în praf, nu fac. Trebuia să avem ruga la 
finele lunii iunie, la patru zile după ce 
am fost învestit. am discutat cu pre-
otul din comună şi a fost de acord să 
facem în august, când va fi şi la alioş. 
Trebuie să găsim şi sponsori.  Pentru 
căminul cultural din maşloc există 
un proiect mai vechi, dar nu s-a dus 
nimeni să bată la vreo uşă şi să solici-
te bani. am avut cămin, dar imediat 
după revoluţie a fost girat la Banca 
Religiilor, s-a scos la licitaţie, s-a vân-
dut, iar cel care a cumpărat a spus că 
cedează clădirea cu titlu gratuit dacă 
se face biserică. aşa, avem biserică şi 

nu avem cămin”, precizează primarul. 
Nici situaţia căminului din alioş nu 
e roz, de 20 de ani clădirea veche, în 
care cândva a fost primărie, nu mai are 
poartă şi geamuri, aşa că în interior a 

intrat o familie de rromi. Cu greu au 
fost evacuaţi la începutul lunii iulie şi 
s-a montat poartă pentru ca aceştia să 
nu mai intre. 

„Ştiu ce trebuie să fac!”
Îl întrebăm pe primar de ce a dorit 

această funcţie, din moment ce ştia că 
sunt probleme multe. 

„Stau aici de 30 de ani şi ştiu cum a 
fost înainte, erau nemţi atunci. am vă-
zut, în 30 de ani, cum a decăzut şi cum 
decade comuna. Dacă în patru ani aş 
reuşi să stopez declinul, aş fi foarte 
mulţumit.  Ce facem acum? Încercăm 

să atragem nişte fonduri europene. În 
prima fază trebuie să tundem iarba, să 
curăţăm şanţurile. asta vreau pe ter-
men scurt, să fie curăţenie, ordine. știu 
ce pot să fac, m-am gândit ce să fac. 
Nici nu vă imaginaţi cum era înainte. 
acum lipseşte implicarea. șvabii au 
avut pichetul de pompieri şi se întreţi-
nea cum trebuie. Nu aveau bani, dar se 
organizau cum trebuie, ăsta era secre-
tul. vreau să încep din mers să contac-
tez tinerii care vor să facă voluntariat. 
Primăria ar trebui să găsească moda-
litatea de a-i atrage cu ceva. Înainte 
existau meciuri de fotbal între pompi-
eri şi cei din fanfară, tineri şi oameni 
în vârstă, erau antrenaţi să socializeze 
între ei. În 1984 era şi echipă de fotbal, 
acum nu avem nici teren de fotbal. le-
am promis tinerilor că voi face teren 
în fiecare localitate, altfel nu mai poţi 
atrage tineretul. Trebuie să atragem şi 
sponsorizări, trebuie să fim bine orga-
nizaţi. Nemţii asta au ştiut să facă, să 
se organizeze”, explică Francisc Barta.

Pentru tineri se caută soluţii pen-
tru a li se da terenuri să îşi ridice case, 
cereri sunt depuse de ani de zile şi 
oamenii întreabă des dacă a apărut 
ceva nou. „Trebuie să facem şi un 
plan urbanistic general, în fiecare an 
s-a prevăzut în buget, dar nu s-a făcut 
niciodată. o să mă străduiesc să re-
zolv treaba asta, pentru că sunt mulţi 
tineri şi familii care ar avea nevoie de 
un ajutor. aici e proprietate privată. 

legea nu ne dă dreptul să luăm din 
păşune, spre Timişoara e conducta de 
gaz metan şi nu se poate face nimic 
în partea aceea pentru a extinde vatra 
satului. Se poate doar spre alioş. Cel 
care se ocupa de fondul funciar este 
pensionat, era post unic şi e blocat, şi 
de aceea ne mişcăm foarte greu”, mai 
spune primarul recent învestit. 

Beţe în roate
După ce că sunt probleme cu co-

lectarea taxelor şi impozitelor, nu sunt 
investitori foarte mulţi, statul mai şi 
pune beţe în roate la partea financiară. 
ajutorul social a fost plătit din fon-
durile proprii, pentru că nu s-au mai 
primit banii de la stat timp de peste 
jumătate de an. la Bogda însă, admi-
nistraţia nu a avut de unde să achite, 
iar la final de an, la un control al celor 
de la Finanţe, fondurile s-au alocat. 
la maşloc însă, spune primarul, s-a 
constatat că sumele se plătiseră din 
fonduri proprii şi banii nu au mai fost 
returnaţi de către instituţiile abilitate. 

Dezinteresul fostelor administra-
ţii s-a văzut şi prin faptul că preferau 
să plătească chirii pentru utilajele ne-
cesare, 100 milioane lei vechi pe lună, 
în loc să aloce bani să cumpere unul 
propriu. Unde s-au dus banii? „Bună 
întrebare, dar cred că răspunsul o să îl 
poată da cei care au fost aici”, a răs-
puns, diplomat, Francisc Barta. 

Alina SABOU

Noul primar vrea să reintroducă 
organizarea de pe vremea când comuna era „nemțească”
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– Cu ce gânduri începeţi acest mandat?
– ţinând cont că locuiesc în Recaş de exact 

30 de ani, din 1982, după terminarea Facultăţii 
de horticultură de la Cluj, mă consider recăşan 
din toate punctele de vedere. Faptul că am ră-
mas aici înseamnă că mi-a plăcut dintotdeauna 
această localitate, sunt mândru de alegerea făcu-
tă, deci răspunsul nu poate fi decât că încep acest 
mandat cu o dorinţă foarte mare de a face tot ce 
îmi stă în putinţă ca Recaşul să îşi merite denu-
mirea de oraş.

–  Rezultatul scrutinului din 10 iunie 2012 a 
fost unul aşteptat pentru dumneavoastră? 
Dacă da, de ce?

– eram convins că dacă voi intra în cursă, 
voi câştiga alegerile bazându-mă pe mai multe 
aspecte. Primul ar fi că din 1982, lucrând ca şef 
de vie, continuând o perioadă de 2 ani ca şef la 
Baza de Recepţie şi continuând cu societatea de 
construcţii la care am lucrat ca administrator în 
ultima perioadă, am fost tot timpul aproape de 
oameni, tot timpul i-am ajutat în limita posibi-
lităţilor şi sigur că, atunci când şi eu le-am cerut 
ajutorul, a venit necondiţionat. De asemenea, 
un argument pe care m-am bazat a fost acela că 
la locurile de muncă amintite anterior am do-
vedit că sunt capabil să conduc o activitate, fie 
ea productivă sau de administraţie. mulţumesc 
şi pe această cale tuturor celor care m-au votat 
în 10 iunie. Un al doilea motiv pentru care am 
ştiut că voi câştiga este că simţeam că la Recaş 
adie un vânt al schimbării, simţeam că se pot 
face mai multe în multe domenii. Nu în ultimul 
rând, recunosc că a fost o ambiţie personală, o 
curiozitate.

–  Cum vedeţi următorii patru ani din punctul 
de vedere al investiţiilor pentru Recaş?

– Totul depinde de situaţia economică din 
ţară, de evoluţia politică a evenimentelor din 
acest an, referendum, alegerile parlamentare, 
alegerile prezidenţiale, unde doresc ca partidul 
din care fac parte, PNl, să obţină cele mai bune 
rezultate, desigur în cadrul USl.

–  Cum credeţi că va decurge relaţia cu Consi-
liul Local? Va fi o conlucrare benefică pentru 
cetăţeni?

– Nu văd de ce să nu fie o conlucrare benefi-
că întrucât eu nu urmăresc decât elaborarea unor 
legi sau aprobarea de proiecte care sunt în folosul 
comunităţii. Nu urmăresc în relaţia cu Consiliul 
local decât aplicarea legilor, transparenţa totală 
şi respectul reciproc. 

–  Care consideraţi că este cea mai importantă 
investiţie ce trebuie realizată la Recaş?

– Sunt foarte multe de făcut, dar sigur că cel 
mai important în Recaş la capitolul investiţii 
este canalizarea. apoi asfaltarea străzilor, a dru-
murilor între Recaş-Bazoş, Recaş-Petrovaselo, 
Recaş-Stanciova.

–  Cum aţi găsit situaţia financiară a Primăriei 
şi care sunt primele obiective cu care doriţi să 
începeţi?

– aţi atins un punct foarte sensibil, care pro-
babil merită un spaţiu mai amplu şi voi încerca 
să fiu cât mai explicit ca oamenii să mă înţelea-
gă. Bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului 
Recaş şi al satelor aparţinătoare este în jur de 
125 miliarde lei vechi. la preluarea mandatului, 
în 25 iulie 2012, era în cont suma de ... 950 de 
lei. Bugetul menţionat anterior a fost repartizat 
în proporţie de 80%  pe primele două trimes-
tre, respectiv până la 30 iunie, asta întâmplător 
sau nu contează mai puţin. Ceea ce contează 
mai mult este faptul că, ţinând cont de unele 
nerealizări din bugetul planificat, vom mai be-
neficia de puţini bani pentru anul 2012. Ca să 
fie meniul complet, mai trebuie arătat că fosta 
conducere a Primăriei a mai semnat facturi sau 
a demarat şi alte contracte păguboase chiar după 
10 iunie, contracte de prin anii 2008-2010. este, 
de asemenea, de remarcat uşurinţa cu care s-au 
făcut acte adiţionale la contracte pentru mărirea 
sumelor, unele ajungând la 50% din valoarea 

contractului, aproape la toate devizele de lucrări! 
Toate aceste fenomene le consider ca fiind rău 
intenţionate şi împotriva comunităţii. 

–  Ţinând cont de această situaţie financiară, 
precară totuşi, care vor fi priorităţile dumnea-
voastră în cei 4 ani?

– voi încerca să caut găsesc soluţii de finan-
ţare şi din alte surse de venit. Doresc să fac, pe 
lângă canalizarea oraşului şi asfaltarea străzilor şi 
unele lucrări mai mici, dar de interes major, cum 
ar fi: amenajarea centrului din oraş cu parcări pe 
ambele părţi şi cosmetizarea clădirilor existente; 
amenajarea pieţei agro-alimentare care arată jal-
nic acum; definitivarea extinderii reţelei de cu-
rent electric în cartierele noi;  amenajarea clădi-
rilor din patrimoniul primăriei, cum ar fi sediul 
serviciului social şi a fostului restaurant Rubin şi 
utilizarea lor în folosul comunităţii; amenajarea 
şcolii generale din Stanciova; extinderea reţelei 
de apă la Stanciova şi herneacova; rezolvarea 
într-un fel sau altul a instalaţiilor de apă din sa-
tele Petrovaselo, Bazoş şi izvin.

–  Spuneţi-ne dacă aţi găsit ceva proiecte despre 
care se tot vorbea în campania electorală...

– Unul singur şi anume instalarea camerelor 
de luat vederi în Recaş, proiect care costă 825 
milioane lei vechi plus 150-200 milioane lei 
vechi alte lucrări, în total peste un miliard de lei 
vechi, lucrare care va trebui plătită tot de către 
noi în următorii ani.

–  Ce se întâmplă cu o investiţie, totuşi semnifi-
cativă, pe raza oraşului Recaş, şi anume sala 
de sport de la Izvin…?

– am înţeles că acea investiţie face parte 
dintr-un program guvernamental, este o con-
structive interesantă aş spune, urmează să-i fa-
cem recepţia finală şi chiar este un obiectiv de 
care m-am interesat. lăsând la o parte faptul că 
probabil nu acolo îi era locul, am vrut să ame-
najăm în faţa sălii, până la şosea, un parc pentru 
copii, cu terenuri de joacă, pomi deosebiți, dar, 
stupoare, terenul este concesionat pe o perioadă 
de 49 de ani către fabrica de lapte, la fel şi în 
spatele sălii, deci acolo nu se mai poate realiza 
nimic. 

–  Aţi refuzat susţinerea echipei de fotbal AC 
Recaş, care tocmai promovase în Liga a II-a. 
Cum comentaţi?

– v-am pomenit anterior despre situaţia fi-
nanciară de la nivelul Primăriei. Dacă încercam 
să mă implic prin promisiuni, era un dezastru 
pentru ambele părţi. Chiar şi în condiţiile unei 

situaţii financiare mai bune, susţinerea unei 
echipe de fotbal din liga a ii-a era o pălărie prea 
mare pentru o localitate ca Recaşul în condiţiile 
în care nu se găseau sponsori. era o problemă 
pe care comunitatea, în procent de 80-90%, nu 
o agrea. 

–  Ce se va întâmpla cu terenul de fotbal? Veţi 
înfiinţa o altă echipă, pentru ligile de fotbal 
inferioare?

– m-am gândit să formăm o echipă pentru 
categoria judeţeană sau o formulă asemănătoare, 
însă am constatat că terenul de fotbal este con-
cesionat şi el pe o perioadă de 25 de ani echipei 
aC Recaş. vom studia ce oportunităţi mai avem.

–  Care este situaţia fondului funciar? Mai exis-
tă restanţe la acordarea titlurilor de propri-
etate? 

– și aceasta este o problemă destul de sen-
sibilă. am rămas foarte surprins să constat că 
după 22 de ani problema împărţirii pământului 
şi acordarea titlurilor de proprietate este rezol-
vată doar în proporţie de 50%. Restituirea te-
renurilor s-a făcut anevoios, s-au tot schimbat 
amplasamentele de la un an la altul, după nişte 
criterii subiective am impresia. este o proble-
mă care ne va da bătăi de cap şi scandaluri şi 
în continuare. am impresia că s-au făcut multe 
nereguli, multe nedreptăţi în aplicarea legilor, iar 
rectificarea lor presupune o muncă titanică, ce ia 
mult timp, cheltuieli ş.a.m.d. 

–  Spuneţi-ne dacă în decurs de o lună v-aţi fa-
miliarizat cu problemele noi din administra-
ţie şi ce transmiteţi către cetăţenii din Recaş ?

– Trebuie să recunosc că am intrat într-o 
lume complet nouă, faptul că nu am mai activat 
nici măcar ca şi consilier local a fost un handicap 
pentru mine. odată cu trecerea timpului, încep 
să mă acomodez, sunt convins că în decurs de 
3-5 luni voi stăpâni situaţia. Rog ca şi oamenii 
din preajma mea să înţeleagă şi să îmi acorde 
acest răgaz şi pe urmă totul va intra în norma-
litate. Doresc să îi asigur pe toţi concetăţenii 
mei că am venit la Primărie cu cele mai bune 
intenţii, doresc să nu-i dezamăgesc niciodată pe 
simpatizanţii mei, doresc să fiu de ajutor tuturor 
oamenilor din Recaş şi satele aparţinătoare, voi 
fi transparent cu ei, să ştie tot ce se petrece în 
Primărie. la urma urmei, sunt banii lor, şi tot 
ceea ce facem ca şi conducători ai Primăriei este 
rodul muncii lor. 

A consemnat Alina SABOU

RECAŞ Interviu cu primarul oraşului, Teodor Pavel

„Ca primar, urmăresc doar aplicarea legilor, 
transparența totală și respectul reciproc”

Gheorghe Carcea a câştigat un 
nou mandat de primar la alegerile 
locale din 10 iunie 2012 şi vrea să 
îşi continue proiectele începute. Una 
din aceste lucrări este căminul cul-
tural, a cărei licitaţie a avut loc îna-
inte de campanie. lucrările au fost 
începute, fiind în desfăşurare şi cu 
termen de finalizare până anul viitor. 
Fondurile folosite au provenit din 
bugetul local şi de la Consiliul Ju-
deţean. „În toamnă sperăm să putem 
începe lucrările la baza sportivă, tre-
buie să scoatem autorizaţia de con-
struţie. apa este pe stradă, oamenii 
se pot racorda la reţea încă de anul 

trecut. Canalizarea este în proces de 
licitaţie pentru a se face proiectul, 
suntem la fazele tehnice. acest stu-
diu ne va arăta cam de ce sumă este 
nevoie. Încercăm să facem lucrarea 
pe fonduri de la Guvern, fonduri eu-
ropene, din bugetul local nu putem 
să îl facem”, ne spune Carcea. Cel 
mai mare investitor este în dome-
niul agricol, oveg Fibiş. odată cu 
criza activitatea s-a restrâns pentru 
cei mai mici dintre afaceriştii locali. 
Taxele se strâng în proporţie de 70 la 
sută, bugetul local anual fiind de 1,7 
milioane lei, foarte puţin, după cum 
recunoaşte însuşi edilul. „Ne descur-

căm... cu investiţii mici. Nu ne-am 
gândit la un împrumut bancar”, pre-
cizează primarul.

acesta speră ca noua guverna-
re să nu renunţe la proiectele vechi, 

pentru care s-au făcut studii şi s-au 
dat aprobări. Unul dintre proiec-
te este cel cunoscut sub numele 
„10.000 km ai elenei Udrea”, pen-
tru care Fibişul avansase la finanţare. 

„Încercăm să direcţionăm dosarul 
spre alte fonduri. vom reînnoi şi avi-
zele pentru canalizare şi asfaltare”, a 
mai spus Gheorghe Carcea. Pentru 
tinerii din localitate s-au acordat, de 
anul trecut, 60 de loturi de casă, de 
700 mp, jumătate fiind acordat gra-
tuit, jumătate în concesiune cu drept 
de cumpărare. Tinerii nu au înce-
put imediat construcţiile după ce au 
primit terenul, dar au început să îşi 
întocmească avize şi tot ce trebuie 
pentru autorizaţiile de construcţie, 
semn că vor să pună pe picioare un 
cartier nou.  

Alina SABOU

FIBIŞ Terenuri gratuit și în concesiune pentru tinerii din comună
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agenţia de Dezvoltare a euroregiunii Dunăre-Criş-mureş-
Tisa în parteneriat cu Consiliul Judeţean Timiş implementează 
proiectul intitulat „Drumuri fără frontiere, revelaţii în euroregi-
unea DKmT”, în cadrul Programului de Cooperare Transfron-
talieră Ungaria-România 2007-2013. 

Scopul proiectului este realizarea traseului tematic al vinului 
şi gastronomiei şi cel al monumentelor istorice în euroregiu-
nea DKmT. Traseele nou create vor completa itinerariile deja 
existente în acest spaţiu: traseul clădirilor construite în stil art 
Nouveau la începutul secolului XX, traseul patrimoniului istoric 
industrial, traseul tradiţiilor populare şi al obiceiurilor folclorice, 
traseul băilor termale şi traseul de vizitare a locurilor de degus-
tare a băuturilor tradiţionale (vinul Cadarcă, berea şi rachiul) din 
euroregiune. 

obiectivele turistice cuprinse în trasee sunt promovate prin 

broşuri informative, filme promoţionale, la târguri de specialita-
te şi în cadrul site-urilor www.thematicroutes.dkmt.eu şi www.
tasty.dkmt.eu.  În vederea promovării traseelor tematice ale eu-
roregiunii în afara hotarelor celor trei ţări, în perioada 18-22 iu-
nie 2012, a fost organizată, de asemenea, şi o vizită de studiu de-
dicat presei, la care, alături de ziarişti români, maghiari şi sârbi, 
au participat şi ziarişti din: Franţa, Belgia, italia, Spania şi Cehia. 

În cadrul vizitei de cinci zile ziariştii europeni au avut ocazia 
de a cunoaşte judeţele Timiş şi arad din România şi judeţul 
Csongrád din Ungaria. acestora le-au fost prezentate crâmpeie 
din istoria, bogată în evenimente, a Banatului şi a Câmpiei de 
Sud din Ungaria. Cu acest prilej au putut înţelege cât de mult 
preţuim cultura noastră şi cum încercăm să menţinem vii obice-
iurile şi tradiţiile ţărilor noastre şi a minorităţilor de lângă noi, 
într-o zonă multiculturală precum euroregiunea DKmT. vizi-

tatorii au făcut cunoştinţă cu lumea bisericilor ortodoxe româ-
neşti şi sârbe, a catedralelor romano-catolice şi a sinagogilor din 
euroregiune, mărturii ale diversităţii noastre religioase. această 
zonă este renumită pentru ospitalitatea sa. vinurile excelente, 
degustate la cramele din zonele noastre viticole tradiţionale şi 
bunătăţile culinare cu care au fost servite le-au oferit zile de ne-
uitat.

Prin traseele realizate în cadrul proiectului şi prin activităţile 
de promovare şi de marketing legate de acestea ne aşteptăm la 
creşterea numărului de turişti care vizitează zona, contribuind 
astfel la creşterea competitivităţii turismului din regiune, iar pe 
termen lung, la dezvoltarea economiei în ansamblu. 

Eva FENyVESI

Preşedintele Consiliului Jude-
ţean Timiş Titu Bojin şi prefectul 
eugen Dogariu au avut în data 
de 18 iulie 2012 o întrevedere cu 
o delegaţie germană condusă de 
consulul onorific general al Româ-
niei în Rheinland Pfalz, albrecht 
hornbach, care este şi vicepreşedin-
te al Camerei de Comerţ şi indus-
trie din ludwigshafen şi preşedinte 
al grupului de firme horbach.

În deschiderea întâlnirii, preşe-
dintele CJT a subliniat importanţa 
dezvoltării relaţiilor de colaborare 

între Timiş şi regiunile Germaniei, 
dar şi a prezenţei firmei horbach la 
Timişoara. ideea a fost accentuată şi 
de albrecht hornbach, care a spus 
că „Timişoara şi investiţia noastră 
în acest oraş are o mare însemnătate 
pentru mine. aceasta în condiţii-
le în care deschiderea magazinului 
hornbach la Timişoara este cea mai 
importantă investiţie de după peri-
oada de criză economică. evoluţia 
de aici ne va furniza date privind 
modul în care ne vom coordona şi 
planifica următorii paşi”.

Preşedintele CJ Timiş, Titu Bo-
jin, i-a asigurat pe oaspeţii germani 
de întregul sprijin al administraţiei 
judeţene, precizând că este sigur 
„că alegerea Timişoarei s-a făcut în 
urma unei analize serioase, bine do-

cumentate şi riguroase”.
au mai fost discutate două teme. 

Prima este legată de colaborarea cu 
Camera de Comerţ şi industrie 
din ludwigshafen, unde, de 14 ani 
funcţionează un Centru de Compe-
tenţă pentru România. În acest con-
text, albrecht hornbach le-a lansat 
liderului CJT şi prefectului invitaţia 
de a efectua o vizită, în cadrul căreia 
să stabilească detaliile colaborării.

Cea de-a doua temă a vizat pro-
punerea domnului hornbach de 
a-şi pune la dispoziţia autorităţilor 

timişene experienţa pe 
care o are în calitate 
de preşedinte al Con-
siliului de adminis-
traţie al euroregiunii 
metropolitane din care 
fac parte Rheinland 
Pfalz, hessen şi Baden-
Wurttemberg. aceas-
ta în condiţiile în care 
Timişul este parte al 

Regiunii vest, dar şi al euroregiunii 
Dunăre-Criş-mureş-Tisa.

De altfel, la Timişoara funcţi-
onează încă din anul 1999 Biroul 
economiei din Rheinland-Pfalz, 
condus de prof. Cristian muntean, 
având ca scop sprijinirea firmelor 
germane  care intenţionează să de-
mareze investiţii sau parteneriate de 
afaceri cu firme româneşti. Princi-
palii parteneri ai Biroului din Ti-
mişoara sunt ministerul economiei 
din landul Rheinland Pfalz (Rena-
nia Palatină), prin Centrul pentru 
europa Centrală şi de est, moez, 
şi Camera de Comerţ şi industrie 
din ludwigshafen, Pfalz, speciali-
zată pentru relaţiile cu România.

J.L., C.T.

Landul Rheinland-Pfalz - Judeţul Timiş:      

OPORTUNITĂŢI GERMANE

Preşedintele CJ Timiş, Titu Bojin, l-a primit la Pala-
tul administrativ în cursul zilei de 19 iulie 2012 pe con-
sulul general al Serbiei la Timişoara, lazar manojlović, 
cu care a avut discuţii privind colaborarea bilaterală în 
domeniul cultural, administrativ şi economic (foto). Un 
punct aparte l-a constituit discuţia despre oportunitatea 
deschiderii punctului de trecere al frontierei Foeni-Jasa 
Tomic.

oportunitatea deschiderii punctului de frontieră Fo-
eni-Jasa Tomici  este susţinută, printre altele, de faptul că 
astfel s-ar scurta distanţa dintre municipiul Timişoara şi 
capitala Serbiei, Belgrad, cu aproximativ 30 de kilometri. 
De asemenea, în acest moment  infrastructura rutiera în 
partea sârbă este finalizată pentru  trafic mediu, la fel şi 
în partea română. există deja  un studiu de fezabilitate 
pentru deschiderea unui punct vamal în parte română cu 
facilităţile necesare controlului vamal.

Începând cu anul 1970 au existat, de altfel, la Foeni, 
două  puncte de trecere a frontierei pentru micul trafic 
între România şi fosta iugoslavie, dar acestea au fost în-
chise în anul 2002, ca o cerinţă  în cadrul negocierilor  de 
aderare  a României la Uniunea europeană  (capitolul 
25, Uniunea vamală).

C.T.

Itinerarii turistice tematice în Euroregiunea DKMT

ÎNTÂLNIRE TITU BOJIN 
– LAZAR MANOJLOVIĆ

Biserica romano-catolică 
din Jasa Tomic (Modoș) - 

monument istoric

Biserica mănăstirii Săraca

Cramele RecașBastionul Therezian

Vechiul punct vamal de la Foeni




